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PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,20€/kg

8,50/m

ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,

Matot
8,70/m2

alk.

5,40€/m2

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

TAPANILA OKT

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

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

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

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

TAPANILA OKT

Heikinlaakso 238 m² + 60 m²
Oh, 2 mh, k, takkah, kph, saunao-
sasto, 2 wc, khh, varasto, erillinen
2h, avok, wc, autotalli varasto.
Hieno vuonna 1995 rak. täystiilitalo
omalla 1146 m² rinnetontilla. Sopii
esim. yrittäjälle tai kahden sukupol-
ven käyttöön. Mh. 590.000 €. Sienitie
57. Tero Laurila/0400 600 359

1158331
Heikinlaakso Omt 160m2

4h,k,rt,spa.osasto,kph/wc+khh,er.
wc,autotalli. Peruskorjattu sekä
pinnoiltaan täysin remontoitu ihas-
tuttava omakotitalo isommallekkin
perheelle! Mh.319.000€ Sienitie
28a. Tomi Suvinen/044 335 5135

1160379
Tapaninvainio Rt 105m2

4h, k, s. Muuttovalmis koti hyvällä
sijainnilla. Tilavat huoneet ja paljon
säilytystilaa, iso hoidettu piha.
Pienet asumiskustannukset ja
mukavat naapurit. Mh. 330.000€.
Tervapääskynpolku 7. Kristiina
Kellander-Sinisalo/045 847 2272

1153041
Tapaninkylä Rt 99m2

4h, k, kph, khh+er.wc. Yksitaso-
inen, täysin pinnoiltaan remon-
toitu viehättävä rivitaloasunto.
Putkiremontti taloyhtiössä tehty.
Vmh.285.000€. Mh.265.924,98€.
Korsitie 1. Tomi Suvinen/044 335
5135 1159942
Tapaninkylä Rt 85 m2

3h, k, kph/s, wc, var, AK. Kaunis,
vaaleasävyinen koti suositulla

pientaloalueella! Tilavat huoneet
1-tasossa, remontoidut keittiö
ja kph, kaksi suojaisaa pihaa,
päätyhuoneisto. Soveltuu myös
liikuntaesteisille. Mh. 297 000€.
Leppälinnuntie 7. Kai Lehtola/044
514 0164 1157751
Tapanila Rt 84,5 m2

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

1155365
Sepänmäki Rt 82,5 m2

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

1158002
Tapaninkylä 83m2

3h, k, kph/s, erill.wc, AT, var.
Kaunis koti – tiilivuoratun
rivitalon päätyhuoneisto idyllisellä
alueella! Vaaleasävyinen keittiö ja
huonetilat, iso iltapäiväaurinkoon
avautuva aidattu takapiha. Avaran
olohuoneen kruunaa takka. Mh.
284 000€. Tilhipolku 1. Kai Lehtola
/044 514 0164 1159562
Tapulikaupunki Kt 88,5 m2

4h, k, las.parveke. 3. kerroksen

perheasunto vehrein näkymin
naapuritalojen kattojen yli. Keittiön
poistettu väliseinä luo avaruutta
oleskelutiloihin. Mh. 194.000€.
Kämnerintie 6, Jyrki Saulo/050
585 0500

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

1157121
Puistola Pt 124m²
4h,k,khh,sauna 102m²+ autotalli
ja varasto 22m². Etsitkö itsellesi
siistikuntoista huoneistoa,
jossa ei tarvitse heti remontoida.
Huoneistossa hyvät säilytystilat,
ja lisäherkkuna autotalli! Edulliset
asumiskustannukset! Mh.
379 000e. Sepeteuksentie 32. Kir-
si-Marja Johansson 040 594 8231

1153589
Malmi Kt 68,5 m2

3h, k, kph/s, wc, las.parv.
Valoisa läpitalon huoneisto Malmin
sydämessä! Toimivat huonetilat,
rem. kph, oma sauna, las.parveke

etelään, taloyhtiöllä oma tontti, 2/ 3
krs. Mh. 190 000€. Vmh. 191 990€
Soidinkuja 1. Kai Lehtola/044 514
0164 1157436
Tapaninvainio pkt 58,5m2

