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PRO HELSINKI-LUONTO

MALMITALO 19.8.-12.9.

Sari Bremer · Inari Krohn
Maaria Märkälä · Aulikki Nukala
Leena Palonen · Kirsti Puhakka
Johanna Pihlajamaa · Rauni Sipilä

ViinikkaOy
Heikinlaakso Sienitie 34
029 3005500
KorsoUranuksenkuja 1E
029 3005501

Huolla autosi

NYT,
maksa erissä!
Hae luottoaMekonomen toimi-
pisteessä taimekonomen.fi

Huollamme
kaikkimerkit
• Varaosilla aina vähintään 3vuoden takuu.
• Saat leimanhuoltokirjaasi jolloin autosi arvo säilyy.
• Uudenauton tehdastakuu säilyy.
• Saat aina kirjallisen tarjouslaskelman.

PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT, PALOTIKKAAT, LUMIESTEET, KONESAUMAKATOT

VESIKOURUT
(puolipyöreä/kantikas)

UUDENMAAN PELTITYÖ OY

Myös
perinteiset
konesauma-

katot

Asennustakuu 5 vuotta
TEHTAANMYYMÄLÄ
Jäspilänkatu 2
0400 453 959
www.uudenmaanpeltityö.fi

Kattojen
maalaus,
huolto ja

paikkaustyöt

TIILI-,VARTTI-JA PELTIKATTOJEN
PESUT JA PINNOITUSTYÖT

Classic-katot
ja asennus-

palvelu

tarjoaa taloushallinnon
palveluita yrityksille,
yhteisöille ja taloyhtiöille.
Teemme teille kirjanpidon,
tilinpäätöksen, tasekirjan,
veroilmoituksen, palkanlaskennan ja
palkkojen vuosi-ilmoitukset, laskujen
maksut ja laskutukset ja myös muita
tarvitsemianne palveluita.

OTA YHTEYTTÄ
puh. 389 4613,
mail ac@aclaurens.fi
KÄY KATSOMASSA
www.aclaurens.fi
TULE KÄYMÄÄN
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

2-väri värjäys
+leikkaus
+föönaus

88
pitkien hiusten lisä 27€

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

Voimassa 29.9.15 asti

puolipitkien hiusten lisä 13€
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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!

RAMSINNIEMI OKT

Arkkitehti Pinomaan suunnittele-
ma kivirakenteinen omakotitalo.
5h, k, sauna, peh, 2 auton talli
ym. n. 230 m². Tontin koko 1153
m². Rakennusoikeutta käyttämät-
tä. Hp. 440.000 €. Verkkotie 2.

Huolella ja ajatuksella peruskor-
jattu vanha omakotitalo 4 h, k, s,
n. 90 m² kahdessa tasossa. Eril-
linen piharakennus n. 50 m² jossa
sauna, takkatupa, wc, autotalli.
Rakennusoikeutta toisellekin
talolle.Tontti 885 m². Kaukolämpö.
Hp. 295.000 €. Saturnuksentie 12

Komea rintamamiestalo 5 h, k, s,
kellari + autotalli, kokonaispinta-
ala n. 190 m². Hoidettu tontti 630
m². Vesikate uusittu ja julkisivu
maalattu 2011. Talo sopii kah-
dellekin perheelle. Hp. 295.000 €.
Heinätie 1

TAPANINKYLÄ OKT

Hyvä tasainen kadunvarsitontti
413 m² pienelle omakotitalolle.
Rak.oikeus 103 m². Lisäksi saa
rakentaa autokatoksia ja kuistia
35 m². Hp. 110.000 €.
Yrttimaantie 22

OK-TONTTI TAPANINKYLÄ

SUUTARILA OKT

Kovapohjainen rinnetontti 480
m². Rak.oikeus 120 m². Lisäksi
saa rakentaa autotalli- ja varas-
totiloja 24 m². Hp. 130.000 €
Lappeentie 18

OK-TONTTI VARTIOHARJU

Tasainen kovapohjainen
tontti 450 m². Rak.oikeus 135 m²
Lisäksi saa rakentaa autosuoja-
ja varastotilaa 42 m².
Hp.135.000 €. Verkkotie 2

OK-TONTTI VUOSAARI

OK-TONTTI MALMI
Tasainen, kovapohjainen kadun-
varsitontti 500 m². Rak.oikeus 125
m² + 35 m². Kauko- tai maalämpö
mahdollinen. Hp. 145.000 €.
Tapperinkuja 11
OK-TONTTI SUUTARILA
Pientalotontti 1480 m² Suutari-
lassa. Rakennusoikeus 370 m²,
enintään 2 kerrosta. Asuntojen
lukumäärää ei rajattu.
Hp. 330.000 €. Kointähdentie 15

MUKANA
VIIKISSÄ TAPAHTUU

-LEHTI!

ttUlkoilma
vvTapanin
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Kauaskantoisia päätöksiä

H allitus taiteilee parhaillaan entistä
suurempien säästökysymysten
kanssa yhteiskuntasopimuksen
synnyn kaaduttua. Säästää on pak-

ko jostain, mutta kaikki vaihtoehdot tuntuvat
yhtä huonoilta ja kaikista koitunee seurauksia
varsin pitkälläkin tähtäimellä.
Yksi esitys, jolla on varsin suuri merkitys tulevai-
suuteen on mahdollinen päätös asuntolainan
korkovähennyksen poistosta. Se paitsi vähentäisi
ostovoimaa tiukentaessaan kotitalouksien sel-
viämistä lainoistaan, myös vähentäisi merkittä-
västi nuorten perheiden mahdollisuutta ja haluk-
kuutta ostaa oma asunto. Se taas tarkoittaisi sitä,
että Helsinkiin ei olisi tarvetta rakentaa niin pal-
jon kuin nyt tuntuu olevan tuiki välttämätöntä,
sillä pelkkiä vuokra-asuntoja ei voida millekään
uudelle asuinalueelle rakentaa.

LähiTapiola tilasi Newsbrokers Oy:ltä raportin,
josta selviää, että pääkaupunkiseudulla on yli
miljoona neliötä tyhjää tai vajaakäyttöistä työ-
paikkatilaa, joka on lopullisesti vanhentunut
alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Miten tuo
miljoona neliötä saisi uuden elämän asuntoina
on todellinen haaste, sillä Helsingissä lupien saa-
minen muuutosrakentamiseen on ollut hidasta ja
työlästä.
Toisaalta tuo vaihtoehto olisi kaupungille huo-
mattavasti halvempi kuin rakennuttaa itse asun-
toja. Vanhojen kiinteistöjen käyttötarkoituksen

muuttaminen ei myöskään edellyttäisi uusia
tontteja, joista pulaa tuntuu olevan.

Taiteiden yönä Malmilla keskusteltiin Malmin
lentoaseman alueen rakentamisesta. Tarkoituk-
sena oli alustaa sitä, millainen uudesta asuinalu-
eesta voisi tulla, mutta keskustelu kääntyi pitkäl-
ti siihen, onko kenttää syytä rakentaa ollenkaan.
Tapanilalainen RKP:n valtuutettu Björn Måns-
son nosti esille sen, että jos kaupunkilaisia todel-
la halutaan kuulla ja ottaa mukaan suunnitte-
luun, pitäisi myös ottaa vaihtoehdoksi esitetty
hybridi, asuntojen ja lentotoiminnan yhdistämi-
nen. Malmin lentoaseman ystävien puheenjohta-
ja Timo Hyvönen muistutti työn alla olevasta
hyönteis- ja lepakkotutkimuksesta, joka saattaisi
estää rakentamisen kokonaan. Månssonille ei
kukaan vastannut, mutta Vihreiden apulaiskau-
punginjohtaja Anne Sinnemäki totesi, että harvi-
naistenkin lajien suojelu voidaan onnistuneesti
toteuttaa rakentamisen ohella. Avoimia kysy-
myksiä riittää ja niistä huolimatta halukkaat
asukkaat voivat nyt osallistua kentän rakentami-
sen suunnitteluun liittyviin työpajoihin.

Pääkaupunkiseudulla on
yli miljoona neliötä tyhjää
työpaikkatilaa.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

ilomaatti.fi

Yritysryhmien tykypäivät
keilaus ● jousiammunta
● tankofutis ● intialainen
päähieronta ● kiipeily ●
syvärentoutus ● asahi
(+ 26 ohjattua palvelua)
● sauna- ja kokoustilat
● luennot ● catering ●
Kaikki virkistävän päivän
rakennusaineet kätevästi
044 308 00 22 tai netissä

Yleisten töiden lautakun-
ta haluaa tietää, että kuinka
kalliiksi Latokartanontien
siirto tulee.

Malmin Latokartanon-
tien asemakaavan muutok-
sessa Vanhaksi Helsingin-
tieksi muuttuvaa katua on
siirretty Miljan palvelutalon
kohdalla, jotta tien pohjois-
puolelle piirretylle rinneton-
tille saa enemmän tilaa ja
paremmin mahdutettua pa-
rikerroksisia rivitaloasunto-
ja.

Helsingin kaupungin ra-
kennusvirastoa johtava lau-
takunta haluaa kaavoitta-
jilta vielä selvityksen, että
ovatko kaupungille koitu-
vat tien siirtokustannukset
tarkoituksenmukaisessa
suhteessa rakennusalan ko-
koon nähden.

Kyseisen kohdan kaavoi-
tus rakennustontiksi on he-
rättänyt närää myös lähialu-
een asukkaissa. He ovat ol-

leet aktiivisin joukko, joka
on ottanut kantaa kaupun-
kisuunnitteluvirastossa vi-
reillä olevaan kaavatyöhön.

Kaava on nyt kommen-
tointivaiheessa. Muistutus-
ten viimeinen jättöpäivä on
7. syyskuuta. Aineisto löy-
tyy esimerkiksi kaupunki-
suunnitteluviraston verkko-
sivujen Ajankohtaiset suun-
nitelmat –otsikon alta.

Kaupunkisuunnitteluvi-
raston tekemän arvion mu-
kaan koko kaavamuutok-
sesta aiheutuu kaupungille
reilun miljoonan euron kus-
tannukset. Arviosta puuttu-
vat Malmin joukkoliikenne-
terminaalin laajennuskulut.

Pirjo Pihlajamaa

Latokartanontien siirron hinta
suhteessa hyötyyn tulee tutkia

Yleisten töiden lautakunta:

www.kaari18.fiPukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki.

14€Perjantaina 28.8. JALOPENOBURGER
+ 0,5 KOFF klo 18–22

GRILLI-BILEET TERASSILLA lauantaina 29.8. klo 15–18

26,90€
TEXMEX GRILL:
(sis. 16cl talon puna- tai valkoviiniä tai 0,5L Koff olut)

2266,,90€2266,,90€
TEXMEX GRILL:
(sisis.s. 16c16cl tl taloalon pn punauna- ttaia valkoviiniiniäiä tai 0,5L Koff olut)

Grillattua naudan ulkofilettä,
Grillattua broilerin rintaa
Paistettua bataattia/lohko perunoita,
BBQ-kastike/ Cheddar-kastike, paprika-sipulipaistos.
Vihreää salaattia, ceasar-kastiketta, naturelmarinoituja kasviksia,
nachoksia, salsaa, jalopenoja. Leipää ja levitettä

0,5LKoff 4€fff 444
*"%!!%+(%!&%'&$ )%#)$)

jatalonpuna-javalkoviiniä

k i18i ki

22€/pullo

TEIJA LOPONEN

Latokartanontien
siirtoa on pohdittu,
jotta tuleville tonteille
saataisiin lisää tilaa.

