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Nro32

Uutiset:
Maakuntakaavassa ajetaan
yhä taajamaa kentälle.
Urheilu:
Malmin Palloseura
nousukiidossa.
Kulttuuri:
Kirjasto etsii lukijoita.

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

Haiseeko joen
varressa?
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KAIKKI
PIZZAT,KEBABI

T,

FALAFELIT

SUPERHULLU

5€
vuoden loppuunasti!

Vuolukiventie 7,
Pihlajamäki
Avoinna
Joka päivä 10–22
Kotiinkuljetus 10–22

Soita ja tilaa
044 987 8791
040 443 8396

TARJOUS

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

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

TAPANILA OKT

Tapanilan sydämessä vuonna
1921 rakennettu omakotitalo, 5h,
k, kph, wc, n. 125 m². 3 takkaa.
Taloa kunnostettu tänä vuonna.
Hp. 370.000 €. Hiidenkiventie 20

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

TAPANILA 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 TAPANILA

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

www.pihlajamaki.info

L

Pihlajamäen
syksy 2015
Pihlajamäen
luovan toim

MLL:n syystoiminta alkaa s. 2
Pihlajamäen ala-asteella viihdytään s. 2
Asukasilta Pihliksen nuorisotalolla 16.9. s. 3
Leikkipuisto Salpausselkä juhlii 50 v. s. 3

Pihlajamäen lehtien vaiheita s. 3
ViPK ja PK-35 täyttää 80 vuotta s. 4
Kukkasipulien istutustalkoot s. 6
Tervetuloa partioon! s. 7

Kyläjuhla kaikille!

MAASÄLVÄN LEIKKIPUISTO
klo 10–13 Vilttikirpputori ja kahvila
klo 11–11.45. ”Puistokabaree”, teatteria koko
perheelle. Vapaa pääsy.
klo 11–13 Hyvän mielen alpakat (puisto leikkipuiston
edessä)

PIHLAJAMÄEN TORI
klo 11–15 Maatilatorilta lähi- ja luomuruokaa.
Katuruokaa ja kahviloita. Partioteltta ja leirinuotio.
Kasvomaalausta ja asfalttipiirustusta. Mobo-
suunnistus. Kirjasto.
klo 14–15.30 Pihlajamäki-kävely ”Luontoa ja
historiaa”, lähtö torilta

NUORISOTALO
klo 11–15 Katukorista, pomppulinna, dj, kahvila

OSTOSKESKUS
klo 11–15 Käsityökulma. Cafe Lähiö. Vohveleita.
Kirpputori – tule myymään ja ostamaan.
klo 12–14 Wiipurin Puhallinorkesteri: valssia,
humppaa, foxia, …
Liikkeissä tarjouksia ja tarjottavaa.

GRANIITTITIE 7
klo 13–15 Kattoterassi auki yleisölle.

RAVINTOLAT
klo 19 Helena Lindgren Band. Ravintola Ralli
klo 19 ja 21 Neimo Blues Band. Bar U2

KOKO OHJELMA OSOITTEISSA:
www.pihlajamaki.info
Facebookissa "Pihliksen kyläfestari 2015"

Puisto-
kabaree!
Kuka on jyrsinyt koristeomenapuun kuoliaaksi? Entä kuka
kakkasi kukkapenkkiin? Tervetuloa musiikilliselle seikkailulle
Helsingin puistoihin ja kaduille. Kaupunkiluonto saattaa
vaikuttaa kesytetyltä, mutta samaan aikaan maan alla
tapahtuu kummia.

Maasälvän leikkipuisto 5.9. kello 11.
Kesto 45 min, ikäsuositus 5 v. Vapaa pääsy.

Maatilatorilta
luomuruokaa
Pihlajamäessa on myös
toritunnelmaa! Kyläjuhlan maatila-
torilla on tarjolla monenlaista lähi- ja
luomuruokaa tuottajilta suoraan
kuluttajille – on luomulihaa, marjoja,
yrttejä, juureksia, säilykkeitä ja herkkuja.
Tervetuloa ostoksille!

Uusia
Pihlajam
Pihlajamäkisen
tyylitelty pihla

Tyylikkäät, jousta
kyläjuhlaan ja ni
seuran kojulta. T
suunnittelemia P
tunnuksia myös
graafikon, Milja
suunnittelemast

-kyläjuhlajulistee

Lauantaina 5.9.
Bluesia, humppaa, jatsia. Kahviloita, karaokea, katuruokaa.
Kirppiksiä, korista, käsitöitä. Laulua, luomua, luontoa. Tanssia,
tempauksia, teatteria. Baareja ja bändejä. Alpakoita ja
näköaloja. Aamusta yöhön. Lauantaina 5.9. Pihlajamäki on
taas kerran yksi iso happening. Kaikki tervetuloa!

KYLÄJUHLAN TEKEVÄT: Pihlajamäen asukkaat, Aurinkola, Graniittie 7, Helsingin kulttuurikeskus, HUYK:n kuvataidelinja, Maja Coff
Lähiöprojekti, Pallopää, Partiolippukunta Aarnivalkeat, Pihlajamäen nuorisotalo, Pihlajamäen kirkko, Pihlajamäen lähiöasema, Pihlajam
Pihlajamäki-seura, PK-35 Rasti-Jyry, Ravintola Kipakki, Ravintola Ralli, Ravintola U2, Tukiyhdistys PIHLA, Viikin kirjasto.

Kyläjuhlan koordinoi Pihlajamäki-seura.
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Heikinlaakso 238m² + 60 m²
Oh, 2 mh, k, takkah, kph,
saunaosasto, 2 wc, khh, varasto,
erillinen 2h, avok, wc, autotalli
varasto. Hieno vuonna 1995
rak. täystiilitalo omalla 1146 m²
rinnetontilla. Sopii esim. yrittäjälle
tai kahden sukupolven käyttöön.
Mh. 590.000 €. Sienitie 57. Tero
Laurila puh. 0400 600 359

1158331
Töyrynummi okt 124,5m2+
varasto 15m2

4h+k+s+v+ak. Kannustalo vm.
1994 yhdessä tasossa. Hienosti
huolehdittu talo, jolla suojaisa
vehreä piha. Avarat vaaleat
oleskelutilat. Mh. 390.000 €.
Yrttimaantie 60. Kristiina Kelland-
er-Sinisalo p. 045 847 2272

1157864
Töyrynummi et 112m2

+ varasto 2,5m2

5h+k+s. Yksitasoinen erillistalo,
rv. 1988. Laadukkaasti uusittu
keittiö sekä pesutilat, varaava
takka. Rauhallinen sijainti, koulut
lähellä. Mh. 379.000 €. Heinätie
11. Kristiina Kellander-Sinisalo p.
045 847 2272

1159142
Tapaninvainio Pt 108 m2+At 21m2

4h+k+s+lämmin autotalli. Kodikas
ja hyvin pidetty avara paritalohu-
oneisto korkealla olohuoneella.
Upea länteen avautuva suuri

piha ja oma tontti. Mh. 358.000€.
Leivosentie 16. Jyrki Saulo, p.
050 585 0500

1149769
Tapaninvainio Rt 105m2

4h+k+s. Muuttovalmis koti hyvällä
sijainnilla. Tilavat huoneet ja pal-
jon säilytystilaa, iso hoidettu piha.
Pienet asumiskustannukset ja
mukavat naapurit. Mh. 339.000€.
Tervapääskynpolku 7.
Kristiina Kellander-Sinisalo
p. 045 847 2272

1153041
Tapaninkylä Rt 85m2

3h, k, kph/s, wc, var, AK. Kaunis,
vaaleasävyinen koti suositulla
pientaloalueella! Tilavat huoneet
1-tasossa, remontoidut keittiö
ja kph, kaksi suojaisaa pihaa,
päätyhuoneisto. Soveltuu myös
liikuntaesteisille. Mh. 297 000€.
Leppälinnuntie 7. Kai Lehtola 044
514 0164

1157751
Tapanila Rt 84,5m2

3h,k,s parveke, piha ja varasto.
Hyvällä paikalla, moderni uuden-
veroinen kahdessa tasossa oleva
rivitalokoti. Alakerran hyvin var-
usteltu keittiö yhdistyy toimivasti
olohuoneeseen. Vaatehuoneesta
mukavasti lisää säilytystilaa.
Mh.369.000€ Kotinummentie 66.
Timo Kuosmanen 0400 397 731

1155365

Sepänmäki Rt 82,5m2

3h+k+s+. Korkealla Sepänmäessä
rivitalon päätyasunto, jossa piha
molemmin puolin. Tilavat huoneet
kahdessa tasossa ja 2xwc.
Mh. 234.000€. Tullivuorentie 7.
Jyrki Saulo, p. 050 585 0500

1158002
Tapulikaupunki Kt 88,5m2

4h, k, las.parveke. Kolmannen
kerroksen perheasunto vehrein
näkymin naapuritalojen kattojen
yli. Keittiön poistettu väliseinä luo
avaruutta oleskelutiloihin.
Mh. 194.000€. Kämnerintie 6,
Jyrki Saulo, p. 050 585 0500

1158116
Puistola Okt
175m²+9,5m²+16,5m³
4h,k,s,tkh,akh, sekä autotalli ja
varasto. Päättyvän kadun varrella
yksitasoinen, tiiliverhoiltu, paa-
lutettu vankasti paikalleen. Tee
tästä itsellesi mieleinen koti!
Tontti 788m². Mh 370 000€.
Nummikuja 5. Kirsi-Marja Johans-
son 040 594 8231, Tomi Suvinen
044 335 5135

1157121

Puistola Pt 124m²
4h,k,khh,sauna 102m²+ autotalli ja
varasto 22m². Etsitkö itsellesi siisti-
kuntoista huoneistoa, jossa ei tarvi-
tse heti remontoida. Huoneistossa
hyvät säilytystilat, ja lisäherkkuna
autotalli! Edulliset asumiskustan-
nukset! Mh 379 000€. Sepeteuk-
sentie 32. Kirsi-Marja Johansson
040 594 8231

1153589
Malmi Kt 68,5 m2

3h, k, kph/s, wc, las.parv. Valoisa
läpitalon huoneisto Malmin
sydämessä! Toimivat huonetilat,
rem. kph, oma sauna, las.parveke
etelään, taloyhtiöllä oma tontti, 2/
3 krs. Mh. 198 000€ Soidinkuja 1.
Kai Lehtola 044 514 0164

1157436
Tapaninvainio pkt 58,5m2
2h, k, kph/s, wc, parv. Valoisa
läpitalon huoneisto huippupai-
kalla! Tilavat huoneet, oma sauna
ja parveke. Hyvinhoidettu yhtiö.
Oiva koti yhdelle tai kahdelle ,
ensiasunnoksi tai sijoitukseen.
Heti vapaa. Mh. 184.000 €.
Muuttolinnuntie 14.
Kai Lehtola 044 514 0164

1153014

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

Jyrki Saulo
050 585 0500

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 5874296

Marko Suvanto
0405643534

Vasil Zizan
044 514 7551

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Kiinteistömaailma MalmiKaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

KUTSU MEIDÄT MAKSUTTOMALLE
KOTIKÄYNNILLE!
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TEIJA
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Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 32/2015. • Keskiviikko 2.9.2015. • 3. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malmin raitti 4.

PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi, puh. 044
9738 529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2014. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo
9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Ilmoita Lähitiedossa!
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa
ota yhteyttä myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.fi

Tekemistä riittää

S yksy on saapunut. Harrastuspiirit ovat
käynnistyneet ja järjestöjen toiminta
pyörii jo vauhdilla. Koillis-Helsingin
yrittäjillä syksy käynnistyy vauhdik-

kaasti. Huomenna torstaina pidettävässä aamu-
kahvitilaisuudessa yrittäjät saavat vieraakseen
niin alueen kaupunginvaltuutettuja kuin muuta-
man kansanedustajankin. Helsinki on luvannut
pyrkiä Suomen yrittäjäystävällisimmäksi kau-
pungiksi ja yrittäjät varmasti haluavat paikalle
saapuvilta päättäjiltä kuulla, millä toimilla hei-
dän mielestään ollaan siihen suuntaan menossa.
Helsingin Yrittäjiin kuuluu Koillis-Helsingistä
719 yrittäjää. Heistä vain pieni osa ehtii ja jak-
saa osallistua yrittäjäjärjestön ja paikallisyhdis-
tyksen toimintaan, sillä yrityksen pyörittäminen
tahtoo etenkin yksinyrittäjiltä viedä kaiken ajan.
Helsingin Yrittäjien ydinviesti päättäjille onkin:
Edistä yrittäjyyttä, vähennä byrokratiaa.

