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

Keskiviikko 9.9.2015

Nro33

Uutiset:
Valtuutetut saivat kertoa
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Päivi
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LKV, osakas
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Työpajoissa ideoitiin
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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!

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

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
PUISTOLA OKT-TONTTI
Tasainen pientalotontti 695 m².
Rak.oikeus 174 m². Lisäksi saa
rakentaa autosuoja- ja varastoti-
loja 25 m² / asunto. Hp. 160.000€.
Kiitäjäntie 17

1-tasossa v. 1985 rakennettu ok-
talo 4 h, k, s, n. 140 m² +at/var.
n. 25 m². Keittiö ja saunaosasto
uusittu. Hyvä pohjaratkaisu, kau-
nis oma tontti. Tontti n. 773 m².
Vaihdossa 3-4h, k, sauna.
Hp. 320.000 €. Hiirakonkuja 5

TAPANINVAINIO OKT

Kauppakeskus Malmin Nova
Avoinna: Ma-Pe 7–21, La 7–18, Su 12–21

Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki | www.malminnova.com

TÄHTIPÄIVÄT
17.-19.9.TO-LA

Loistavia tarjouksia!

Tule sinäkin!

ViinikkaOy

Heikinlaakso Sienitie 34
029 3005500

heikinlaakso@autonkorjaus.net

KorsoUranuksenkuja 1E
029 3005501
korso@autonkorjaus.net

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.

PEHMO-
HARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€

Tällä kupongilla:

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 18.10.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

(20,90€)

!
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Pääkirjoitus

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

Lukemisen iloa

T
änä vuonna vietetään Kirjan vuotta.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
toimii Kirjan vuosi –teemavuoden
suojelijana ja haastaa vaimonsa Jenni

Haukion kanssa suomalaiset antamaan lapselle
lukuaikaa ja kannustamaan lukemaan. Tärkeitä
ovat myös yhteiset lukuhetket lasten iltasaduista
lähtien. Itse sadut tarinoiden sisältöineen ja ope-
tuksineen on tärkeitä, mutta yhtä tärkeää on
iltasadun lukemiseen liittyvä yhteinen rauhalli-
nen hetki. Iltasatuun käytetty aika on lapsen ja
vanhemman yhteinen hetki, joka osoittaa
samalla tenavalle, että häntä rakastetaan ja
hänen kanssaan halutaan viettää aikaa. Tarinat
kartuttavat huomattavasti lasten sanavarastoa
ja opettavat lapset siihen, että lukeminen on osa
arkea.

Meillä Suomessa lähestulkoon jokainen aikui-
nen osaa lukea sujuvasti, kiitos koululaitoksem-
me. Se on meille itsestäänselvyys, johon ei edes
kiinnitetä huomiota kunnes kohdataan joku,
jolta lukeminen ei oikein tahdo sujuakaan.
Lukutaito on myös ihmisoikeus, avain itsensä
kehittämiseen ja koulutukseen. Meillä on erin-
omaiset mahdollisuudet lukemiseen ja siten
itsemme sivistämiseen muun muassa kirjastojen
tarjoamien maksuttomien kirjalainojen avulla.
Nykyään myös Internetistä löytyy ilmaisia satu-
ja lapselle luettavaksi ellei kirjastossa ehdi käy-

dä, tai kirja on unohtunut vaikka ottaa matkalle
mukaan.

Kirjastot tarjoavat jatkuvasti uusiutuvan kan-
nan luettavaa. Sen lisäksi kirjastoissa kokoon-
tuu lukupiirejä ja ne tarjoavat kirjailijatapaami-
sia. Tällä viikolla voi torstaina tavata Malmin
kirjastossa lukuisia omakustannekirjoja julkais-
seen tapulikaupunkilaisen Ulla Welinin esittele-
mässä uusinta runoteostaan. Ensi viikolla Mal-
min kirjastossa kuullaan toimittaja-kirjailija
Kimmo Oksasta ja Pukinmäen kirjastossa histo-
riateoksistaan kuuluisaa viikkiläistä Sirpa Käh-
köstä. Lokakuun loppupuolella Messukeskuk-
sessa vietetään Kirjamessuja, jossa myös esiintyy
täkäläisiä kirjailijoita, muun muassa tapanilalai-
nen Matti Rönkä. Eilen muuten oli kansainväli-
nen lukutaitopäivä. YK:n mukaan vuonna 2012
joka viides aikuinen ihminen maailmassa oli
lukutaidoton. Lukutaidottomia aikuisia ja nuo-
ria on yhteensä yli 774 miljoonaa. Lukemisen
iloa eivät kaikki pääse kokemaan.

Lukutaito on ihmisoikeus, se
antaa mahdollisuuden kehittyä
ja kouluttautua.

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

TERVETULOA HYVÄÄN
HAMMASHOITOON
•Malmilla jo yli 30v.
• Ei toimistomaksua

Starttaa

syksyyn

hoidetui
n

hampain
!

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki
(09) 3507 077 • mosabowling.fi

Voimassa ma-to klo 20-22 (toistaiseksi). Radalla
max 4 heittäjää. Lisäksi kenkävuokra 2 €/ hlö.

Ratatunti 15 €

27.9. alk. keilailun
alkeiskurssi 75 €

Neste Oil
Metsälä
Avoinna 24h
Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428

PEHMO-
HARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 18.10.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

"

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

BestRent.fi

AVOINNA
MA-TO 8-17,
PE 8-16

!Tällä kupongilla
Huollon ajaksiBestRent.fi sijaisauto

VELOITUKSETTA
Nyt myös pakettiautoja

Poikkea kahville, kauppaan,
tankkaamaan ja nopealle
autonpesukadullemme!

SOITA JA
VARAA!

09 387 9282
Autotallintie 19,

Tattarisuo

TYKKÄÄ MEISTÄ! Suomalaisin voimin
vuodesta 1966!

Huollon asiakkaille

LAHJAKORTTI
Neste Malmin tai

Neste Metsälän nopeille

PESUKADUILLE

Käytämme Neste Oil
-voiteluaineita ja
-kemikaaleja

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

Henkilö- tai pakettiauton

SYYSHUOLTO
sis. öljy max. 5 l + suodatin + raitisilmasuodatin
ja kattavan kuntotarkistuksen sis. mm:
pakkasnesteiden ja jarrujen tarkistuksen Tarjous voimassa 30.10.2015 saakka

Varmista autosi talvikunto!

Syyskuun tarjous:
LIHAPIIRAKKA
MAKKARALLA
+ 0,4 l JUOMA

5€
(norm. 6,50)

KESÄ-
TEHOPESU

Halutessasi kuumavahalla

19,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 18.10.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 27,90€)

"
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Ylä-Malmin kouluverkko jälleen tarkastelun alla. Sivu 4

uutarilan kir-
jastossa esitellään
tänään liikenne-
suunnitelmaa,

jossa Suutarilantien, Yrtti-
maantien ja Pertunpellon-
tien liittymä on lisääntyvän
liikenteen vuoksi suunnitel-
tu kiertoliittymäksi.

Suunnitelmassa Suuta-
rilantielle Siltakyläntien ja

Tapaninkyläntien välille tu-
lee yksisuuntaiset pyöräi-
lyjärjestelyt noin 750 met-
rin matkalle. Suutarilantien
länsireunan nykyistä yhdis-
tettyä jalankulku- ja pyörä-
tietä levennetään ja jalan-
kulku ja pyöräily erotellaan
toisistaan. Kadun itäreunal-
le Yrttimaantien ja Siltaky-
läntien välille rakennetaan
pyörätie.

Lisäksi ajoneuvoliittymä
Soininkujalta Yrttimaantiel-
le katkaistaan ja yleinen py-
säköintialue Suutarilantien

KSV

Suutarila saa
uuden kiertoliittymän
Suutarilantien liikennesuunnitelma Siltakyläntien ja Tapaninkyläntien
välisellä osuudella sisältää kiertoliittymän ja yksisuuntaiset pyörätiet.

ja Pertunpellontien kulmas-
ta poistetaan.

Liikennesuunnitel-
massa esitettäviin ratkai-
suihin on päädytty siksi,
että kiertoliittymä parantaa
sekä liikenneturvallisuutta
että liikenteen sujuvuutta.
Suutarilantien ylittävällä
suojatiellä on pohjoiseen
mentäessä kaksi ajokaistaa
rinnakkain, mikä aiheuttaa
suuren riskin katua ylittä-
välle jalankulkijalle tai pyö-
räilijälle.

Siltalanpuiston asemakaa-
va tuli voimaan tammikuus-
sa ja osa täydennysrakenta-
misalueelle suuntautuvasta
liikenteestä tulee kulkemaan
Pertunpellontien kautta, mi-
kä lisää liittymän liikennet-
tä.

Helsingin strategiaohjel-
man 2013–2016 yhtenä ta-
voitteena on kestävän liik-
kumisen edistäminen lisää-

mällä kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen osuutta lii-
kenteestä. Liikennesuunni-
telmassa esitetyt järjestelyt
tukevat näitä tavoitteita.

Asemakaavan vastainen
ajoneuvoliittymä Soininku-
jalta Yrttimaantielle tullaan
katkaisemaan, sillä kierto-
liittymän liikennejärjestelyt
eivät mahdollista liittymän
toteuttamista turvallisesti.
Korvaava ajoyhteys kulkee
Soinintien, Miekkapolun ja
Vallesmannintien kautta.

Kiertoliittymän rakenta-
minen edellyttää sen alle
jäävän yleisen pysäköinti-
alueen poistamista.

Suunnitelmasta voi esittää
mielipiteensä viimeistään
21.9. kaupunkisuunnittelu-
virastolle. Liikennesuunnit-
telija on tavattavissa tänään
keskiviikkona kello 16–19
Suutarilan kirjastossa.

Teija Loponen

Liikennesuunnitelma
koskee kartassa
violetilla merkittyä
aluetta.

Tähän risteykseen on tulossa kiertoliittymä.

S

TEIJA LOPONEN

Toissa torstaina ja perjan-
taina tapahtui kuitenkin kum-
mia. Joku kävi parin päivän
aikana irrottamassa hiekka-
laatikon reunat, keinun ja jal-
kapallomaalit. Tapanilalaiset
vanhemmat alkoivat selvit-
tää, mistä on kyse.
Selvisi, että Helsingin kau-

pungin kiinteistöviraston tila-

keskus poistatti leikkivälineet
sillä perusteella, että tontilla
ei ole vastuullista ylläpitäjää,
joten lelujen väitettiin olevan
turvallisuusriski.
Asiaa ei haluttu virastosta

kommentoida sen enempää,
vaan vanhemmille luvattiin
asiasta tiedote. Sitä on odo-
teltu pian pari viikkoa.

Tapanilan Facebook-ryh-
mässä ei tiedetty pitääkö
nyt itkeä vai nauraa. Paikalli-
sista valtuutetuista Veronika
Honkasalo (vas.) lupasi sel-
vittää asiaa ja Björn Måns-
son (rkp.) lupasi sivustatu-
kea.
Myöhemmin kiinteistövi-

rastosta tuli vielä tieto, että
se valmistelee koulun myyn-
tiä. Paikallisille valtuutetuille
asiaa ei kerrottu sen parem-
min.
–Tässä taasmalliesimerkki

kaupungin viihtyisyyttä ja

osallistavuutta tukahdutta-
vasta byrokratiasta ja virka-
miesvallasta. Ihan kuin joku
virkamies ihan nauttisi siitä,
että saa toimeenpanna täl-
laisia ”puhdistustoimenpi-
teitä”. Tietoa pimitetään ja
toimitaan. Mikä ihme tässä
on nyt niin salaista, ettei siitä
voi edes ylimmässä päättä-
vässä elimessä oleville ker-
toa, vuodatti valtuutettu Ve-
ronika Honkasalo Faceboo-
kissa.

Pirjo Pihlajamaa

Byrokratia päätti irvistellä ex-koulun pihalla leikkiville
Vaikka Tapanilan ala-asteen alakoulu suljettiin vuosi
sitten, ei koulun piha ole päässyt autioitumaan.
Alueen päiväkoti- ja kouluikäiset lapset ovat
liikkuneet ja leikkineet koulun tontilla tyytyväisinä
siihen, että pihan leikkivälineitä on voinut käyttää.

Leikkivälineet lähtivät, koska kiinteistövirasto
piti valvomattomalla pihalla olevia välineitä
turvallisuusriskinä.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Viikki yhtenä
palkitsemisperusteena
Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman työryhmä on saanut Rakennustietosäätiön
Rakennustiedon ga-palkinnon Gunnel Adlercreutzin rahastosta.

ARKKITEHTITOIMISTO TUOMO SIITONEN

Viikissä NCC:n rakennuttama kerrostalossa asunnot ovat itsenäisiä yksikköjä.

Kahden tuhannen euron
palkinto myönnetään hen-
kilöille, jotka ennakkoluu-
lottomalla ja avoimella
yhteistyöllään alan hyväksi
ovat edistäneet hyvää kaa-
voitus-, rakennus- tai kiin-
teistönpitotapaa.

Palkinnon perusteluissa
mainitaan Kehittyvä ker-
rostalo -ryhmän edistäneen
monipuolisten ja konkreet-
tisten kehityshankkeiden to-
teuttamista asuinympäris-
tön suunnittelussa ja raken-
tamisessa.

Kehityshankkeet ovat
koskeneet rakennusten,
asuntojen ja pihojen suun-
nitteluratkaisuja, materiaa-
leja ja menettelyjä. Työryh-
män mainitaan myös toimi-
neen kannustavasti edistäen
rohkeasti erityyppisiä hank-

keita.
Kehittyvä kerrostalo -työ-

ryhmään kuuluvat asema-
kaava-arkkitehti Annukka
Lindroos kaupunkisuunnit-
teluvirastosta, arkkitehti Ul-
la Vahtera rakennusvalvon-
tavirastosta, tonttiasiamies
Pekka Saarinen ja toimis-
topäällikkö Sami Haapa-
nen kiinteistövirastosta se-
kä suunnitteluinsinööri Anu
Turunen kaupunginkans-
liasta. Pitkäaikaiseen ke-
hitystyöhön ovat aiemmin
merkittävällä työpanoksel-
la osallistuneet kehittämis-
päällikkö Ifa Kytösaho ja
kehittämisinsinööri Ville
Vastamäki.