Kohdan
kaavoitus

rakennustontiksi
on herättänyt

närää myös
lähialueen

asukkaissa.
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Malmin kentän suunnittelupajoihin kaivataan asukkaita. Sivu 4

Tattarikatu 7:n rakenta-
mattomille minitonteille on
löytynyt uusi rakennuttaja
edellisen kadottua maise-
mista.
Kiinteistövirasto pisti koh-

teen uudelleen hakuun tou-
kokuussa. Kesäkuun lopulla
hakemuksen oli jättänyt yksi
yritys nimeltä Sikla Oy. Kiin-
teistölautakunta varasi tontit
sille torstaina.

Samaisten tonttien aiempi
varaaja oli Seve Ehitus Ab.
Tontit luovutettiin sille suun-
nittelua varten keväällä 2012.
Yhtiö antoi tonttien kuitenkin
seistä tyhjän panttina hake-
matta niille rakennuslupaa.
Kiinteistövirasto yritti tavoi-
tella yhtiön edustajaa, mutta
ketään ei saatu kiinni. Sopi-
mus raukesi vuoden 2014
lopussa, jolloin tonttien va-

rausaika päättyi.
Minitonttien koot vaihte-

levat parin sadan neliömet-
rin molemmin puolin. Tont-
teja on kuusi ja niille saa ra-
kentaa seitsemästä neljään-
toista asuntoa. Kooltaan
132–156 neliömetriset talot
saa rakentaa toisiinsa kiinni.

PP

Kadonneen rakennuttajan
tilalle tuli uusi

Kaupunki aikoo vuokrata
Pihlajistontien ja Pihlajamä-
entien kulmatontin Nuoriso-
säätiölle tontin rakentamis-
oikeuden nykyisellä arvolla.
Tontille tulee valtion tuke-

mia vuokra-asuntoja nuo-
rille ja nuorille lapsiperheille.
Asunnoista vähintään

puolet pitää tehdä perhe-
asunnoiksi, joissa on vähin-
tään kaksi makuuhuonetta.

Maavuokran osuus yhtä
asuinneliötä kohti on 1,91
euroa per kuukausi.
Nuorisosäätiöllä on nykyi-

sen sopimuksenmukaan
aikaa suunnitella asun-
not vuoden 2016 loppuun
saakka.

PP

Nuorten vuokrakohdetta
suunnitellaan

π Alppikylä Pihlajisto π Heikinlaakso,
Malmi
Elisa Oyj on saanut maan-
kaivuulupia eri puolille Koil-
lis-Helsinkiä. Malmilla kaape-
litöitä tehdään Pukinmäen-
kaarella, Ruotumestarinpuis-
tossa sekä Karviaisrinteen
ja Karviaistien katualueilla.
Heikinlaaksossa kaivetaan
useammassa kohtaa Vesu-
ripolkua.

PP

Telefirma
kaivaa maata

oillis-Hel-
singin vii-
meinen Postin
ylläpitämä
konttori

menee kiinni arvioitua
nopeammin.

K-citymarket Malmi on

luvannut ottaa Malmin pos-
tiasiat hoitoonsa alkaen 13.
lokakuuta.

Alueen asiakkaita tiedo-
tetaan lähempänä muutok-
sia kotiin lähetettävällä kir-
jeellä. Postin oma myymälä
Malmilla tarjoaa postipal-

velut normaalisti siirtoon
asti.

Posti tiedottaa, että Kes-
kolle kuuluva kauppa voi
tarjota tutut postipalvelut
omilla pitkillä aukioloajoil-
laan viikon jokaisena päi-
vänä.

Keskosta on tullut Postille
iso yhteistyökumppani, jol-
la on postipalvelupisteitä jo
163 myymälässä.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin postipalvelut siirtyvät
K-citymarketin hoidettaviksi
Yt-kierroksensa päätteeksi
palvelupisteitään ympäri Suomen
urakalla sulkeva Posti on sopinut,
että malmilaisten postiasiat
hoitaa jatkossa Malmin Novassa
toimiva K-citymarket.

PIRJO PIHLAJAMAA

K

Malmin postille
löytyi nopeasti
uusi toimipaikka
torin toiselta
laidalta..
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Puolustusministeri Carl Haglundmyönsi sotainva-
lidien ansioristit kansallisena veteraanipäivänä 74 hen-
kilölle.
Ansioristit luovutettiin Sotainvalidien Veljesliiton

75-vuotisjuhlapäivän aattona 17.8. Yksi ansioristin saa-
jista oli Rintamaveteraaniliitto ry:n pukinmäkeläinen toi-
minnanjohtaja Tero Tuomisto.
Sotainvalidien ansioristi voidaan myöntää henkilölle,

joka on ansiokkaasti tukenut sotainvalidien hyväksi teh-
tyä työtä.

TL

Tuomistolle ansioristi

Tero Tuomisto

Pihlajamäki
Kaksi tappelupukaria otti yhteen Pihlajamäen ostoskes-
kuksen takana olevan parkkialueen läheisyydessä kello
18 aikaan viime keskiviikkona.
Toinen sai pahoinpitelystä vakavat päävammat, ja toi-

nen katosi paikalta Maasälväntielle päin. Hän oli arviolta
30–35-vuotias, vartaloltaan roteva ja tumma- sekä lyhyt-
hiuksinen. Hänen yllään oli vaalea t-paita, vaaleansävyiset
kuviolliset shortsit ja päässä vaalea päähine. Hän puhui
suomea virolaisella aksentilla.
Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja tapahtuneesta sekä

paikalta poistuneesta miehestä numeroon 029 547 5332.
PP

Poliisi etsii pahoinpitelijää

Tapanila
Tapanilan pientaloalueelle kesäkuussa myönnetystä
poikkeamispäätöksestä rakentaa yksikerroksinen pien-
talo ja autotalli asemakaavasta poikkeavalla tavalla on
valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.
Vuodelta 1981 peräisin olevassa asemakaavassa ton-

tille on merkitty kaksi rakennusalaa, ja kummallekin saa
rakentaa. Tontilla on ennestään yksi talo. Se on tarkoitus
säilyttää ja rakentaa viereen uusi.
Kadun toisella puolen olevan asunto-osakeyhtiönmie-

lestä uudisrakennus tulee liian lähelle rakennettavan
tontin rajaa, ja siksi etäisyyttä on joko pidennettävä kah-
desta metristä asemakaavan sallimaan vähintään nel-
jäänmetriin tai unohdettava koko rakentaminen.
Poikkeamispäätöksenmyöntänyt rakennuslautakunta

taas katsoo, että valitus on hylättävä. Lautakunta toteaa
hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa, että ton-
tin rakentamistapa on poikkeamispäätöksenmukaisella
tyylillä tarkoituksenmukaisempaa, eikä rakentaminen ai-
heutamerkittäviä haittavaikutuksia.
Helsingissä pientalojen välisen etäisyyden lähtökoh-

tana on pidetty kahdeksaa metriä. Poikkeamispäätöstä
koskevan uudisrakennuksen ja valittajan rakennuksen
välinen etäisyys on 15metriä.
Lautakunnan vastineen mukaan on ”sinänsä kiista-

tonta, että näkymät tulevat rakentamisenmyötä muuttu-
maan. Näin käy aina, kun uutta rakennetaan. Uuden ra-
kennuksenmittasuhteet ja materiaalit soveltuvat kuiten-
kin hyvin ympäristöön”.

PP

Uudistalon paikka
hallinto-oikeudessa

Kaikille avoimen infotilai-
suuden tarkoituksena oli
kertoa Malmin lentokentän
kaavarungosta, joka toimii
alueen asemakaavoituksen
lähtökohtana.

Pääroolissa olivat kaavoi-
tusta johtava apulaiskau-
punginjohtaja Anni Sin-
nemäki, Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston
päällikkö Mikko Aho ja
kaavarungon projektipäälli-
köksi nostettu Tuomas Ha-
kala.

Eturivin paikoilla istui li-
sää viraston kaavoittajia ja
päälliköitä, jotka liikenne-
suunnittelupäällikkö Reetta
Putkosta lukuun ottamatta
eivät esiintyneet illassa.

Alkurepliikissään Sinne-
mäki korosti, kuinka hänen
toimialaansa on viime kuu-
kausina kohdistettu kritiik-
kiä, että Helsingin pitäisi
kasvaa nopeammin kuin mi-
tä se nyt suunnittelee.

– Tänä iltana ei käsitellä
miksi ja mistä syystä valtio
päätti luopua lentokenttä-
toiminnasta. Se on asia, jos-
ta voi todeta sen, että meil-
lä on selvät, juridisesti sito-
vat sopimukset valtion kans-
sa. Ei ole ilmennyt mitään,
joka olisi muuttanut asian-
tilaa toisenlaiseksi, painotti
Sinnemäki.

–Kyllä on saatava kysyä,

kun paikalla on poliitikko.
Millä vasemmistossa perus-
telette, että tällainen elävä
kulttuurimuistomerkki tu-
hotaan, keskeytti mies ylei-
söstä.

Sinnemäki korjasi puolue-
kantansa olevan vihreät, ja
sanoi, että lentokentän histo-
ria on hieno.

–Sitten on ihmisiä, joilla
on todelliset tarpeet. He tar-
vitsevat asuntoja. Meillä on
paljon rakennuksia, jotka
ovat olleet kauniita, on lä-
himetsiä, jotka menetetään,
kun tiivistetään kaupunkia.
Niin oma punnintani kuin
valtuuston enemmistön pun-
ninta tässä on painottanut
rakentamista, puhui Sinne-
mäki.

Kenttää puolustava ta-

panilalaisvaltuutettu Björn
Månsson (rkp) myönsi
enemmistöpäätöksen olevan
totta, mutta muistutti jou-
kosta isoja kysymyksiä, jot-
ka ovat vailla kunnon vas-
tausta. Yksi niistä on uusi
hallitus, joka on ollut myö-
tämielinen Malmin kentän
säilyttämiselle.

Yleisöstä haluttiin tietää,
onko olemassa korvaavaa
kenttää, joka on ollut edelly-
tys valtion ja kaupungin so-
pimukselle luopua Malmista.
Sinnemäen mukaan velvoi-
te ei koske Helsinkiä, sillä il-
mailukoulutuksesta huoleh-
timinen on valtion tehtävä.

Varavaltuutettu Sinikka
Vepsä (sd.) Puistolasta sanoi
näkevänsä tilanteessa monta
ongelmaa: Miksi tilaisuus on
yhtäkkiä ja juuri Taiteiden
yönä. Mikseivät yli 70 000
allekirjoittajan sana saati gal-
lupkyselyjen tulokset paina?
Miksi illasta on ilmoitus
ennen kuin maakuntakaavaa

ja yleiskaavaa on vahvistettu.
–Tässä ei keskustella, säi-

lytetäänkö alue lentämisel-
le vai asumiselle, vaan millä
lailla suunnitellaan, Mikko
Aho keskeytti kriittisimpiä
puheenvuoroja.

Aho sai kannattajia Mal-
min demarisiivestä, sillä ken-
tän rakentamisideointi kiin-
nosti Malmi-Seuran ex-pu-
heenjohtaja Aarne Laurilaa
ja Sauli Rouhista sekä kau-
punginhallituksen jäsen Mir-
ka Vainikkaa.

Projektipäällikkö Tuo-
mas Hakalalta tivattiin,
kuinka kaava-alueelle saa
mahdutettua 25 000 ihmistä
ja mitä se tekee per neliökilo-
metri? Kun vastaus oli, ”en
ole kovin hyvä matematii-
kassa”, kehotti joku, että
”pinnistele, pinnistele”.