Byrokratian väheneminen jättäisi aikaa oleelli-
sempaan, kuten liiketoiminnan pyörittämiseen
ja ehkä jopa yrittäjän jaksamista edesauttavaan
virkistäytymiseen. Sanalla byrokratia on varsin
ikävä kaiku. Wikipedian mukaan sana byrokra-
tia tarkoittaa organisaatioita, toimenpiteitä,
protokollia sekä sääntelyä, jolla jotakin toimin-
taa määrätään ja suoritetaan. Määräily ja sään-
tely, erilaisten lomakkeiden etsiminen, täyttö ja

niiden kirjaamismaksut ovat juuri sitä byrokra-
tiaa, mitä myös yrittäjät muiden kaupunkilais-
ten kanssa haluaisivat vähentää. Joustavuus on
usein avainsana palveluiden parantumiseen.

Postin palvelut täällä Koillis-Helsingissä supis-
tuvat pian varsinaisten Postin omien toimipaik-
kojen osalta nollaan. Malmin Postin palvelut
tullaan siirtämään Malmin Citymarketin info-
pisteeseen. Siirto jakaa mielipiteitä. Osa on mie-
lissään pitkälle iltaan ja myös viikonloppuun
laajenevista aukioloajoista, toisia arveluttaa jat-
kossa saatava ammattitaito etenkin erikoislähe-
tysten suhteen. Moni muistelee jouluruuhkia
postissa ja pohtii, miten niistä selvitään infopis-
teen muiden toimintojen ohella. Infopisteen
työntekijöillä tulee riittämään tekemistä. Teke-
mistä riittää asukkaillekin tulevana viikonlop-
puna. Valinnanvaraa on kirkolta toiselle vaelta-
misesta Puistolan, Siltamäki-Suutarilan ja Viikin
kaupunginosatapahtumiin. Osallistu ja nauti!

Joustavuus on
usein avainsana palveluiden
parantumiseen.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

PROHELSINKI-LUONTO
MALMITALO 19.8.-12.9.
Sari Bremer · Inari Krohn
Maaria Märkälä
Aulikki Nukala
Leena Palonen
Johanna Pihlajamaa
Kirsti Puhakka
Rauni Sipilä

Siltamäen ostoskeskus,
Jousimiehentie 3,

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

SISU-päivän
5.9. tarjous
Siltamäen
apteekista!

Sana-Sol
500 ml

2 yhden
hinnalla!

ous

!

11€

www.kaari18.fiPukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki

*+- -+' 3.

Pe 4.9. karaokea alkaen klo 22

La 5.9. JAZZILTATERASSILLA
esiintyjät Leila ja Seppo

Kopparberg Frozen siideri 4€

Talon viini 15€/pullo

Hodarit 2€ kpl niin kauan kuin riittää alkaen klo 22

,*## /++*( */-*(* -+' 30"22

-*&*'-1* )$4% 32!.!

Koff III 0,5l

ii 44€
3,50€

Nacholautanen 9,90€Keittiöstä maukas

K-SUPERMARKET
HAKUNILA

Laukkarinne 4
Vantaa

Ti 1.9. – Pe 4.9.
Klo 10–16.30

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat, rahasarjat,
setelit, sotien kunniamerkit, Kalevala-korut sekä
antiikkiesineet.

Yhteistyössä:

AUREK

Kullan ja
hopean y

m.

ostopäiv
ät Hakun

ilassa
KÄTEISMAKSUtai tilille
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Työväenopiston opiskelijat värjäsivät sähkökaappeja. Sivu 6.

Kehä ykköseltä Vanhalle
Helsingintielle ja Tattarihar-
juntielle idästä nousevaa eri-
tasoliittymää ryhdytään pa-
rantamaan.
Latokartanon rampin erka-

nemiskaistaa pidennetään
ja rampille rakennetaan eril-
linen, oikealle Tattariharjun-
tielle kääntyvien kaista.
Samalla rampin yläpäässä

oleva linja-autopysäkki pois-

tetaan, uusi korvaava py-
säkki on jo rakennettu Tat-
tariharjuntien länsipuolelle
Vanhalle Helsingintielle.
Nykyinen Kehä I:n pohjois-

puolen yhdistetty jalkakäy-
tävä ja pyörätie siirtyy Taltta-
tielle ja se levennetään ero-
telluksi jalkakäytäväksi ja
pyörätieksi.
Työt käynnistyvät syys-

kuussa johtojen siirtotöillä

Talttatiellä.
Kehä I:n ja rampin ajoneu-

voliikenteeseen vaikuttavat
työt tehdään pääosin vasta
keväällä ja kesällä 2016. Ko-
konaisuudessaan rakennus-
työt valmistuvat elokuussa
2016. Urakoitsijana on Hel-
singin kaupungin rakenta-
mispalvelu Stara.

Teija Loponen

Latokartanon ramppia parannetaan
Ala-Malmi

Kehä ykköseltä nousevalta rampilta poistuu bussipysäkki ja Tattariharjuntielle
kääntyvät saavat oman kaistan.

TEIJA LOPONEN

PIRJO PIHLAJAMAA

SY:stä kerro-
taan, että pump-
paamoita koske-
via valituksia

tulee etenkin helteiden
aikaan. Helsingissä eniten
valituksia tulee juuri Pukin-
mäen jätevedenpumppaa-

mosta.
– Yritämme tehdä kaik-

kemme, että häiriö olisi mi-
nimaalinen. Mitään patent-

tiratkaisua ei ole saada sitä
hajuttomaksi, vaan se tup-
paa tuoksumaan, toteaa
HSY:n kaukokäyttö- ja au-
tomaatioyksikön päällikkö
Petteri Jokinen.

Pumppaamossa on haju-
ja syövä aktiivihiilisuodatin,
joka on viimeksi uusittu ke-
säkuun 2. päivä. HSY:n mit-
tarien mukaan itse pump-
paamo toimii hyvin.

–Periaatteessa kaikki on
ok, mutta kun kävimme tar-
kistamassa, niin siellä ha-

vaittiin ennen pumppaamoa
olevista kaivon kansista tu-
levan hajuja. Niitä kansia
aletaan nyt laittaa kaasutii-
viiksi ja tuuletusluukku tii-
vistetään. Mittari havaitsi
siellä rikkivetyä.

Jokisen arvion mukaan
Pukinmäen jätevedenpump-
paamosta valittavien määrä
on kasvamaan päin.

–Ihmiset ovat tulleet her-
kemmiksi. Pumppaamo on
ollut siellä 40–50 vuotta.
Kun vessa vedetään, tulee

aina jotakin hajuja, hän ku-
vailee.
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Rannan haisunäätä kiusaa
kaupunkilaisia
Pukinmäen jätevedenpumppaamosta leijailee niin
Pukinmäen kuin Tapaninvainionkin koteihin hajuja,
joissa tuoksuu kaikkea muuta kuin vasta paistettu pulla.
Pumppaamon ohitse kulkee lenkkeilijöitä, joiden suusta
kuuluu tämän tästä lause, mikä täällä haisee.

Pumppaamo sijaitsee matonpesupaikan vieressä Vantaanjoen rannalla vilkkaan lenkkipolun varrella.

H

Pukinmäki

”Mitään
patenttiratkaisua

ei ole saada sitä
hajuttomaksi,

vaan se tuppaa
tuoksumaan.”

-Petteri Jokinen
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Yksi kaavan merkittävim-
mistä muutoksista koskee
Malmin lentokentän aluet-
ta. Se on kaavaluonnokses-
sa osoitettu taajamatoimin-
tojen alueeksi. Merkintä on
jäämässä kaavaehdotuk-
seen.

Maakuntahallitukselle
asiaa perusteltiin muun mu-
assa sillä, että kentän suun-
nittelutilanteessa ei ole ta-
pahtunut merkittäviä muu-
toksia. Maakuntakaavaan
aiotaan jättää rakennettuun
kulttuuriympäristöön liitty-

vä RKY-merkintä, joka kaa-
van valmistelijoiden mieles-
tä turvaa Malmin arvot riit-
tävässä määrin.

Luonnoksesta tuli noin
sata Malmin kentän ilmai-
lukäytön säilyttämistä tuke-
vaa mielipidettä sekä kol-
metoista Malmiin eri tavoin
liittyvää lausuntoa. Lausun-
noista noin puolet kannatti
Malmin säilyttämistä ilmai-
lukäytössä. Perusteluissa
mainittiin muun muassa
kulttuuriympäristön ja vir-

kistyksen arvot sekä Helsin-
gin seudun kilpailukyky ja
saavutettavuus.

Osa lausujista kannatti
Malmin kentän muuttamis-
ta asuintaajamaksi. Kantaa
perusteltiin kentän hyvällä
sijainnilla valmiissa yhdys-
kuntarakenteessa sekä Hel-
singin asuntopulalla.

Maakuntahallitukses-
sa istuu 14 uusmaalaista
edustajaa kahdeksasta eri
kunnasta. Helsingillä on vii-
si paikkaa, Espoolla kaksi ja

samoin Vantaalla. Helsinkiä
maakuntahallituksessa
edustavat Matti Enroth
(kok.), Arja Karhuvaara
(kok.), Minerva Krohn
(vihr.) Mika Raatikainen
(ps.) ja Kaarin Taipale (sd.).

Kaavaehdotus on näillä
näkymin tulossa nähtäville
ja kommentoitavaksi vuo-
den 2016 alussa. Lopullisen
päätöksen kaavasta tekee
maakuntavaltuusto, jossa
istuu 77 jäsentä. Heistä 24
on Helsingistä.

Pirjo Pihlajamaa

Ilmailualue poistumassa
maakuntakaavasta
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta valmistellaan parhaillaan
kaavaehdotusta. Kaavan valmistelija esitteli tekeillä olevaa kaavaehdotusta
maakuntahallitukselle sen kokouksessa viime viikon maanantaina.

Kuntalaisaloite numero 983 eli
helsinkiläisten keräämä kuntalais-
aloite, joka vaatii kaupunginvaltuus-
toa säilyttämään Malmin lentoase-
man ilmailukäytössä, on noussut al-
lekirjoituksillaan ykköstilalle. Aloi-
tetta kannattaa 12 471 helsinkiläistä.
Aloite on yhä allekirjoitettavissa.
Kuntalaisaloitteessa vaaditaan

kaupunkia hylkäämään valtion ja
Helsingin seudun kuntien sopimus-
ehdotuksen kohta, jonka mukaan
valtio lopettaa toimintonsa Malmin
lentokentällä.

Kuntalaisaloite luovutetaan val-
tuustokäsittelyä varten syys-loka-
kuun aikana, johonmennessä katta-
vat taustatiedot toimitetaan valtuute-
tuille.
Lisäksi valtuustolle esitetään ken-

tälle tehdyt vaihtoehtoiset kehitys-
suunnitelmat, joissa liiketoiminta- ja
asuntorakentamisen kokonaisuus
on yhdistetty ilmailutoimintaan ot-
taen huomioon koko kenttäalueen
kuuluminen valtakunnallisesti mer-
kittäviin kulttuuriympäristöihin.
Kentän merkittävät luontoarvot ja

lajikartoitukset saatetaan myös val-
tuutettujen tietoon.
–Lentoasema on kokoaan suu-

rempi asia Helsingille ja myös val-
takunnan tasolla. Helsingin tulee lo-
pultakin hyödyntää kentän liikenteel-
linen ja liiketoiminnallinen potentiaali
ja yhdistyä ilmailun siivin joustavasti
muuhun maailmaan. Kilometrin kii-
totie vie tuhannen kilometrin päähän,
kannustaa Malmin lentoaseman ys-
tävien puheenjohtaja Timo Hyvönen
kaupunginvaltuustoa.

Teija Loponen

Malmin lentoasema
kuntalaisaloitteiden ykkönen

TEIJA LOPONEN

Maakuntakaavassa lentokoneiden tilalle tullee taajama.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) työntekijöiden
määrä Viikin yliopistokampuksella kaksinkertaistuu kun
henkilöstöä siirtyy Viikkiin Tikkurilasta lakkautettavasta
toimipisteessä. Sen jälkeen Viikissä toimii 350 lukelaista.
Luken tiivistämistoimenpiteillä tavoitellaan 1,3 miljoonan
euron säästöjä.
Senaatti-kiinteistöt vuokraavat Helsingin yliopiston ti-

loja Lukelle osoitteesta Latokartanonkaari 9–11. Osa ti-
loista tulee Luken ja yliopiston yhteiskäyttöön. Jatkossa
tavoitteena on yhdistää myös osapuolten laboratoriotoi-
mintoja yhteisiin tiloihin.
Muutto Viikkiin voi alkaa ensi vuoden lokakuussa ja

Luken toiminta Tikkurilassa päättyy ensi vuoden lop-
puunmennessä. Osa henkilöstöstä siirtyy kuitenkin Ota-
niemeen.
Luonnonvarakeskuksen pääkonttori on Viikissä ja pää-

toimipaikat Joensuussa, Jokioisilla ja Oulussa.
TL

Luke laajenee Viikissä

Ala-Malmi
Karviaistien koulun lähistöllä eli Karviaistie 1–3 edus-
talla rajoitetaan 60 metrin matkalla pysäköinti kahteen
tuntiin. Rajoituksen aloituskohta on 30 metriä Malmin
asematien suojatien jälkeen ja rajoitus on voimassa ar-
kisin kello 8–20.
Kahden tunnin rajoitusta toivottiin, koska Karviaistien

erityiskoulussa käy lapsia muualta esimerkiksi perhe-
terapeutilla, johon käyntiin 60 minuutin pysäköintiaika ei
riitä. Samalla uusi rajoitusmahdollistaa koulun ja lähialu-
eiden asiointi- ja vieraspysäköinnin, mutta ei liiaksi hou-
kuttele asukaspysäköintiä.
Kiekonkäyttövelvollisuus jatkuu arkisin iltaan kello

kahdeksaan saakka, jotta rajoitus palvelee myös koulun
mahdollista iltatoimintaa.