Kehittyvä kerrostalo
-ohjelman tavoitteena on
lisätä kerrostaloasumisen

houkuttelevuutta, jousta-
vuutta ja yksilöllisiä ratkai-
suja. Ohjelman tärkeimmät
tavoitteet ovat talotyyppien
monipuolisuus, asuntojen
muuntojoustavuus, pihojen
viihtyisyys ja toimivuus,
kohtuuhintaisuus, asukas-
lähtöisyys ja energiatehok-
kuus. Nouseva teema uusis-
sa hankkeissa on kohtuu-
hintaisuus.

Yksi Kehittyvä kerrosta-
lo –ohjelma kohteista on
Viikin Itsenäinen kerros-
taloasunto –hanke, jossa
NCC:n kohteessa on toi-
minnallisena ideana ol-
lut tuoda kaikki mahdolli-
set toiminnot asuntojen yh-
teyteen. Jokaisen asunnon
yhteydessä on noin 5 m²:n
suuruinen irtaimistovaras-
to. Huoneistossa on saunat

sekä pyykinpesutilat ja par-
vekkeet ovat suuria ja ne
voidaan avata kesäisin, jol-
loin saavutetaan omakotita-
lon terassin avaruus.

Huoneistot on varustet-
tu huoneistokohtaisilla säh-
kö- ja vesimittareilla. Läm-
mitys tapahtuu kaukoläm-
möllä. Patteriverkoston
kautta huoneistoihin tuote-
taan +17ºC lämpötila, jo-
ka nousee ilmaislämmöl-
lä, kuten ihmiset ja valais-
tus, 1–2ºC. Asukkaat voi-
vat huonekohtaisesti nostaa
lämpötilaa sisäänpuhalluk-
seen asennetulla sähkövas-
tuksella. Huoneistoissa on
huonekohtainen lämmön-
säätö sekä huoneistokohtai-
nen mittaus ja laskutus.

Teija Loponen
Heikinlaakso

Heikinlaakson ja Suurmetsän välisen ylikulkukäytä-
vän korjaus on tarkoitus aloittaa lokakuun alussa. Silta-
töiden pitäisi valmistua 29.5.2016mennessä.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto ostaa urakan

Destia Oy Etelä-Suomelta noin 920 000 eurolla. Mah-
dollisiin lisätöihin on varattu käytettäväksi vielä enintään
186 000 euroa.
Urakkahinta ei koske pelkästään Lahdenväylän yli me-

nevää Heikinlaakson kevyen liikenteen siltaa, vaan se si-
sältää myös yli Nurmijärventien menevän Laajasuontien
jalankulkusillan korjauksen.
Urakasta on tulossa yli neljänneksen arvioitua kalliimpi.

Rakennusviraston mukaan syynä on vesieristystä kos-
keva sääsuojavaatimus, jota ei ollut huomioitu suunnit-
telijoiden tekemässä kustannusarviossa.
Siltatöitä havittelivat itselleen myös Graniittirakennus

Kallio Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja MPV-Infrarakenne
Oy, mutta Destia vei voiton hinnoittelemalla itsensä hal-
vimmaksi.

PP

Yli puolen vuoden
siltatyö alkaa lokakuussa

Pihlajamäki
Hiekkakiventien alussa olevan varastotontin vuok-
rasopimus jatkuu. Kehä I:n ja Pihlajamäentien kulmaan
jäävän tontin Helsingin kaupungilta vuokrannut Kiinteistö
Oy Helsingin Liuskehiekka on sopinut kiinteistöviraston
kanssa, että vuokra-aikaa jatketaan 30 vuodella eli vuo-
den 2045 loppuun asti. Vuokraoikeuden siirto on vapaa.
Tontilla sijaitsee 1 860 kerrosneliömetrin kokoinen

kauppavarasto, jossa toimii talotekniikkaa myyvä tukku-
kauppa Callidus Oy.
Tontin vuokraehtojen mukaan naapurikiinteistön hal-

tija saa käyttää rakennuksessa olevaa väestösuojaa krii-
sitilanteissa.

PP

Varastotontille
lisää vuokra-aikaa

Unikon leikkipuistossa
10-vuotiaan pojan pahoinpi-
telyyn liittyvien tapahtumien
kulku on Helsingin poliisin
mukaan selvinnyt.
Poliisille tehdyn rikosilmoi-

tuksenmukaan pikkupoikaa
pahoinpideltiin leikkipuis-
tossa potkimalla häntä vat-
saan ja jalkoihin 3. päivä elo-
kuuta. Pojalta vietiin lippa-

lakki ja häntä haukuttiin nee-
keriksi.
Silminnäkijänmukaan

kaksi noin 12-vuotiasta tyt-
töä oli härnännyt poikaa. Lip-
palakkinsamenettänyt poika
oli lähtenyt tyttöjen perään,
jolloin tytöt olivat lähteneet
pyöräillen karkuun, jolloin
pyörä oli osunut poikaa sää-
reen.

Tapahtumasta poliisille
kertonut henkilö ei tunnista-
nut tiedotusvälineissä uuti-
soitua tapahtumaa heti sa-
maksi, jonka hän itse oli
nähnyt.
Todistajanmukaan tilanne

oli vaikuttanut leikiltä. Hän
olisi voinut puuttua tilantee-
seen kavereidensa kanssa,
mutta ei nähnyt siihen syytä.

Tyttöjen henkilöllisyys on
poliisin tiedossa. Tapahtu-
masta ei seuraa poliisitoi-
minnallisia tai syytteeseen
saattavia toimenpiteitä.
Helsingin poliisi ilmoittaa,

että se lopettaa asian esitut-
kinnan ja ettei asiassa ole
enempää tiedotettavaa.

PP

Poliisi ei tutki enää kiusatun pikkupojan tapausta
Pihlajamäki

Malmi
Opetusvirasto järjestää kolme alueellista asukasti-
laisuutta liittyen palveluverkkojen tarkasteluun. Yksi alu-
eista, joissa koulujen määrää ja tilojen tarvetta selvitel-
lään on Ylä-Malmi.
Ylä-Malmin kouluverkkotilaisuus pidetään Kotinum-

men ala-asteen koululla maanantaina 21.9. kello 18.–
19.30.
Opetusvirasto kerää ennen asukastilaisuuksia palau-

tetta palveluverkon tarkastelusta kaupungin Kerrokan-
tasi- palvelussa osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi.
Ylä-Malmin palautesivu aukeaa 14.9.
Asukastilaisuuden jälkeen opetusvirasto valmistelee

esitykset palveluverkon tarkistuksista, ja niistä voi edel-
leen antaa palautetta Kerrokantasi-palvelussa.

Teija Loponen

Ylä-Malmin kouluverkkoa
tarkastellaan taas

Kotinummen koululla järjestetään Ylä-Malmia
koskeva palveluverkkotilaisuus.

TEIJA LOPONEN



Koillis-Helsingin Lähitieto 9.9.2015 5

Lisätietoa asiakasomistajuudesta: S-kanava.fiOmistajan käyntikortti esta: S-kanava.fi

KURVAA
KAKKUKAHVEILLE!
UUSI ALEPA SILTAMÄKI
AVATAAN TO 10.9.2015

KLO 10!
Tarjolla kakkua, kahvia, ilmapalloja,
asiakasomistajaneuvoja – ja paljon

muuta. Tule nauttimaan avajaistunnel-
masta ja -eduista, mm.

Paulig Juhla Mokka vain 2,89 €!

Jalopeurantie 4,
00740 Helsinki

(rajoitus 2 pkt/talous, voimassa to-su 10.-13.9.
Siltamäen uudessa Alepassa)



6 Uutiset

Itsekin yrittäjä, mutta
samalla valtuutettu ja
rakennuslautakunnan
puheenjohtaja sekä asunto-
tuotantotoimikunnan vara-
puheenjohtaja (kok.) Kauko
Koskinen kertoi lautakun-
nan juuri hyväksyneen
sadan asunnon rakentami-
sen Teerisuontielle. Latokar-
tanontien varren ja Mal-
minkaaren tiukkaa rakenta-
missuunnitelmaa hän
hieman hämmästeli. Mal-
min lentoaseman toiminto-
jen Koskinen toivoisi säily-
vän, tiivistysrakentamisella-
kin sinne saisi asuntoja.

–Isäni oli aikoinaan kent-
tää urakoimassa, joten mi-
nulla on siihen sellaisia-
kin tunnesiteitä, Koskinen
myönsi.

Liikuntalautakunnan pu-
heenjohtaja Riku Ahola
(vas.), toivoi Malmin Ve-
lodromin joskus toteutu-
van, se olisi koko maan mit-
takaavalla ainutlaatuinen
hanke. Malmin uimahalli
puolestaan on Suomen käy-
tetyin ja liikuntalautakun-
nassa on kauhisteltu, miten
saataisiin kaikille riittävät
palvelut toteutettua, mikä-
li Malmin lentokentälle to-
teutuisi Järvenpään kokoi-
nen asuinalue. Ahola ker-

toi myös hankkeesta siirtää
koulujen liikuntatilat liikun-
taviraston alaisuuteen ja sitä
kautta vuokrattaviksi.

Liikuntalautakunnan
varapuheenjohtaja Heimo
Laaksonen (Kok.) kehui
Kokoomus-Vasemmistoliit-
to –akselin toimivuutta lii-
kuntalautakunnassa.

– Olemme yhdessä on-
nistuneet saamaan koilli-
seen suunniteltua enem-
män avustuksia ja paran-
nettua jalkapallokenttien
olosuhteita. Lentokentästä-
kin olemme tehneet yhdes-
sä kannanottoja, onhan sitä
kiertävä lenkki yksi alueem-
me merkittävimmistä ulkoi-
lukohteista. Tässä kohden ei
demokratia tunnu toimivan,
huomautti Laaksonen.

Tapulin maauimala on
hanke, jota lautakunnassa
edelleen yritetään ajaa.

Neljäs paikalle saapunut
valtuutettu oli perussuoma-
laisten Olli Sademies, joka
kertoi kiinteistölautakun-
nan tulostavoitteista ja kei-
noista päästä niihin.

–Kaupunki on tonttikei-
nottelija. Se hankki halvalla
tontteja ja myy ne kalliilla.

HSY:n jäsenenä hän totesi
Malmin lentoaseman raken-

tamisen merkitsevän nouse-
via vesimaksuja lähes koko
Etelä-Suomelle, niin arvo-
kasta putkien veto kehnoon
maaperään on.

Kansanedustaja Tuula
Haatainen (sd.) kertoi Hel-
singin päätösten ja kehit-
tymisen heijastuvan ko-
ko maahan. Koulutuksesta
hänen mukaansa on varaa
säästää, kunhan ei romute-
ta innovaatioita. Perusope-
tusta on saatava läheltä, toi-
seen asteen koulutusta ei.

Sote –uudistus on lähin-
nä hänen sydäntään ja sosi-
aali- ja terveysvaliokunnan
puheenjohtajana hän osa-
si kertoa uudistusvaihtoeh-
doista varsin laajasti ja eri
näkökulmista.

Yrittäjyydestä Haataisella

oli apulaiskaupunginjohta-
ja-ajoiltaan realistiset näke-
mykset.

–Pienet ja keskisuuret yri-
tykset työllistävät eniten.
Niille on saatava luotua
edellytykset tuottavalle yri-
tystoiminnalle, jotta laajen-
tuminen ja työllistäminen
voivat jatkua.

Yrittäjiltä konkreettisia
toiveita päättäjille
Koillis-Helsingin yrittäjien ja valtuutettujen aamukahvitapaamisessa
käsiteltiin varsin konkreettisia asioita. Valtuutetut kertoivat
aikaansaannoksistaan.

Valtuutetuille ja edus-
kuntaan yrittäjillä oli lukui-
sia terveisiä.

Julkisissa hankinnoissa
syrjitään pieniä ja keskisuu-
ria yrityksiä omituisilla vaa-
timuksilla. Harvalla pienel-
lä yrityksellä on esimerkik-
si kolmen viimeisen vuo-
den aikana ollut neljässä eri
kunnassa vastaavia hank-
keita kuin tarjouspyynnös-
sä.

–Mieluummin pitäisi tut-
kia, että taustat on kunnos-
sa ja verot maksetaan Suo-
meen, huomautti joku yrit-
täjistä.

Markus Tahvanainen esit-
ti, että pienten yritysten pi-
täisi voida tehdä kimpassa
tarjouksia.

Kauko Koskinen muistutti

läpimenneestä ponnestaan,
joka liittyi nimenomaan pk-
yrityksiin ja julkisiin han-
kintoihin.

Annika Halmela totesi, et-
tä sosiaali- ja hoivapuolella
hinta ratkaisee, ei laatu. Ja
ylipäänsä on ongelmana, et-
tä tarjousten tekoon kuluu
tuhottomasti aikaa, ja aika
taas on pienyrittäjille varsin
arvokasta.

Pekka Ahlstrandia har-
mittaa, että ”etelästä” tu-
levia rakennusalan yrittä-
jiä eivät koske samat vel-
vollisuudet kuin kotimaisia
toimijoita. Tämä vähentää
suomalaisyritysten työllistä-
mismahdollisuuksia.

Paperinpyörittämisen by-
rokratiaa pitäisi vähentää.
Tästä oli Olli Sademiehellä
esimerkkinä tytär, joka it-
sensä työllistäessään joutui
täyttämään 41 erilaista lo-
maketta ja maksamaan nii-
den kirjaamismaksuina yli
tuhat euroa.

Risto Lehtinen puolestaan
harmitteli sitä, että työt-
tömiä ei voi palkata kiire-
apuun 1–2 päiväksi, vaikka
se samalla ylläpitäisi työttö-
mien ammattitaitoakin.

Tuula Haatainen myön-
si, että pienyrittäjien kulu-
rasite on usein kohtuuton ja
vie eteenpäin pohdittavak-
si, olisiko mahdollista hel-
pottaa palkkauskustannuk-
sia esimerkiksi ensimmäi-
sen ulkopuolisen työnteki-
jän palkkaamisen kohdalla.

Viimeisenä keskustelunai-
heena nostettiin esiin erilai-
set tulityö- ynnä muut kor-
tit, joiden suorittamiseen
menee sekä aikaa, että ra-
haa. Monessa yrityksessä
näitä eri suoritekortteja tar-
vitaan kymmenittäin, jol-
loin kustannukset koulu-
tuspäivineen nousevat koh-
tuuttomiksi.