2h, k, kph/s, wc, parv. Valoisa
läpitalon huoneisto huippupaikalla!
Tilavat huoneet, oma sauna ja
parveke. Hyvinhoidettu yhtiö.
Oiva koti yhdelle tai kahdelle,
ensiasunnoksi tai sijoitukseen.
Heti vapaa. Velaton lähtöhinta 168
000€. Muuttolinnuntie 14.
Kai Lehtola/044 514 0164

1160380
Pukinmäki kt 30m2

1h+kk+s+p. Hyväkuntoinen sau-
nallinen yksiö, jossa iso n. 12 m2
lasitettu parveke. Juna-asema ja
palvelut kävely etäisyydellä. 1. krs,
ei kuitenkaan maantaso. Velaton
lähtöhinta 130.000€. Myrttitie
3. Kristiina Kellander-Sinisalo/
045 847 2272
Tapaninvainio Pt 108 m2+At 21 m2

4h+k+s+lämmin autotalli. Kodikas
ja hyvin pidetty avara paritalohu-
oneisto korkealla olohuoneella.
Upea länteen avautuva suuri
piha ja oma tontti. Mh. 358.000€.
Leivosentie 16. Jyrki Saulo/
050 5850500 1149769

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 5874296

Marko Suvanto
0405643534

Vasil Zizan
044 514 7551

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Kiinteistömaailma MalmiKaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
KUTSU MEIDÄT MAKSUTTOMALLE

KOTIKÄYNNILLE!
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Ennakkomaksulla henkilö- tai pakettiauton
määräaikaiskatsastus alkaen

ILOLA
Laaksotie 33
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

ark. 9-18, la. 9-14

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 2,70€
katsastuksen kokonaishinta 27,70€

*

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27
ark. 8-17

2525
NETT I ETU

SEURAKUNNALTA
LÖYTYI APU

SISU-PÄIVÄSSÄ.
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Onnen hetkiä

T
apanilalaisessa Galleria viileä punai-
sessa on parhaillaan esillä näyttely,
jonka nimenä on Onnenpäiviä. Nuo
taiteilijan onnenpäivät eivät muodos-

tu lottovoitoista tai muista huikeista onnettaren
osumista, vaan tavallista arjen asioista, elämään
liittyvistä juhlahetkistä. Vaikka tulevat ajat voi-
vat olla entistä ankeammat suunniteltujen sääs-
tökeinojen vuoksi, on jokaisella silti elämässään
pieniä onnenhetkiä, jotka kannattaa huomata.
Onnellisuus voi syntyä varsin olemattomistakin
asioista, kuten kauniista luontonäkymästä lähi-
puistossa tai siitä, että on voinut olla toiselle
jotenkin avuksi, tai on saanut itse apua. Hyvien
asioiden huomaaminen tekee ihmisestä positiivi-
semman ja sillä taas on tutkitusti vaikutusta ter-
veyteen.

Moni kokee, että vaikka itselläkään eivät asiat
välttämättä ole niin hyvin kuin voisi, on paljon
heitä, joilla asiat on vielä huonommin. Siitä syn-
tyy pyyteetön halu auttaa. Toiselle annettu pieni
onnen hetki tulee usein korkojen kanssa takai-
sin. Ja onhan moni asia meillä todella hyvin. Ei
ole sotaa, ei terroristeja, ei tulvia tai maanvyöry-
jä. Saamme asua varsin turvallisesti ja sairastu-
essamme saamme hoitoa ilman vaatimusta kal-
liista vakuutuksesta. On silti monia, joilla rahat
eivät riitä monipuoliseen ruokaan tai pitkäai-
kaissairauksien lääkkeisiin. Heidän voisi olettaa

katkeroituvan, mutta yllättäen heikoimmassa
asemasta olevista löytyykin usein parhaat
onnenhetkien löytäjät.