TL

Karviaistielle rajoitus

Malmi, Pukinmäki
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö haluaa
muuttaa Malmilla liiketiloja asunnoiksi. Asuntoja valmis-
tuu kaikkiaan kuusi osoitteeseen Pekankatu 5. Asunto-
jen yhteispinta-ala on liki 340 neliömetriä.
Hoas hakee muutostöitä varten lainaa Asumisen ra-

hoitus- ja kehittämiskeskukselta. Helsingin kaupungin
asuntolautakunta puoltaa lainahakemusta. Samassa ko-
kouksessa lautakunta päätti puoltaamyös toisen koillis-
helsinkiläisen Hoas-kohteen korkotukilaina- ja avustus-
hakemusta.
Pukinmäessä on tarkoitus remontoida vuonna 1992

valmistunut kolmikerroksinen pienkerrostalo. Kiinteistö
Oy Hoaspuisto Myrttitie 2:n kiinteistössä korjataan ul-
koseiniä, vesikatto, ikkunoita ja ulko-ovia sekä uusitaan
keittiökaapit ja kodinkoneet sekä pintasaneerataan kyl-
pyhuoneet. Myrttitien kohteessa on 37 asuntoa.
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Liiketiloista tekeillä
asuntoja opiskelijoille

Suutarilassa valmistellaan Töyrynummen ala-asteen
ja Suutarilan yläasteen koulujen yhdistymistä kaupun-
ginvaltuuston tekemän päätöksenmukaisesti.
Koulut on tarkoitus yhdistää 1.8.2016 alkaen yhtenäi-

seksi peruskouluksi, jossa on vuosiluokat 1-9. Yhdistetty
koulu tulee toimimaan kahdessa toimipisteessä ja siinä
tulee olemaan oppilaita noin 570.
Uuden koulun rehtoriksi tulee Töyrynummen ala-as-

teen koulun rehtori Jaana Heporauta. Hän tulee päättä-
mään opetusryhmien sijoittumisesta koulun tiloihin.
Koulujen yhdistymistä valmistellaan kuluvan lukuvuo-

den aikana ja oppilaat, henkilökunta sekä koulujen joh-
tokunnat saavat osallistua uuden koulun nimiehdotuk-
sen pohdintaan.
Päätöksen koulun käyttöön lopulta tulevista tiloista, op-

pilaaksiottoalueesta ja koulun nimestä tekee opetuslau-
takunnan suomenkielinen jaosto.
Koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä päätettiin tou-

kokuussa ja silloin päätösehdotuksesta tehtiin kaksi pa-
lautusehdotusta ja yksi hylkäysehdotus, jotka kaikki hy-
lättiin.

Teija Loponen

Heporaudasta yhdistyvän
koulun rehtori
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65 00
40 00

Ohjauskulmien
nelipyörä suuntaus alk.

Ilmastoinnin
täyttöhuolto alk.

tarjoukset voimassa 30.10.2015 asti

ACTION CAR SERVICE- ACS OY
Kytkintie 34, 00770 Helsinki puh.09-389 2865

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO LÄHELLÄ SINUA

LIIKKUMAAN JA LIIKKEELLE!

Ilmoittaudu mukaan 029 1934200 tai tapanila.com

Syyskausi 31.8. – 13.12.2015
Tapanilan Erän syksyn ryhmäliikuntatunnit käynnistyvät tarjolla mm.

LASTEN- JA NUORTEN LIIKUNTARYHMÄT

Tutustu monipuoliseen ryhmäliikuntaohjelmaan
tapanila.com ja tule mukaan. Meiltä löytyy päivit-
täin yli 15h erilaista ryhmäliikuntatuntia (jumppia,
tanssillisia tunteja, sisäpyöräilyä, kiertoharjoittelua
ja kehonhuoltotunteja). Tervetuloa ammattitaitoiseen
ohjaukseen ja iloiseen ilmapiiriin liikkumaan!

JOOGA
Ke klo 20.00–21.00 joogamix*/LS 4
To klo 17.30–18.30 Iyengerin jooga
ALKEET/studio Pe klo 12.00–13.00
jooga*/LS 4
Su klo 18.00–19.15 astangajooga
alkeisjatko/LS 4

Ulla Savola

Sanna Niemi

Päivi Petrell

Sannamari
Männikkö

VAUVAJUMPPA
Ti klo 9.30–10.15 3–6kk.
Ti klo 10.15–11.00 7–12kk.
(liikkuvat vauvat) Liikuntasali 4,
Tapanilan Urheilukeskus 110€

PERHELIIKUNTA
Ma klo 17.00–17.45 2–3v.
Ti klo 17.15–18.00 2–3v./
Kotinummen ala-aste
La klo 10.00–10.45 1–3v.
Liikuntasali 4, Tapanilan Urheilukeskus
110€

TAAPEROJUMPPA
Ma klo 11.30–12.15 2–3v.
Pe klo 11.30–12.15 2–3v.
Liikuntasali 4, Tapanilan Urheilukeskus
110€

Ulla Savola

DANCE
Ti klo 16.55–17.40 13–16v.
Studio, Tapanilan Urheilukeskus 84€

DISCODANCE
La klo 13.30–14.15 10–13v. jatko
Studio, Tapanilan Urheilukeskus 84€

LASTEN TANSSI
La klo 11.30–12.15 5–6v.
Liikuntasali 4, Tapanilan Urheilukeskus
84€

STREETDANCE
Pe klo 17.15–18.15 yli 14v. jatko
Studio, Tapanilan Urheilukeskus 84€

TEMPPIS
Ma klo 10.00–10.40 3–4v.
Ma klo 16.05–16.50 5–6v.
Ke klo 16.15–17.00 4–5v.
To klo 16.15–16.45 3v.
Liikuntasali 4, Tapanilan Urheilukeskus
84€

Kiira
Kornevits

Katherine
Lahti-Nuuttila

Elina Mölsä

Sannamari
Männikkö

Saana
Ryynänen

Ulla Savola

Jaana Hoti

Sirpa
Kuosmanen

Jaana Hoti

AIKUISTEN RYHMÄLIIKUNTA

KEVYEN KYNNYKSEN
LIIKUNTARYHMÄ +50V.
Onko viimeisestä liikuntakerrasta vierähtänyt
aikaa? Lähde liikkeelle, liikkumaan ryhmään,
jossa kaikkien osallistujien edellisestä
liikuntakerrasta on vain muisto mielessä.
Etsitään yhdessä horroksessa oleva
liikuntakärpänen! Tervetuloa miehet ja naiset!
Ti klo 9.00–9.45 liikuntasali 2+3
Niklas Fjäder
Syyskausi 31.8.–13.12. Hinta 63€

*Merkityille tunneille pääsee anytimekortilla sekä
kertamaksulla 13€
Syyskauden 31.8. – 13.12. kausimaksu 60min. 108€,
75min. 128€

MINDFULNESS
Tietoisen läsnäolon intensiivikurssi
Ke klo 18.00–20.00
23.9.–1.11. & 25.11.

MIELENHUOLTO

Ritva Lavinto

Päärakennus LK 2, Tapanilan Urheilukeskus
Kurssin hinta 175€ (sisältää tupla cd:n)
Lisätietoja ritva.lavinto@kolumbus.fi

VAUVA- JA PERHELIIKUNTA

Helsingin kaupunki pyy-
tää asukkailta ideoita siihen,
miten kaupunkia tulee joh-
taa. Kaupunki on uusimassa
johtamisjärjestelmäänsä, ja
vuorovaikutus kaupunkilais-
ten ja päättäjien välillä on tär-
keä osa uudistuksen valmis-
telua.
Kaupungin verkkosivuilla ja

kirjastoissa voi esittää ideoi-
taan 14.9.2015 asti. Kaupun-
kilaisilta kysytäänmiten kau-
pungin palvelut pitäisi järjes-
tää tulevaisuudessa, miten
asukkaat haluaisivat osallis-
tua kaupungin suunnitteluun
ja päätöksentekoon ja miten
kaupunkia tulisi johtaa.
Uudistusta esitellään kau-

pungintalolla pidettävässä
asukastilaisuudessa 8.9.2015
kello 18–20 johtamisen ja-
oston puheenjohtajan Lasse
Männistön johdolla. Kes-
kustelutilaisuus lähetetään
livenä Helsinki-kanavalla
www.helsinkikanava.fi.
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Helsingin johtamiseen etsitään ideoita

Toimistomme ovesta
tuli torstaina sopivasti kah-
viaikaan kolme iloista ves-
seliä, jotkamyivät lämpöisiä
munkkeja voidakseen ostaa
trampoliinin. Ovat kuulemma
aiemminmyyneet kakkua ja
mehua kassaa kartuttaak-
seen. Upeaa yritteliäisyyttä jo
nuoresta pitäen!
Äiti auttoi munkkien pais-

tossa ja seurasi poikienmat-
kaa pyörällä.

Annis Viljander, Kodista

Suomen toivot ilahduttivat

Oli muuten hyvät munkit – kiitos pojat.

Viikinojan liepeillä saat-
taa lähivuosina näkyä kas-
veista ja vedestä kiinnostu-
neita tutkijoita. Luonnon-
varakeskus ja Helsingin
kaupungin rakennusvirasto
ovat sopineet sade- ja sula-
mis- eli hulevesiä koskevas-
ta tutkimusyhteistyöstä.

Tarkoituksena on tutkia
kasvillisuuden ja kasvualus-
tan merkitystä hulevesien
käsittelyssä vuosien 2015-
2018 aikana. Tutkimuksen
tavoitteena on muun muas-
sa parantaa hulevesien hal-
lintaa, sillä tulevaisuudessa
sään ääri-ilmiöt ja päällyste-
tyt pinnat lisääntyä.

Helsingin kaupunki on
osoittanut hankkeeseen kol-
me tutkimuskohdetta, joita
rakennusvirasto rahoittaa.
Kohteet ovat Viikinoja,
Pohjois-Pasilan Citywater
-hanke ja Laajasaloon
rakennettava Kaitalahden

tulva-allas.
Valtakunnalliseen tutki-

mukseen osallistuvat Hel-
singin lisäksi Jyväskylän,
Kaarinan, Kuopion ja Sa-
lon kaupungit, Hämeen am-
mattikorkeakoulu ja muu-
tamia alan yrityksiä.

Tutkimuksessa halu-
taan kerätä tietoa nykyisistä
hyvistä hulevesiratkaisuista,
selvittää, mitkä Suomen
kasvilajit sitovat tehok-
kaimmin ravinteita ja kiin-
toainesta hulevesistä.

Suomessa hulevesiratkai-
suista ei ole dokumentoi-
tua tietoa. Ulkomaista tut-
kimustietoa kasveista on,
mutta sitä ei voida suoraan
soveltaa ilmasto-olosuhtei-
siimme.

Tietoa kaivataan myös
imeytyspainanteiden ohjeel-
lisista rakennekerroksista
sekä kotimaisten kasvilaji-
en soveltuvuudesta. Lisäksi

on huomioitava haitallisik-
si vieraslajeiksi luokiteltujen
kasvilajien leviämisen uhka.

Kasvillisuudella on
hulevesiympäristöissä
monenlaisia tehtäviä kuten
vähentää vettä haihdutta-
malla, hidastaa veden liiket-
tä hidastaen eroosiota, sitoa
ja pidättää ravinteita, puh-
distaa vettä, lisätä hyödyllis-
tä mikrobitoimintaa ja
pidättää kiintoainesta.
Lisäksi juuristo ylläpitää
maan huokoisuutta mikä
parantaa maanperän imey-
tymiskykyä.

Hulevesien hallintaa sää-
telee vesihuolto- sekä maan-
käyttö- ja rakennuslaki.
Päävastuu hulevesien hal-
linnasta siirtyi vesihuolto-
laitoksilta kunnille vuosi sit-
ten.