–On myös päätöntä, et-
tä entisenä poliisina en voi
toimia järjestyksenvalvoja-
na ilman, että suoritan sitä
korttia, mutta järjestyksen-
valvojakurssin kouluttajak-
si kyllä kelpaan, kiteytti Sa-
demies.

Teija Loponen

Kansanedustaja Tuula Haatainen kertoi mielenkiintoisia näkökulmia valtakunnan politiikkaan ja etenkin sote-uudistukseen liittyen.

Tällä kertaa Malmitalolle kokoontuneet yrittäjät kertoivat huolenaiheitaan
päättäjille.

TEIJA LOPONEN

Mihin Helsingissä
kaavoitetaan

tontteja
pienteollisuuteen ja
yrityskeskittymille?
Onko jatkossa niin,

että Helsingissä
vain asutaan ja

palvelut haetaan
Vantaan puolelta?
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TARJOUKSIA

MAMMUTTI

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 10.–13.9.2015 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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Hartwall
JAFFAT 1,5 l
0,57/l

Viennetta
JÄÄTELÖKAKUT 650 ml
1,54/l

Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
NORJAN LOHI 1-3 kg

Kulta Katriina jauhetut
KAHVIT 450-500 g
5,00-5,56/kg

Voimassa to-la
Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE

Voimassa to-la
Hätälä
SIIKAFILEE
Suomi

ERÄ President
LUUMU
Ranska

Atria takuumurea
NAUDAN SISÄ- ja PAAHTOPAISTI

Aamulla suoraan Savuhovin uunista
toimitetut lihaisat A-luokan
NAKIT ja MAKKARAT

Atria Perhetilan
BROILERIN FILEESUIKALE
1000 g 6,99/kg, hunajamarinoitu

-62-65%

-21%

-16%

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,69-2,89 pkt (1,53-1,66/l) sis. pantin 0,40

Hinta ilman K-Plussa-korttia
8,95 rs (8,95/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,99 pkt (5,98-6,64/kg)

795
kg

1995
kg

10.-raj. 1erä /tal. 1.-raj.2 kpl /tal. 5.-sis. pantit 1,60raj. 2 erää /tal.

2990
kg 1390kg699

rs

149kg

895
kg

ILMAINEN FILEOINTI

Savuhovin palvelusta
Nakki napsahtaa!

Perjantaina 100 kg:n erä!

4
pkt

4
pl



elsingin
kaupungin
kaupunkisuun-
nitteluviraston
järjestämät

ideointi-illat olivat viime vii-
kon tiistaina ja torstaina
Stadin ammattiopistossa
Malmin Vilppulantiellä.
Tiistain työpajaan osallistui
48 ja torstain pajaan 31
ihmistä.

Osallistujat jaettiin ryh-
miin. Kussakin ryhmässä
oli myös kaupunkisuunnit-
teluviraston suunnittelijoita
sekä ideoita yhteen koosta-
via nuoria arkkitehtejä Uu-
si kaupunki –nimisestä kol-
lektiivistä.

Jokainen ryhmä sai kart-
tapohjat alueesta ja kaksi
tuntia aikaa suunnitella len-
tokentästä uuden kaupun-
ginosan. Järjestäjät kuunte-
livat asukkaita herkällä kor-
valla ja vastailivat heidän
kysymyksiinsä parhaansa
mukaan.

Pian pöytien ympärillä
kävi vilkas keskustelu. Kun
yhdessä pöydässä pähkäil-
tiin, että miten 25 000 asu-
kasta sovitetaan 2,6 neliöki-
lometrin alueelle, ei toisessa

pöydässä haluttu takertua
väkilukuun, vaan sommitel-
tiin viihtyisää aluetta kaikil-
le asukkaille.

Yksi ryhmä otti lähtö-
kohdaksi sen, että lentotoi-
minta säilyy ja ympärille ra-
kennetaan asuntoja 8 000
asukkaalle. Toinen katsoi
10 000 sopivaksi määräk-
si. Yksi pöytä maalaili kii-
totiestä vesiaihetta, jonka
ympärille kaupunki nou-
see. Toinen kaivoi Longin-
ojan alkulähteen esiin kii-
totien alta. Useammassakin
ryhmässä tehtiin lentoken-
tän säilytettävistä raken-
nuksista ilmailumuseo. Alu-
een kulttuurihistoriaa ei ha-
luttu haudata.

Yksi ryhmä rakensi ker-
rostaloja itään ja pientalo-
ja länteen. Toinen rakensi
keskelle korkeaa ja reunoil-
le matalaa, kolmas suunnit-
teli tasan päinvastoin.

Joku mietti, että olisi hy-
vä rakentaa niin, ettei tule
slummia. Viheralueiden säi-
lymistä korostettiin. Pelät-
tiin, että miten sisääntulolii-
kenne järjestetään niin, ett-
eivät olemassa olevat asuin-
kadut ruuhkaudu.

Ideoita siirrettiin suurille,
esitäytetyille karttapohjille,
joissa oli valmiiksi kerrottu
muun muassa se, että lenk-
kipolku säilyy ja että len-
tokentälle tulee raide Jako-
mäestä ja Kivikosta päin ja
raide jatkuu Sunnnuntai-
palstojen läpi Malmille.

Malmin lentokentän pro-
jektijohtajaksi Kalasatama-
projektista siirtynyt Tuomas
Hakala kertoi sivummal-
la, että raiteelle on hankala
löytää riittävästi tilaa. Vii-
meisin ajatus on, että se me-
nee Malmille Vilppulantie-

tä ja sieltä bussiterminaalin
kautta Malmin sairaalalle ja
kohti Pohjois-Helsinkiä.

Suositun lenkkipolun la-
tuineen voisi Hakalan mu-
kaan siirtää Malminkaaren
varresta Fallkullan viheralu-
eelle Longinojan rantaan,
jolloin ulkoiluväylästä tuli-
si pidempi.

Valtiolle kuuluisi Hakalan
mielestä Lahdenväylän liit-
tymän teko, jotta autot pää-
sevät kentälle ja sieltä pois.
Liittymän yhteyteen on kau-
punkisuunnitteluvirastossa

jo hahmoteltu Kivikosta sil-
taa, jossa kulkisi raideliiken-
ne. Liikenteelle raivattaisiin
väylä Kankiraudantien ja
Takoraudantien väliseen
viherkaistaleeseen.

Yhdessä ryhmässä nainen
pohti ääneen, että mitä
asukkaiden suunnitelmille
virastossa tapahtuu. Vierus-
toverin vastaus oli sarkasti-
nen.

–Näitä katsotaan ja sitten
näille nauretaan.

Toisaalla projektijohta-
ja Hakanen vastasi samaan
kysymykseen, että virasto

poimii parhaat ideat.
Lopuksi ryhmät esittelivät

tiimityönsä tulokset. Kau-
punkisuunnitteluvirasto hi-
oo parhaillaan kaavarun-
koa, jonne ryhmien ideoita
mahdollisesti nousee.

Kaavarunkoa tullaan esit-
telemään Vilppulantielle 30.
syyskuuta kello 17. Asuk-
kaat saavat kertoa mielipi-
teensä kaavarungosta 21.9–
12.10. Tavoitteena on viedä
kaavarunko kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle joulu-
kuussa.

Kaavarunko toimii mah-
dollisen asemakaavan poh-
jatyönä. Runko ei ole oike-
usvaikutteinen, eikä etene
valtuuston päätettäväksi,
joten siitä ei voi valittaa.

Rakentamistahdista ker-
rottiin, että jos asuntoja val-
mistuu vuodessa tuhannel-
le asukkaalle, olisi uusi kau-
punginosa tehty 25 vuodes-
sa.

Pirjo Pihlajamaa

8 Uutiset

PIRJO PIHLAJAMAA

Asukkaat rakensivat monta
lentokenttää
Kaupunkilaiset saivat hypätä arkkitehdin saappaisiin ja suunnitella Malmin lentokentän tilalle uuden kaupunginosan.
Asukkaiden aivoriihissä syntyi kahdessa illassa toistakymmentä eri näkemystä siitä, miltä lentokentällä näyttää
tulevaisuudessa.

Malmi-Seuran puheenjohtaja Maria Laurilan tiimissä ideoitiin Koko Malmi kaikille –puutarhakaupunkia.

Kentän säilymisen kannalla oleva ryhmä löysi kentän
ympäriltä paljon alueita, joihin rakentaa.

Malmi Green Skyline –ryhmän suunnittelussa
korostuivat ekologisuuteen tähtäävä cleantech ja
tulevaisuuden liikenneratkaisut.

H
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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?

Lähitieto kertoo
lähialueen

menot

, 7.

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

Rakkaat kristityt,

meillä on uskomme takia kutsu
kulkea tiellä, jossa myötätunto,
solidaarisuus ja oikeudenmu-

kaisuus tulevat todeksi.

Piispa Irja Askola

SU 13.9.
Perhemessu klo 10. Keittolounas ja kirkkokahvit. Arkkitehti Samuli Miettinen esitte-
lee kirkkoa klo 11–13.
Päivä maalla -tapahtuma klo 11–15. Ilmapalloja, askartelua, Kirkon Ulkomaanavun
kampanja. Traktorikuljetus kirkon ja Koetilan välillä klo 11–15. Tilalla ohjelmaa per-
heille sekä Wanhan ajan syystori.
”Isoisän navetta”-konsertti klo 15. Lauluhetki lapsille ja perheille. Mikko Pettinen
Express bändi Kira-Mia Tuisku, Pihlajanmarjat -kuoro, joht. Marjasisko Varha.
MA 14.9.
Avoin ilta kouluikäisille klo 16-18. Makkaranpaistoa, kisailua ja pelailua.
KE 16.9.
Ilta opiskelijoille klo 18. Tarjolla pieni iltaruoka ja lahjoitettuja siivousvälineitä.
TO 17.9.
Pop up -perheneuvontaa klo 18–21. Kuinka selviän parisuhteen ristiriidoista? Miten
pidän parisuhteen elävänä? Miten pidän huolta läheisyydestä? Mitä kaipaan? Tule
keskustelemaan perheneuvojan kanssa yksin, kaksin tai porukalla.
PE 18.9.
Tori soi klo 18. Viikin kirkon kuorot Latokartanon torilla. Soppatykki klo 17 lähtien.
SU 20.9.
Jazz-juhlamessu klo 10. Emerituspiispa Eero Huovinen, saarna, Jarno Raninen,
liturgia, Pertti Simola, Naiskuoro Pihlaja, Marjasisko Varha. Juhlakahvit ja muistelo-
hetki kirkon rakentamisesta ja toiminnasta.
Konsertti, Club for Five klo 18. Ohjelma 10 e.

VIIKIN
KIRKKO
10 vuotta
Ohjelmaa
monenikäisille

Sunnuntaina 13.9. keräämme
seurakunnan kaikissa messuissa
kolehdin Kirkon ulkomaanavulle
Eurooppaan tulleiden pakolaisten
auttamiseen.

Messu Malmin kirkossa klo 10.
Messu Puistolan kirkossa klo 10.
Perhemessu Viikin kirkossa klo 10.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12.
Messu Pukinmäen seurakuntakodissa
klo 12.
Messu Siltamäen seurakuntakodissa
klo 12.
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 16.

Päiväkoti Taikahelmi on yksityinen, musiikki-
painotteinen päiväkoti Malmilla.
Teemme viikoittain yhteistyötä Pakilan musiikki-
opiston kanssa. Päiväkodin arki rakentuu pien-
ryhmätoiminnasta ja lapsen osallisuuden varmista-
misesta.

Lisätietoja: päiväkodin johtaja Katariina Lemmetti
p. 040-4564676, katariina.lemmetti@pilkepaivakodit.fi

Pilke päiväkodissa on lapsella hyvä päivä - joka päivä,
iloisesti ja turvallisesti yhdessä leikkien.

www.pilkepaivakodit.fi

Järjestämme päiväkodilla koko perheen yhteisen
lastentapahtuman la12.9.2015 klo 10.00–13.00

Ohjelmassa mm: kasvomaalausta, satuhetki,
askartelua, paloauto ja poliisi vierailevat

päiväkodin ulkopuolella

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan
päiväkoti Taikahelmeen!

Ovet avautuvat kello 17.30,
ohjelma alkaa kello 18.
Illan ohjelmassa mm. Jukka Laaksonen Show
Imitaattori, koomikko, näyttelijä
Jukka Laaksonen hauskuuttaa meitä
omalla Show-esityksellään.
Musiikista huolehtii trubaduuri Antti Kajander.

Perinteiseen tapaan julkistetaan
Vuoden koillishelsinkiläinen yritys.
Illan aikana arvotaan paikallaolijoiden
kesken mm. kymmenen kappaletta
Viking Linen lahjakortteja.

Jo alkuillasta herkuttelemme Oktoberfest-
henkeen possunniskalla tummassa olut-
kastikkeessa, lisukkeena bratwurstia omena-
sipulipedillä, paahdettuja perunoita ja viher-
salaattia. Myös kasvisruokavaihto on huomioitu.

Kaikki yrittäjät jäsenyyteen katsomatta ovat tervetulleita, tilaisuus on avec.

Löydät meidät
myös Facebookista:
www.facebook.com/
koillishelsinginyrittajat

Tykkää,
niin pysyt
ajan tasalla!

KAARI
R A V I N T O L A

Tervetuloa nauttimaan hyvästä ohjelmasta,
tapaamaanmuita yrittäjiä ja viihtymään
Oktoberfest-hengessä!
Lisätietoja:
Marja-Leena Kajander, pj,
meena@meenak.fi, 0400 447 884
Merja Carlander, sihteeri,
merja@merjacarlander.fi, 050 339 0965

Koillis-Helsingin yrittäjien perinteinen

Oktoberfest 1.10.2015
Juhlapaikkana Ravintola Kaari 18, Pukinmäenkaari 18

Koillis-Helsingin
Yrittäjien syyskokous
pidetään 23.11.
kello 18 Jakomäen
yhteisötalolla,
Louhikkotie 20. Tule
mukaan päättämään
yhteisistä asioista!