Projektipäällikkö kutsui
ihmisiä vuorovaikutussuun-
nittelijan kanssa kahteen
työpajaan, joissa voi pureu-
tua suunnitelmien yksityis-
kohtiin ja kertoa omat idean-
sa. Kutsu suunnitella raken-
tamista koskee myös kentän
rakentamista vastustavia. Pa-
jat ovat 1. ja 3. syyskuuta. Il-
toihin pitää ilmoittautua etu-
käteen. Mukaan mahtuu yh-
teensä sata asukasta.

Kaavoittajat aikovat käyt-
tää työpajojen tuotoksia
luonnoksessa, joka on tar-
koitus pistää kommentoita-
vaksi syys-lokakuussa ja esi-
tellä lautakunnalle joulu-
kuussa.

Pirjo Pihlajamaa

Rakentamista kannattaa
valtuuston enemmistö
Stadin Ammattiopiston auditoriossa
Vilppulantiellä oli tarjolla Taiteiden yön
erikoisnäytös, jonka tositarinaan noin
80-päinen yleisö eläytyi joko puolustamalla tai
vastustamalla lentokenttää.

PIRJO PIHLAJAMAA

Sinnemäki painotti lentokenttäillassa:

Malmin lentoaseman ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen (vas.) jatkoi keskustelua apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäen (oik.) kanssa.

Kaupunkisuunnitteluvirastoa johtava Mikko Aho (vas.)
ja valtuutettu Björn Månsson.
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MALMIN APTEEKIN JUHLAVIIKKO
22.–29.8.2015

KOLME PIENTÄTARINAAMalmitalossa ke 26.8. klo 17.
Vielä on mahdollisuus nähdä nuorten teatteriammattilaisten upeat esitykset Malminsalissa. Lisätietoja tapahtumasta apteekista, ap-

teekin verkkosivuilta www.malminapteekki.fi ja facebookista. Tapahtuman juontaa Jaakko Kyläsalo.
Hae maksuton pääsylippusi apteekista!

JUHLAVIIKON TARJOUSTUOTTEITA

Apteekki avoinna ark. 8.30–20, la 9–17.
Ylä-Malmin tori 3 (Prismaa vastapäätä).

S-Bonus-apteekki. Maksuton e-reseptien
uudistaminen. Kotiinkuljetuspalvelu Malmilla 5€.

Maistiaisia ja tuotetarjouksia!

Tervetuloa kaikki nykyiset ja uudet asiakkaat!

Sebamed
hand wash gel
300 ml

7€
(norm. 8,50 e)

Scholl Velvet Smooth
timantti-jalkaraspi:

32€
(norm. 41,75 e)

Sana Sol
Vitanallet
60 kpl

10,60€
(norm. 12,93 e)

Ratiopharmin
Maitohappo-
bakteeri+B
30 kapselia.

7€
(norm. 10,83 e)

S

ja täyttöpakkaukset

12,60€
(norm. 14,61 e)

ViikissäTilanhoitajankaa-
rella sijaitseva koira-aitaus
siirretään Viikinojanpuis-
toon, jossa se tulee olemaan
kauempana asunnoista.
Uuteen koira-aitauksessa
tulee erilliset aitaukset isoil-
le ja pienille koirille ja lisäksi
ne varustetaan ilmoitustau-
luin, jäteastioin, siivousteli-
nein, hiekoitusastioin ja

penkein.
Suunnitelman oltua esillä

viime maaliskuussa tuli sii-
hen koiranomistajilta toi-
veita muun muassa puuston
lisäämisestä aitaukseen var-
joa antamaan ja kivituhkan
vaihtamisesta vähemmän
sotkevaan luonnonsoraan.
Lisäksi aitauksiin toivottiin
”eteistä”, jotta koira voi-

daan päästää varsinaiseen
aitaukseen vapaana. Myös
aitauksen edusta jätetään is-
tuttamatta toiveiden mukai-
sesti.

Viikinojanpuiston koira-
aitauksen kokonaispinta-
ala on noin 3250 m².

Aitauksen rakentami-
seen on varauduttu katu-
ja puisto-osaston vuoden

2016 investointiohjelmassa.
Hankkeen arvonlisävero-
ton kustannusarvio on noin
189 000 euroa.

Koira-aitauksen puisto-
suunnitelma hyväksyttiin
viime viikolla.

Teija Loponen

Viikinojanpuiston koira-aitaus saa asukkaiden
toivomia muutoksia

Tilanhoitajankaarella sijaitseva koirapuisto saa väistyä rakentamisen tieltä Viikinojanpuistoon.

Koira Pirkko-Liisa ja kissakaverinsa Helmi-
Orvokki tuntevat naapurin grillistä tulevat

herkulliset aromit Tapanilassa.
Annagreta Sipilä

Meidätkin voisi kutsua

Tapaninvainio
Tuomarinkylään Tapaninvai-
niosta johtava kevyen liiken-
teen silta saa parhaillaan

uutta väriä pintaan. Ruskea
kaide on peittymässä har-
maanvalkoisenmaalin alle.

PP

Uimarannan silta maalataan

Maalausurakka kestää työmaataulun mukaan tämän
ja ensi kuun.

PIRJO PIHLAJAMAA

ANNAGRETA SIPILÄ
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aiteiden yö
käynnistyi jo
aamulla Mal-
mitalossa, jos-
sa kirjaston
tiloissa perhei-

den pienimmät pääsivät
lorujen ja liikkumisen rie-
muihin.

Illansuussa väkeä ko-
koontui Malmin alikul-
kutunneliin, jossa avattiin
asukkaiden ja asukasta-
lon yhteistyönä suunnitte-
lema yhteisötaideteos. Tai-
deteoksen osasten synnyt-
tämiseen osallistui eri ikäi-
siä malmilaisia ja nyt noista
aikaansaannoksista saavat
kaikki alikulkutunnelissa
liikkuvat nauttia.

Suurimman yleisöryn-
täyksen sai kuitenkin ai-
kaan Tapaninvainio-seuran
Beach Party, johon väkeä li-
pui viidestä lähtien tasaista
tahtia koko illan.

Tasokas ja tapahtumari-
kas lastennäytelmä Tirlittan
oli illan kohokohta. Sen la-
vastus, puvustus ja näytte-
lijöiden innostus sai monta
ihastunutta huokausta ai-
kaan. Samaan aikaan ja esi-
tyksen jälkeen osa yleisöstä
nautti uimisesta sekä kirp-
putorien ja myyntikojujen
anneista. Lapsia ilahdutti-
vat myös kasvomaalaukset,
joita illan aikana maalattiin
satoihin poskiin sekä veikeä
keppihevosrata.

Sinttien ongintaan ja fris-
beegolfiinkin riitti koko il-
lan innostuneita osallistu-
jia.

Illan aikana tapahtumia
oli useissa eri kaupungin-
osissa ja lämmin sää sai ih-
miset kiertämään tavallista
enemmän paikasta toiseen.

Teija Loponen

Taiteiden yönä
nautittiin lämmöstä
Torstainen Taiteiden yö oli harvinaisen lämmin ja ulkoilmatapahtumia suosiva, Tapaninvainion
rannalla nähtiin varmaankin ennätysmäärä ihmisiä. Lämmin tunnelma tuntui olleen myös
Malmin lentokentän keskusteluillassa, jossa kentän rakentajat ja sitä vastustavat eivät yhteistä
säveltä tahtoneet löytää.

T

Tirlittanin puvustus oli upea ja lämpimässä kesäillassa
näyttelijöille varmaankin varsin vaativa. Yleisö nautti
esityksestä täysin rinnoin.

Tapaninvainion rannalla uitiin, melottiin, ongittiin, istuskeltiin, urheiltiin ja nautittiin Taiteiden yön illasta.

Juuret olivat aiheena
teoksissa, joita voi nyt ihailla

Kirkonkyläntien alittavassa
tunnelissa.

MARKKU RÖNKÄ

Malmin kirjastossa koettiin Taiteiden yön ensimmäinen tapahtuma, kikatus- ja
lorupaja, jossa äidit saivat lopuksi myös hyviä vinkkejä lainattavista lorukirjoista.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 27.–30.8.2015 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, SU 12-18

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi
Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi, fileoituna 6,99 kg

Oman savustamon savustettu
KIRJOLOHIFILEE

VIHREÄ RYPÄLE 500 g Kreikka
TUMMA RYPÄLE 500 g Espanja
3,00/kg, yks. 2,29 rs (4,58/kg)

Kalamestariltamme tuoreet
LOHIMEDALJONGIT

MINILUUMUTOMAATTI 250 g
4,00/kg, Espanja

NAUDAN JAUHELIHA
10% 400 g 6,25/kg

Costa Rica
KAHVI 500 g
4,50/kg, myös tumma paahto

Atria viljaporsaan ohut
KASLERIPIHVI marinoitu 700 g
5,64/kg

Karhu
OLUT 4,6% 0,33 l tlk 18-pack
2,91/l, voim. 30.3.2015 alkaen

Tuore suomalainen
PORSAAN ULKOFILEE

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,69 rs (9,23/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 2,69 pkt (5,38/kg)

-32%

-16%

499
kg, raj.
2 kalaa /tal.

1390
kg 1690

kg 395
rs

450
raj. 1 erä /tal. 1998

sis. pantit
2,703.- 1.-rs

5.-raj. 1 erä/tal.

599
kg

2
rs

2
rs

18
pack2

pkt
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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. Viestissä oltava mukana lähettäjän yhteystiedot.

Vieläkin on monia pukinmäke-
läisiä, jotka eivät tiedä missä ja
millainen on Pukinmäen kartano.

Perinteikäs 1800-luvun lopulla
valmistunut kartano tarjoaa tun-
nelmalliset puitteet pienimuotoi-
siin juhlatilaisuuksiin ja kokoon-
tumisiin. Avointen ovien ohjelmal-
linen tilaisuus elokuun puolivälis-
sä teki taas kartanoa tutummaksi
hyvin suurelle joukolle.

Vaikka sateen uhka leijui vah-
vana alkuillassa, suuntautui kar-
tanolle jo hyvissä ajoin kiinnos-
tuneiden virta. Ensimmäiset pisa-
ratkaan eivät joukkoa penkeiltä
karkottaneet. Alkuohjelma kyet-
tiin toteuttamaan hieman tiivis-
täen, vaikka sateen ropina vähin
erin yltyi. Muusikko Esko Ranta-
sen johtamana avattiin alkuun vä-
hän yhteislaulun tunnelmaa haita-
rin säestyksellä.

Pukinmäki-seuran puheenjohta-
ja, kiinteistöneuvos Kauko Koski-
nen toivotti sateenvarjojen alle ke-
rääntyneen ja koko ajan lisäänty-
vän yleisön tervetulleeksi. Lähin-
nä Malmin Eläkeläisistä koostuva
tanssiryhmä Napakat esitti pihan

hietikolla kolme taidokasta ohjel-
manumeroa, jotka oli suunnitellut
ja ohjannut liikuntaneuvos Eevi
Kaasinen. Hän lausui lisäksi vielä
muutamia runoja, jotka oli kirjoit-
tanut paikkakunnalla ennen sotia
asunut kirjailija Aale Tynni, vuo-
den 1948 Lontoon olympialaisten
kulttuurikilpailujen kultamitalin
voittaja.