Pirjo Pihlajamaa

Viikinoja mukana
hulevesitutkimuksessa
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Helen Sähköverkko ja Hel-
singin työväenopisto toteut-
tivat sähkönjakokaappien
maalausprojektin juhlista-
maan opiston 100-vuotista
taivalta. Kaikkiaan yhdek-
sän teosta on toteutettu työ-
väenopiston toimipisteiden
läheisyyteen. Projektia
koordinoi työväenopiston
kuvataideaineiden opettaja
Marie-José Dings, jolta
koko idea oli lähtöisinkin.

Ainutlaatuiset teokset on
suunniteltu jakokaappien si-
jantiin sopivaksi, esimerkik-
si Silkkikutomon edustan
jakokaappiin on maalattu
silkkikankaita ja –nauhoja.

–Tämä oli projektimuo-

toinen kurssi, jolla aluksi
kuultiin luento ympäristö-
taiteesta ja katsottiin siihen
liittyviä töitä. Sen jälkeen
jaoimme tarjolla oleva säh-
kökaapit kurssilaisten kes-
ken ja he suunnittelivat ryh-
missä tai yksin niihin teok-
set. Valmiit suunnitelmat
hyväksytettiin Helen Säh-
köverkolla ennen maalaus-
ta. Töistä tuli varsin iloisia
ja värikkäitä, kuten Helen
Sähköverkko oli toivonut-
kin, kertoo Dings.

Koillishelsinkiläisiä ei tällä
kertaa kurssille osallistunut,
mutta Marie-José Dings toi-
voo, että jos kurssi saa jat-
koa ensi keväänä, myös

täältä oltaisiin innostuneita
siihen osallistumaan.

– Malmilta oli nimit-
täin tarjolla useampi säh-
kökaappi, joten kurssilai-
set voisivat päästä maalaa-
maan ihan kotikulmillekin,
hän huomauttaa.

Helen Sähköverkko on
toteuttanut useita maalaus-
projekteja ympäri Helsin-
kiä. Kaupunginmuseon
kanssa toteutettu historia-
kuvista koostuva Kuvapo-
lut-näyttely on seitsemän
kaupunginosan laajuinen.
Myös oppilaitosyhteistyönä
on toteutettu useita projek-
teja, joissa koululaiset ovat

päässeet maisemoimaan
koulunsa ympäristössä ole-
via sähkökaappeja.

–Katukuvan elävöittämi-
sen lisäksi maisemoinneil-
la on todettu olevan muita-
kin positiivisia vaikutuksia.
Maisemoituun kaappiin ei
kohdistu niin paljon töhrin-
tää tai mainosten kiinnitte-
lyä, kertoo elinkaariasian-
tuntija Minna Paavola.

Paavola lisää, että maise-
mointiprojektien toteutta-
minen on osa yhteiskunta-
vastuuta.

– Yhdessä tekemällä
saamme aikaiseksi viihtyi-
sämmän elinympäristön.

Teija Loponen

Työväenopisto juhli
maalaten sähkökaappeja
Helsingin työväenopiston opiskelijat maalasivat Helen Sähköverkon sähkönjakokaappeja opiston
100-vuotisen taipaleen kunniaksi. Yksi puistolalaisen kuvataideaineiden opettaja Marie-José
Dingsin ohjauksen alla tehdyistä töistä löytyy Ala-Malmilta.

Kuvan söpö maalaus löytyy Pikkalankatu 2 edustalta Ala-Malmilta.

TEIJA LOPONEN

Posti aikoo lopettaa Itä-, Koillis- ja Pohjois-Helsingistä
kaikki Postin omat myymälät vuoteen 2018mennessä.
Kaupunginvaltuustolle on jätetty aloite, jossa esitetään

selvitettäväksi, että voisivatko Posti ja Helsingin kaupunki
muodostaa yhteisen postitoimipaikan vaihtoehtona Pos-
tin lopettamille postikonttoreille tai pelkille asiamiespos-
teille.
Kumppanina voisi olla myös valtio, jolloin postipalve-

lut voisivat olla esimerkiksi Kelan tai veroviraston yhtey-
dessä. Paikkana voisi olla esimerkiksi Malmin tai Itäkes-
kuksen kaltainen alue.
Yrjö Hakasen (skp) tekemän aloitteen on allekirjoitta-

nut 20 valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä.
PP

Postille uusi vaihtoehto?

Tapaninvainion uimarannan vedestä on otettu vielä
yksi vesinäyte. Viime viikon tiistaina Vantaanjoesta otettu
kesän neljäskin näyte oli laadultaan hyvä.
Suolistoperäisiä enterokokkeja ja kolibakteereita oli

hieman edemmän kuin edellisnäytteessä, joka otettiin
heinäkuun lopussa. Määrät alittivat kuitenkin myös nyt
toimenpiderajan.
Veden lämpötila oli 19 celsiusta. Muina kesän näytteen-

ottopäivinä lämpöasteita on ollut 14,15 ja 17.
Kaikkein puhtainta uimavesi on ollut tänä kesänäMunk-

kiniemessä ja Jollaksen Porvariskuninkaanpuistossa. Nii-
den loppukauden riesaksi tuli kuitenkin lämpimien kelien
myötä sinilevä.

PP

Uimavesi oli hyvää
π Koillis-Helsinki

Malmi
Helsingin kaupungin pelastuslaitos ei ole löytänyt
huomautettavaa Latokartanontien pohjoisosan asema-
kaavanmuutoksesta.
Pelastustoimi katsoo, että kerrostalojen sijoittelussa

on varattumahdollisuus ajaa palokunnan tikasautolla si-
säpihoille. Kaavamuutoksessa on huomioitu nykyisten
kiinteistöjen käyttöön jäävät pelastustiet sekä uusien ra-
kennusten pelastustiet.
Muut palotekniset järjestelyt, kuten asuntojen vara-

tiejärjestelyt määritellään tarkemmin rakennuslupavai-
heessa.

PP

Asemakaavan
pelastusasiat kunnossa

Pukinmäessä asuva somalialaissyntyinen kaupun-
ginvaltuutettu Zahra Abdulla on siirtymässä Vasemmis-
toliiton valtuustoryhmään.
Lähihoitaja ja kätilö Abdulla erosi yhdessä Sirkku In-

gervon kanssa vihreiden valtuustoryhmästä tämän vuo-
den maaliskuussa ja he perustivat uuden Punavihreät –
valtuustoryhmän. Nyt molemmat valtuutetut ovat pyytä-
neet siirtoa Vasemmistoliiton ryhmään.

TL

Zahra Abdulla
vasemmistoliittoon

Malmi
Soidintie 8:ssa oleva pizzeria on tehnyt Helsingin
kaupungin kanssa uuden terassialueen vuokrasopimuk-
sen. Pizzeria saa terassilleen käytettäväksi rakennusvi-
raston hallinnoimaa yleistä aluetta muutamia neliömet-
rejä. Lupa on voimassa vuodet 2015–2021 aina kesä-,
heinä- ja elokuun ajan.

PP

Pizzerialle uusi terassilupa

Pyörätuolia käyttävät asiakkaat saavat jatkossa aina
matkustaa ilman lippua HSL:n joukkoliikenteessä.
Aiemmin liputta on voinut kulkeaHelsingissä vain hen-

kilö, jolla on Oikeus saattajaan -kantakortti.
HSL:n hallitus päätti muutoksesta kesäkuussa 2015

käsitellessään erityisryhmien alennus- ja vapaalippuja
sekä oikeutta matkustaa ilman lippua Helsingin seudun
uudessa vyöhykemallissa.
Uusi kaarimalli tulee käyttöön aikaisintaan vuonna

2017. Pyörätuolin käyttäjiä koskeva muutos tulee kui-
tenkin voimaan heti, koska se ei edellytämuutoksiamat-
kakorttijärjestelmään.

PP

Pyörätuolilla voi kulkea
ilman matkalippua

Helen Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovi-
rastolta tarkennuksia Savelaa vastapäätä olevan Pato-
lan huippulämpökeskuksen voimassa olevaan ympäris-
tölupaan.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston antama lupapää-

tös sisältää määräykset laitoksen päästöjen rajoittami-
sesta, melusta, polttoaineiden varastoinnista, jätehuol-
losta, häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilan-
teista sekä päästötarkkailusta, raportoinnista ja ympäris-
töriskiselvityksestä.
Lupa on voimassa toistaiseksi ja korvaa Uudenmaan

ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen vuodelta
2006. Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaa-
san hallinto-oikeudelta 7.9.2015 asti.
Helenin mukaan laitoksen tulvariskejä ei ole tarpeen

selvittää, sillä Vantaanjoen varressa oleva laitos on 13
metriä meren pinnasta, kun joen normaali taso on kuusi
metriä merenpinnasta.
Helen Oy toteaa, että sen tavoitteena on tuottaa ener-

giaa hiilineutraalisti vuoteen 2050 mennessä. Teknolo-
gian ja polttoaineiden kehittymistä seurataanmyös läm-
pökeskusten osalta.

PP

Lämpökeskuksella ei
tulvariskiä
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 3.–6.9.2015 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
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Voimassa to-la
Hätälä
TUORE KOKONAINEN
KIRJOLOHI
Suomi

Kalamestariltamme ruodoton Norjan
SAVULOHIFILEE

TOMAATTI
Puola

Voimassa to-la
Hätälä
TUORE LOHIFILEE
vac.pak., Norja

Maustetut
VALIOJOGURTIT 1 kg
1,00/kg, myös rasvaton, ei laktoositon

HK naudan
JAUHELIHA 10% 600 g
6,65/kg

Candy King
IRTOMAKEISET

Lihamestariltamme
PUNAVIINI- tai
KONJAKKIHÄRKÄ

BON AQUA 24 x 0,33 l pl
0,94/l, regular, sitruuna-lime ja villivadelma

Atria porsaan
KASSLER palana n. 2,3 kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,89 rs (9,82/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
1,79 tlk (1,79/kg)

-32%

-44%

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

795kg

1895
kg 799kg, raj.

2 kpl /tal.

059
kg

399
rs 995

kg

599
kg, raj.
2 kg /tal. 995

sis. pantit
2,401.-tlk, raj.2 tlk /tal.

399
kg,
raj. 2 kpl /tal.

24
pack



8 Uutiset

– Stefan Piesnack
Band soitti rokkia, räppäri
Mc Koo räppäsi vammais-
ten sanomaa ja sitä, ettei
ketään saa kiusata. Brothe-
rus Brothers on multilahjak-
kaat veljekset, joista nuorin
eli Amos esiintyy tämän
syksyn Helsingin Kaupun-
ginteatterin musikaalissa
Billy Elliot. Johannes on
näytellyt elokuvissa ja van-
hin veljes Robert soittaa
kitaraa, kertoo Setlementti-
asunnot Oy:n yhteisötuotta-
ja Ulla Remes.

Pääesiintyjäksi oli saatu
Jukka Poika.

–Jukka Poika vei tietysti

koko potin
ja kuulim-
me kaikki
hänen hit-
tinsä. Juk-
ka jakoi ni-
mikirjoituk-
sia kaikille
ja halukkaat
saivat ottaa
valokuvia.

Viime tors-
tain tapah-
tumassa oli paikalla
muutama sata ihmistä. Kai-
kille tarjottiin siskonmakka-
rasoppaa, kasvissosekeittoa,
kahvia, pullaa ja mehua.

Muista setlementtitaloista
oli rokkiin bussikul-

jetus ja naapureilla oli tilai-
suuteen vapaa pääsy.

–Yhteisöllinen asuntora-
kentaminen ei lopu talon
valmistumiseen, vaan siitä
se vasta alkaa. Ihmiset saa-
daan ulos kodeistaan kiin-
nostavan tekemisen ja ta-
pahtumien avulla, sanoo
Remes.

Pirjo Pihlajamaa

Jukka Poika ja muut
Alppikylän tähtinä
Tänä vuonna oli Alppikylän Setlementtiasuntojen vuoro isännöidä
Setlementtirockia, joka on Setlementtiasunnot Oy:n vuoden isoimpia
tapahtumia. Alppikyläntiellä olleen tapahtuman
artistikattaus oli huima.

ULLA REMES
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Yleisö viihtyi tasokkaassa
tapahtumassa.

Setlementtiasuntojen ja
Setlementtiasumisoikeus
Oy:n toimitusjohtaja
Kimmo Rönkä,
yhteisökoordinaattori Ulla
Remes ja Jukka Poika. Jukka Pojan nimikirjoituksen halusivat pienet ja isot.

Alkaneen syksyn tarjon-
nasta on taas painettu esit-
teitä, joista asiakkaat voivat
katsoa, milloin tapahtumat
ovat ja miten niihin pääsee
mukaan. Tietoa löytyy
myös kirjaston verkkosi-
vuilta. Loppuvuosi on jo
täynnä tapahtumia.