Tapulikaupungissa muistellaan ensi viikolla
aikoja 40 vuotta taaksepäin. Silloin moni lapsi-
perhe oli todella onnellinen siitä, että pääsi asu-
maan uuteen asuntoon. Vieressä oli junarata ja
lähellä moni-ilmeistä luontoa. Alue rakentui hil-
jalleen, joten savisia teitä riitti kunnes kaikki
väylät ja talot rakentuivat. Palveluita nousi ihan
naapuriin terveysasemasta lähtien. Uusi asuin-
alue oli monelle varsinainen onnen huipentuma.
Niitä muistoja kertaillaan ja kerrotaan juhlavii-
kon aikana muun muassa kirjastossa pidettä-
vässä muisteluiltapäivässä. Uusille asukkaille
alue tulee tutummaksi myös Tapulikaupunki-
Seuran suunnitteleman upouuden kotikaupun-
kipolku –reitin avajaislenkillä.

Hyvien asioiden
huomaaminen tekee
ihmisestä positiivisemman
ja sillä taas on vaikutusta
terveyteen.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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
!

Tule ja mittauta
suojakertoimesi

Kaipaavatko silmäsi
piristysruisketta?

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

16.–19.9.

Avoinna:
ark. 9-18
la 9-15
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Suutarilassa pohditaan yhdistyvien koulujen vanhempaintoimintaa. Sivu 6.

Pukinmäki, Tapanila

Nuorisolautakunta
kokoontui puimaan kump-
panuustalojen tilannetta vii-
me viikolla. Kokouksessa
päätettiin jättää Tapanilan
esitys vielä pöydälle.

Sen sijaan Pukinmäes-
tä päätös tehtiin. Se tar-
koittaa, että noin yhdeksän
vuotta Pukinmäen nuoriso-
taloa pyörittäneen Helsingin
Nuorten Miesten Kristillisen
yhdistyksen kanssa tehty so-
pimus irtisanotaan 1.7.2016
alkaen. Sen jälkeen nuoriso-
asiainkeskus vastaa itse Pu-
kinmäen alueen nuorisotyös-
tä ja koko nuorisotalosta.
Näin oli ennen HNMKY:n
Pukinmäkeen tuloa.

Tällä hetkellä nuorisoasi-
ankeskus vastaa Pukinmä-
essä samassa rakennuksessa
HNMKY:n kanssa sijaitse-
van mopohallin toiminnasta.

Vuonna 2014 nuorisotoi-
mi maksoi HNMKY:lle noin
132 000 euroa nuorisotyön
tekemisestä Pukinmäessä.
Nuorisoasiainkeskuksen
mukaan yhteistyö on toimi-
nut hyvin, eikä edessä oleva
irtisanominen liity toimin-
nan laatuun.

HNMKY:llä on Pukinmä-
essä töissä kolme nuoriso-
ohjaajaa.

Tapanilan nuorisotalo on
Tapanilan Urheilukeskuksen
talossa, jonka omistaa Tapa-
nilan Urheilutalosäätiö.
Kaupungin tilakeskus on
vuokrannut säätiöltä 566
neliömetrin verran nuorisoti-
loja, joita tilakeskus edelleen
vuokraa nuorisoasiainkes-
kukselle 66 000 euron vuosi-
hintaan.

Osoitteessa Hiidenkiventie
21 oleva tila toimii liikunta-
painotteisena nuorisotalona.
Nuorisotalojen asiakaskyse-
lyjen mukaan liikunnallinen

toiminta on toivelistan kär-
jessä, kun nuorilta kysytään
ideoita toiminnan kehittämi-
seen.

Alueelliset järjestöt ja Ta-
panilan Erän lajiosastot
käyttävät tiloja silloin kun
ne ovat vapaina.

Nuorisotalon yhteistyö Ta-
panilan Urheilukeskuksen
kanssa on tiivistä, esimerkik-
si nuorille järjestetään mata-
lan kynnyksen lajikokeiluja.

Kumppanuussopimus Ta-
panilan Erä ry:n kanssa on
allekirjoitettu elokuussa
2006 ja on voimassa toistai-
seksi. Sopimuksen irtisano-
misaika on kuusi kuukautta.