Seuran sihteeri, kotiseutuneuvos
Tero Tuomisto kertoi sateen ylty-
essä hyvin lyhyen kaavan mukaan

pääpiirteitä kartanon vaiheista.
Laurin päivän tienoilla tuli kulu-
neeksi peräti 580 vuotta siitä, kun
sana Boxbacka tallentui ensim-
mäisen kerran asiakirjaan. Se kir-
joitus elokuulta 1435 liittyi juuri
Pukinmäen kartanoon.

Tihkusateen muuttuessa täydek-
si sateeksi siirryttiin kiireen vilk-
kaa sisälle kartanoon, missä odot-
ti kahvitarjoilu ja valokuvanäytte-
ly kartanon vaiheista. Sopu antoi
tungoksessa ja jonossa sijaa.

Illan kuluessa kartanoon tutus-
tui pitkälti yli puolen sataa henki-
löä, joista suuri osa jäi loppuillak-
si vielä yhteislaulun pariin. Vaikka
kaikille ei riittänyt istumapaikko-
ja, muodostui tunnelmasta monel-
lakin tavalla kodikkaan lämmin ja
varmasti kaikille muistoihin jäävä.

Pukinmäki-seura tarjoaa seuraa-
van kerran yhteislaulua tiistai-ilta-
na 29.9. Madetojan palvelutalos-
sa. Muutakin on syksyllä tulossa
yhteislaulujen lisäksi. Paikkakun-
nan järjestöt valmistautuvat alku-
syksyllä taas yhdessä Pukinmäen
Rasteihin. Tapahtuma järjestetään
lauantaina 3.10.

TT

Pukinmäen kartano tutummaksi

Sateisen kesän tunnelmia koettiin Pukinmäen kartanollakin.

Tanssiryhmä Napakat kartanon pihan hietikolla, taaempana
myös ohjaaja Eevi Kaasinen.

TERO TUOMISTO

Käyn päivittäin australianter-
rieri Kildan kanssa koirakävelyllä
tässä läheisessä Tapanilan Hii-
denkivenpuistossa. Kerran vas-
taan tuli mies, joka kertoi, että
hänelläkin on hoidossa australi-
anterrieri.

Sitten kävi ilmi, että tämä mies,
Olli Saarimaa, on elänyt yli puo-
li vuosisataa Australiassa, Tasma-
niassa. Minäkin kerroin oleva-
ni eräänlainen Australian ystävä.
Olenhan asunut siellä kolmisen
vuotta ja pitänyt yhteyttä Austra-
liaan melkein päivittäin mm. ra-
dioraporteilla ja lehtikirjoituksil-
la.

Kemissä 1935 syntynyt Olli
Saarimaa muutti Australiaan jo
v. 1959.

Hän matkusti pakoon Suo-
men työttömyyttä. Jo aikaisem-
min hän oli työskennellyt Ruot-
sissa. Elantonsa Australiassa hän
on hankkinut lähinnä rakennus-
alalla.

Uuden vuosituhannen puolella
Saarimaa tutustui eläkkeellä ole-

vaan suomalaiseen englanninkie-
len opettajaan. Nyt he ovat muut-
taneet yhteen ja ryhtyneet viettä-
mään Suomen kesää Suomessa ja
Australian kesää eli Suomen tal-
vea Tasmaniassa. Tuo eläkkeellä
oleva englanninkielen opettaja on
nimeltään Kaija King o.s. Koivu-
la. Hän on Malmin tyttöjä mut-
ta opettanut englantia etupäässä
Rovaniemellä. Malmin huvila on
hänen lapsuudenkotinsa.

Tämä kaikki ja paljon muuta
selvisi siinä kahvin ääressä kes-
kustellessa. Jaloissa pyöri kak-
si koiraa, joista toisen, sen aust-
ralianterrierin, oikea omistaja on
Kaijan tytär ja toisen Kaijan poi-
ka.

Suomessa lomailevilla austra-
liansuomalaisilla oli taas perin-
teinen tapaaminen Espan Kap-
pelissa. Siellä tutustuin Australi-
an Wollongongin Suomi-Seuras-
sa vaikuttavaan Jaakko Laitiseen.
Hän asustelee velipuolensa luona
Malmilla.

Timo Uotila

Malmilla on kesävieraita Australiasta

Olli Saarimaa, Kaija King ja kaksi koiraa, joista tummempi on
australianterrieri Ape.

Jääkiekkoilija Aleksi
”Musse” Mustonen, 21, on
Malmin Helmi Liiketalous-
opiston tuore alumni. Tam-
pereen Ilveksessä pelaava
hyökkääjä valmistui Mal-
min Urheiluakatemia-polul-
ta merkonomiksi heinä-
kuussa. Joukkuetoverit
päättivät onnitella häntä iki-
muistettavalla tavalla.

Joukkue järjesti Aleksille
Suomen suurimmat valmis-
tujaiset Ilves–HIFK -finaa-
lin ryydittämänä. Pidot oli-
vat Tampere Cupin yhtey-
dessä Hakametsän jäähallis-

sa toissa lauantaina.
Ennen ottelua Aleksi sai

tutkintotodistuksen kera
kukkien ja lahjojen jäähal-
lin jäällä. Siellä Helmi Liike-
talousopiston huippu-urhei-
lukoulutuksen kehittämis-
päällikkö Tuuli Merikoski
ojensi Aleksille liiketalou-
den perustutkinnon paperit.
Merikoski kiteytti Aleksin
opintojen tärkeyden ja mer-
kityksen mainiosti.

–Kun jo unelmaurallaan
oleva jääkiekkoilija valmis-
tuu merkonomiksi, tärkein-
tä ei ehkä ole itse tutkinto,

vaan jonkun aloitetun lop-
puunsaattaminen. Toki tut-
kinto tarjoaa hyvän pohjan
ponnistaa – sitten aikanaan
– ammattikiekkoilun jälkei-
selle uralle. Niin elämässä
kuin pelissäkin pitää hallita
myös ennakointi.

Itse ottelusta tuli Aleksin
avausmaalista huolimatta
tappio, mutta päivänsanka-
ri muistaa varmasti tämän
ottelun muista syistä vielä
pitkään.
Helmi Liiketalousoppilaitos

Malmilla opiskellut
kiekkotähti
juhli jäähallissa

–Onneksi olkoon ja hyvää kautta tupsukorvissa, toivottaa merkonomin paperit
Aleksi Mustoselle ojentanut Tuuli Merikoski.

HELMI LIIKETALOUSOPPILAITOS
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Lähitieto tuo
lähiyritykset luo

ONNITTELUT

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

Elton Kaija 5v 31.8.15
Reipasta ja iloista Eltonia
onnittelevat Mummi ja Mufa

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi

ELOKUUNEDULLISETHINNAT!

HAMMASLÄÄKÄRIT

Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-
TEKNIIKKO
Ilkka Garaisi

HAMPAIDEN PAIKKAUS
TERVEYSKESKUKSEN
HINNOILLA!

Hoidamme palveluseteliasiakkaita.

Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.

UUSISTA PROTEESEISTA
100 € ALENNUS

SUUN
TERVEYS-
PAKETTI
110 € (1H)
hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien
poisto• kiillotus• fluoraus

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
###"2/,&0)+0)&/$'4.$))4%"5!*4,*0
Seurakunta facebookissa:
###"-41/3((."1(*!*4,*0)&/$'4.$)%4

Vanha viisaus sanoo: ’
Katso taaksepäin ja kiitä.
Katso eteenpäin ja toivo.

Katso tähän päivään ja rukoile.’

Kirkkovaellukset
Koirien kirkkovaellus su 30.8. klo 14
Puistolan kirkolla. Tietoa ja taitoa, koirien
Isä meidän -rukous. Kahvi ja mehu.
Kirkkovaellus Viikistä Tapanilaan la
5.9. Kokoontuminen Viikin kirkolla klo 12.
Reittinä Pihlajamäki–Malmi–Siltamäki–
Pyhä Lauri–Tapanila, jossa syömme keit-
toaterian. Voit kulkea koko reitin (16 km)
tai osallistua vain osaan vaellusta.

Messuja on erilaisia.

Tule messuun hiljentymään ja
saamaan voimia!
Malmin kirkossa su klo 10
Jakomäen kirkossa su klo 12.
Pihlajamäen kirkossa su klo 16.
Puistolan kirkossa su klo 10.
Pukinmäen seurakuntakodissa su klo 12.
Siltamäen seurakuntakodissa su klo 12.
Tapanilan kirkossa su klo 12, 6.9..,
20.9., 18.10., 31.10., 15.11., 29.11.
Tapulin seurakuntakodissa tapulimessu
su klo 17, 4.10. 1.11. ja 29.11.
Viikin kirkossa su klo 10.

Valon messut
Kirkasvalohoitoa suoraan sydämeen
Tapanilan kirkossa su 13.9., 11.10.,
8.11. klo 17. Raamattuopetus klo 16.30,
musiikkia klo 16.45. Lastenhoito mes-
sun aikana. Iltatee ja rukouspalvelua.
Puistolan kirkossa su 27.9., 25.10.,
22.11. klo 17. Messu, iltapala. Lastenhoito.

Lähetysmessu Viikin kirkossa su 11.10.
klo 10, Siltamäen seurakuntakodissa
25.10. klo 12 ja Pihlajamäen kirkossa su
22.11. klo 16.
Kansainvälinen messu Viikin kirkossa
la 3.10. ja 14.11. klo 18.
Monikulttuurinen messu Pukinmäen
seurakuntakodissa su 11.10. klo 12 ja
Pihlajamäen kirkossa su 25.10. klo 16.
Maailmojen messu Pukinmäen seura-
kuntakodissa su 18.10 klo 12.
Kelttiläinen messu Pukinmäen seura-
kuntakodissa su 25.10 klo 12.
Jazz-messu, kirkon 10v juhlamessu
Viikin kirkossa su 20.9. klo 10.
Juhlamessu kirkko 40v Jakomäen
kirkossa Su 11.10. klo 12.
Sibelius 150v -messu Pukinmäen seura-
kuntakodissa su 6.12. klo 12.
Musamessu Pihlajamäen kirkossa su
8.11. ja 6.12. klo 16..

Perhemessuja
on monessa kirkossa Enkelien sun-
nuntaina 4.10., isänpäivänä 15.11. ja 1.
adventtina 29.11.

Vanhemman väen kirkkopyhä
Malmin kirkossa su 4.10. ja Pihlajamä-
en kirkossa su 11.10.

SENIORITIISTAIT
Viikin kirkossa joka toinen ti klo 10–11
(22.9.-1.12.). Musisointia ja muuta ohjel-
maa. Ilm. Marjasisko Varha p. 09 2340
4496 ti 8.9. klo 10–11 tai ti 15.9. klo
10–11 tai kirkolta saatavalla kaavakkeel-
la, jonka voi jättää suntiolle.

”RUKOILE JA TEE KÄSITÖITÄ”
- hiljainen rukous- ja käsityöhetki Tapu-
lin seurakuntakodilla su 6.9., 4.10. ja
29.11. klo 16–17. Tehdään omia käsi-
töitä, jotka voi tehdä itselle tai lahjoittaa
myytäväksi lähetystyön hyväksi. Klo 17
Tapulimessu ja iltapala.

OOPPERAMATKA TALLIN-
NAAN 17.-18.10. Hinta 165 e, sis.
lipun Rinaldo-oopperaan, majoituksen
hotelli Virussa (2hh) ja ruokailut laivalla.
Tied. Antti Ylinen, p. 050 380 3564. Il-
moittautuminen kirkkoherranvirastoon,
p. 09 2340 4400.