– Lastenosastolla olem-
me juuri aloitelleet syksyn
vauvalorutuokioita ja sa-
tuhetkiä. Syyskuussa pi-
dämme koululaisille tiistai-
sin kerhoa. Lisäksi tulossa
on nukketeatteria Sibeliuk-
sen juhlavuoden kunniak-
si, ja juhlimme Astrid Lind-
greniä Peppi-päivän muo-
dossa. Silloin voi askarrella
herra Tossavaisen ja nähdä
Pepin satunäytelmässä. Lo-
kakuussa vietämme Nalle-
päivää, kuuntelemme nallen
lukemia tarinoita ja jump-

pamme humppahunaja -lo-
run tahtiin, kertoo kirjasto-
virkailija Suvi Silventoinen.

Aikuisille on muun mu-
assa Novellikoukku, jossa
voi tehdä käsitöitä ja kuun-
nella vapaaehtoisen luke-
mia novelleja. Kaikki ha-
lukkaat voivat ilmoittautua
lukijoiksi. Maahanmuut-
tajille on kielikahvila, jossa
puhutaan suomea. Mukana
on ollut suomen kielisten li-
säksi ainakin viroa, venäjää,
saksaa, kiinaa ja amharaa
puhuvia.

Kirjastosta saa myös
opastusta tietokoneiden ja
tablettien käyttöön. Kir-
jastovirkailijalta voi vara-
ta vaikka henkilökohtaisen
ajan Twitterin tai Faceboo-
kin opetusta varten. Kirjas-
to järjestää tietotekniikkaan
liittyvää opastusta myös yh-

teistyössä Enter-yhdistyk-
sen, Haaga-Helian ja Suo-
men liikemiesten kauppa-
opiston kanssa.

Kirjastoon on tulossa
myös mielenkiintoisia kir-
jailijavieraita. Ensimmäise-
nä saapuu Kimmo Oksa-
nen, joka kertoo 16.9. uu-
desta kirjastaan Kasvonsa
menettänyt mies.

Lehtien ystäville kirjas-
tosta löytyy kaksi sähköis-
ten lehtien lukulaitetta, jois-
sa on satamäärin eri kielisiä
lehtiä.

–Ja kaiken tämän päälle
syksyn kiinnostavia uutuus-
kirjoja, jännitystä, huumo-
ria, viihdettä sekä vakaita
klassikoita. Ihana kirjasto,
tulkaa kurkkaamaan, Sil-
vennoinen kutsuu.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin kirjasto kulkee ajan hermoilla
Malmi kirjasto ei ole enää aikoihin ollut pelkkä lainaamo, vaan
se on asukkaille tarkoitettu tapahtumakeskus. Kirjastotyöntekijät
aistivat, mikä mahtaa olla in ja järjestävät sen mukaan
tapahtumia kaikille ikäryhmille.

Takana ovat ajat, jolloin kirjasto oli rauhan tyyssija lukemisen ystäville. – Työ on
muuttunut viime vuosina paljon vauhdikkaammaksi, kertoo Malmille vuonna 2006
töihin tullut kirjastovirkailija Suvi Silventoinen (oik.).

Syksy täynnä tapahtumia:

PIRJO PIHLAJAMAA
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Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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.

Grattis, grattis lilla söta
Asta-Lea Kukkonen på
3-årsdagen den 23.8.2015
önskar gammelmor.

–Meillä kävi juuri ala-
asteen opettaja kysymässä,
voisivatko oppilaat käydä
lukemassa vanhuksille.
Uskon, että Madetojassa
tullaan ilahtumaan tästä
tarjouksesta, kertoo koulu-
laisten lukuinnosta ilahtu-
nut kirjastovirkailija Maija-
Kaisa Myllymäki.

Moni hoivakodissa asu-
va lukisi mielellään kirjo-
ja, mutta ei enää pysty it-
se lukemaan joko heiken-
neen näön vuoksi, tai sitten
ei vain jaksa pitää kirjasta
kiinni.

– Lukemista voi käydä
ihan kokeilemassa ilman si-
toutumista jatkoon. Ja kun
tulee ilmoittautumaan meil-
le kirjastoon, saa samalla
tiedon sopivista ajankoh-
dista ja myös mieleistä lu-
ettavaa mukaansa, kertoo
Myllymäki Pukinmäen kir-
jastosta.

–Tämän tyylistä kampan-
jaa meillä ei ole ennen ollut,

mutta olemme joskus ke-
ränneet lukijoita johonkin
vapaaehtoistoimintaan. Ja
kirjastoissa on toki vapaa-
ehtoistyöntekijöitä ollut en-
nenkin, muun muassa kir-
jastomummoja ja –vaareja,
jotka ovat lukeneet lapsil-
le vaikkapa satuja tai aut-
taneet läksyissä, Myllymä-
ki valistaa.

Lahjoita lukuhetki- kam-
panjaa kokeillaan tämän
syksy ajan ja keväällä pääte-
tään sen jatkosta.

–Jo nyt kampanja on he-
rättänyt niin valtavasti huo-
miota, että uskoisin sen jat-
kuvan. Lisäksi haaveilem-
me, että omaishoitajille voi-
si lahjoittaa lukuhetken,
mutta se on vasta ideointi-
vaiheessa.

Maija-KaisaMyllymäki
toteaa, että lukijaksi käy
ihan kuka tahansa, joka
haluaa tehdä hyvää ja ilah-
duttaa sellaista ihmistä,

joka ei ehkä enää itse jaksa
tai pysty lukemaan.

–Kiireinenkin ihminen eh-
tii tähän mukaan, sillä luku-
hetken voi lahjoittaa vaik-
ka vain kerran, eli toiminta
ei vaadi sen kummempaa si-
toutumista.

Kirjastosta suositellaan
lukijoille esimerkiksi novel-
leja, runoja, satuja ja sano-
malehtitekstejä.

–Pitkää romaania ei kan-
nata aloittaa, koska tari-
nankulku saattaa unohtua
lukukertojen välissä. Vink-
kilistallamme on muun mu-
assa Tuomas Kyrön Mielen-
säpahoittaja, Anna-Leena
Härkösen kolumneja ja Ja-
mes Herriotin eläintarinoi-
ta, Myllymäki kertoo.

Lukemishetken luonteen
ja pituuden voi lukija mää-
ritellä itse. Hoivakoti antaa
kirjastolle tiedon sopivis-
ta ajoista. Yleensä lukuhet-
keen kootaan pieni ryhmä
kuulijoita.

Pukinmäen kirjaston li-
säksi Lahjoita lukuhetki –
kampanjassa ovat mukana
Jakomäen ja Viikin kirjas-
tot, joilla on omat kohteen-
sa vapaaehtoislukijoille.

Teija Loponen

Kirjasto kutsuu
vapaaehtoisia lukijoiksi
Pukinmäen kirjasto on mukana kampanjassa,
jossa etsitään vapaaehtoisia lukijoita
hoivakotien ikäihmisille. Pukinmäen
vapaaehtoiset käyvät lukemassa Madetojan
palvelutalossa asuville.

Maija-Kaisa Myllymäki kokosi vanhuksille luettavaksi sopivia teoksia. Ensimmäinen
lukija oli menossa palvelutalolle viime perjantaina.

TEIJA LOPONEN

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
///#36MG2K42KG61H:N1KK:F#PTL:ML2
Seurakunta facebookissa:
///#5:869JJN#8JLTL:ML2KG61H:N1KF:

Herra, kädelläsi asua mä saan,
turvallisin käsi päällä maan.

Onneni on olla Herraa lähellä,
tahdon laulaa hänen teoistaan.

Leirejä alakouluikäisille
Syysleiri 1–2 lk 15.–16.10. Lohirannan
leirikeskuksessa. Tied. Anni Kuivala p.
R? DCBR BAAC F:2 :KK2#N120:M:=60M#P#
Syysleiri 3–6 lk 15.–16.10. Kellokosken
Juhlatalossa. Tied. Emma Luoto p. 09
DCBR BAAA F:2 6LL:#M1JFJ=60M#P#
Hinta 20 e, sisaralennus 5 e. Ilm. ma
7.9. alk. klo 10 osoitteessa www.mestat.
P $:ML2K G61H:N1KF: Q.F*F O: IJO:F#
Kymppien yökylä %RA G.KF.K62MM6 Q:-
lolla la 24.10. klo 10 – su 25.10. klo 10.
U6FN2I,20, +6MG2K42GG, G6N, .*I.L2K6K
seurakuntatalolla, Pekanraitti 16. Hinta
10 e. Ilm 7.9. klo 10 alk. Asko Lintumäki
p. 040 720 0747.
Kouluikäisille järjestetään monen-
laisia kerhoja' N:FGJ ///#L6GF:F#P
$:ML2K G61H:N1KF: Q.F*F O: IJO:F#

PERHEKERHO
<0J2K F:I::L2GI:2NN: M:IG2MM6 O: NJFJK:
M:IG2: 3J2F:02MM6# (6H3JGG: JK .3F62K6K
hartaushetki, laulu- tai leikkituokio, askar-
F6M1: FLG# Q:HOJ2M1GF: I26K2 L:NG1#
Jakomäen kirkolla to 9.30–11
"23M:O2GFJK G61H:N1KF:NJ72MM: F2 ?#CR!EE
Puistolan kirkolla ke 9.30–11
Pukinmäen seurakuntakodilla pe 9.30–11,
alkaa 11.9.
Tapanilan kirkolla ti 9.30–11
Tapulin seurakuntakodilla to 9.30–11
Viikin kirkolla ke 9.30–11
;22N2KL,N2 +:HO:KK6F26 BB ->K N6H3J31J-
neella ke 9.30–11

PERHEKAHVILAT
Malmin kirkolla pe klo 9.30–11.30.
Siltamäen seurakuntakodilla to klo
9.30–11.15.
"6H36N:302M:F FJ2L20:F L1GN:H6276K .3F6-
.76GG,' L1FF: K2232K J0:F N:2NN2 M:IG2I6H-
heet tervetulleita.

OLOHUONEET JA ILTAKERHOT
PERHEILLE
Kahvila Olohuone Tapulin seurakunta-
kodilla ma klo 11–13. Kahvia edullisesti.
Seuraa, laulutuokioita, leikkinurkkaus.
Pertunpellon olohuone alueen asukkaille
tiistaisin klo 16–18 Suutarilassa, Pertun-
I6MMJKH:2FF2 D N6H3JF2M:# &62NN2K1HNN:1G O:
I6M6O,# (:302: O: L631:#
Perheiden olohuone Pukinmäen seurakunta-
NJ72MM: OJN: FJ2K6K FJ NMJ E@' G61H# ER#?#
Iltaperhekerho Jakomäen kirkolla ke klo
17–18.30 (7.10.–25.11, ei 14.10.). Omaa
J3O6ML:: NJ1M1M:2G2MM6' :MM6 NJ1M12N,2G2MM6
O: :2N12G2MM6# (62FFJF:HOJ2M1#

ESIKOISVAUVAKERHO
esikoisvauvan vanhemmille Viikin kirkolla
to klo 13.30–15, alk. 24.9. Kerhoon voi
tulla niinä kertoina, kun sopii. Tied. mervi.
J3L:K=60M#P F:2 I# R? DCBR BA@?#

PYHÄKOULUT
".3,NJ1M1GG: H::L:F1KN6HFJL1NG6F
F1M60:F F1F12NG2# S26MM, L.*G N6GN1GF6M-
laan, rukoillaan, lauletaan, askarrellaan.
Malmin kirkolla su klo 10 alk. 6.9.
"23M:O2GFJK G61H:N1KF:NJ72MM: G1 NMJ ER:MN#EC#?#
Puistolan kirkolla Raamattukerho luku-
taitoisille lapsille su klo 10 alk. 13.9.

KIRJEPYHÄKOULU
:KF:: 0:K36LL2MM6 L:37JMM2G1176K F:HOJ-
F: M:IG2MM6KG: I.3,NJ1M136FN2 NJFJK:#
(2HO6I.3,NJ1M11K 2MLJ2FF:1F1K66F M:IG6F
saavat noin kahdeksan kertaa vuodessa
IJGF2:' OJN: G2G,MF,, H::L:F1KN6HFJL1N-
G6K' F63F,02, O: &:GF6K I.3,NJ1M1M6376K#
)ML# L6H02#J3L:K=60M#P' I R? DCBR BA@?#

LASTENHUONE
maksuton lastenhoito 3-8-vuotiaille
Malmilla ke klo 16.30–18.30 (9.9.-2.12.)
Pekanraitti 16, uimahallin vieressä. Päi-
väkerhotilan ovi on seurakuntatalon taka-
osassa. Varmista paikka tekstiviestillä tai
soita ma-pe klo 10–16 p. 041 528 6975
Minna-Liisa Palander-Hiltunen.