Osallistumismaksu Koillis-Helsingin Yrittäjien jäseniltä 20€(1henkilö/yritys) ja avecilta sekämuilta yrittäjiltä 30€.
Maksu sisältää ohjelman, Octoberfest –iltapalan sekä kolme juomalippua.
Maksa ilmoittautuessasi osallistumismaksu tilille FI28 5721 9420 0500 39.
Sitovat ilmoittautumiset 20.9. mennessä
www.kohy.fi nettisivulla tapahtumakalenterin kautta.
Oktoberfest-henkeen olemme teltassa, joten huomioi se pukeutumisessa.

(09) 3507 0728 ● www.mosacafe.fi

MosaCafe

Kakut kaikkiin juhliin
Räätälöidyt täytekakut
ja cateringherkut●
Arkisin klo 11-14
linjastolounas●
Lastenjuhlat●
Keilahallin juoma-
huolto (B-oikeudet)●

Lapsiparkki ma, ti ja to

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Tällä ilmoituksella
erikoiskakut -10%
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Tarjolla oli perinteistä
puistolalaisiin purevaa
ohjelmaa kuten alueen toi-
mijoiden monipuolista esit-
telyä, laulua ja soittoa sekä
kirpputoritarjontaa.

Uusiutuvaa ja kehittyvää
Puistolaa edusti Puistolan
Urheilijoiden teltan alivuok-
ralaisena päivystänyt ”Puis-
tolan kakkakeisari” Timo
Koho. Hän ehätti päivän ai-
kana jakamaan kymmeniä
puistolalaisten roskapönt-
töihin tarkoitettuja tarroja.
Vihreän tarran viesti on sel-
keä: ”Koirankakkaroskis”.
Moni koirankakkapussi on
jo ehättänyt päätymään oi-
keaoppisesti Puistolan teillä
ja kujilla tarramerkittyihin
roska-astioihin. Koho valis-
ti markkinaväkeä, että Puis-
tolan kirjastossa on myös
pysyvä jakopiste kakkatar-
roille.

Raskaat markkinahuvit
vaativat myös ruumiin
ravintoa. Huolto pelasi
PuiU:n teltalla, jossa Uljas
Joki kauhoi soppatykistä
lohikeittoa nälkäisille ja
Marja-Leena Pennanen

tiristeli muurinpohjalettuja.
Partiolippukunta Koudat
ylläpitivät nuotiotulta, jon-
ka loimussa valmistuivat
räiskäleet. Puistola-päivien
isä ja moottori Puistola-seu-
ra ehätti päivän aikana
muonittamaan toriväkeä
parillakymmenellä kilolla
kisamakkaroita.

Sielua virkistettiin myös
musisoinnilla. Tahdeista ja
menosta vastasivat Stadin
juhlaorkesteri ja Ari Joki,
Puistolan trubaduurilähetti-
läs maailmalla.

Sateen jumalatar Este-
ri puuttui tällä kertaa Puis-
tola-päivien lämminhenki-
seen avaustapahtumaan.
Hiukan ennen puolta päi-
vää sateenvarjot rävähtivät
auki ja markkinaväki täyt-
ti tarkalleen tarjolla olevat
telttatilat. Mutta kaaosta
kotiinlähtöön ei rapsakka
sadekaan saanut aikaisek-
si. Puistola-päivät ovat vain
kerran vuodessa, sen tuo-
maa kotiseutuiloa ja tuttu-
jen tapaamista ei sadekaan
häiritse

Heimo Laaksonen

Sateen sattuessakin
Puistola-päivillä!
Totutun perinteiset Puistola-päivät avattiin lauantaina markkinahumun
merkeissä. Puistolan tori muuntautui aamupäivän aikana värikkääksi
markkina-areenaksi.
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Timo Koho jakoi ja esitteli puistolalaisten roskiksiin
tarkoitettua vihreää tarraa, joka sallii lenkillä sujauttaa
koirankakkapussin tarraroskikseen.

Viis sateesta! Petja Lanamäki jammasi
iloisena kaksivuotiaan Veera-tyttärensä

kanssa keskellä toria Stadin juhlaorkesterin
lyödessä lavalta tahtia.

Juhani Koivuranta vastaanotti
sateenvarjon kanssa höyryävää lohilautasta PuiU:n

puheenjohtaja-soppamestari Uljas Joelta.

HEIMO LAAKSONEN

Veteraanien Jawa-
moottoripyörät
tarjosivat
tänäkin vuonna
silmänruokaa
Puistolan toriväelle.

Siltamäki-Suutarilan
alueen toimijoiden järjestä-
mä kyläjuhla levittäytyi tut-
tuun tapaan ympäri aluetta
aina liikuntapuistosta leik-
kipuistoon sekä nuorisoseu-
ran ja palvelukeskuksen
tiloihin asti.

Paikalliset järjestöt esit-
täytyivät ostoskeskukselle
pystytetyissä kojuissa. Eten-
kin poliitikkojen teltoilla
nousi yksi aihe ylitse mui-
den: vastaanottokeskukset
ja pakolaiset.

Pirjo Pihlajamaa

Sisu-päivässä puhuttiin myös pakolaisista
PIRJO PIHLAJAMAA

Demariteltalla päivystänyt
kaupunginhallituksen jäsen

Mirka Vainikka (vas.) totesi Olli
Sademiehelle (ps.), että ”nyt
mä putosin”, kun Sademies

ihmetteli, miten seitsemän euron
kuukausipalkalla matkustetaan

Somaliasta Suomeen pakolaiseksi.
Keskellä Kirsti Latva Si-Su-

seurasta.

Kokoomuksen teltalla
Siltamäki-Suutarila-
Seuran puheenjohtaja
Timo Tossavainen (vas.)
vuosi sitten Siltamäkeen
muuttaneiden kokoomuksen
naisten liiton pääsihteeri
Jenny Nymanin ja hänen
siippansa Viktor Norrmanin
kanssa.

Vihreiden kojulla Hannu
Tuominen kannusti ihmisiä
osallistumaan pakolaisten

hyväksi avattuun Takki talveksi
-keräykseen.
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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

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.

Iloinen ja veikeä Nooa
Puhakka täyttää 2-vuotta
26.9.2015. Onnea
toivottavat mummi, vaari,
kummit ja serkut

Paljon onnea 8-vuotias
maailmanmatkaaja!
T. Iskä, äiti, Emilia ja Linda.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

KURRANUMMEN PUISTOKENTTÄ

SIRKUS- JA TIVOLIHUVEJA VUODESTA 1888

Tivolikentällä
ilma-akrobatiaa
ja nukketeatteria

Tervetuloa!Tervetuloa!

KURRANUMMEN PUISTOKENTTÄ

ark 17-21
la 12-20
su 12-18

Alueelle
vapaa pääsy!

w
w
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10.-13.9.
TAPANILATAPANILA

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

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Merja Pulkkinen
050 511 0782

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920
Juha Taponen
LKV, KiAT

0400 537 500

Seppo
Väisänen

040 042 6233

ASUNTOKAUPASSA OLEMME
ERITYISEN HYVIÄ

– luota meihin ja pyydä ilmainen kodinmyyntisuunnitelma!

Helsinki

Vantaa

Ville Vertainen
040 1494 300

Viikki KT 102 m2

2h+k+s+työtila. Nyt myynnissä todella
harvinainen Hitas asunto Helsingin Viikin
paraatipaikalta. Kolmen kerroksen asunto
jonka käyttömahdollisuudet ovat vertaansa
vailla, myös hiljaisuus on yksi tämän
asunnon valteista koska seinänaapureita ei
sijaitse kuin ylimmän kerroksen yläpuolella.
Asunnon alimmassa kerroksessa sijaitsee
omalla sisäänkäynnillä sekä omalla wc:llä
varustettu iso työtila tai erillinen yksiö
omaan käyttöön. Vh. 298 000€. Latokar-
tanonkaari 41 B 24, 00790 Helsinki. Tied.
Tommi Känkänen, 040 151 2230, tommi.
kankanen@remax.fi

Tapaninvainio KT 76,5 m2

3h+k+s. Kaunis, muuttovalmis saunallinen
kolmio, hyvä pohjaratkaisu ja avarat huoneet.
Keittiö remontoitu 2013. Suuri lasitettu
länsi parveke. Rauhallisella ja vehreällä
kerrostaloalueella sijaitseva lapsiystävällinen
ja hyvin hoidettu taloyhtiö. Vh. 229 590,66€.
Tyynelänkuja 2 H 71, 00780 Helsinki. Tied.
Merja Pulkkinen, 050 511 0782, merja.
pulkkinen@remax.fi

Ylästö OKT 120,22 m2

Oh+th+3mh+k+khh+kh+s. Viihtyisä, kodikas ja
hyvin hoidettu omakotitalo arvostetussa Ylästössä.
Avaran kodin sydämenä toimii tilava keittiö.
Olohuoneesta vehreät näkymät suoraan omalle
takapihalle. Vh: 339 000€ Syyrakinkuja 7 01690
Vantaa. Tied. Harri Sallankivi, 0400 630 848, harri.
sallankivi@remax.fi

Kivikko ET 111 m2

5h+k+2kph+s+parv.+piha, Tässä asunnossa
on tilaa suuremmallekin perheelle. Yläkerrassa
on kolme makuuhuonetta, joista suurin on
helposti muunneltavissa kahdeksi huoneeksi.
Lisäneliöitä kesäisin tuo 2005 laajennettu
terassi ja oma piha. Vh. 349 000€. Patterikuja
12 E, 00940 Helsinki. Tied. Harri Sallankivi, p.
0400 630 848, harri.sallankivi@remax.fi

Tapaninvainio OKT 88 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE. 3h+k+s. Suuri
rauhallinen oma piha ja oma tie talolle.
Hyvä pohjaratkaisu, asunto on kahdessa
tasossa. Avara yhdistetty keittiö, olohuone
ja ruokailutila. Yläkerran huoneilla isot
vaatehuoneet. Velaton lähtöhinta:
264000€ Jokitie 6 00780 Helsinki. Tied.
Merja Pulkkinen, 050 511 0782, merja.
pulkkinen@remax.fi

Pakkala KT 44,5 m2

2h+k+s+p. Uutta vastaava kaksio Pakkalan
kysytyllä ja rauhallisella alueella kaikkien palve-
luiden välittömässä läheisyydessä. Terassilla la-
situs ja lämpölamput sekä mahdollisuus ostaa
huoneiston yhteydessä oma autokatospaikka.
Vh. 209 000€. Pakkalanrinne 12. Tied. Ville
Vertainen 040 1494 300 9803701

Kuninkaanmäki OKT 110/176 m2

4h+k+s+kph+khh+wc+at+var. Arvostetulla Kun-
inkaanmäen pientaloalueella kaunis ja kauttaaltaan
remontoitu omakotitalo upealla rinnetontilla. Lisäksi
36m2 autotalli sekä uuteen loistoon remontoitu
piharakennus (2h+k) joka palvelee esim. toimistona
tai vierasmajana. Vh. 399 000 €. Hiidenmäentie 3.
Tied. Ville Vertainen 040 1494 300 9530210

Reetta Kukkonen
Myyntineuvottelija
040 770 7807

Jasmine Mansour
Myyntineuvottelija
044 259 3425

Tommi Känkänen
Puh. 040 151 2230

Pakkala RT 84 m2

3h+k+s+pihaterassi/pihat, B 26. Upean valoisa
koti, Jumbon palveluiden äärellä! Viehättävän
vaaleasävyinen kaksikerroksinen rivitalo koti. To-
imiva pohjaratkaisu, alakerrassa keittiö, olohuone
josta käynti omalle aidatulle pihalle, eteinen ja
vaatehuone. Yläkerrassa kaksi makuuhuonetta
joissa molemmissa oma vaatehuone sekä sauna
ja tilava kylpyhuone jossa myös kodinhoitotila.
Autokatospaikka erikseen 8000€. Vh: 288 000
€ Väinö Tannerintie 9 Tied. Petri Hietala, 040
051 9920

Klaukkala RT 99,6 m2
Oh, avok, 3mh, tkh, 2xkph/wc, s, parv,
terassi, ulkovar, 2 ap. Moderni ja kodikas 2010
rakennettu rivitalohuoneisto 2-tasossa, aivan
Klaukkalan palveluiden äärellä!. Laadukkaat
pintamateriaalit, tilavat huoneet ja lisätilan tun-
tua tuo iso erillinen terassipiha sekä iso viihtyisä
parveke. Vh. 318.000€ Viertonotko 5. Tied.
Petri Hietala 0400 519 920 9493560

Punavuori KT 70 m2

3h+kk. Upea ylimmän kerroksen koti
Punavuoren sydämessä ! Asut omassa rau-
hassa, ikkunat sisäpihalle ja kuitenkin keskellä
Punavuoren ainutlaatuista tunnelmaa. Heti
muuttovalmis koti sinulle, joka haluat päästä
helpolla. Huoneisto on tarkistusmitattu. Vesi
sisältyy yhtiövastikkeeseen. Vh. 324 000€
Merimiehenkatu 21. Tied. Petri Hietala 0400
519920 9662981 Nurmijärvi
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Tapaninkyläntien ja
Valimotien risteysalueen
urakasta kilpailu käynnistyi
torstaina.

Rakennettava tiealue si-
jaitsee pääosin Vantaan
puolella Tammistossa. Pie-
ni osa työmaata on Helsin-
gin puolella Siltamäen ja Ta-
paninvainion rajalla.

Urakoitsijan tehtävänä on
parantaa Valimotietä välillä
Helsingin raja – Kirkkotie,
Vanhaa Tuusulantietä Van-
taan rajalta etelään ja Ta-
paninkyläntietä Valimotiel-
tä itään.

Tapaninkyläntien nykyis-
tä melusuojausta pitää pur-
kaa ja rakentaa korvaava
suoja, koska itäsuuntaan
tietä tulee lisäkaista.

Lisäksi urakoitsija uudis-
taa pysäkit, vaihtaa katujen
pintarakenteet ja katuvalot
sekä rakentaa risteysalueen
hulevesilinjan sekä pysäkille
pyöräilevien matkustajien

kulkupeleille parkkitaskut.
Kilpailutuksen hoitaa

Vantaan kaupunki. Se ottaa
urakkafirmoilta tarjouk-
sia vastaan 22.10.2015 asti.
Katusuunnitelmassa urakan
kustannusarvio on noin 1,2
miljoonaa euroa.