Malmi
Pääasiassa Virosta Suo-
meen tuotavia elintarvikkei-
ta myyvää yritystä uhkaa
sakot, ellei myymälän
myyntituotteisiin tule suo-
men- ja ruotsinkielisiä selos-
teita. Myymälässä oli vielä
kesällä muitakin epäkohtia,
mutta ne on korjattu heinä-
elokuun aikana.

Helsingin kaupungin ym-
päristökeskuksen tarkastaja
teki liikkeeseen yllätysiskun
16. heinäkuuta. Tarkoituk-
sena oli selvittää ympäristö-
keskukselle tehty epäilys, et-
tä myymälässä käsitellään
lihoja sääntöjen vastaisesti.
Tieto osoittautui oikeaksi.

Liikkeenharjoittaja oli su-
lattanut, pilkkonut, pussit-
tanut ja pakastanut lihaa ja
kalaa uudelleen elintarvike-
myymälänsä varastotilassa
hommaan sopimattomilla
välineillä.

Viranomaistarkastuksessa
ilmeni myös se, ettei vuonna
2010 Malmille perustetusta
myyntipaikasta ollut tehty
ilmoitusta Viikkiin Helsin-
gin kaupungin ympäristö-
keskukselle eikä Eviraan.

Lisäksi tarkastuskäynnil-
lä todettiin, ettei liikkeeltä
löytynyt omavalvontasuun-
nitelmaa ja sen kirjanpitoa.
Elintarvikkeista puuttui-

vat suurelta osin suomen-
ja ruotsinkieliset pakkaus-
merkinnät. Pakkauksissa oli
vain hintalaput.

Myymälävastaava alkoi
korjata puutteita nopeas-
ti. Hän hävitti lain vastai-
set elintarvikkeet ja ilmoit-
ti heinäkuun lopulla, ettei
enää käsittele omatoimises-
ti eläinperäisiä elintarvik-
keita. Lisäksi hän sanoi, että
hän on tehnyt omavalvon-
tasuunnitelman ja kirjan-
pidon ja että tuotetietojen
merkitseminen on alkamas-
sa.

Ympäristökeskus tarkis-
ti myymälän uudelleen 13.

elokuuta ja totesi epäkoh-
dat korjatuiksi lukuun ot-
tamatta pakkausmerkintö-
jä. Koska elintarvikkeissa
ja rehuissa on jäljitettävyy-
den helpottamiseksi oltava
asianmukaiset pakkausmer-
kinnät, lätkäisi elintarvike-
turvallisuuspäällikkö yri-
tykselle 5000 euron uhka-
sakot, ellei merkintöjä ole
laitettu 30. lokakuuta men-
nessä. Jos uhkasakko aio-
taan panna toteen, vaatii se
vielä ympäristölautakunnan
päätöksen.

Pirjo Pihlajamaa

Luvaton liike pilkkoi ja pakasti
lihat ja kalat uudelleen

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 26.8. klo 19.00 Rukousilta: Päivi Ojanen, Daniel
Sabure. Musiikki: Anne Eerola

Su 30.8. klo 11.00 Aamujumalanpalvelus: Mika Särkkä,
Risto Kultanen. Musiikki: Milla Särkkä

Su 30.8. klo 14.30 Latinokokous: Fernando Cajas
Ti 1.9. klo 13.00 Päiväseurat: Reijo ja Kalle Hirvonen.

Musiikki: Maranata
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VIRKISTÄVÄN MUKAVA.

KALLIO I KONTULA I MALMI I MÄKELÄNRINNE I PASILA I SILTAMÄKI I TÖÖLÖ I VUOSAARI

Elokuun tarjous: 5 krt ryhmäliikunta 39 € (norm 47,50 €)
Tarjous voimassa elokuun 2015. Palvelu (voimassaoloaika kaksi vuotta)

ladataan asiakaskortille. Tarjous kerran/hlö.

45€

28€

135€

298€

Malmilla tapahtuuMalmilla tapahtuu
VESIJUOKSUKURSSIT
ma klo 17.35-10.05 (7.9.-21.9.)
to klo 17.25-17.55 (10.9.-24.9.)

TEHOSTARTTI
ke klo 18.30-19.30 (9.9.-25.11.)

SENIORISTARTTI – TUTUSTU KUNTOSALIIN
to klo 12.30-13.30 (27.8.-24.9.)

SENIORISTARTTI – TEHOSTARTTI
ke klo 12.30-13.30 (9.9.-25.11.)

Ilmoittaudu urheiluhallit.fi/varaukset tai hallin asiakaspalvelussa.

urheiluhallit.fi/malmiurheiluhallit.fi/malmi

MPS:n edustusjoukkue
vankisti johtoaan kolmo-
slohkon kärjessä. Keltapai-
dat nousivat 35 pisteeseen
kylvettämällä lauantaina
Mosan helteessä alkusavu-
jen siivittämänä naapurinsa
Puistolan Urheilijat 4–0.
Ilmassa oli suurottelun tun-
tua, yli 300 ihmistä katsojaa
sai nähdä kentälle nousseen
telttakylän, päivystävän
ambulanssin ja ottelun alun
savushown. Itse ottelussa
PuiU pysyi hyvin kyydissä
ensimmäisen puolituntisen,
joka oli ottelun käännekoh-
ta.

Ensin Mikko Halme kul-
jetti hässäkkätilantees-
sa pallon PuiU:n maaliin ja
puolitoista minuuttia myö-
hemmin Niko Leppikorpi
pukkasi maalivahdin tor-
junnasta 2–0 johdon. Toisen
jakson alussa kotijoukkue
taittoi naapuriensa selän,
kun PuiU-puolustus teki 51.
minuutilla kulmatilanteesta
oman maalin. 68. minuutil-
la syntyivät 4–0 päätösluvut
hienolla tavalla, joukkueen-
sa parhaana palkittu Mikko
Halme keskitti päätylipul-
ta ja Mikko Vesterinen tint-
tasi pilkun kohdalta pallon
häkkiin.

– Ottelu ratkesi kahteen
salamamaaliimme. Toisella
jaksolla kentällä oli vain yk-
si joukkue, PuiU:lta loppui
bensa, luotimme omaan tai-
totasoomme, myhäili MPS-
valmentaja Jyri Nieminen
paikallisderbyn jälkeen.

MPS jatkoi nousujahtiaan
eilen tiistaina Spartakin vie-
raana Myllypurossa.

Malmin Ponnistajat oli
myös viikon suorittaja ja
naapurinsa Palloseuran suu-
ri auttaja. Ensin ponnarit
hakivat tiistaina ansaitun
3–2 voiton lohkon kakko-

sesta Riihimäen Palloseuras-
ta. Miki-Casimir Tissari ja
Joel Tuovinen veivät ensin
malmilaiset Riksussa 2–0
johtoon, jonka kotijoukkue
tasoitti taukoon mennessä.
Toisella jaksolla Santeri
Kauppinen sai kunnian teh-
dä iloisen ja tärkeän 3–2
voittomaalin. Ja perjantaina
Ponnistajat kävivät hake-
massa Lahden Kisapuistosta
2–2 tasapelin. Vastassa oli
aina hankala vastustaja Rei-
pas.

– Pelasimme Riihimäellä
taktisesti juuri oikealla ta-
valla. Kaikki kundit onnis-
tuivat. Taidetaan olla nyt
Malmin paras jengi, kun
olemme samalla auttaneet
Palloseuraa, iloitsee valmen-
taja Vesa Hiltunen.

Jo huomenna torstaina
kello 18.30 Ponnistajat tar-
joavat jatkoa paikallispelien
sarjaan, Ala-Malmin nur-
mella on vastassa PuiU. Ky-
se on taas paikallispinnois-
ta.

PuiU:n viikon anti sisältyi
MPS:n osuuteen. PuiU:n
unelma hinautua voitolla
kahden pinnan päähän naa-
puri-keulajoukkueesta ei
toteutunut. Tapanilan kylä-
ottelussa PuiU:n parhaana

palkittiin puolustuksessa
ahkeroinut Olli Isosalo. Pai-
kallistaistelua jatkaa huomi-
sen torstain tiimellys Ala-
Malmilla kovakuntoista
Ponnistajia vastaan.

MPS/Atletico Malmi
on hirmu iskussa. Ticolaiset
ovat kesän aikana hioutu-
neet oivaan vireeseen. Lau-
antaina se pelasi Pukinmäen
nurmella upean ja viisaan
ottelun 10 pisteellä kakko-
slohkoa johtaneen EsPa:n.
Nyt otti espoolaisille ohra-
leipä. Ilman tappiota eden-
nyt EsPa kohtasi Puksun
nurmella parempansa. Atle-
tico huipensi kärkikamppai-
lun tuikkaamalla 1-0 voitto-
maalin vasta joitakin sekun-
teja ennen 90 minuutin
täyttymistä. Riemutuule-
tuksen vapauttaneen tem-
pun tekijä oli Aku Vapaa.

Atletico on nyt vahvasti
lohkossa toisena, EsPa on 6
kierrosta ennen sarjan päät-
tymistä 7 pinnaa malmilais-
ten edellä. Kaikki on mah-
dollista!

Torstaina 27.8. kello 19
Atletico kohtaa Lauttasaa-
ren pienehköllä tekonur-
mella PPJ:n.

Heimo Laaksonen

Malmilaiset voitokkaita!
Olihan viikko! MPS edustusjoukkue vankisti
kärkipaikkaansa paikallisvoitollaan Puistolan Urheilijoista
sekä Malmin Ponnistajien pistesaalistuksilla muilta
kärkijoukkueilta. MPS/Atletico Malmi osoitti voimansa
nitistämällä lohkon 2 kärkikamppailussa tähän asti
tappiotta edenneen kärkijoukkue Espoon Pallon.

PuiU:n maalivahti Samuli Kinnusella riitti hommia
MPS:n hallitessa etenkin toisella jaksolla
kenttätapahtumia.

Tästä se alkoi värikkäiden
taustasavujen saattelemana. Odotetun

paikalliskoettelemuksen MPS-PuiU
joukkueiden esittely.

HEIMO LAAKSONEN
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HARRASTETEEMA

PUKINMÄEN
LASTENJANUORTEN
TAIDEKOULUT

KUVATAIDE, MUSIIKKI, SANATAIDE,
SIRKUS, TANSSI JA TEATTERI

AIKUISILLE BALETTIA,
MUSIIKKIA, SIRKUSTA

PERHEEN PIENIMMILLE TAIDEPOMPPU

LISÄTIETOJA
JA ILMOITTAUTUMINEN
pukinmaki@taidekoulut.fi tai

puh. 09-347 1647
www.taidekoulut.fi

TARTU TAIDEAINEISIIN

KARATE BUSHIDO HELSINKI

KARATEKOULU
ALKAA

Hei sinä 7–14 v tyttö tai poika, aloita nyt
vauhdikas ja mielenkiintoinen kamppailulaji.

Karatekoulu alkaa la 5.9.2015 klo 17.00.
Harjoituspaikka on Nurkkatien ala-aste,
Nurkkatie 2, 00760 Hki.
Kurssin hinta on 60 euroa ja kesto n 3 kk.