PS:n edus-
tusjoukkue
jatkaa var-
maa etene-
mistään

lohkon kolme kärjessä. Vii-
me viikon tiistaina Mosan
nurmella malmilaisten
paremmuuden sai todeta
keväällä vahvaksi nousija-
ehdokkaaksi povattu

Hyvinkään Palloseura. Toi-
sen jakson maaleillaan MPS
korjasi voiton 3–0 lukemin.

–Isoin lataus oli PuiU-ot-
telussa, kolme päivää myö-
hemmin saman tason ylläpi-
täminen on aina hankalaa.
Ensi jaksolla emme saaneet
omaa peliämme käyntiin,
analysoi MPS-valmenta-
ja Jyri Nieminen haastavaa

peliä.
Toisen jaksolla, vaihtojen

jälkeen MPS:n hyökkäys-
kolmikko oli Joni Walleni-
us, Samuli Markkanen ja
Miikka Suikki. Nieminen
kiittelee, että kolmikko an-
toi vahvan näytön osaami-
sestaan ollen päättämässä ja
järjestelemässä kaikkia kol-
mea maalia. Markkanen li-
rutti 1–0, Wallenius latasi
2–0 ja Markkanen sinetöi
päätösluvut 3–0.

Eilen tiistaina MPS koh-
tasi Spartakin ja ensi tiistai-
na 8.9. kello 18 MPS ottaa
Mosan nurmella vastaansa
FC Viikingit/2:n.

Malmin Ponnistajat jat-
koivat torstaina Ala-Mal-
min nurmella paikallisotte-
luiden isännöintiä ottamalla
vastaan PuiU:n. Ottelusta
muodostuikin mehevä pai-
kallisderby 22 pisteen pon-
nistajien ja 27 pinnan
PuiU:n välillle. Vauhtia ja
jännitystä ei puuttunut.

PuiU siirtyi 20. minuutil-

la 0–1 johtoon Petri Oravai-
sen rangaistuspotkulla, joka
tuomittiin maalivahti Kim
Kanervan kaataessa Sami
Rinta-Kahilan. 32. minuu-
tilla Rinta-Kahila pääsi taas
läpijuoksuun tehden 2–0 lu-
kemat. Jakson viime minuu-
tilla Ponnistajien Joel Tuo-
vinen kavensi hienon va-
paapotkukuvion päätteeksi
taukoluvuiksi 1–2.

Toisella jaksolla tunnel-
ma tiivistyi. Hyökkäykset
aaltoilivat puolelta toisel-
le. Kotijoukkue joutui myös
vajamiehikseksi, kun Pu-
jals Nooa sai punaisen kor-
tin taklauksestaan. Mutta
Ponnistajat pikemminkin

piristyivät tästä kuin taan-
tuivat. Ponnistajat pystyivät
luomaan hyviä hyökkäyk-
siä puistolalaisten tuhriessa
lisämaalien saannin onnet-
tomiin laukauksiin. Sinni-
käs kotijoukkue näytti, että
etenkään paikallismatseis-
ta ei kannata poistua ennen
päätösvihellystä. 4:n minuu-
tin lisäajalla se sai rangais-
tuspotkun, jonka kentän
näkyvin pelaaja, Joel Tuo-
vinen, toimitti ohi PuiU:n
maalivahti Aleksi Helande-
rin. Näin kyläkoitos päät-
tyi 2–2 tasapeliin, joka tulos
teki oikeutta kummallekin
joukkueelle.

Huomenna torstaina Pon-

nistajat ovat Hyvinkäällä
HyPS:an vieraana.

PuiU esittäytyy kenties täl-
lä kaudella viimeisen kerran
kotiyleisölleen tämän viikon
perjantaina 4.9. kello 18,
jollloin se saa Puistolan nur-
melle vastaansa sarjakakko-
sen Riihimäen Palloseuran.
Keväällä PuiU niittasi Riihi-
mäellä 4–1 voiton. Voitolla
PuiU voi vielä kohentaa ase-
miaan sarjan kärjessä, ja
avittaa rakasta naapuriaan
Malmin Palloseuraa nousu-
taistossa.

MPS/Atletico Malmi
on vahvassa syysvireessä.
Viime viikolla sen sai todeta
Lauttasaaren siistillä kentäl-
lä PPJ. Atletico nuiji taululle
tylyn 5–0 voiton. Illan san-
kari oli malmilaisten Jesse
Ketonen, joka takoi neljä
ensimmäistä maalia. Viiden-
nen teki lisäajalla Jukka
Haarala.

Näin MPS/Atletico väijyy
35 pinnallaan lohkossa toi-
sena, neljä pistettä jäljessä
ottelun vähemmän pelan-
nutta EsPa:oa.

Lauantaina 5.9. kello
14.45 Atletico käy Pukin-
mäen nurmella kalavelko-
jen maksuun. Vastassa on
I-HK/OMV, joka yllätti ti-
colaiset kevätkierroksella
Hakkilassa 2–1 voitolla.

Heimo Laaksonen

10 Urheilu

KANNUSTAMAAN JA VIIHTYMÄÄN!

Miesten Kolmosta
Perjantaina 4.9. klo 18.00
Puistolan Koudan nurmikentällä

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS

PUIU VOITTOON!HYVÄ PUFFETTI

PuiU – RiPS
Riihimäki

MPS:n ylpeydet voitokkaita,
Ponnistajat ja PuiU tasuriin
Takana on tappioton viikko. MPS edustusjoukkue
selätti toisen jakson vahvuudellaan Mosassa
arvaamattoman Hyvinkään Palloseuran. Saman lohkon
paikalliskamppailussa Malmin Ponnistajat ja PuiU
päätyivät ratkaisemattomaan tasapeliin. Kakkoslohkon
kakkonen MPS/Atletico hautasi Lauttasaaressa PPJ:n 5–0
lukemin.

HEIMO LAAKSONEN

Hyökkäysrintamat aaltoilivat kiivaasti ponnistajien ja PuiU:n paikalliskohtaamisessa Ala-Malmin nurmella. Tasaisen ottelun palkaksi jäi kummallekin yksi tasapelipinna.

PuiU:n valkopaita Henri Tiainen ja ponnistajien Aleksi
Työppönen taistelivat kummalle pallo kuuluu.

M
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UUSIN
LÄHITIETO
LÖYTYYMYÖS

Lehtitelineistä
• Malmin
Citymarketin edestä
• Malmintorin
kauppakeskuksen
2. kerroksesta
Plaza Mocca kahvilasta
• Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta
• K-Market
Tapanintorilta
• Siltamäen
K-Market Kavaljeerilta

Tiesitkö?

PUISTOLA-PÄIVÄT (5.–13.9.2015) OHJELMA
5.9. LA
Klo 19.30 Helsinki aiheinen Tietokilpailu
Klo 21 WOLFSKIN soittaa BLUES
Klo 24 KARAOKE

9.9. KE
Klo 18 Tikkamestaruuskisat alkavat
Klo 20 BINGO

11.9. PE
Klo 18 Tikkamestaruuskisat jatkuvat

12.9.LA
Klo 21 COVER STRINGS DUO
Klo 24 KARAOKE

TERVETU
LOA!

www.parkpub.fi

Malmin Palloseuran edustusjoukkueella on mainiosti
pullat uunissa. Joukkue johtaa Kolmosen kolmoslohkoa 38
pisteellä. Toisena on ottelun enemmän pelannut Riihimäen
Palloseura 35 pisteellä. Kolmantena luuraa malmilaisten
kanssamyös 17 ottelua pelannut 32 pinnan Kontu.
MPS:n valmentaja Jyri Nieminen ei lähde nousuhehku-

tukseen.
–Minun ja joukkueen fokus on vain ja ainoastaan seu-

raavassa ottelussa. Lähdemme voittamaan jokaista ottelu-
amme. Kauden lopussa sitten katsotaanmikä on sarjasijoi-
tuksemme, tähdentää Nieminen.
Mutta, jos ja kun. MPS on oikeasti lähellä nousua Kak-

koseen. Jos malmilaiset selvittivät voitokkaasti eilisen ot-
telunsa Spartakia vastaan, niin rako Riihimäkeen kasvaa
6 pinnaan. Jos vielä naapuri PuiU rökittää keväiseen mal-
liin RiPS:an Puistolassa perjantaina, niin paisti on malmi-
laisille viittä vaille herkuttelua vailla valmis. Silloin riihimä-
keläisten nousuhaaveet hautautuvat viimeisellä kolmella
kierroksella. Uhkaajaksi jäisi enää 6:n pinnan takamatkalla
oleva Kontu. Uhan torjumiseksi MPS ei saa hävitä loppupe-
leissään kahta ottelua enempää.
Tietty voittamalla Niemisen kertomalla tavalla kaikki loput

pelit, MPS on ylivoimaisen kiistaton nousija.
Heimo Laaksonen

MPS-luotsi Nieminen
väistää nousupaineet

MPS:n valmentaja Jyri Nieminen on viisaasti
jalat maassa, ja painopiste on seuraavien pelien
voittamisessa. Horisontissa siintää kuitenkin
sarjanousu Kakkoseen!

HEIMO LAAKSONEN

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272

TULE TAPAAMAAN ALUEESI YRITTÄJÄÄ
Puistolan markkinoille la 5.9. ja
voita 120€ arvoinen
kolmen tunnin kotisiivous

PUISTOLA-PÄIVÄT 5.9.

KLO 10–14

Puistolan Martat ry

Tervetuloa
M A RT TA L A A N

Myynnissä perinteisesti:
Riisi- ja ohrapuuroa marjakeitolla sekä hyvää kahvia
tuoreiden munkkien kera.

Runsaasti leivonnaisia, hilloja, käsitöitä ja koruja.
Arpajaiset ja ruletti lapsille.
Kirpputori ja taimitorilla erilaisia perennoja.

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 2.9. klo 19.00 Rukousilta: Jarmo Rossi, Jari Päärni.
Musiikki: Maranata

Pe 4.9. klo 18.30–21.00 Koululaistenilta
La 5.9. klo 10.00–15.00 Avioliittopäivä: Isto ja Kirsti Tuokko:

rakastumisesta rakkauteen ja seksin kuuma hiillos
La 5.9. klo 19.00 Nuortenilta
Su 6.9. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus: Jari Päärni,

Paavo Valtiala. Musiikki: Kutsuhuuto; tulkkaus
englanniksi ja venäjäksi

Su 6.9. klo 14.30 Latinokokous: Fernando Garcia
Ke 9.9. Malmin Saalemin Lähitieto-lehden liite ilmestyy

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

Puistolan torin markki-
noilla on runsaasti ohjelmaa
ja myyntikojuja lauantaina
5.9., tapahtuma käynnistyy
kello 10 lipunnostolla.
Keskiviikkona aukeaa Tai-

denäyttely kello 18 kirkon lii-
kuntasalissa.
Lauantaina 12.9. markki-

nahumua koetaan Maatullin-
aukiolla.

TL

Puistola-Päivät 5.–13.9.



12 Kulttuuri

nnellinen
prinssi yhdistää
sirkusta, teatte-
ria ja lasten

tekemää animaatiota kerto-
en tarinan pääskystä, joka
jää auttamaan kultaista
prinssipatsasta. Sen ensi-ilta
nähdään Malmitalossa
11.9. ja lisänäytöksiä on
kahtena seuraavana päivä-
nä.

Onnellinen prinssi syn-
tyi ainutlaatuisella tavalla,
jossa sirkuksen ja teatterin
ammattilaiset työskenteli-
vät yhdessä lasten kanssa.
Sirkusteatterissa kyynelistä
tulee jonglöörin palloja ja
pääskynen lentää lähes oi-
keasti. Esitystä valmisteltiin
yhteistyössä lasten kanssa
koko viime kevään, muka-
na järjestelyissä oli Turun
Seikkailupuisto. Työryh-
mään kuuluneet lapset teki-
vät käsikirjoitusta, piirsivät,
animoivat ja pohtivat rooli-
hahmojen luonteita. Itse ta-
rina pohjautuu Oscar Wil-
den satuun.

Esitys kestää noin 50 mi-
nuuttia ja sen ikäsuositus on
8–12.

Syyskuussa nähdään
myös venäjänkielinen las-
ten teatteriesitys Kultainen
Kukko.

Lokakuussa huippuhet-
ken tarjoavat meksikolaiset
klovnit. Triciclo Rojon tans-
siesitys 18.10. on osa Mal-
mitalon Meksiko-teemaista
päivää, jolloin talosta löytyy
myös työpajoja kaikenikäi-
sille. Tanssiesityksessä klov-
nit Cazzo, Lazzo ja Pozzo
viettävät päivänsä korjaa-
malla vanhaa majakkaa. He
uskovat, että vasta korjattu-
na siitä voi tulla heidän
kotinsa. Ennen kuin työ on
valmis, kolmikkoa odottaa
matka rohkeuteen, veljey-
teen ja hellyyteen. Esitys
sopii kaikenikäisille. Mal-
mitalossa on teemaan liitty-
en myös meksikolaisten
lelujen näyttely 7.10.–
24.10.