Jos Tapanilan alueen nuo-
risotyö kilpailutetaan, on vi-
raston mukaan uuden sopi-
muksen lähtökohtana se, et-
tei hinta juurikaan nouse ny-
kyisestä.

Nuorisoasiainkeskus
on valmistellut kaikkia
yhteistyökumppanin ylläpi-
tämiä nuorisotaloja koske-
van esityksen, koska nuori-
solautakunta velvoitti mar-
raskuussa 2014 virastoa
valmistelemaan uudet
kumppanuussopimukset
hankintalain mukaisesti ja
ottamaan ne käyttöön syk-
syn 2016 aikana.

Lautakuntaa puolestaan
on patistellut jo elokuussa
2009 kaupungin oikeuspal-
velut. Se katsoi tuolloin, et-
tä kumppanuussopimukset
ovat ostopalveluita, joihin
tulee soveltaa hankintalain
säädöksiä.

Myös kaupungin tilintar-
kastajat puuttuivat asiaan
helmikuussa 2012, jolloin he
huomauttivat, ettei vuoden
2011 sopimuksia ole kilpai-
lutettu.

Pirjo Pihlajamaa

HNMKY lähtee Pukinmäen nuorisotalosta,
Tapanilan nuta saatetaan kilpailuttaa
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus ehdottaa, että nuorisolautakunta päättäisi irtisanoa Tapanilan Erän kanssa tehdyn sopimuksen ja
kilpailuttaa alueen nuorisotyön. Lautakunta päätti jo irtisanoa Pukinmäen nuorisotalon kumppanuussopimuksen ja palauttaa nuorisotalon
virastovetoiseksi.

Pukinmäen nuorisotalo on aivan aseman vieressä. HNMKY pyörittää nuorisotaloa yläkerrassa, alakerrassa on
nuorisotoimen pitämä mopohalli.

Kun Juha Sipilän hallitus
käynnisti budjettiriihen viime
keskiviikkona, astelivat suu-
tarilalainen Tiina Sandberg
(skp) ja pihlajamäkeläinen
Miina Kajos (vas.) häkkeihin
Säätytalon edessä. Leikka-
uspolitiikasta suivaantuneet
naiset olivat Ihmistarhaaja-
nimisen mielenosoituksen
pääjärjestäjiä.
Suivaantumista lisäsi se,

että hallitus siirsi budjettirii-
hen aivan sen viimemetreillä
Säätytalosta Kesärantaan.

–Perinteisesti budjettiriihi
on ollut täällä, ja nyt lyhyellä
varoitusajalla paikka muut-
tuu, Kajos hämmästeli.
Naiset ihmettelivät, eikö Si-

pilällä ollut pokkaa saapua
paikalle. Halusiko hallitus lai-
mentaa mielenosoituksen
voimaa siirtymällä itse muu-
alle, he kysyivät.
Mielenosoitus kuitenkin pi-

dettiin ja se keräsi Snellma-
ninaukion täydeltä ihmisiä.

Vaikka paikalla oli järjestä-

jiä myöten paljon puolueak-
tiiveja, haluttiin mielenosoi-
tus pitää poliittisesti sitou-
tumattomana. Puolueiden
jäsenet olivat tervetulleita
ilman puoluetunnuksia.
Säätytalon edessä oli kym-

menkunta häkkiä. Jokaisen
sisällä oli ihminen ja häkin
kyljessä lappu, joka kertoi,
mitä Sipilän leikkuri tarkoit-
taa häkissä olevalle.
–Haluamme tuoda näky-

väksi sen,miten laajaan jouk-
koon säästöt tulevat iske-

mään, miten kovaa ne tuntu-
vat ja ennen kaikkea sen, että
kaikki leikkaukset osuvat
aina ihmisiin ja heidän elä-
määnsä. Ne eivät ole mitään
sisäsiistejä numeroita jonkun
pöydällä, vaan ostamatta jää-
viä lääkkeitä, puuttuvia kou-
lukirjoja, jopa vanhainkodissa
nälkään nääntyvä vanhus, to-
tesivat naiset tiedotteessaan.
Sipilän esitys on vihastut-

tanut ay-liikkeen ja tulevana
perjantaina Helsinki täyttyy
ympäri Suomen saapuvista

lakkolaisista.
–Totta kai olen menossa

mukaan. Juuri mietin, järjes-
täisinkö bussikuljetuksen
alueelta, Kajos viestitti maa-
nantaina.