Aikuisten peruskurssi alkaa to 3.9.2015 klo 19.00.
Harjoituspaikka on Maatullin ala-aste,
Kimnaasipolku 5, 00750 Hki.
Kurssi on tarkoitettu kaikille naisille ja miehille
jotka haluavat aloittaa perinteisen kamppailulajin.
Kurssin hinta on 70 euroa ja kesto n 3 kk.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Seppo Wira 040 527 4981
www.saunalahti.fi/septuu
TERVETULOA
PuPy ry/Bushido Helsinki

Energiset Haukat on
8–41-vuotiaiden erityisjal-
kapallojoukkue, jossa on
mukana reilu 20 pelaajaa.
Turnauksissa käy kaksi eri
joukkuetta. Energiset Hau-
kat sininen pelaa erityisjal-
kapallojoukkueiden SM-
sarjaa ja valkoinen Pelikave-
ri-sarjaa.

SM-sarjaa on pelattu kah-
dessa osassa. Toinen Sta-
di cupin yhteydessä ja toi-
nen Masto cupin yhteydes-
sä Hämeenlinnassa. Näiden
yhteydessä on pelattu myös
Pelikaveri-sarjaa.

Stadi cupin pelien jälkeen
siniset olivat SM-sarjan
B-lohkon johdossa. SM-sar-
jan viimeiseen osakilpailuun
Hämeenlinnaan matkattiin
elokuun toisena viikonlop-
puna. Matsi päättyi B-loh-
kon voittoon. Siitä hyvästä
siniset saivat kotiin tuomi-
siksi kaikkein parhaimmat
tuliaiset, kultamitalit.

–Siniset pelasivat nollape-
lin eli maalivahtimme Harri
ei päästänyt yhtään maalia
taaksensa, iloitsee joukku-
etta johtava Arzu Caydam-
Lehtonen.

– Toivon mukaan kesäl-
lä 2016 he pääsevät pelaa-
maan A-kilpalohkoon, hän
jatkaa.

Pelikaveri-sarjassa Ener-
giset Haukat valkoinen jäi
viimeiseksi, mutta pelaajat
tsemppasivat viimeiseen as-
ti. Joukkue sai urakastaan
osallistumismitalit.

– Toivottavasti Energi-
set Haukat valkoinen pää-
see osallistumaan jatkos-
sakin Pelikaveri-sarjaan ja
he saavat yhtä hyviä tai jo-
pa parempia kokemuksia,
Caydam-Lehtonen tsemp-
paa.

Valkoisilla oli koko sar-
jassa kaksi tiukkaa häviötä,
yksi tasapeli ja yksi voitto.
Maalissa vuorotelleet Jas-
ka ja Janne torjuivat monta
kertaa niin hyvin, että vas-
tustajan maaliyritykset eivät
onnistuneet.

– Peleissä nämä meidän
erityislapset ja –nuoret tuu-
lettavat aidosti aina, kun

he saavat maaleja. Ja vaik-
ka tulisi häviö, niin he eivät
lannistu, vaan seuraavassa
ottelussa tsempataan vielä
tarmokkaammin, Caydam-
Lehtonen kuvailee.

– Ilman hyviä ja sitoutu-
neita valmentajia joukkue
ei olisi tässä. Joka vuosi nä-
emme kehitystä – hitaas-
ti, mutta varmasti. Valmen-
tajat valmentavat täydel-
lä sydämellään erityislasten
ja -nuorten hyväksi. Sii-
tä heille erityiskiitos, sanoo
Caydam-Lehtonen.

Hän on vuonna 2003 syn-
tyneen joukkueen perustaja.
Joukkue syntyi EU:n vam-

maisten teemavuotena en-
sin tytöille. Pojat tulivat mu-
kaan vuonna 2004 EU:n lii-
kuntakasvatuksen teema-
vuotena (EYES).

–Pelaajat tulevat pääkau-
punkiseudulta. Harjoitte-
lemme ympäri vuoden kaksi
kertaa viikossa Puistolassa
tai lähialueella. Jalkapallon
lomassa opettelemme sosi-
aalisia taitoja sekä joukku-
eessa toimimista.

Jos kiinnostus päästä mu-
kaan heräsi, niin ota yh-
teyttä Arzu-jojoon arzu.
caydam-lehtonen(a)hot-
mail.com.

Pirjo Pihlajamaa

PuiU:n erityisjalkapalloilijat
ottivat SM-voiton!
Puistolan Urheilijoiden Energiset Haukat on viettänyt pelintäyteisen kesän 2015
erityisjalkapallojoukkueiden turnauksissa. Haukkojen joukkueista toinen on tuore SM-voittaja.

Hämeenlinnasta tultiin kotiin kulta kaulassa.

ENERGISET HAUKAT

info@malmintaekwondo.fi
050 382 1069
malmintaekwondo.fi

facebook.com/
MalminTaekwondo

Sunnuntaina 6.9. klo 13.30–16.00
Kotinummen ala-asteen hiekkakenttä, os. Kotinummentie 1
Ohjelmassa:

! Klo 14 Malmin Taekwondon näytöstiimi esiintyy
! Klo 15–16 ohjattuja harjoituksia lapsille, nuorille ja aikuisille
! Leikkimielistä kisailua
! Temppurata lapsille
! Kanttiini, josta saatavilla virvokkeita
! Paikalla myös Tapanilan VPK kalustoineen

Taekwondoa Malmilla jo vuodesta 1989

Nurkalla (Nurkkatie 2)
Torstaisin 19–21
Maanantaisin 19–21

Puistolan Pyry ry

Lentopallovuorot alkavat
03.09.2015
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oukko taiteilijoi-
ta on lähtenyt tai-
teen keinoin avaa-
maan päättäjien
silmiä Tuomarin-
kylän kartanon ja
sen lähiympäris-
tön luonnon mer-

kityksestä ihmisille ja myös
eläimille. Malmitaloon pys-
tytetyllä näyttelyllä halu-
taan vaikuttaa alueen sääs-
tämiseen rakentamiselta.

Tapaninvainiossa pitkään
asunut, mutta sittemmin es-
poolaistunut kuvataiteili-
ja Maaria Märkälä järjes-
ti 2000-luvun alussa Pro
Kapteenskanmäki näyttelyn

Malmitaloon. Koko Kap-
teenskanmäkeä ei saatu pe-
lastettua, mutta osa kuiten-
kin.

Tällä kertaa hän on koon-
nut taiteilijoita mukaan Pro
Tuomarinkylä-näyttelyyn,
jolla halutaan säästää Tuo-
marinkylän Uusipellon mai-
semat ja luonto, Tuomarin-
kylän kartano, sen hevostal-
lit ja vinttikoirakeskus um-
peen rakentamiselta.

Tuomarinkylän maise-
mista inspiroituivat Maari-
an ohella Sari Bremer, Ina-
ri Krohn, Aulikki Nuka-
la, Leena Palonen, Johanna
Pihlajamaa, Kirsti Puhakka

ja Rauni Sipilä, jotka kukin
loivat omalla tyylillään Tuo-
marinkylän ainutlaatuisuut-
ta esiin tuovaa taidetta.

– Maaria soitti minulle
ja kysyi lähdenkö taas mu-
kaan. Ilman muuta lähdin,
sillä Tuomarinkylä on ai-
nutlaatuinen maalaismaise-
ma, jollaista toista ei Hel-
singistä löydy. Siellä sijaitsee
Suomen vanhin, eli ensim-
mäinen viljely peltokin, tie-
tää pihlajamäkeläinen tai-
teilija Kirsti Puhakka.

Kirstin töissä ovat hevoset
pääosassa, tosin kauniiseen
metsämaisemaan ovat pääs-
seet mukaan myös Tuoma-
rinkylässä asustavat sirot
kauriit.

–Luonto tekee hyvää ih-
misen mielenterveydelle, se
on jopa tärkeämpi mielen
parantaja kuin taide, myön-
tää Maaria Märkälä.

– Senhän huomaa jo sii-
tä, että luonnossa liikku-
vat ihmiset ovat iloisempia
ja myönteisempiä, toteaa
Tuomarinkylässä ahkeras-
ti maalaamassa käynyt Pu-
hakka.

Aulikki Nukala huomasi
käydessään Tuomarinkyläs-
sä maalaustelineen kanssa

kuinka arkoja eläimiä hevo-
set ovat. Jopa maalausteline
ja ihminen sen takana saat-
toivat seisauttaa hevosen
paikoilleen.

–Mitä sitten tekisi raken-
taminen, ihmismassat ja au-
tot? Ei täällä silloin enää
voisi ratsastaa ollenkaan,
Nukala huomauttaa.

Herkkiä kukkatauluja
maalannut Nukala kertoo,
että sinikelloja on Helsingis-
tä vaikea enää löytää, Tuo-
marinkylässä niitä vielä kui-
tenkin on.

Kasveja on näyttelyyn
maalannut myös Rauni Si-
pilä, mutta pelkistetymmin
ja työt ovat usein useam-
man taulun sarjoja, kuten
Pellon laidalla I ja II. Hän-
kin on huolissaan siitä, mi-
ten rakentaminen köyhdyt-
tää luontoa.

Leena Palosen maalaama
koivikkomaisema on yksi
esimerkki niistä näkymistä,
jota ulkoilijat eivät haluaisi
menettää.

– Metsät ja aukeat tilat
ovat yhtä tärkeitä luonto-
kohteita säilyttämisen kan-
nalta. Ne antavat valoa ja
varjoa ja tarjoavat elinolo-
suhteet monille hyönteisille.

Taiteilijat kertovat, että
teosten tarkoitus on herät-
tää huomaamaan kulttuuri-
historiallisen maiseman
kauneus ja ainutlaatuisen
kaupunkiluonnon arvo.
Alueella on harvinainen leh-
tikuusimetsä ja kanahaukka
on pesinyt maisemissa jo
kahdeksan vuoden ajan.
Viime vuosina alueelle on
ilmestynyt myös neljä kau-
rista.

–Kaupunkipuistoalueiden
tyypillisten eläinten kuten
rusakot ja oravat lisäksi alu-
eelta on löydetty aivan oma
kärpäslajinsa, leppälattari ja

myös lepakot kuuluvat alu-
een eläimistöön ja asukkaat
ovat näistä harvinaisuuksis-
ta todella ylpeitä. Muissa
kaupungeissa osataan luon-
toa säilyttää, miksi ihmees-
sä Helsinki pitäisi rakentaa
täyteen, Puhakka ja muut
taiteilijat kummastelevat.

Teija Loponen

Malmilla puolustetaan
Tuomarinkylää
Heinäseipäitä tumman taivaan alla, hevosia ratsastajineen, pellonpientareen
kukkia ja muita kasveja, tuttuja näkymiä ja symbolisia kuvia Tuomarinkylän
miljööstä on nähtävänä Malmitalon aulassa ja parvella.

TEIJA LOPONEN

Pro Helsinkiluonto
19.8. – 12.9. Malmitalo aula
ja parvi. Taidenäyttely kult-

tuurimaiseman ja luonnonih-
meiden suojelun puolesta.

Rauni Sipilä, Maaria Märkälä, Kirsti Puhakka, Leena Palonen ja Aulikki Nukala viimeistelemässä viime viikolla avattua näyttelyä, jossa töitä on ripustettu myös aulaa
kiertäville parven seinille.