Onnellisesta prinssistä
lastenrockiin
Lasten kulttuuritarjonta Malmitalolla on jälleen alkaneena syksynä varsin
kattava. Varsinaiset koko perheen esitykset käynnistyvät syyskuussa
sirkusteatterilla Onnellinen prinssi.

Triciclo Rojon
klovnit tuovat tänne
meksikolaista tunnelmaa
lokakuussa.

Onnellinen prinssi
pe 11.9. klo 10, 12

ja 18, la 12.9. klo 18
ja su 13.9. klo 15.

Liput 12/10 e, perhelippu
(2 aikuista ja 2 lasta) 35 e

DE IGNACIO GALAR DE A EDITORES

Rokkia tenaville tarjoa-
vat Takuumiehet. He tuo-
vat Malmitaloon reipasta,
juurevaa musiikkia, haus-
koja kommelluksia ja inte-
raktiivista toimintaa hulvat-
tomassa rokkishow’ssaan,
jota aikuisetkin jaksavat
seurata. Yhtyeessä soitta-
vat Pablo Salmes, Juha Tan-
ninen ja Ville Leppänen, 45
minuuttia kestävä konsertti
sopii parhaiten 3–10 –vuo-
tiaille.

Koululaisten syyslomalla
lokakuun puolivälissä näh-
dään perinteiseen tapaan ki-
voja Syyslomaleffoja Pad-
dingtonista Madagaska-
rin pingviineihin ja Helinä-
keijusta Late Lampaaseen.
Syyslomaleffat ovat ilmaista
huvia tänäkin vuonna.

Lokakuulle mahtuu vielä
myös Jokeri Pokeri Box, Si-
mon Super taikashow.

Marraskuussa koittaa
tuttuun tapaan Lasten
Etnosoi! ja siellä Pentti
Rasinkankaan luotsaama
uusi, suomalais-brasilialai-
nen orkesteri MuuSika
Pupular soittaa peräti maa-
ilman ensi-iltansa.

Brasilian rytmeihin tu-
tustutaan myös työpajois-
sa sekä soittaen että tanssi-
en. Lasten Etnosoi!ssa esiin-
tymässä ovat myös lapset.
Maailman musiikin keskuk-
sen ja Malmitalon perintei-
sessä Isänpäivän iltapäiväs-
sä voi konserttien ja työ-
pajojen lomassa askarrel-
la sekä tutustua soiton- ja
tanssin opetukseen.

Loppuvuonna riemua tuo-
vat tenaville myös Mimmit.
Mimmeiltä ilmestyi Muska-
ri-levy viime kesänä ja se sai
mahtavia arvioita. Mimmit
kutsuvat marraskuussa lau-
lamaan ja tanssimaan Mal-
mille.

Teija Loponen

O

Koululaisten
syyslomalla

lokakuussa nähdään
perinteiseen

tapaan kivoja
Syyslomaleffoja.

Siltamäen alueen nimikkopäivä 5.9. alkaa vauhdik-
kaasti kello 9 ala-asteiden jalkapalloturnauksella liikun-
tapuistossa. Poutasäällä siellä, ja jos sataa niin palvelu-
keskuksessa, voi tutustua Hontai Judon esitykseen ja
kokeilla lajia itsekin.
Kaunis jokivarsi taittuu pyörän satulassa mukavasti

noin tunnin mittaisella Le Tour Siltamäki-reitillä, joka
ajetaan nimestä huolimatta rauhallista tahtia.
Ostarilla voi nauttia paikallisten herkkuja ja tutkia

kirpputorin tarjouksia, tai osallistua siellä olevan vaih-
tolavan ideaan viemällä ja tuomalla käyttökelpoista ta-
varaa kierrätysideaa kannattaen.
Tarkempi ohjelma päivän tapahtumista jaetaan alu-

een talouksiin.
TL

SiSu-päivä täynnä vauhtia

Le Tour Siltamäki kutsuu kaikki yli 12-vuotiaat
fillarireissulle jokivarteen.

Sanaristikko nro 16/2015
oikea ratkaisu

ROK BIKERS
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Kirjan kehyksenä onmatka
junalla Turkuun tietokone sy-
lissä ja rakastuneen kanssa-
matkustajan haastava heitto
lähtökohtana: ”Kirjoita rak-
kauesta”. ”
”Mitäpä minä siitä, vanha

nainen”, tuhahtaa Ulla ja
kirjoittaa matkamuistoina
kuvan koko elämästä. Taita-
jan tavoin kirjoittaja hahmot-
taa lukijan koettavaksi koko
elämän rikkauden. Muu-
tamilla vedoilla on piirretty
matka lapsuudesta varttu-
neeseen vaiheeseen ja hah-
motettu tunteiden suunna-
ton vivahteikkuus nuoren
rakkauden kihelmöinnistä
syvään suruun ja kaipauk-
sen tuskasta onnen häiväh-
dyksiin ja kypsyvään elämän
ehtooseen.
Matkamuistot soljuvat lu-

ettavaksi loogisena ketjuna
ja aiheeseen sopiva juna -ai-
heinen kuvitus täydentää

teoksen niin kuin kirsikka
kermakakun.
Kirja on kuin koru ja sen

sisältö kuin elämän rikkaus.
Se sopii erinomaisesti lah-
jaksi niin nuorille kuin van-
hoille, niin miehille kuin nai-
sille. Se kannattaa ostaa it-
selle iltojen iloksi, tunteiden
virittäjäksi ja omien ajatusten
peiliksi.
Ulla Welin: Matkamuistoja.

NEIROL –kustannus, 2015.
Kuvitus Britta Munster-
hjelm.

Irma Kiikkala

Kirja
kuin koru
Sekä proosaa että
runoja kirjoittava Ulla
Welin on viimeksi
julkaissut runoteoksen
Matkamuistoja.

Ulla Welin kirjoitti nyt rakkaudesta.

Tapulikaupungissa
asuvan Ulla Welinin

Matkamuistoja
-kirjan julkistamisti-

laisuus Malmin kirjas-
tossa 10. 9. kello 18.

TEIJA LOPONEN

la 5.9. klo 14 ja ke 9.9. klo 18, liput 6 €
Syksyn ensimmäiset Kino Helios -elokuvat! Lastenleffassa seikkailevat
huippuhassut minionit eli kätyrit, jotka ovat kautta historian toimineet

useiden ilkimysten apureina. 1 h 35 min. K7. Puhutaan suomea.

pe 4.9. klo 18 ja la 5.9. klo 18 sekä
pe 11.9. ja la 12.9. klo 18, liput 6 €
Mika Kaurismäen uudessa draamakome-
diassa näyttelee Vesa-Matti Loiri ja muita
suosikkinäyttelijöitä. 1h 43 min. K12.

ti 8.9. klo 15, alk. 12/6 €
Swingiä ja jazzia, solistina saksofonisti
Antti Sarpila.

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

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

Kätyrit

t 10 9 kl 18 30 ää

The Earth Anew

3D

Elämältä
kaiken sain

Kino Helios:

Klassikotasas iisisikkko
Antti Sarpila
UMO KlKlKlKlaa&

Kino Helios:

Diivan
5 €

divaani

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

–Lukioomme kaivattiin
lisää tapahtumia ja päätim-
me parin lukiokaverin kans-
sa pistää VLanin pystyyn.
Meillä on apuna noin kym-
menhenkinen joukko asias-
ta kiinnostuneita, kertoo
Viikin Norssia käyvä Mati-
as Taavitsainen.

ViikkiLan järjestetään tä-
nä vuonna ensimmäistä ker-
taa ja se aiotaan järjestää
myös ainakin ensi vuonna.

Tapahtuma on suunnat-

tu 15–25 -vuotiaille helsin-
kiläisille. VLanissa pelataan
yksi iso turnaus ja sen lisäksi
tarjotaan 30 tietokonepaik-
kaa halukkaille pelaajille.

– Turnaus pelataan ns.
non-BYOC eli tarjoam-
me valmiiksi katetun pöy-
dän, omaa konetta ei tar-
vitse osallistuakseen turna-
ukseen. Turnauksen peli on
maailmanlaajuisesti tunnet-
tu CS:GO, jonka turnauk-
sia jopa YLE on alkanut toi-
mittamaan ja niitä tulee ai-
ka-ajoin TV2:lta. Mukaan
on ilmoittautunut oman lu-
kiomme lisäksi joukkueita
muun muassa Aalto-yliopis-
tosta, Taavitsainen tietää.

–Turnauksen osallistuja-
lista alkaa jo olla täynnä,
mutta tietokonepaikkoja
on vapaina ja niitä varten ei

tarvitse ilmoittautua, kaikki
halukkaat mahtuvat, Mati-
as lupaa.

Turnaukseen ja koko ta-
pahtumaan toivotaan run-
sasta yleisöä luomaan tun-
nelmaa ja innostumaan itse-
kin pelaamaan.

–Me panostamme kovas-
ti visuaalisuuteen, joten ylei-
sö tulee taatusti viihtymään.
Turnausta näytetään myös
screeniltä, joten sitä on help-
po halutessaan seurata. Ja
jos tulee oman koneen kans-
sa, meiltä saa pöytäpaikan,
virran ja nettiyhteyden.

ViikkiLan järjestetään Vii-
kin Norssissa, Kevätkatu 2,
lauantaina 5.9. kello 10.30–
n.18. Tapahtuma on mak-
suton.

Teija Loponen

ViikkiLan tarjoaa CS:GO -turnauksen
Viikin Norssissa
koetaan sen historian
ja samalla koko
Viikin ensimmäinen
elektronisen
urheilun eli eSportin
tapahtuma.

VLan kokoaa elektronista urheilua harrastavia Viikin Norssiin lauantaina.

TEIJA LOPONEN

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.
Tanssiliikuntaa eläkeläisille
ja työttömille
- itämainen, lattari, ”lavis”, ym.
Syystien palvelukeskuksessa
alk. ti 8.9. klo 11.30. Tied. ja
ilm. Riitta Heleste 040 720
7262. Järj. Korret Kekoon ry.
Infoilta
Tule kuulemaan monipuo-
lisista vapaaehtoistoimin-
nan mahdollisuuksista sosi-
aali- ja terveysvirastossa.Tulkaa
kaikki mukaan toimintaan. To

3.9. klo 17–18.30 Malmitalo,
Ala-Malmin tori 1 B, iso-
luokka. Toimintaa esittele-
vät sosiaali- ja terveysviras-
ton 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
Taiteilijoita Sari Bremer, Inari
Krohn, Maaria Märkälä, Aulikki
Nukala, Leena Palonen,
Johanna Pihlajamaa, Kirsti
Puhakka ja Rauni Sipilää 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.
Yhteislaulut
Hauskat ja teemalliset lauluil-
lat kutsuvat laulamaan yhdessä
Jukka Okkosen ja Pauli
Kainulaisen kanssa tiistaina.
Syksyn lauluillat ovat ti 15.9.,

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.
Diivan divaani
Sonja Lumme ja Arne Nylander
esittävät riemukkaan kuplivan
musiikkikomedian viihde-elä-
mästä, ihmissuhteista ja divaa-
nien tarpeellisuudesta. Liput
15e. Malmitalo, la 5.9. klo 17
UMO juhlii – Antti Sarpila
ja UMO: Klassikot
UMOn solistiksi saapuu kla-
rinetisti, saksofonisti Antti
Sarpila. Konsertissa kuul-
laan jazz- ja swing-klassi-
koita erityisesti klarinetis-
teilta. Ennen konserttia klo
14.15 Antti Sarpila kertoo esi-
tyksen taustoista Malmitalon
kahvilassa. Liput 12/6e.
Malmitalo, ti 8.9. klo 15.
HKO Screen – suora
lähetys Musiikkitalolta:
The Earth Anew
HKO esittää Jean Sibeliusta
(Sinfonia nro 4) ja Sunleif
Rasmussenia (”The Earth
Anew” -teoksen kantaesi-
tys). Konsertti nähdään suo-
rana lähetyksenä Malmitalossa
valkokankaalla. Vapaa pääsy,



Malmitalo, to 10.9. klo 18.30.
Vauvojen loruhetki
Tule loruilemaan ja leikkimään
leppoisasti kirjastoon vau-
van kanssa! Ota mukaan peh-
moinen 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 maail-
maa tarinoiden pariin! Tuokio
sopii alle kouluikäisille ja kestää
noin 40 min. Malmin kirjasto, ti
8.9., 22.9. ja 6.10. klo 9.30.
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
Ma-kerho 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.
Rintamaveteraanien
syyskauden turinat
alkavat 7.9. klo 14, Syystien
palvelutalo, Takaniitynkuja 3.
Peppi-päivä
Peppi-päivä Malmin kirjas-
tossa la 19.9. klo 11–14!
Lastenosastolla askarrellaan,
kiinnitetään Pepin hevoselle
häntää ja arvuutellaan, mon-
tako kultakolikkoa on Pepin
laukussa. Klo 12 alkaa Peppi-
näytelmä. Esitys yli 3-vuotiaille,
ilm. kirjastoon 09 310 85070
tai suvi.silventoinen@hel.fi.