Ajatus uusia vilkas risteys-
alue syntyi, kun kutsumani-
mellä Jokeri 2 kulkevaa run-
kolinjaa 560 alettiin suunni-
tella yli kymmenen vuotta
sitten. Risteys piti kunnos-
taa jo ennen runkolinjan
aloittamista, mutta linjan
oranssit bussit ovat suhan-
neet Rastila-Malmi-Myyr-
mäki-väliä jo kuukauden
päivät.

Linja ajaa risteyksen ohi
arkisin noin kymmenen mi-
nuutin välein varhaisaamus-
ta yli puolen yön. Viikon-
loppuisin vuoroväli harve-
nee.

Arkisin vuoroja menee
114 kertaa suuntaansa, lau-

antaina 82 ja sunnuntaina
63.

Julkisuudessa olleiden tie-

tojen mukaan bussit paine-
levat lähes tyhjinä Malmin
ja Myyrmäen välillä. HSL:n
toimitusjohtaja Suvi Riht-
niemi totesi elokuun lopus-
sa Yleisradiolle, että hän us-
koo ihmisten vielä löytävän
uuden linjan.

Pirjo Pihlajamaa

Kuvassa viime vuoden kaljakellujia Jokeri-bussille kunnostettavalla Tapaninkyläntiellä ja sen bussipysäkillä.

Tapaninkyläntielle
etsitään rakentajaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Katusuunnitelmaa esiteltiin julkisesti viime vuoden
puolella. Helsingin Polkupyöräilijät jätti muistutuksen,
koska yhdistyksenmielestä Tapaninkyläntien ja Valimotien
risteysjärjestelyt olivat huonontumassa ja heikentämässä
niin pyöräilijöiden kuin jalankulkijoiden turvallisuutta.
Uudessa suunnitelmassa yhdistetty jalkakäytävä ja pyö-

rätie oli koukattu menemään kaukana risteyksestä, jolloin
Valimotietä suoraan menevä kevyt liikenne ei olisi päässyt
risteyksen yli yhtä sujuvasti kuin autoilijat, joille ajoradan
kääntyvän kaistan linjaa oli vielä loivennettu. HePo antoi
muistutuksessaan vaihtoehtoisen ehdotuksen pyöräilyjär-
jestelyille.
Vantaan tekninen lautakunta päätti kuitenkin olla käsit-

telemättä muistutusta katsoen, ettei HePo ole lainsäädän-
nön tarkoittama osallinen. HePo ilmoitti valittavansa pää-
töksestä hallinto-oikeuteen, jolloin lautakunta pyörsi kan-
tansa ja muutti katusuunnitelmaa niin, ettei kevyen liiken-
teen käyttäjien pidäkään kääntyä risteyksessä ja kaartaa
tieltä toiselle päästäkseen risteyksen yli.

PP

Pyöräilijöiden muistutus kannatti

Malmi
Malmin nuorisotalon muutosta on pidetty lähinaa-
pureille tiedotustilaisuus tulevassa nuorisotalossa
maanantaina. Asiasta olivat kertomassa muutostyön
arkkitehti sekä Helsingin kaupungin tilakeskuksen ja
nuorisoasiainkeskuksen edustajat.
Talo muuttaa osoitteeseen Kunnantie 3 tänä syk-

synä. Kiinteistössä on aiemmin toiminut Helsingin
kaupungin sosiaali- ja terveysviraston psykiatrinen
päiväpoliklinikka.
Ylä-Malmin torin kulmassa seisova nuorisotalon en-

tinen toimipaikka suljettiin terveydelle vaarallisen si-
säilman takia puoli vuotta sitten. Korvaava tila löytyi
nopeasti, mutta kaupungin kiinteistöjä hallinnoivassa
tilakeskuksessa on edetty muutoslupien kanssa eta-
navaihde silmässä.

PP

Naapurit saivat
kysellä nuorisotalosta

Nuorisotalon korvaavat tilat sijaitsevat puolen kilometrin
päässä entisistä.

JANINA ISSAKAINEN

Viikki
Kaupunginhallitus päätti lopettaa Oy Gardenia-Hel-
sinki Ab:n toistamiseen kokouksessaan viime viikon maa-
nantaina.
Päättäjät käsittelivät Viikki-Seuran sekä Operaatio Gar-

denia -kansanliikkeen nimissä 8. päivä heinäkuuta jätettyä
oikaisuvaatimusta, jossa vaadittiin kumoamaan kesäkuun
22. päivä päätetty Gardenian lakkautus. Oikaisuvaatimuk-
sen mukaan lakkautuspäätös oli tehty vastoin julkisuusla-
kia, sillä kaupunginhallitus pisti julkisia asiakirjoja salaisiksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi oikaisuvaatimuksen julki-

suuslain osalta, mutta muilta osin oikaisuvaatimus sai hyl-
syn.
Oikaisuvaatimuksessa huomautettiinmuunmuassa siitä,

että kaupunginhallituksen jäsenille ei jaettu kesäkuun ko-
kouksessa kaikkia aineistoja. Esittelijänä toiminut apulais-
kaupunginjohtaja Pekka Sauri totesi tähän, että esityslistan
selostus riitti päätöksenteon pohjaksi.
Viime kokoukseen kaupunginhallitus sai kuitenkin vielä

puuttuneen aineiston.
Lakkautuspäätös päätettiin pysyttää voimassa, koska oi-

kaisuvaatimuksen tekijät eivät kaupunginhallituksen mie-
lestä esittäneet sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukai-
suussyitä, joiden johdosta päätöstä olisi muutettava.

PP

Kaupunginhallitus sulki
Gardenian vielä kerran

Malmi
Osoitteeseen Teerisuontie 27 ja Huopanaulankatu 10
tulee 89 kaupungin vuokra-asuntoa sekä noin 300 neliö-
metrin kokoinenmyymälä.
Kyseiselle tontille piti alun perin tulla kaksi kehitysvam-

maisten ryhmäkotia sekä Malmin pienkotien lastenkoti
huostaanotetuille lapsille ja nuorille, mutta niiden tulo
Teerisuontielle on peruttu.
Kohteen kilpailutus on parhaillaan menossa, ja raken-

tamisen pitäisi alkaa ensi keväänä. Urakkaan kuuluu kol-
men asuintalon rakentaminen. Asuntojen yhteispinta-ala
on 5 215 ja keskipinta-ala 58,5 neliömetriä.

Pirjo Pihlajamaa

Teerisuontielle nousee
vuokrataloja ja myymälä

Kohteen pääsuunnittelija on Eeva Kilpiö
Arkkitehtiryhmä A6 Oy:stä.

Malmi
Syystien palvelukeskus ottaa lahjoituksina vastaan van-
hoja, mutta puhtaita täkkejä ja makuupusseja.
Sekään ei haittaa, jos niissä on joku reikä, sillä pussit ja

täkit leikataan ja niistä ommellaan jalkapusseja pyörätuo-
lissa istuville palvelutalon asukkaille talviulkoilua varten.
Jalkapusseja ompelevat vapaaehtoiset ompeluryh-

mässä. Makuupussit ja täkit voi toimittaa Syystien palvelu-
keskuksen infoon Takaniitynkuja 3:een arkisin kello 8–16
välillä.

TL

Makuupussit ja täkit
vanhusten iloksi

Jakomäki
Osoitteissa Jakomäentie 2–10 ja Kaadepolku 41 ale-
taan tehdä katutöitä. Telia Sonera FinlandOyj sijoittaa ka-
tualueelle putkituksia, maakaapeleita ja kaivoja.

PP

Katuja avataan
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Kuvanveistäjä Gunnar Uotilan ja Alli Uotilan (o.s. Jout-
sila, ent. Johansson) 6-henkinen perhe asui Puisto-
lan Harjutien (nyk. Karrintie) mäen päällä 1920-luvun
omakotitalossa. Vesi noudettiin kaivosta. Sauna
ja puucee olivat piharakennuksessa. Pyykkiä pes-
tiin käsivoimalla veivattavalla laitteella. Kouluissa oli
tuolloin kesälomaa kolme kuukautta ja koulu alkoi
vasta syyskuun alussa. Koulua käytiin myös lauan-
taisin. Kesällä piti kerätä ja kuivata kasveja herbaa-
rioon. Kesäloman lopussa tuli yleensä kiire järjestää
kasvio kuntoon. Ohessa on päiväkirjamerkintöjä elo-
syyskuulta 1954.

Timo Uotila:

Muisteloita
Wanhasta Puistolasta
syyslukukausi alkoi
1954

Sunnuntai elokuun 29. päivä 1954
+15 astetta, melkein selkeää
Aamulla luin lehteä. Työnsin Ilkkaa, Pekkaa ja Lau-
raa mäkiautolla.

Äiti yritti saada meitä lapsia naapuriin Vahtolam-
mille hautajaisiin, mutta lähtikin ilman meitä. Jou-
duin ”hoitamaan taloutta”. Tein ruoat valmiiksi ja
pistin ne pöytään.

Matti ja Arto tulivat ilmapistooliensa kanssa.
Kuuntelin radiosta Suomi-Norja-jalkapallomaa-

ottelun selostuksen. Häviö tuli 1–3. Valmistelin her-
baariota, koska koulun alku lähestyy. Kuuntelin ra-
diosta yleisurheilutuloksia Bernin EM-kisoista. Äi-
ti oli illalla Mannilassa ja naapurimme Salonen kä-
vi kylässä.

Maanantai elokuun 30. päivä 1954
+14 astetta, puolipilvistä, illalla sadetta
Aamupäivällä liimaisin kasveja herbaarioon. Olin
pyörällä äitiä vastassa kaupassa. Pyörän polkimesta
putosi pultti. Veivasin saunassa 2 kertaa 15 minuut-
tia pyykkitynnyriä. Koko illan teimme Ilkan kanssa
kasvistojamme kuntoon.

Tiistai elokuun 31. päivä 1954
+14 astetta, melkein pilvistä
Aamulla tein taas herbaariota kuntoon. Olimme
taas Ilkan kanssa veivaamassa pesutynnyriä. Ilkka
väänsi 15 minuuttia, minä 32 minuuttia – ja yhdellä
kädellä.

Matti ja Seppo tulivat. Työnsimme kilpaa kuulaa:
Matti 12,52, Timo 10,65, Seppo 10,25, Ilkka 7,18.

Keskiviikko syyskuun 1. päivä 1954
+14 astetta, melkein selkeää
Aamulla valmistauduin koulun alkuun. Pukeuduin
ruskeisiin housuihin ja mustaan takkiin. Heitin
pihassa tikkaa vielä ennen lähtöäni Ressuun
11.45-autolla. Sinne tuli myös Ilkka. Pekka meni
klo 12 Puistolan kansakoulun ensimmäiselle luo-
kalle.

Saimme luokkahuoneen käytävän päästä puis-
ton puolelta. Koulun avajaisissa oli rukous (leht.
Castrén). Puheen piti rehtori Eino Cederberg. Sit-
ten laulettiin pari virttä. Saimme lukujärjestyksen ja
pääsimme pois.

Ostin tullessani Ilta-Sanomat ja luin sitä Kaisanie-
men puistossa.

Kotona etsin koulukirjat ja panin ne laukkuun aa-
mua varten. Illalla verryttelin. Nostin kiskonpätkää
pihassa 30 kertaa ja juoksin pikku lenkkiä 10 ker-
taa.

Torstai syyskuun 2. päivä 1954
+14 astetta, melkein pilvistä
Aamulla yritin juosta 7.00-autoon, mutta en ehtinyt
ja menin kaupunkiin yhdessä Ilkan kanssa
7.20-autolla. Rukouksissa rehtori puhui järjestys-
säännöistä. Eräs oppilaistamme pyörtyi.

Fysiikan työtunneilla mittasimme ilmapuntarin
avulla koulun korkeutta. Tulos oli 15,81 metriä.
Sitten oli algebraa, englantia, ruotsia ja geometriaa.

Otin koululippukuitteja asemalta ja tulin kotiin
14.05-autolla. Kävin metsässä heittämässä keihästä
ja kävelemässä kilometrin. Illalla luin läksyjä ja kir-
jallisuuden historiaa ”Tietojen kirjasta”.

Remonttiuutisina ker-
rottiin, että ala-asteen katto
on valmis ja liikuntasalin lat-
tia korjattu. Työväentalon
WC-tilat ovat juhlakunnossa
ja kirkon viemärit kiiltävät.

Kaava-asioista esiin nousi
Fallkullan kiilan kaavoitus-
ta koskenut kevään keskus-
telutilaisuus. Kaavaehdotus-
ta pidettiin hyvänä, mutta
päiväkotikapasiteetti huo-
lestutti.

Tapettitehtaan tontin pur-
kuluvasta Helsingin hallin-
to-oikeuteen tehty valitus on
hylätty. Seuraava paikka vai-
kuttaa suunnitelmiin tulee
kaavamuutoksessa.

Tapanilan Kylätila tie-
dotti, että kylätilan asiat
eivät ole edenneet kaupun-
gin kanssa. Keskustelussa
päädyttiin siihen, että mitä
useampi taho pystyy ole-
maan asiasta yhteydessä
luottamus- ja virkamiehiin,
sitä parempi mahdollisuus
on edistää asiaa. Kylätilayh-
distykselle on tullut lukuisia
kyselyitä tiloista, joten tar-
vetta on. Yhdistyksen rekis-
teröityminen on kesken.

Malmin lentokentästä to-
dettiin muun muassa se, että
kaupunkisuunnitteluvirasto

pyrkii pitämään lentokent-
tätilaisuudet “puoluelinjan”
mukaisena. Paikalliset yhtei-
söt eivät tätä halua.

Tapanilan ala-asteen
koulun lukuvuosi on aloitet-
tu helpottunein mielin ja
sovussa. Elokuun alun juhla
alakoulun pihassa oli hieno.
Runsaampi ilmoittelu olisi
ollut eduksi.

Tapanilan ala-asteen van-
hempainyhdistykseltä tu-
li tietoa digikouluhankkees-
ta Tapanilan ala-asteella. Ta-
voitteena on saada joka op-
pilaalle tablettitietokone.
Odotettavissa on vaativa op-
pimisprosessi koululle, op-
pilaille ja yhteistyökumppa-
neille.