Kohti Uusipeltoa. Kirsti Puhakka

Suojelija. Inari Krohn

J
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la 29.8. klo 16, alk. 10/15 €
Pienoisooppera antaa äänen avioeron kokeneiden lasten ja nuorten
rajuille ja pakottavillekin tunteille. Jukka Linkola on luonut teokseen

melodisen, herkkävireisen ja voimaannuttavan sävellyksen.
Esiintyjät: Mervi Sipola-Maliniemi (Sisko), Jarmo Ojala (Veli) sekä

Marjaana Merikanto – piano. Ikäsuositus 14+

su 30.8. klo 17, alk. 6 €
Sävähdyttävä matka meditatiiviseen mu-
siikkimaisemaan. Yhtyeen kauan odotettu
Suomen-vierailu on samalla uutuuslevyn
Seascapes julkaisukiertue. Emil Brandqvist
– rummut, Max Thornberg – kontrabasso,
Tuomas A. Turunen – piano

la 5.9. klo 17, alk. 15 €
Sonja Lumme ja Arne Nylander
esittävät riemukkaasti kuplivan
musiikkikomedian.

to 3.9. klo 19, alk. 10/8 €
Koskettava ja lämminhenkinen
soolokonsertti. Toni Jokiniitty –
flamencokitara, laulu

to 10.9. klo 18.30, vapaa pääsy
HKO Screen – suora lähetys Musiikki-
talolta Malmitalon valkokankaalla.

la 29 8 klo 16 alk 10/15 €

Myrkkyhuntu

Flamencokitaran

t 10 9 kl 18 30 ää

The Earth Anew

0/8 €

kit
ilta

BrandqvistBrand
Emil

t tii i

Trio

Diivan divaani

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

Sonja Lumme ja Arne
Nylander esittävät riemuk-
kaan kuplivan musiikkiko-
median viihde-elämästä,
ihmissuhteista ja divaanien
tarpeellisuudesta.

Divaanitilauksen toimit-
tamisesta perille käynnistyy
kahden erilaisen ihmisen il-
ta, jonka aikana he käyvät
läpi elämänsä värikkäitä
käänteitä ja käsittelevät tiel-
leen osuneita ihmissuhteita.
Nykypäivän ilmiöt ulkonä-
kökeskeisyydestä tosi-tv:n
ihmeelliseen maailmaan tu-
levat nekin käsitellyiksi rie-
mukkain kääntein.

Sonja Lumme ja Arne
Nylander esittävät hulvatto-
mat roolit amerikkalaisesta
maallikkosaarnaajasta luo-
misvimmaiseen teatterioh-
jaajaan ja pirtsakkaan kau-
neusteknikkoon – ja kaikki
siltä väliltä. Laulut tangosta
räppiin ja gospelista laulel-
maan vievät mukanaan
naurattaen, liikuttaen ja
musiikkihermoja kutkutel-

len.
Viihdetaiteilija Sonja

Lumme on useimmille tut-
tu lukuisista musikaaliroo-
leista ja Uuden Iloisen Teat-
terin näyttämöltä. Arne Ny-
lander on esiintynyt muun
muassa musikaaleissa Kris-
tina från Duvemåla, Albat-
rossi ja Heiskanen sekä Vii-
dakkokirja. Rocky Horror
Showssa hän ihastutti elä-
mää suurempana, reilusti
parimetrisenä transvestiitti-

na.
Diivan divaanin käsikir-

joituksen, musiikin ja lau-
lujen sanat on tehnyt Son-
ja Lumme, pianistina toimii
Jussi Liski.

Teija Loponen

Diivan divaani vie mukanaan
Juhlittu ja tunnustettu
näyttelijätär on
päättänyt hankkia
divaanin, jollainen
jokaisella itseään
kunnioittavalla
diivalla tulisi olla.
Sellainen siis
tilaukseen, ja kohta
taiteilijattaren ovella
on kuski ja lähetys.

Arne Nylander ja Sonja Lumme ihastuttavat ja
naurattavat Diivan divaanissa.

Diivan divaani
la 5.9. kello 17

Malmitalossa. Kesto 1h
55 min, väliaika.

Liput 15 e

NINA DOD

Malmi pelaa, laulaa, maa-
laa ja siistii, eli on täynnä
elämää ja iloa Elävä Malmi
-hankkeen käynnistyttyä.
Elävä Malmi -liike syntyi
viime talvena, jolloin jouk-
ko aktiivisia malmilaisia
kokoontui yhteen ideoi-
maan.

–Uudistunut Malmin päi-
vä toukokuussa veti satoja
kävijöitä Ala-Malmin puis-
toon ja väkeä on koko ke-
sän ilahduttanut Mapeli-pe-
lipyörä. Pelipyörä hankittiin
malmilaisten yhteiskäyttöön
ja pelit ovatkin käytös-
sä melkein päivittäin. Pyö-
rä työllisti pari malmilaista
nuorta kesäksi. Myös mal-
milaisia puistokummeja il-
moittautuu koko ajan lisää,
iloitsee Malmi-Seuran pu-
heenjohtaja Maria Laurila.

Malmi-Seura on ollut mu-
kana tapahtumien suunnit-
telussa ja seuran puheenjoh-
taja Maria Laurila on iloi-
nen innostuksesta ja yhteis-
työstä.

–Asukastalo Malmin toi-
mintakeskuksella ja sen
energisellä henkilökunnalla
on ollut ratkaisevan iso roo-
li. Se on lisännyt yhteisölli-
syyttä ja viihtyisyyttä alu-
eella. On ollut upeaa päästä

puuhaamaan yhdessä moni-
en aktiivisten malmilaisten,
järjestöjen ja toimijoiden
kanssa. Uusia ideoita syntyy
jatkuvasti!

Elävä Malmi -hanketta
tehdään talkoilla, mutta Lä-
hiöprojektin ja Asukastalo
Malmin toimintakeskuksen
taloudellinenkin tuki on ol-
lut ratkaisevan tärkeää.

Nyt Malmilla lauletaan.
Ensimmäinen Malmi lau-
laa-yhteislaulutapahtuma
kajahtaa ilmoille lauantaina
5.9. klo 10 Ala-Malminto-
rilta.

”Maa maa Malmilla on
hyvä asustaa, Pee pee Pe-
kanraittia kun tallustaa” –
käynnistyy sikermän sanat
Mää mää lampaani-melodi-
aan. Arkisen iloinen sanoi-
tus on lähtenyt alamalmilai-
sen asukasaktivistin ja mu-
siikin monitoiminaisen Vee-
ra Railion kynästä.

–Päivittäiset kävelyt ja ju-
naan kiirehtiminen Pekan-
raittia ja ”assan putkea”
pitkin ovat kirvoittaneet sa-
noittamaan perinteisen kan-
sanlaulun malmilaiseen tyy-
liin, kertoo Veera.

Seuraava Malmi laulaa
-tuokio pidetään Ala-Mal-

min torilla 31.8. klo 18 ja
sinne toivotaan innokkaita
laulajia.

–Melodiat ovat tuttuja ja
paikan päältä saa laulun-
sanoja, jokainen osaa, lupaa
tapahtuman vetäjä muusik-
ko Veera Railio.

Malmitalon korkean lipan
alla laulua säestää haitaristi
Taito Saari. Lauluja harjoi-
tellaan useaan kertaan, jo-
ten ne tulevat tutuiksi. Lau-
lettavina ovat Sirkka-Liisa
Sassin Toive kaikilla sama,
Maa maa Malmilla-siker-
mä, Vanhoja poikia viik-
sekkäitä ja tervehdyslaulu
Jalla – Hyvää päivää!

Edellisissä laulajaisissa oli
Malmin mieslaulajia veto-
apuna mukana ja säestys-
ja rytmivoimaksi saatiin Ja-
komäen puolelta djemben
soittaja ja PuistoPellet-trios-
ta tuttu guinealaissyntyinen
Mohamed Bangoura.

Lauantaina 5.9. klo 10
laulajaiset alkavat Ala-Mal-
min torilta ja seuraavat lau-
lupysähdykset ovat aseman
putkessa ja Ylä-Malmin to-
rilla. Tapahtuman kesto on
kello 10–11.15.

TL

Malmilla tempaistaan:
Kaikilla on lauluäänioikeus!
Maanantaina 31.8. treenaillaan ja lauantaina 5.9. Ala-
Malmin tori täyttyy laulusta yhteislaulutempauksessa
Malmi laulaa. –Kaikki laulunhaluiset ovat tervetulleita
mukaan elävöittämään Malmia yhteislaulun voimalla,
kutsuu laulukippari Veera Railio.

–Jokaisella on lauluäänioikeus!, hihkaisee laulajaisia vetävä Veera tapahtuman
motoksi.
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MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ukkoklubi ma klo 10–11,
pingistä ti klo 14.15–
15.30, bridge ti klo 9.30–
13.30. Takaniitynkuja 3.
Sadonkorjuusoppaa
ke 2.9. klo 14.30–16 Syystien
palvelukeskuksen pihalla/ravin-
tolassa porkkana-palsternak-
kasoppaa tarjolla niin kauan
kuin riittää (oma lusikka ja lau-
tanen). Samalla voi tutus-
tua palvelukeskuksen toimin-
taan ja siellä toimiviin ihmisiin.
Haitarimusiikkia viihdykkeenä.
Kaupunkitanssit
Paritanssin opetusta
on ke klo 17.30–18.15
Hyvällä säällä tanssahdel-
laan Malmitalon takana Ala-
Malmin puistossa ja sateella
talon aulassa. Mukaan voi
tulla yksin, kaksin tai joukolla.
Vapaa pääsy. 26.8. samba.
Infoilta
Tule kuulemaan monipuo-
lisista vapaaehtoistoimin-
nan mahdollisuuksista sosi-
aali- ja terveysvirastossa.
Tulkaa kaikki mukaan toimin-
taan. To 3.9. klo 17–18.30
Malmitalo, Ala-Malmin tori
1B, isoluokka. Toimintaa esit-
televät sosiaali- ja terveysvi-
raston vapaaehtoistyön koor-
dinaattorit. Vapaa pääsy.
Geoff Crispin, Risto
Hämäläinen, Leena
Juvonen, Riitta Talonpoika:
Tulen koskettamat
Veistoksia ja taidekeramiik-
kaa. Näyttely on neljän aktiivi-
sesti liekkipolttoa työskentelys-
sään hyödyntävän taidekeraa-
mikon yhteisprojekti. Avoinna
ma–pe 9–20 ja la 9–18.Vapaa
pääsy Malmitalo 27.8.–19.9.
PRO Helsinki-luonto
– taidenäyttely
Taiteilijat Sari Bremer, Inari
Krohn, Maaria Märkälä, Aulikki
Nukala, Leena Palonen,
Johanna Pihlajamaa, Kirsti