Pirjo Pihlajamaa

Ajoivatko koillishelsinkiläisnaiset Sipilän hallituksen lipettiin?

–Jos päivähoito-oikeutta
rajataan, se tarkoittaa,

että meidän perheessä ei
toinen käy töissä, Tiina

Sandberg kertoo heidän
perheensä tilanteesta.

TOIVO KOIVISTO
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Malmin asematie 3 edustalla 35metrinmatkalla tul-
laan kieltämään yli 60 minuutin pysäköinti. Rajoitusalue
alkaa 12metriä numeroiden 1 ja 3 välisen tonttirajan jäl-
keen ja rajoitus on voimassa arkisin kello 7–18.
Kaupunkisuunnitteluvirasto sai pysäköintirajoituksista

toiveen viereisen kiinteistön yrittäjiltä. Toiveena oli myös
saada lisää 1–2 tunnin kadunvarsipaikkoja.

TL

Malmin asematien
pysäköintiä rajoitetaan

Tapulissa päivitetään liikenteen ohjaus vastaamaan
Tapulikaupungintien ja Tikkuritien Kiertoliittymän liiken-
nesuunnitelmaa sekä voimassa olevia asemakaavoja.

Liikenteenohjaussuunnitelmassa on tarkistettu myös
muut alueen liikenteen ohjausjärjestelyt vastaamaan ny-
kyistä lainsäädäntöä ja suunnitteluperiaatteita.
Kämnerinkujalta, Vaakamestarinkujalta, Vaakamesta-

rintieltä ja Parmaajantieltä poistetaan tarpeettomat suo-
jatiet. Suurin sallittu ajonopeus rajoitetaan 30 kilometriin
tunnissa Kämnerintiellä, Kämnerinkujalla, Palovartijan-
tiellä, Palokoukunkujalla, Palokujalla ja Palokellonkujalla.
Samalla asennetaan uudet sulkulaitteet Kimnaasipo-

lun pohjois- ja eteläpäähän, Kämnerinkujan itäpäähän,
Kämnerinpolun eteläpäähän sekä Palokoukunkujalle.
Vaakamestarinkujan päästä poistetaan tarpeettomana
toteuttamaton sulkulaite.
Toimenpiteiden kustannusennuste on 30 000 euroa.

TL

Suojateitä poistetaan
Tapulikaupungissa

Rakennusvirasto on siirtänyt kesällä kunnossa- ja
puhtaanapitoa haitanneita ja virheellisesti pysäköityjä
avoneuvoja Tattarisuon siirtokeskukseen.
Tattarisuolle vietyjen ajoneuvon joukossa on muun

muassa Viljatieltä siirretty mersu, Kirkonkyläntien var-
ressa ollut hevostraileri, Ketokivenkaarella seissyt
Mazda, Tilanhoitajankaarella ollut Honda ja Aamurus-
kontieltä siirrettiin Renault.
Omistajat voivat noutaa talteen otetut ajoneuvonsa siir-

tokeskuksesta osoitteesta Kaasutintie 4, maksettuaan
niiden siirto-, varastointi- ynnä muut kulut. Siirtokustan-
nukset voi maksaa siirtokeskukseen.
Ajoneuvoaan hakevan on esitettävä henkilötodistus ja

rekisteriote tai selvitettävä oikeus ajoneuvoonmuulla ta-
voin.
Autoja säilytetään 60 vuorokauden ajan, jonka jälkeen

ne siirtyvät kaupungin omistukseen.
TL

Kuka kaipaa mersuaan tai
hevostraileriaan?

Immolan koulun vuokrasopimusta on jatkettu yhdellä
vuodella. Sopimuksen kestoksi on määritelty 1.6.2015–
31.5.2016.
Vuokrasopimus on Helsingin kaupungin opetusviras-

ton ja tilakeskuksen välinen. Lyhyttä jatkovuokrausta pe-
rustellaan sillä, että opetusvirasto voi selvittää koulun tar-
peen jatkossa. Helsinki vuokraa siirrettävää koulua Par-
maco Oy:ltä.