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 Ahvo. Tule mukaan!
Puistokabaree - koko
perheen teatteri
Kuka on jyrsinyt koristeo-
menapuun kuoliaaksi? Entä
kuka kakkasi kukkapenk-
kiin? Musiikkiteatteri Kapsäkin
hauska teatteripläjäys koko
perheelle. 45 minuuttia, ikä-
suositus yli 5 v. Maasälvän leik-
kipuisto la 5.9. klo 11, vapaa
pääsy. Järj. Pihlajamäki-seura.
Pihlajamäen kyläjuhla
”We love Pihlis”
La 5.9. Pihlajamäessä tapahtuu

aamusta yöhön: on luomu-
tori, tanssit, bändejä, teatte-
ria, katuruokaa, fudista, näkö-
aloja, katukorista, kahviloita,
retkiä, kirjoja, pomppuja, synt-
täreitä, leirinuotio, käsitöitä,
kirpputoreja… Lisät. www.pih-
lajamaki.info. Kesto koko päi-
vän. Järj. Pihlajamäen asuk-
kaat, yhteisöt ja yritykset.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Puistolan Eläkkeensaajat
Ti-tapaamiset jatkuvat 8.9.
klo 14 Puistolan kirkolla syk-
syohjelman merkeissä. Tulkaa
vanhat ja uudet jäsenet!
Puistolan Martat
Jäsenille aiheena: Hillo ja säi-
löntätalkoot! Valmistetaan
erilaisia hilloja ja säilyk-
keitä Puistola-päivien myy-
jäisiin. To 3.9.2015 klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Puistola-Päivät
käynnistyvät perinteisillä mark-
kinoilla Puistolan torilla la 5.9.
kello 10. Torilla paljon ohjel-
maa, musiikkia, esityksiä,
infopisteitä, hevosajelua ja
Marttalassa myyjäiset ja taimi-
tori. Muiden päivien ohjelma
löytyy Puistolan alueoppaasta.
Taidenäyttelyn avajaiset
Puistola-Päivien 39. taidenäyt-
telyn avajaiset Puistolan kir-
kon liikuntasalissa, Tenavatie
4, ke 9.9. kello 18, Ohjelmassa
musiikkia ja kahvitarjoilu.
Taidenäyttely jatkuu sunnuntai-
hin, avoinna to–pe klo 17–19,
la klo 12–16 ja su 11–18.

PUKINMÄKI
Pukinmäen kisa
BailatinoKids alk. pe 4.9.
Ilm. ja lisätied. kirsi.matts-
son@elisanet.fi tai p. 040
5932165. BailatinoFitness,
naisten tanssilliset lihaskunto-
tunnit alk. pe 4.9. Ilm. ja lisä-
tied. ritva.tuomisto@outlook.
com tai p. 050 5814118.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
Björn ja Auli Haleniuksen
kivikokoelma
Upeita mineraaleja ja niistä
työstettyjä koruja saamme
ihailla aina syyskuun lop-
puun saakka. Pukinmäen
kirjasto, 30.9. asti.
Tule tutustumaan partioon
Kiinnostaako partioharrastuk-
sen aloittaminen? Sinivuoren
Soihdut järjestää su 6.9. ilta-
päiväretken. Luvassa on leik-
kejä, rastirata ja pientä purta-
vaa. Tapaaminen Pukinmäen
Alepan (Säterintie 2) edessä
klo 14 ja palataan samaan
paikkaan noin kello 16.30.
Tulkaa retkeilemään kaikki
yli 7-vuotiaat. Ei ole kos-
kaan liian myöhäistä aloit-
taa partioharrastusta!
Puksun kädetaitolauantait:
Virkkauspaja
Opetellaan tekemään helppoja
kuvioita ja pieniä esineitä, esim.
kirjanmerkkejä, isoäidinneliöitä
tai afrikankukkia. Pajoihin mah-
tuu 12 ensimmäiseksi ilmoit-
tautunutta/kerta. Kirjasto tar-
joaa tarvikkeet. Varmista paik-
kasi ennakkoilm. pukinmaen_
kirjasto@hel.fi tai p. 09 3108
5072. Pukinmäen kirjasto,
12.9. klo 13–15. Aikuisille
ja yli 15-vuotiaille nuorille.

Enter ry:n syksyn opastukset
9.9.alkaen. Enterin vapaaeh-
toiset vertaisopastajat autta-
vat niin tietokoneiden, tablet-
tilaitteiden kuin kännyköi-
denkin käytössä. Opastus
on henkilökohtaista ja mak-
sutonta. Syksyn opastukset
aina ke klo 14–15 ja 15–16
sekä lisäksi parittoman vii-
kon ke myös klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika kirjas-
tossa tai puh. 09 310 85072.
Vauvalorutuokiot
Vauvalorutuokiot aina kuun
toinen ti 8.9, 13.10, 10.11
ja 8.12 klo 10.15 alkaen.
Kaikki alle 3-vuotiaat vau-
vat ja taaperot vanhempineen
tai huoltajineen, myös isom-
mat sisarukset. Tuokio kes-
tää n. 20 min, lorut ja leik-
kiohjeet saa mukaan kotiin!
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Tied. Paivi.E.Ranta@hel.fi.
Sini Liljan maalauksia
Sini Liljan konstruktivisti-
set maalaukset esillä syys-
kuun ajan. Maalauksien lisäksi
esillä myös aiemmin opet-
tajana työskennelleen Sinin
runoja. Pukinmäen kirjasto.

SILTAMÄKI
Siltamäen Nuorisoseura ry,
toiminta käynnistyy 7.9.
Lähesty sähköisesti sinikka.
putkonen@siltamaennuori-
soseura.fi tai www.siltamaen-
nuorisoseura.fi. Kaikkiin ryh-
miin mahtuu vielä joitakin, hyvin
on tilaa esim. muskareissa,
senioritanssissa, chiballissa.
Korttelitupa
avoinna (srk-kodissa,) ti ja pe
klo 11–14, tule ikinuoreen
porukkaan! Jousimiehentie 5.
SISU-päivä
Siltamäen, Suutarilan ja
Töyrynummen yhteinen SISU-
päivä la 5.9. palvelukeskuk-
sessa, liikuntapuistossa,
minigolfradalla, leikkipuisto
Jalopeurassa sekä ostoskes-
kuksella erittäin monipuolisen
ohjelman ja tarjonnan parissa.
Tapahtumia on tarjolla vauvasta
vaariin ja nuorista muoriin.

SUUTARILA
Digitalkkari
Suutarilan kirjastossa 25.8. –
23.10. Maksutonta yksilöo-
pastusta ajanvarauksella mm;
Kirjaston E-aineisto, tietoko-
neen peruskäyttö, Microsoft
Office, omien tablettien ja lait-
teiden peruskäyttö, Facebook.
Opastusta mahdollista saada
myös venäjäksi. Ajanvar. p.
09 31085074, suutarilan_kir-
jasto@hel.fi tai paikan päällä.

TAPANILA
Boccia-haaste
Tapanilan Kotien Puolesta
ry haastaa kaikki Tapanilan
yhteisöt ja yhdistykset kol-
mehenkisin joukkuein pelaa-
maan Bocciaa työväenta-
lolle su 27.9. klo 15 alkaen.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta ry
Syystoimintakausi käynnis-
tyy 8.9. Ti-kerhon kokoon-
tumiset klo 11.30–13.30.
Tapanilan Seniorilaulajat har-
joitukset ti klo 13.30–15,
To-kerhot klo 11–14.
Tapanilan Työväentalo,
Sompiontie 4. tapani-
lan.elakkeensaajat.fi.

Minna Lindblad-Hatamon
öljyvärimaalauksia
Onnenpäivä 1.–20.9. Galleria
viileä punainen, Päivöläntie
20. Avoinna ti–pe 13–18, la–
su 11–15. Vapaa pääsy.

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
Slogans
Anneli Raudaskosken näyt-
tely ”slogans” Viikin kir-
jastossa 17.8.–11.9.
ViikkiLan
Täysin ilmainen elektronisen
urheilun tapahtuma 15–25v
helsinkiläisille, jossa pelataan
yksi iso turnaus CS:GO:ta,
jonka lisäksi tarjotaan 30
tietokonepaikkaa halukkaille
pelaajille. Paikkoja varten
ei tarvitse ilmoittautua. Järj.
kolme paikallista lukiolaista
sekä joukko asiasta
kiinnostuneita. La 5.9. klo
10.30–18.00, Kevätkatu 2.
Viikin Seniorikerho
Syyskausi käynnistyy ke 16.9.
klo 13 asukastalo Kaaressa,
Tilanhoitajankaari 9. Poliisin
toiminnasta, liikenneturval-
lisuudesta ym. kertoo yli-
konst. Jari Salmi Helsingin
Poliisilaitokselta. Vapaaeht.
kahviraha 2e. Muistathan, että
ti-kävelyt alkavat jo 15.9. Lähtö
klo 10 viljelypalstojen edestä
Viikinojan puiston laidalta.
Gardenian Syyskirppis
Su 6.9. klo 11–14. Gardenian
pihalla kirpputoritapahtuma,
jonne voit tulla myymään itsel-
lesi tarpeettomia tavaroita
ja vaatteita sekä tulla osta-
maan itsellesi tarpeellista.
Myyjille pöytäpaikkamaksu
16e. Ilm. ennakkoon p. 09
3478 400. Sateella myyntipai-
kat sisätiloissa. Koetilantie 1.
Hetkessä – luontoaiheisia
maalauksia ja grafiikkaa
Näyttely koostuu Helena
Arffmanin akvarelleista ja

14 Menot

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 77A/74/705

Folioraidat tai
2-värivärjäys
sis. leik.fön

Värjäys+leikkaus
+fön

82€

75€

j
Edessä
värien

fantastinen
syksy!

alk.

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

facebook.com/
lahitieto

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!

maalatuista silkeistä, Mia
Paarman akvarelleista ja gra-
fiikoista, Liisa Piirasien kalli-
grammeista ja akvarelleista
sekä Anu Tuomisaaren gra-
fiikoista. Gardenian käytävä-
galleriassa, avoinna ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
28.8.-24.9., Koetilantie 1.
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjastossa
ke 2.9. alkaen klo 10
E-aineistot ja tablet-
opastukset
ke 3.9. klo 13–15
Viikin kirjastossa.
Viikin kirjasto
mukana We
love Pihlis
-päivässä
Pihlajamäen
ostarilla 5.9.
klo 11–15.
Ohjelmassa
mm. pins-
sien askartelua
sekä tietokilpailu

lapsille ja aikuisille.
Lukupiiri
Viikin kirjastossa alk. 9.9. ker-
ran kuussa ke klo 17 – 18.30.
Viikin Martat
Marttailta ma 7.9. klo 18.–
20 Viikin kirkon takkahuo-
neella, Agronominkatu 5. Ilta
alkaa kahvilla ja kesän kuulumi-
sia vaihdellessa. Ohjelmassa
on syksyn toiminnan sunnit-
telu mm. sieniretki Askolaan.

Kahviraha
2 e.

Malmin seurakunta
järjestää

kirkkovaelluksen
5.9. kello 12 alkaen.

Kirkkovaellukselle
lähdetään puolilta

päivin Viikistä,
josta reitti jatkuu

Pihlajamäen,
Malmin, Siltamäen

ja Pyhän Laurin
kirkon kautta

Tapanilan kirkolle.
Tapanilassa tarjotaan

keittoateria. Halukkaat voivat
osallistua koko vaellukselle,

tai kulkea vain osan siitä.

et- 2 e.
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

TEIJA LOPONEN
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SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
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 2Kaikki 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

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

Malminkaari 13 A 00700 HKI,
Malmin Nova 4.krs.

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

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

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

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

Soita
ilmainen
mittaus

•Rullaverhot
•Pystylamellit
•Sälekaihtimet
•Puusäle- •
kaihtimet
• Markiisit

•Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393

www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

siivous • ikkunoidenpesut • asiointiapu
lastenhoito • ikääntyneille apua ja seuranpitoa.
ym.kodinhoitoon ja avustamiseen liittyvää apua.

KODINHOITO-JA HOIVAPALVELUT

T:mi TSP-Palvelut
PUH.040 742 4066/

Sanna

HYÖDYNNÄ

KOTITALOUSVÄH
ENNYS

VEROTUKSESSA
!

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

040 712 8888
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Ja paljon muita palveluita!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
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www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