Myös Hiidenkiven kou-
lulla on digiprojekti alkupis-
teessä. Hippaloiden päivä-
määräksi on päätettu lauan-
tai 14.11. Kuusimyynti jat-
kuu.

Tapanilan kirkon tiloissa
kokoontuu paljon eri harras-

tuspiirejä. Kirkossa alkaa
roomalaiskatolisten messu-
jen vuosi. Ensimmäinen mes-
su järjestetään 13.9. kello
11.

Tapanilan Kotien Puoles-
ta ry haastaa kaikki Tapani-
lan yhteisöt Boccia-turnauk-
seen 27.9.

Tapanila-Seura pitää kaa-
mosiltamat 14.11. Adventti-
kalenteri on perinteiseen ta-
paan.

Yhteisöt aikovat kokoon-
tua jälleen marraskuussa.
Nyt paikalle ehättivät koko-
uksen puheenjohtajana toi-
minut Martti Pöysälä sekä
Marja Nurmi ja Teuvo Joki-
harju, jotka edustivat Tapa-
nilan Eläkkeensaajia ja
Tapanilan työväenyhdistys-
tä. Lisäksi mukana olivat
Piia Ouri Hiidenkiven kou-
lun vanhempainyhdistykses-
tä, Seppo Siika-aho Tapani-
lan Kylätilasta, Esa Järvinen
Tapanilan kirkosta ja Vesa
Kinnunen Tapanila-Seuras-
ta.

Pirjo Pihlajamaa

Mosan
yhteisöt jakoivat uutisia
Tapanilan yhteisöt kokoontuivat jakamaan tuoreinta tietoa kylän
kuulumisista Tapanilan työväentalolla elokuun 26. päivä.

CITYMARKET
MALMI

Malminkaari 19
Ti 15.9. – Pe 18.9.
Klo 10–16.30
Huom! Päiväys

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 Malmi

lla
KÄTEISMAKSUtai tilille

Tapanilan yhteisöjen kokouksessa kuultiin, että Tapanilan Kylätilayhdistyksen rekisteröiminen on kesken, eivätkä
pyrkimykset saada vanha koulurakennus vuokrattua Kylätilayhdistykselle ole edenneet.

TEIJA LOPONEN

Tapanilan
päiväkoti-

kapasiteetti
huolestuttaa.
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Vain nousijaehdokas
MPS Edustus voitokas
Takana ei ole kovin sadokas viikko. Vain MPS:n edustusjoukkue puski voiton Spartakista. PuiU hävisi Riihimäelle,
kun ei osannut tehdä maaleja. Ponnistajat saivat selkäänsä Hyvinkäällä onnekkaalta isäntäjoukkueelta.
MPS/Atletico Malmin oli sateessa tyytyminen maalittomaan tasuriin itähakkilalaisten kanssa.

Ei onnistunut tämäkään tilanne. Yrittäjänä etualalla valkopaita, PuiU:n parhaana palkittu Petri Oravainen.

PS edus-
tusjoukkue
sai Mylly-
puron nur-
mella tehdä

täyden iltapuhteen yleisesti
vaikeaksi vastustajaksi tie-
detyn Spartakin kanssa.
Ihka omaa pelityyliään pyö-
rittävä Spartak sai nytkin
sähinää livevedonlyöjien
kukkaroihin siirtymällä ensi
jakson alussa 1–0 johtoon.
Malmilaiset onnistuivat kui-
tenkin aikaansaamaan spar-
takilaisille oman maalin, ja
taukoluvut olivat 1–1. 65.
minuutilla vaihdosta tuli-
voimaa kentälle tuonut
Nico Weckström laukoi hal-
litusti 2–1 johdon. 75.
minuutilla sama mies tälläsi
Mikko Halmeen syötöstä

vapauttavan 3–1 johdon.
Mutta Spartak osoitti ainai-
sen vaarallisuutensa karkaa-
malla 79. minuutilla malmi-
laispuolustukselta ja tehden
2–3 kavennusmaalin.
Onneksi nämä luvut säilyi-
vät loppuun asti.

MPS:llä on kolmosloh-
kon kärjessä 6 pinnan joh-
to Riihimäen Palloseuraan.
Jos MPS esimerkiksi voittaa
kaksi seuraavaa ottelua jäl-
jellä olevista neljästä pelis-
tään, niin nousu Kakkoseen
varmistuu. Ensimmäinen
voittorasti oli eilen tiistaina,
kun MPS isännöi Mosassa
FC Viikingit/2:ta. Seuraa-
va ja kenties ratkaiseva niit-
ti nähdään Mosan nurmel-
la ensi tiistaina 15.9. kello
18 kun vastustajaksi saapuu

sarjan hännänhuippu Lahen
Pojat JS.

PuiU lähti perjantai-iltana
Koudan nurmella noin 120
silmäparin todistamana Rii-
himäen Palloseuran kaa-
toon. Toisin kävi, kotijouk-
kue ei saanut loistopaikois-
taan huolimatta tehtyä
ensimmäisen puolen tunnin
aikana maalia. Kaveri teki,
31. minuutilla Eero Sund-
ström sai pallon kuin var-
kain ja tälläsi 0–1 vierasjoh-
don. Kuutisen minuuttia
myöhemmin riksulaisten
Pietari Palomäki onnistui
toimittamaan flipperipallon
PuiU:n pömpeliin. Koti-
joukkueen maalintekoyri-
tykset kilpistyivät viimeis-
tään vierailijoiden parhaana

palkitun maalivahti Alek-
sandr Djatchenkon varmoi-
hin torjuntoihin. RiPS pääsi
vielä pari minuuttia ennen
päätöstä juoksemaan maa-
lintekoon. Näin ottelu päät-
tyi 0–3. Palkintoraati,
MPS:n menestysvalmentajat
Jyri Nieminen ja Mark Sou-
tar näkivät kotijoukkueen
parhaana paljon töitä keski-
kentällä tehneen Petri Ora-
vaisen.

Huomenna torstaina
10.9. PuiU mittaa Porvoon
mitan. Porvoon keskusken-
tällä odottaa nälkäinen, pis-
teitä janoava Akilles.

Malmin Ponnistajilla
oli torstaina epäonnekas
Hyvinkään reissu. Sarja-
paikkaansa varmistellut

HyPS korjasi potin 3–1
lukemin. Ponnareiden aino-
kaisen, 1–1 tasoituksen ensi
jaksolla teki ruuhkatilan-
teesta Aku Iivonen. Etenkin
toisen jakson alkupuoli oli
ponnarinäytöstä, mutta
maaleitta. Kotijoukkue pää-
si onnekkaasti 2–1 johtoon.
Jahti jatkui, mutta malmi-
laishyökkäykset kilpistyivät
lopulta tolppiin tai HyPS:an
maalivahti Bruunin hyviin
torjuntoihin. Lopussa koti-
joukkueen lottoilta jatkui,
kun se pääsi viimeistele-
mään 3–1 voiton.

Torstaina 10.9. kello 18
on ponnistajien vuoro löy-
tää aseita Spartakia vas-
taan. Koitos nähdään Ala-
Malmin nurmella.

MPS/Atletico Malmi
veivasi lauantain sateessa
Pukinmäen nurmella 90
minuuttia ilman maaleja.
Kun niitä ei tehnyt vastusta-
jakaan, IHK/OMV, niin
kesy ottelu päättyi 0–0 luke-
miin. Tasurista huolimatta
Atletico istuu vahvasti kak-
koslohkon kakkosena. Ero
ottelun vähemmän pelan-
neeseen kärkijoukkue
Espoon Palloon on 6 pistet-
tä.

Perjantaina 11.9. Atletico
vierailee Koivusaaren teko-
nurmella NouLa:n vieraa-
na.

Heimo Laaksonen

Jalkapallo kolmonen

HEIMO LAAKSONEN

M

Jos MPS
esimerkiksi voittaa

kaksi seuraavaa
ottelua jäljellä

olevista neljästä
pelistään, niin

nousu Kakkoseen
varmistuu.
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Aamun saalis on taas kerätty: muuta-
ma iso espanjansiruetana ja useita pieniä.
Menestyminen edellyttää kolmea koota:

kosteutta, kasveja ja kiviä. Myös laudat,
hake, kanto ja muovipeite kelpaavat suo-
jaksi. Valitettavasti rehevästä puutarhas-
ta voi silloin vain uneksia – etanat syövät
kaiken ja lisääntyvät huikeaa vauhtia,
jopa kesässä 400 munaa/yksilö.

Ja jos haluaa harvennusta, isojen lisäk-
si on kaivettava pienet kuopistaan ja ko-
loistaan, sillä ne selviävät suojassa yli tal-
ven. Pesien löytäminen vaatii hiukan har-
joittelua.

Olisiko valmiutta liittyä torjuntajoukkoi-
hin ? Astia käteen, tikun avulla etanat
sinne ja päälle kuuma kylpy; kiehuva vesi
tappaa nopeasti ja varmasti. Mitä use-
ampi on asialla, sitä suuremmat mahdol-
lisuudet on torjuntaan. Ryhdytäänkö
yhteiseen ese-rintamaan Puistolan ja lähi-
seutujen pelastamiseksi, kun se vielä on
mahdollista?

Marjatta Vasara

”Etanaa mä
metsästän”

Kun Malmin-työryhmän raportti on
toukokuulla luovutettu liikenneministe-
riölle ja hallituksen käsiteltäväksi, odo-
tamme kaikki toimenpidetietoja kentän
säilyttämiseksi. Kentän siirtäminen neu-
votteluin valtion omistukseen olisi yhtei-
sen edun kannalta olennaisen tärkeää.
Kentällä on vakiintuneesti tärkeä tehtä-
vä, koska se palvelee niin kotimaan kuin
ulkomaankin liikennettä.

Ilmailutoimintojen sujumisen jatku-
vuus-, huolto- ja kunnossapitotoimen-
piteineen on saatava päätetyiksi ja toteu-
tukseen.

Meillä Helsinkiseudulla on onnellinen
tilanne koska Malmin lentoasema on lä-
hinnä Helsinki-Vantaan lentokenttää ja
levottoman maailmantilanteen vuoksi-
kin tarpeen turvallisuustekijänäkin säi-
lyttää niin kauan kun on rakennettu kor-
vaava kenttä.

Malmin lentoasema kuuluu kaupun-
kikuvaan ja lähiseudun asujaimisto on
tiennyt läheisyyden ajoittaisen äänime-
lun muuttaessaan alueelle. Perheet käy-
vät tutustumisretkillä kentällä katsele-
massa lentokoneita. Kentän ympäri on
myös rakennettu paljon käytetty suosit-
tu kuntorata.

Näyttää tässä asiassa siltä että päätök-
sissä ja suunnitelmissa ei todella ole lähi-
seudun tarpeet tärkeysjärjestyksessä ensi-
sijaisia.

Yhteisomistusten hoitamisen toivoisi
tapahtuvan tasa-arvoisesti ja taloudelli-
sesti. Ajankohta ei ole oikea uuden mil-
joonia maksavan kentän rakentamiselle.
Turvallisuuden ja toimivuuden takaami-
nen on kaikkien meidän etu.

Anja Salmela
Pihlajamäki

Toimenpiteitä odotetaan

Muutimme 60-luvun lopulla lento-
kentän lähelle. Metsä oli tonttimme
ympärillä ja suolähde tontilla, tiesi
exnaapuri kertoa. Kaivoa ei voinut käyt-
tää ruosteisuuden vuoksi. Ylemmäksi
tehty toimi hyvin kaupungin veteen liitty-
miseen asti. Taloa piti nostaa lähes metri,
muutoin olisi kellariin tarvittu pumppu.

Alaosassa tonttia piti keväällä käyttää
saappaita ennen salaojitusta.

Tie tuli 70-luvulla ja ohi kulkee busse-
ja. Kentän ja meidän väliin tuli myös tie.
Hirviä oli jopa tontillamme aiemmin.
Lenkkipolku alkaa kadun yli mentyäm-
me kentän ympäri. Laskuvarjoja oli las-
ten kanssa kiva katsoa ja mielellään edel-
leenkin.

Lähelle rakennettu talorykelmä tarvit-
si paaluja paljon ja äänet rakennettaessa
oli melkoiset. Nyt siellä vajoaa taloja. En
kadehdi.

Kyllä löytyy 15 km säteellä helpommin

rakennettavaa maata, olisi syytä parem-
min perehtyä historiaan ja miettiä, kuin-
ka paljon on jo tuhottu, mitä ei koskaan
saa takaisin.

Päättäjät eivät itse kuitenkaan muuta
sinne, vaan tuhoavat ainutkertaisen mai-
seman halutessaan näyttää mahtinsa.

Tännehän on jo yritetty monenlaista ,
mm. maa-ja kiviainesten varasto, mistä
olisi tullut hirveä pöly ja jatkuva kuor-
ma-autoralli.

Kysykää asukkailta ja asettukaa
1900-luvulle ja katsokaa mitä kaikkea
on tuhottu jo Helsingin ympäristössä.

Lukekaa historiaa ja katsokaa paikko-
ja kävelemällä, eikä sieltä pöytienne ää-
restä. Maata rakentamiseen löytyy to-
della läheltä ilman kentän siirtoakin. Ei
kaikkien tarvitse asua kuin sillit suolassa.

Parempaa järjen käyttöä!
Kentän puolesta puhuja

Malmin kenttä puhuttaa

ILOA, KUNTOILUA
JA YSTÄVIÄ.
LÄHIÖLIIKUNTAPASSI
20€ /SYKSY.
Liikuntavirasto tarjoaa säännöllistä ja terveyttä
edistävää liikuntaa Maunula-Haaga, Malmi-Pihlajamäki,
Jakomäki-Tapulinkaupunki ja Myllypuro-Kontula lähiöalueilla.
Liikuntatunneille voit tulla mukaan kesken kauden, ryhmiin ei
tarvitse ilmoittautua ennakkoon (jollei toisin mainita) ja 20€
lähiöliikuntapassilla voit liikkua kaikissa ryhmissä vaikka joka
päivä.

Syyskausi 7.9.-18.12.2015 20€. Osta lähiöliikuntapassi
Jakomäen uimahallilta, Pihlajamäen lähiöasemalta,
Maunulan lähiöliikuttajalta tai Liikuntamyllyn kassalta.