Puhakka ja Rauni Sipilä muo-
dostavat kahdeksan ammat-
titaiteilijan ryhmän, jota on
inspiroinut mm. Tuomarinkylän
Uuspellon maisemat ja luonto,
Tuomarinkylän kartano, sen
hevostallit ja vinttikoirakeskus
– ja kaiken tämän säästämi-
nen umpeen rakentamiselta.
Avoinna ma–pe 9–20 ja
la 9–18. Vapaa pääsy.
Malmitalo, 19.8.–12.9.
Myrkkyhuntu
Jukka Linkolan säveltämä tuore
pienoisooppera on särmikäs
ja traaginen draama lapsista
avioeron keskellä. Myrkkyhuntu
kertoo nykymaailmasta, vaikka
pohjautuukin Medeiaan, antii-
kin klassikkotragediaan.
Ikäsuositus 14+. Liput 10/15e,
Malmitalo la 29.8. klo 16.
Jazz’n Jam: Emil
Brandqvist Trio
Ruotsalainen rumpali-sävel-
täjä Emil Brandqvist tarjoaa
kuulijoille elokuvallista jaz-
zia ja sävähdyttävän matkan
meditatiiviseen musiikkimaise-
maan. Yhtyeen kauan odotettu
Suomen-vierailu on samalla
uutuuslevyn Seascapes jul-
kaisukiertue. Liput 6e.
Malmitalo, su 30.8. klo 17.
Yhteislaulut
Hauskat ja teemalliset lau-
luillat kutsuvat laulamaan
yhdessä Jukka Okkosen ja
Pauli Kainulaisen kanssa use-
ana tiistaina. Syksyn lau-
luillat ovat ti 1.9., 15.9.,
6.10., 20.10., 3.11., 17.11.,
1.12. ja 15.12. klo 17.30
Malmitalolla. Vapaa pääsy.
Toni Jokiniitty:
Flamencokitaran ilta
Koskettava ja lämminhenkinen
soolokonsertti koostuu kitaristi
Toni Jokiniityn omista kitarasä-
vellyksistä, muutamasta laulu-
numerosta ja kappaleisiin liit-
tyvistä tarinoista. Liput 10/8e,
Malmitalo to 3.9. klo 19.
Kolme pientä tarinaa
Nuoret fyysisen teatterin
tekijät Anni Vuorela, Sonja
Järvisalo ja Karoliina Peura
esittävät iltamassa sooloteok-
sensa, jotka käsittelevät elä-
män suuria kysymyksiä kevy-
ellä otteella. Lippuja esityk-
siin saa vain Malmin aptee-
kista, Ylä-Malmin tori 3. Vapaa
pääsy. Järj. Malmin apteekki.
Malmitalo, ke 26.8. klo 17.
Vauvojen loruhetki
Tule loruilemaan ja leikki-
mään leppoisasti kirjastoon
vauvan kanssa! Ota mukaan
pehmoinen alusta, huivi ja
hyvää tuulta! Suositusikä
3–12 kk. Pe 4.9 ja 18.9.
klo 10.30. Vapaa pääsy,
Malmin kirjasto.

Satutuokiot
Tule ihmettelemään maailmaa
tarinoiden pariin! Tuokio sopii
alle kouluikäisille ja kestää
noin 40 min. Malmin kirjasto,
ti 8.9., 22.9. ja 6.10. klo 9.30.
Novellikoukku
Malmin kirjastossa ti 1.9. klo
18. Syksyn ensimmäisessä
Novellikoukussa
kuullaan
Tuula-
Liina

Variksen
novelleja. Voit
ottaa mukaan oman neule-
työsi tai osallistua SPR:n kerä-
ykseen lähetettävien neule-
töiden tekoon, tai tule vain
kuuntelemaan. Kirjasto tar-
joaa kahvia ja teetä.
Nukketeatteriesitys Janne
Nukketeatteri Sytkyt esittää
kertomuksen Jean Sibeliuksen
elämästä. Sopii 4–10 -vuo-
tiaille, varaa paikkasi nume-
rosta 09 310 85070.
Vapaa pääsy, Malmin kir-
jasto pe 4.9. klo 10.30.
SPRn P-Hgin osaston
Ystäväkerho
kokoontuu ke 2.9. klo
17.30 Syystien palveluta-
lossa, Takaniityntie 3. Tulkaa
uudet ja vanhat vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneet.
HUOM! Uusi paikka ja aika!
Uusi ystäväpiiri
Syystien palvelukeskuk-
sessa käynnistyy ti 15.9.
uusi ystäväpiiri, joka on tar-
koitettu enemmän sisältöä
elämäänsä kaipaaville. Jos
yhdessä tekeminen ja kokemi-
nen kiinnostaa, ota yht. Marjut
Pitkärantaan 09 310 73431
tai marjut.pitkaranta@hel.fi
Malmin seudun
näkövammaiset ja oppaat
Maanantaikerho alkaa 7.9. klo
14 Malmin kirkolla, Kunnantie
1 ja jatkuu joka toinen ma. Tule
tapaamaan ja juttelemaan kah-
vikupin äärellä. Ohjelmassa
usein vierailija. Oppaat vas-
tassa ennen tilaisuuden alkua.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.

Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Koillis-Helsingin seniorit
Kk-tapaaminen ti 1.9. klo
13 Pihlajamäen kirkolla,
Liusketie 1. Vieraana näytte-
lijä Eija Ahvi. Tule mukaan!

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.

PUKINMÄKI
Iya Kolomeychukin
maalauksia
Ukrainalaisen taiteilijan maa-
lauksia esillä elokuun ajan
esillä Pukinmäen kirjas-
tossa, Kenttäkuja 12.
Pukinmäen kisa
BailatinoKids, lasten tanssilli-
set liikuntaleikit (tytöt+pojat)
alk. pe 4.9. Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
3–4v klo 17.00–17.40 ja 5–6v
klo 17.40–18.20. Syksyn hinta
45e. Ilm. ja lisätied. kirsi.matts-
son@elisanet.fi tai p. 040
5932165. BailatinoFitness,
naisten tanssilliset lihaskunto-
tunnit alk. pe 4.9. klo 18.30–
19.30 Pukinmäkitalon pei-
lisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Syksyn hinta 60e. Ilm. ja lisä-
tied. ritva.tuomisto@outlook.
com tai p. 050 5814118.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
Björn ja Auli Haleniuksen
kivikokoelma
Kivikokoelmassa yhdistyy kaksi

intohimoa, mineraalikivien
keräily ja kivenhionta. Upeita
mineraaleja ja niistä työstet-
tyjä koruja saamme ihailla aina
syyskuun loppuun saakka.
Pukinmäen kirjasto, 30.9. asti.
Näyttelyavajaiset
Syyskuun taiteilijan Sini Liljan
näyttelyn avajaisia vietetään
Pukinmäen kirjastossa ti 1.9.
klo 18 alkaen. Samalla juhlis-
tetaan kirjaston syksyn alkua,
tarjolla kahvia ja keksejä.

SILTAMÄKI
Siltamäen nuorisoseura
Syyskausi käynnistyy vk 36 ja
37. Vanhoja, tuttuja ja uusia
harrasteita lapsille, nuorille
ja aikuisille. www.siltama-
ennuorisoseura.fi. Lisät. sil-
tamaki@nuorisoseura.fi
Korttelitupa
avoinna (srk-kodissa,) ti ja pe
klo 11–14, tule ikinuoreen
porukkaan! Jousimiehentie 5.
SISU-päivä
Siltamäen, Suutarilan ja
Töyrynummen yhteistä SISU-
päivää vietetään la 5.9. palvelu-
keskuksessa, liikuntapuistossa,
minigolfradalla, leikkipuisto
Jalopeurassa sekä ostoskes-
kuksella erittäin monipuolisen
ohjelman ja tarjonnan parissa.
Tapahtumia on tarjolla vauvasta
vaariin ja nuorista muoriin.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Tapanilan Kotien Puolesta
Kesäkerho Tapanilan
Työväentalolla ti 4.8–1.9.

klo 11.30–12.30. Ulko-
boccia ja mölkyn pelaa-
minen entisen lailla.
Kaisa-Leena Lintilän
maalauksia
Ilo elää 11.–30.8. Galleria vii-
leä punainen, Päivöläntie 20.
Avoinna ti–pe 13–18, la–
su 11–15. Vapaa pääsy.

TAPANINVAINIO
Siivouspäivänä Kirppari
Siivouspäivän hen-
gen mukaan kodin tava-
roita, joilla on vielä käyttöä.
Notkotie 45, klo 11–15.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senioreita ver-
taistukihenkisesti tietotekni-
sissä ongelmissa kerran vii-
kossa ti klo 12–14 1.9. alkaen.
Tapulikaupungin kirjasto.
Tapulin Eläkeläiset
syyskauden ensimmäinen
ma-kerho 14.9 klo 10–12
Ajurinaukio 5 ( 2.krs. ).
Tuolijumppaa sekä bingoa
luvassa. Johtokunnan jäsenet
varatkaa aikaa kerhon jälkeen
mietitään syksyn ohjelmaa.

VIIKKI
Viikin kirjaston Novellikoukku
kokoontuu jälleen ke 26.8.
klo 18-20. Neulotaan
hyväntekeväisyyteen ja
kuunnellaan novelleja.
Slogans
Anneli Raudaskosken näyt-
tely ”slogans” Viikin
kirjastossa 17.8.–11.9.

14 Menot

Koirien kirkkovaellus
Puistolan kirkolla, Tenavatie 4, toteutetaan

koirien kirkkovaellus sunnuntaina 30.8.
Lähtö noin puolen tunnin vaellukselle kello 14. Reitin varrella koiratietoa- ja taitoa, ja

koirien isä meidän –rukous. Vaelluksen päätteeksi tarjotaan kirkkokahvit koiranystäville.

aan
a-
a

ksen
Läht

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

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

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Varma syksyn merkki:
Puistola-Päivät! Ne aloite-
taan lauantaina 5.9. tuttuun
tapaan ja tutussa paikassa
Puistolan torilla. Ohjelmassa
on paljon perinteistä, mutta
runsaasti aivan uusiakin
aiheita. Kirpputori- ja muita

myyntipöytiä on ilmoitettu
mukaan runsaasti. Martta-
lassa on myyjäiset, kahvila,
arpajaiset ja taimitori.

Tänä vuonna lapsille suun-
nattua ohjelmaa on erityi-
sen runsaasti. Paikalla on
MLL:n Puistolan yhdistyk-

sen pomppulinna ja hattara-
kone. Lapsille mieluista mu-
siikkia esittää yhtye Mary
and Macy. Myös hevosaje-
lua on järjestetty.

Puistola-Seuran grilli pal-
velee, Puistolan kirjasto esit-
telee palveluitaan. Puisto-

lan Urheilijat tuo paikalle
Info-pisteen ja soppatykin.
PuiU:lla on myös akrobatia-
esitys kello 12.30 alkaen.

Keskiviikkona 9.9. avau-
tuu järjestyksessään 39. tai-
denäyttely Puistolan kirkon
liikuntasalissa. Tuttuina oh-

jelmanumeroina edellisvuo-
silta mainittakoon Puistolan
tikkamestaruuskisat ja Puis-
tolan mölkkymestaruustur-
naus. Lauantaina 12.9. Ta-
puli Darts Team järjestää
markkinat Tapulikaupungis-
sa Maatullinaukiolla.

Puistola-Päivien ohjel-
ma kokonaisuudessaan
(5.–13.9.) löytyy Puistolan
Alueoppaasta 2015–16, jo-
ka jaetaan alueen kotitalo-
uksiin syyskuun alussa.

Anna-Riitta Piilonen
Puistola-Seuran tiedottaja

Markkinat käynnistävät Puistola-päivät
Puistola



Koillis-Helsingin Lähitieto 26.8.2015 15

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
Inka Utriainen
Rahim Keshvari

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

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!

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Helsinki

Puh. 09 345 3350
Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

www.talohallinta.fi

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www*$'%(!'"&(#*)

2015

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Palvelemme:ma–pe7–17.00

Autojenhuolto ja korjaus
Öljynvaihtoaikaavaraamatta

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljonmuuta autollesi

www.rengaskeskus.com

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ma–pe 9–18,

kesälauantait suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset, tuo ihana
tekosyy itsensä
hemmotteluun!

tsensä
eeluun!

MALMIN HAMMAS

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs p. 09 351 5015

NETTIAJANVARAUS
www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

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

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

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

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

jalkaterapiatalus.fi

Jalkaterapia
Talus

Jalkahoitaja AT

09-3402028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com
MALMIN UIMAHALLI
PEKANRAITTI 14
00700 HELSINKI

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntijohtaja

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

lahitieto.fi

Lähitietoa
tarvitaan aina



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