Tule ja tutustu: hel.fi/lahioliikunta

@liikuntavirasto

KAHVAKUULA/SAUVAKÄVELY/KUNTOJUMPPA/
KICKBIKE/KUNTOSALIHARJOITTELU/ JALKAPALLO/
TYTTÖJENKORIPALLO/KEVYTJOOGA/SYVÄNVEDEN
JUMPPA/KEHONHALLINTA/SÄHLY/TASAPAINOJUMPPA/
FUTSAL/BOCCI/TUOLIJUMPPA/KIMPPAKÄVELY

Lähitieto
joka

keskiviikko

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 9.9. Malmin Saalemin Lähitieto-lehden liite ilmestyy
Ke 9.9. klo 19.00 Rukousilta: Jussi Jokisaari, Mika Särkkä.

Musiikki: Milla Särkkä
La 12.9. klo 11.00–14.00 Malmipäivä Ylä-Malmin torilla

(ks. erillinen ilmoitus)
La 12.9. klo 19.00 Nuortenilta
Su 13.9. klo 11.00 Aamujumalanpalvelus: Jakob Marineni Intiasta,

Mika Särkkä. Musiikki: MM-kuoro. Lähetyslounas
Su 13.9. klo 14.30 Latinokokous: Sari Gonzales-Jalonen

ja Kairos-kurssilaiset
Ma 14.9. klo 18.30–20.00 Uskon ABC: Jumalan Sana, Raamattu ja

uudestisyntyminen
Ti 15.9. klo 13.00 Päiväseurat: Vilho Mustonen, Marjatta Kähkönen.

Musiikki: Maranata
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oimittaja-
kirjailija
Kimmo
Oksanen ker-
too Malmin

kirjastossa kirjastaan Kas-
vonsa menettänyt mies.

Sairastuessaan koko kas-
vonsa tuhonneeseen herpes-
viruksen ja bakteerin aihe-
uttamaan tulehdukseen Ok-
sanen oli viimeistelemässä
romanikerjäläisistä kerto-
van kirjansa käsikirjoitusta.

Näistä syrjään sysätyis-
tä ihmisistä hän on edel-
leen kiinnostunut. Kertoes-
saan omasta sairaudestaan
Kasvonsa menettäneessä
miehessä, Oksanen kirjoit-
taa myös asunnottomista,
päihderiippuvaisista ja mie-
leltään järkkyneistä. Roma-
nikerjäläiset ovat hänen sy-
dämellään yhä vankemmin.
Sairastuminen ja rujoksi
muuttuminen auttoi häntä
syventämään syrjäytettyjen
kokemia tunteita.

Kimmo Oksasta haastat-
telee kirjastossa FM Päi-
vi Hytönen ja myös yleisöl-
lä on mahdollisuus esittää
kysymyksiä. Tapahtumaan
on vapaa pääsy, kirjailija on
paikalla kello 18–20.

Viikkiläinen kirjailija Sir-
pa Kähkönen nähdään syk-
syn kirjailijavieraana Pukin-
mäen kirjastossa.

Kähkönen tunnetaan
etenkin 1920–1940 luvuil-
le sijoittuvasta kuusiosai-
sesta Kuopio-sarjasta, sekä
uusimmasta romaanistaan
Graniittimies, jota nyt Pu-
kinmäessäkin käsitellään.

Paljon keskustelua herät-
tänyt Graniittimies oli kir-
jallisuus Finlandia -ehdok-
kaana viime vuonna. Kirjas-
sa pääosassa ovat vuonna
1935 Neuvostoliitossa elä-
neet tavalliset ihmiset, jotka
eivät tienneet millaisia aiko-
ja oikeastaan elivät tai mitä
oli tulossa. Oli vain elettävä
arkea ja koetettava selviytyä
eteenpäin.

Graniittimiehessä olennai-
sena teemana on katulasten
kohtalo. Kähkönen sanoo
heistä kirjoittamisen olleen
hyvin raskasta.

Historiallisten romaanien
lisäksi Kähkönen on kirjoit-
tanut nuortenromaaneja ja
tietokirjoja.

Pukinmäessä yleisö pää-
see kyselemään ja osallistu-
maan keskusteluun Kähkö-
sen kanssa. Kirjailijailta al-
kaa kello 18.

Teija Loponen

Kimmo Oksanen ja Sirpa
Kähkönen kirjastovieraina
Malmin ja Pukinmäen kirjastot saavat ensi keskiviikkona mielenkiintoiset
kirjailijavieraat kertomaan tuotannostaan.
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Sirpa Kähkönen

Kimmo Oksanen

WSOY, CARL BERGMAN

T

Helsingin kaupunki on tunnettu niin uudesta kuin
vanhasta tasokkaasta arkkitehtuurista ja uniikista kau-
punkimiljööstä. Silti monet arvokkaat, vanhat, uudet ja
kiinnostavat rakennukset ja sisätilat on suljettu suurelta
yleisöltä.
OpenHouseHelsinki -tapahtuman tarkoitus on avata

ovet kaupunkilaisille ja vierailijoille sinne, minne ei taval-
lisesti pääse. OHH järjestää kerran vuodessa opastettuja
kierroksia kiinnostaviin kohteisiin.
Tänä vuonna OHH & Euroopan kulttuuriympäristöpäivät

yhdessä avaavat ovet myös Malmin lentoasemalle. Opas-
tuskierrokset vetävät Malmin lentoaseman ystävät.
Helsingin maalentoasema Malmilla suunniteltiin alusta

alkaen kansainväliseksi lentoasemaksi ja tässä suhteessa
se on yksi maailman vanhimmista, alkuperäisessä käy-
tössä ja asussaan säilynyt ilmailun alkutaipaleen lento-
asema Euroopassa. Europa Nostra Finland valitsi Malmin
lentoaseman Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintö-
kohteeksi 2015.

Teija Loponen

Open House Helsinki
myös Malmilla

OHH Malmin lentoasemalla
sunnuntaina 13.9. kierrokset kello 11, 12,

13, 14, 15 ja 16. Vapaa pääsy, suomenkie-
linen opastus. Lähtö lentoaseman aulasta.

Malmin lennonjohtotorniin johtavat kauniit vanhat
portaat.

JOHANNA HOKKANEN

Kymmenvuotisjuhlia vietetään viikon ajan koko per-
heen ohjelmin. Juhlinta käynnistyy tänä sunnuntaina Päivä
maalla –tapahtumassa, joka huipentuu Isoisän navetta –
konserttiin kello 15.
Perheneuvonnan pop-up –iltaa vietetään torstaina 17.9.

kello 18 ja tori soi perjantaina 18.9., jolloin sinne kokoon-
tuvat Viikin kirkon kuorot laulamaan kello 18. Latokarta-
non torilla kuulijat palkitaan soppatykin antamilla kello 17
lähtien.
Varsinainen juhlamessu vietetään jazz-hengessä kello

10 20.10. ja messun jälkeen nautitaan juhlakahvit sekä
muistellaan kirkon rakentamista silloisen kappalaisen
Jarno Ranisen johdolla. Ilta päättyy juhlakonserttiin, jossa
esiintyy Club for Five kello 18. Konsertti on ilmainen,mutta
ohjelmamaksaa kympin.
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Viikin kirkko viettää
synttäreitä
Kymmenen vuotta sitten Viikkiin valmistui
puukirkko paanukattoineen. Silloin
kirkkoa oli vihkimässä piispa Eero
Huovinen ja hän puhuu myös kirkon
10-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa 20.9.
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Strandberg Projectg
feat. Verneri Pohjola

Big Bandg BBBBanddddddd
Swing

Bi BBB
SSSSSHelsinki SSSSwSSSSSHHeeellllllsssiiiiiinnnkkkkkkiiiii

The Great

World

ti 15.9. klo 19, alk. 15 €
20-vuotisjuhlakonsertissa soivat sekä trumpetti että 70-luvun

klassikot Beatlesista The Bandiin.

pe 11.9. ja la 12.9. klo 18, liput 6 €
Mika Kaurismäen komediassa Vesa-Matti
Loiri ja muita suosikkinäyttelijöitä.
1 h 43 min. K12.

la 12.9. klo 14 ja ke 16.9. klo 18, liput 6 €
Voiko olla jotain T-rexiä hurjempaa?
Kyllä voi! 2 h 4min. K12.

ti 15.9. klo 17.30, vapaa pääsy
Tule laulamaan!

ke 16.9. klo 19, alk. 20 €
Ellington & Strayhorn – The Far East
Suite henkii swingiin upotettua
aasialaista eksotiikkaa.

Elämältä

9 ja la 12 9 klo 1

kaiken
likl

sain

Kino Helios:

ti 1155 9 kklo 17 30 vapaa pääsy

Yhteislaulut

WWWWWWor
Jurassic

WWWWWWWWW3D

Kino Helio
s:

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

Yli tusinalla eri paikkakun-
nalla tänäkin vuonna kiertä-
vä Tivoli Sariola haluaa vie-
dä tivolihuvit ihmisten luo,
sinne missä niitä ei muuten
ole saatavilla. Tivoli Sario-
lalla on jo 127 vuoden
kokemus alasta, joten siellä
tiedetään, millaisista laitteis-
ta parhaat riemunkiljah-
dukset lähtevät.

Anna Sariola kertoo, että
nuorten ikisuosikki on hur-
ja Waltzer-karuselli. Koulu-
laisten makuun näyttävät
olevan myös 21-metrinen
vapaapudotus Sariola To-
wer sekä Tropical Trip.

Myös perheen pienim-
mille löytyy sopivia laittei-
ta ja erillisiin lastenlaitteisiin
saa aikuinen mennä lapsen
kanssa ilman omaa erillistä
lippuaan.

Laitteita Tivoli Sariolal-
la on kaikkiaan 22 ja niiden
pystyttämiseen ja purkami-
seen kuluu vuodessa 61 päi-
vää. Tivolin pystyttäminen
on sen verran suuri urakka,
että tivoli on yleensä samas-
sa paikassa useamman päi-
vän. Tapanilaan eivät kui-
tenkaan ihan kaikki laitteet
matkaa, pois jäävät autora-

ta, ketjukaruselli ja minikei-
nukaruselli.

Tivolin alueelle on vapaa
pääsy ja laitteisiin pääsee
kertalipuilla tai koko päivän
lipulla.

Ilmaisia ilma-akrobatia-
esityksiä nähdään tivoliken-
tällä arkisin klo 17 ja 19,
lauantaisin klo 14, 16 ja 18
ja sunnuntaisin klo 14 ja 16.
Ilmaisesityksissä säävaraus.

Akrobatian ohella näh-
dään marionettinukketeat-
terin hassuttelevia nukkeja
nukketeatteriesityksissä pie-

nessä teltassa. Esityksen kä-
sintehdyt nuket ovat yli sa-
tavuotiaita!

Tivolialueelta löytyy ylei-
sö-wc, mutta ei vaipanvaih-
topistettä.

Teija Loponen

Huvipuistoon kotikulmilla
Huimaa menoa
ja iloisia
ilmeitä kohtaa
Kurranummen
puistossa
loppuviikosta
Tivoli Sariolan
pystyttäessä sinne
laitteensa.

TIVOLI SARIOLA

Tivoli Sariola
Tapanilassa Kurranummen
puistokentällä 10.9.–13.9.,
avoinna arkisin klo 17-21,
lauantaina klo 12–20 ja
sunnuntaina klo 12–18.

Tivolialueelle on vapaa pääsy,
laitteet ovat maksullisia.

Maailmanpyörästä voi katsella Tapanilan maisemia.

Pulssin syksyn toiminnan
toteutuksessa on ollut mu-
kana yli 60 nuorta.
Helsingin kaupungin ja jär-

jestöjen Pulssi haki keväällä
kaikilta Jakomäen, Malmin,
Pukinmäen ja Tapanilan alu-
een 6–9 -luokkalaisilta ide-
oita harrastustoimintaan.
Niitä kertyi yli 600, joista 136
nuorta suunnitteli 29 eri tee-
moin toteutettavaa kurs-
sia, tapahtumaa tai työpajaa.
Näistä yli puolet myös toteu-
tetaan.
Ensimmäistä kertaamu-

kana olevien Jakomäen kou-
lulaisten kanssa suunnitel-
lulla espanjankurssilla opi-
taanmuunmuassa sanas-
toamatkalla selviytymiseen.
Kurssi pidetään tiistaisin Ja-
komäen nuorisotalolla.
Malmin Tubemiitti järjeste-

tään perjantaina 20.11. Mal-
mitalolla. Kaikista kursseista
ja tapahtumista löytyy tietoa
Pulssin esitteestä. Osa kurs-
seista on jo alkanut, mutta

niillekin saattaa vielä mahtua
mukaan. Esite löytyy painet-
tuna versiona nuorisotaloilta,
Malmitalosta, kirjastoista ja
muiden Pulssitoimijoiden ti-
loista. Tarkat ilmoittautumis-
tiedot löytyvät Pulssiesit-
teestä ja Pulssin verkkosi-
vuilta.
Helsingin kulttuurikeskuk-

sen koordinoimassa Koillis-

Helsingin Pulssin toiminta-
mallissa ovat mukana Hel-
singin kulttuurikeskuksen
Malmitalo, Malmi-Pukinmäki
nuorisotyöyksikkö ja Jako-
mäen nuorisotalo, alueen
kirjastot, kuvataidekoulu,
työväenopisto, 09Helsinki
Human Rights ja Helsingin
kaupungin lähiöprojekti.

TL

Nuoret ideoivat kursseja itselleen
Operaatio Pulssilla alkaa ensi viikolla Fantasiapiirustuskurssi ja
asustesuunnittelukurssi. Molemmat ovat nuorten itsensä ideoimia.

PulssinK-pop –tanssikurssi toteutettiin Malmitalolla.

SIMO KARISALO

Eläimistä tulevat tutuiksi
ainakin lampaat ja kalkkunat,
lypsämistäkin pääsee tes-
taamaan ja tutkimaan maa-
talouskoneita. Askartelu, nik-
karointi ja maksulliset ajelut

kuuluvat nekin taas ohjel-
maan.
Päiväkoti Sotkankodon pi-

halla on perheen pienimmille
ohjelmaa. Päiväkodin pihalla
olevassa kodassa on satu-

Viikissä vietetään
päivää maalla
Monenlaista mukavaa maalaiselämään liittyvää
tekemistä ja koettavaa on tuttuun tapaan
luvassa Päivä Maalla –tapahtumassa. Päivä maalla

su 13.9. kello 10–15,
Koetilantie 1 ja 5 ja
Agronominkatu 5.

Parkkipaikkoja on rajoitetusti.
Järj. Maatalousylioppilaiden
yhdistys Sampsa ry, Malmin

seurakunta ja Gardenia.

Lampaatkin osallistuvat päivään maalla.

hierontaa klo 11 alkaen ja
sen pihalta löytyy myös las-
tenvaate- ja tavarakirppis.
Trooppisessa puutarhassa

on koko perheelle suun-
nattuja opastettuja kierrok-
sia klo 11 ja 12 sisäänpää-
symaksun hinnalla. Puutar-
hassa voi tehdä tuttavuutta
myös harmaapapukaijojen
kanssa.
Viikin kirkossa pidetään

klo 10 perhemessu. Koeti-
lantieltä on maksuton nons-
top-traktorikuljetus kirkolle
alkaen klo 11. Kirkossa on
mahdollisuus osallistua ark-
kitehdin kirkkokierroksiin klo
11–13. Päivän päätteeksi kir-
kossa alkaa klo 15 Isoisän
navetta –konsertti.
Suoramyyntitorilla on kä-

sitöitä, koruja, vihanneksia,
leivonnaisia, vaatteita sekä
mehuja, hilloja ja kotijuus-
toa. SPR:n Pohjois-Helsin-
gin osasto on tapahtumassa
esittelemässä toimintaansa.
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JAKOMÄKI
Jakomäen eläkeläiset
Ti 15.9. klo 11. kerholla vie-
railija syksy/talvi muotinäy-
töksen merkeissä. Kerho
kokoontuu edelleen ti ja
to klo 11, osoitteessa
Kankarepolku 5 i-kerhotila.

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.
Lentokenttä tutuksi
La klo 12 opastettu tutustu-
miskierros Malmin lentoase-
malla: historia, nykytilanne,
tulevasuus. Kierrätys on mak-
suton ja kestää vajaan tun-
nin. Toteutetaan viikottain.
Lähtöpaikka pyöreän raken-
nuksen aula, järj. Malmin len-
toaseman ystävät ry. Lisät.
info@malmiairport.fi
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
Päivätanssit Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo
12–15. Elävää musiik-
kia (10.9. Tonika Duo), buf-
fet. Liput 8e, ei narikkamak-
sua. Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Luovuus lähtee käsistä
Luovuuskouluttaja Krista
Launonen luennoi luovuudesta
ja avaa sen merkitystä arjen
voimavarana. Tilaisuudessa
kuullaan käytännön vinkkejä,
kuinka oma luovuus saadaan
kukoistamaan. Vapaa pääsy.
Malmin kirjasto, 23.9. klo 18.
Enter ry:n tablet-opastus
Enterin vapaaehtoiset ver-
taisopastajat auttavat tablet-
tietokoneiden käytössä.
Opastus on henkilökohtaista ja
maksutonta. Oman laitteen saa
ottaa mukaan. To klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika Malmin kir-
jastosta p. 09 310 85072.
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.
Onnellinen prinssi
Sirkusteatteria, jossa kyynelistä
tulee jonglöörin palloja ja pääs-
kynen lentää lähes oikeasti.

Tarina pohjautuu Oscar Wilden
satuun. Esityksen suunnitte-
lussa on ollut mukana lapsia.
Kesto n. 50 min. Ikäsuositus
8–12 ja aikuiset. Liput 12/10e,
perhelippu (2 aikuista ja 2
lasta) 35e. Malmitalo pe 11.9.
klo 10, 12 ja 18, la 12.9.
klo 18 ja su 13.9. klo 15.
PRO Helsinki-luonto
– taidenäyttely
kulttuurimaiseman
ja luonnonihmeiden
suojelun puolesta
Taiteilijat Sari Bremer, Inari
Krohn, Maaria Märkälä, Aulikki
Nukala, Leena Palonen,
Johanna Pihlajamaa, Kirsti
Puhakka ja Rauni Sipilä.
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 ti 15.9., klo 17.30
Malmitalolla. Vapaa pääsy.
HKO Screen – suora
lähetys Musiikkitalolta:
The Earth Anew
HKO esittää Jean Sibeliusta
ja Sunleif Rasmussenia.
Konsertti nähdään suorana
lähetyksenä Malmitalossa val-
kokankaalla. Vapaa pääsy,
Malmitalo, to 10.9. klo 18.30.
Monta tarinaa, yksi ääni
Leikattujen voimaannuttavia
tarinoita esitellään valokuvaaja
Anna Jarsken valokuvanäytte-
lyssä. Näyttely osoittaa, että
leikattuna voi elää ehjää elä-
mää. Järj. Finnilco ry, Crohn &
Colitis ry ja Colores ry. Avoinna
ma–pe 9–20 ja la 9–18. Vapaa
pääsy. Malmitalo 16.9.–3.10.
Strandberg Project
feat. Verneri Pohjola
Strandberg Project 20 vuotta!
Konsertti on kaksiosainen
– ensimmäisellä puoliajalla
kuullaan Projectin musiikkia
yhdessä trumpetisti Verneri
Pohjolan kanssa ja toisella
puoliajalla pääasiassa 70-luvun
klassikoita, muun muassa
Beatlesin, Blind Faithin sekä
The Bandin kappaleita. Liput
15e. Malmitalo ti 15.9. klo 19.
Kirjailijavieraana
Kimmo Oksanen
Oksanen kertoo teoksestaan
Kasvonsa menettänyt mies.
Häntä haastattelee kirjailija,
FM Jani Saxell. Jär. Malmin kir-
jasto ja Helsingin työväen-
opisto. Malmin kirjasto, vapaa
pääsy ke 16.9. klo 18.
The Great Helsinki Swing Big
Band: Ellington & Strayhorn
– The Far East Suite
Tämä teos sai innoituk-
sensa The Ellington Bandin
kiertueella, joka suuntau-
tui mm. Syyriaan, Intiaan,
Pakistaniin, Iraniin ja aina
Japaniin saakka. Liput 20e.
Malmitalo ke 16.9. klo 19.
Micke Bjorklof & BlueStrip
Bluesrockin kärkikaartiin kuu-
luva kokoonpano palkittiin
Vuoden yhtyeenä Finnish Blues
Awards 2015 -gaalassa. Liput
15e. Malmitalo to 17.9. klo 19.
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 18.9. klo 10.30. Vapaa

pääsy, Malmin kirjasto.
Satutuokiot
Tule ihmettelemään maail-
maa tarinoiden pariin! Tuokio
sopii alle kouluikäisille ja kes-
tää noin 40 min. Malmin kir-
jasto, 22.9. ja 6.10. klo 9.30.
Peppi-päivä
Tule viettämään Peppi-päivää
Malmin kirjastoon la 19.9. klo
11–14! Lastenosastolla askar-
rellaan herra Tossavainen, kiin-
nitetään Pepin hevoselle hän-
tää ja arvuutellaan, montako
kultakolikkoa on Pepin lau-
kussa. Klo 12 alkaa Peppi-
näytelmä, jossa Peppi haak-
sirikkoutuu ja leikkii nuuski-
jaa. Esitys sopii yli 3-vuotiaille,
ilm. kirjastoon 09 310 85070
tai suvi.silventoinen@hel.fi.
Kirjanjulkistus
Ulla Welinin uusimman runote-
oksen, Matkamuistoja, julkis-
tustilaisuus Malmin kirjastossa
to 10.9. kello 18. Vapaa pääsy.
Rohkeasti reissuun – miten
suunnitella pyörämatka?
Työväenopiston Pyöräilijän
matkassa – rohkeasti
reissuun -luentosarja
miten tien päällä oppii
tuntemaan paitsi maail-
maa, myös mantereita ja
itseään. Luennoitsijana
pyörämatkailija Juha
Varila. Malmitalo, iso-
luokka ti 15.9. klo 17.30–
19.45. Vapaa pääsy.
10 tapaa tulkita taideteosta
Työväenopiston luento on
pikakurssi taiteen tulkintaan.
Taideteokset eivät kerro vain
itsestään vaan ihmisen tavasta
olla maailmassa. Jos pitää
ymmärtää taidetta, niin onko
se mahdollista ja mitä se vaa-
tii. Luennoitsija FM Merja Ilola.
Malmitalo pe 18.9., isoluokka
klo 18–19.30. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Syksyn ensimmäinen kokoon-
tuminen ma 14.9. klo
10.30, Pihlajamäen nuo-
risotalolla, Moreenitie 2.
Vieraana Stadin Viikarit.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
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.
Pinssipaja
Askarrellaan omia pins-
sejä, kirjasto tarjoaa välineet.
Vapaa pääsy! Puistolan kir-
jastossa to 10.9. klo 13–17
ja la 12.9. klo 11–14.
Puutarhakerho
Aiheena tulppaa-
nit. Keskustelua vetää
Pirjo Isotupa Puistolan
Omakotiyhdistyksestä. Kahvi-
ja teetarjoilu. Vapaa pääsy.
Puistolan kirjasto, Nurkkatie

2, 14.9. klo 18–19.30

PUKINMÄKI
Pukinmäen kisa
BailatinoKids. Ilm. ja lisä-
tied. p. 040 5932165.
BailatinoFitness, naisten tans-
silliset lihaskuntotunnit. Ilm.
ja lisätied. 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.
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.
Sini Liljan maalauksia
Sini Liljan konstruktivisti-
set maalaukset esillä syys-
kuun ajan. Maalauksien
lisäksi esillä myös Sinin
runoja. Pukinmäen kirjasto.
Sirpa Kähkönen
kirjailijavieraana
Finlandia-palkintoehdokkaana
viime vuonna ollut Sirpa
Kähkönen kertoo kirjois-
taan Pukinmäen kirjas-
tossa ke 16.9. klo 18.
Elonkorjuu markkinat,
kirpputori myyjäiset
Savelantie 6:n kerhohuo-
neella 13.9. klo 22–14.
Pöytävar. Merja 050 330
8191 tai Annika 046 579
6674 klo 14.30 jälkeen.
Huom: pöydät ilmaisia.
Satutunnit
14.9 alkaen Pukinmäen kir-
jastossa aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.

SILTAMÄKI
Korttelitupa
avoinna (srk-kodissa,) ti ja pe
klo 11–14, tule ikinuoreen

porukkaan!
Jousimiehentie 5.

SUUTARILA
Digitalkkari

Suutarilan kirjas-
tossa 25.8. – 23.10.

Maksutonta yksilöopas-
tusta ajanvarauksella mm;
Kirjaston E-aineisto, tietoko-
neen peruskäyttö, Microsoft
Office, omien tablettien
ja laitteiden peruskäyttö,
Facebook. 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
Tiistaikerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Tapanilan
Seniorilaulajat harjoitukset ti
klo 13.30–15, Torstaikerhot klo
11–14. Tapanilan Työväentalo,
Sompiontie 4. Katso myös:
tapanilan.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
vertaistukihenkisesti tieto-
teknisissä ongelmissa ker-
ran viikossa ti klo 12–14.
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.
Palstaviljelijöiden
elonkorjuujuhla
La 12.9. klo 11–14
Moisiontien viljelypalsta-alu-
eella (kuusiaidan rajaama

alue leikkipuiston vieressä).
Musisointia, maistiaisia, ruoka-
reseptejä, kasvivinkkejä. Satoa
myynnissä, jos hyvin käy.
Kovalla sateella jäädään kotiin.

VIIKKI
Slogans
Anneli Raudaskosken näyt-
tely ”slogans” Viikin kir-
jastossa 17.8.–11.9.
Viikin Seniorikerho
Syyskausi käynnistyy ke
16.9. klo 13 asukastalo
Kaaressa, Tilanhoitajankaari
9. Poliisin toiminnasta, liiken-
neturvallisuudesta ym. ker-
too vanh. konst. Susanna Mara
Helsingin Poliisilaitokselta.
Vapaaehtoinen kahvi-
raha 2e. Huom! ti-käve-
lyt alkavat jo 15.9. Lähtö klo
10 viljelypalstojen edestä
Viikinojan puiston laidalta.
Hetkessä – luontoaiheisia
maalauksia ja grafiikkaa
Näyttely koostuu Helena
Arffmanin akvarelleista ja
maalatuista silkeistä, Mia
Paarman akvarelleista ja gra-
fiikoista, Liisa Piirasien kalli-
grammeista ja akvarelleista
sekä Anu Tuomisaaren gra-
fiikosita. 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 kirjas-
tossa ke klo 10
Lautapelipäivä
Su 13.9 klo 12–21 asukas-
talo Lavassa, Biologinkatu
5, kaikille avoin lautapeli-
päivä. Päivän aikana voi tutus-
tua erilaisiin lautapeleihin.
Päivän aikana pelataan myös
Catanin Suomen mestaruu-
desta ja Pandemia Survival
turnaus. Tapahtumaan ja tur-
nauksiin vapaa pääsy.
E-aineistot ja tablet-
opastukset
ke 3.9. klo 13–15
Viikin kirjastossa.
Lukupiiri
Viikin kirjastossa alk. 9.9. ker-
ran kuussa ke klo 17 – 18.30.

18 Menot
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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

Viikin arboretumin syksy
Gardenian ja rakennusviraston

järjestämälle puistokävelylle
lähdetään keskiviikkona 16.9. kello

18 Gardenian etu-pihalta.
Kierros tutustuttaa Viikin arboretumin eli puulajipuiston

kasveihin. Oppaana toimii Gardenian vastaava
puutarhuri Katja Uski ja puutarhuri Antti Autio.
Vapaa pääsy. Kävelykierros kestää pari tuntia.

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

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
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.
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!

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

<@ ("=&#% &"''

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

Jalkaterapia!

Yksilölliset tukipohjalliset!

Akupunktio!

Lymfaterapia!

Hieronta!

(09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Meiltä myös hyvän
olon lahjakortit!

Uutta:
nettiajanvaraus!

!

K A M PA A M O

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

MA-PE 9.00–17-00
LA suljettu

K A M PA A M O

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

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

K A M PA A M O

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

K A M PA A M O

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

lläähhiippaallvveelluutt lluuoo

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

Lähitieto
kertoo

lähialueen
menot



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