Kooltaan 232m² kokoinen koulu sijaitsee Immolantie
9:ssä. Koulu on Pukinmäen peruskoulun sivukoulu. Kou-
lun kuukausivuokra on 4520 euroa. Hinta kattaa noin 3
546 euron suuruisen pääomavuokran ja noin 858 euron
ylläpitovuokran sekä tilakeskuksen asiantuntijapalkkion,
joka 116 euroa per kuukausi.

Pirjo Pihlajamaa

Immolan koululle
vuoden vuokrasopimus

Lauantaina kaloille tehdään taas uusia kutupaikkoja.
Kuvassa talkooväkeä aiemmista talkoista.

π Ala-Malmi
Longinojan sortuvia penkkoja on tarkoitus tukea kivillä.
Samalla kunnostetaan puroon tehtyjä soraikkoja ja raken-
netaan uusia.
Talkootyöhön saavat osallistua kaikki halukkaat. Mu-

kaan voi ottaa lapion, rautakangen, talikon tai kottikärryt.
Talkoopaikka löytyy Riihenkulmasta. Perille pääsee kä-

velemällä puroa Haga-Helian sillan luota alavirtaan noin
300metriä.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tuonut talkoo-

väen käyttöön uutta kiviainesta. Vapaaehtoistyötä koordi-
noi Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran tai-
mentiimi.
Edelliset Koillis-Helsingin talkoot yhdistys piti Latokar-

tanossa Viikinojalla elokuun 15. päivä. Tuolloin kunnostet-
tiin mereen laskevaa puroa Latokartanon koulun liepeillä.

Pirjo Pihlajamaa

Longinojan kunnostustalkoot
la 19.9.2015 alk. klo 10. Ilmoittautua voi Juha

Saloselle sähköpostitse juha.salonen@skes.fi tai
Matti Saloselle puhelimitse 050 359 0414.

Longinojaa lapioimaan
lauantaina

HENRIK KETTUNEN

Kaavapäätös tarkoittaa,
että Viikinojanpuistoon siir-
rettävän koirapuiston tilalle
saa tehdä kerrostaloasunto-
ja ja laajenevan monitoimi-

talon kylkeen lähiliikunta-
paikan, kuplahallin voi pur-
kaa ja Talonpojantien
reunaan rakentaa opiskeli-
ja-asuntoja.

Kaavatyön alkumetreil-
lä mielipiteissä vastustettiin
korkeaa rakentamista ja pe-
lättiin pysäköintipaikkojen
vähenevän ja huomautet-

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Kaava tuo Viikkiin viisi uutta taloa, lähiliikuntapaikan ja isomman monitoimihallin.

Asemakaava muuttui
vielä loppumetreillä
Reilut pari vuotta tehty Viikin monitoimitalon ja kentän alueen
asemakaava on hyväksytty valtuustossa. Kaavoittaja sai kaavatyöstä
mielipiteitä pitkin matkaa. Viimeisimmän antoi taloyhtiö, joka sai aivan
kaavan kalkkiviivoilla torpattua tonttinsa käytön huoltoajoreittinä.

tiin koira-aitauksen siirto-
suunnitelmista. Kaavaluon-
noksen valmistuttua mieli-
piteet koskivat pitkälti kou-
lulaisten liikuntapaikkoja ja
edelleen rakennusten korke-
uksia.

Kaavaehdotuksen tul-
tua julki käyttivät asukkaat
mahdollisuutta jättää muis-
tutuksia. Niissä kyseenalais-
tettiin kuusikerroksisen ker-
rostalon tuloa Tilanhoita-
jankaaren ja Maakaaren
kulmaan. Kaava koettiin
liian tiiviiksi ja alueella ole-
vien puiden kaatamista pi-
dettiin vääränä. Pysäköin-
tipaikkojen riittävyyttä
epäiltiin edelleen. Koira-ai-
tauksen siirtoa ja lähiliikun-
tapaikkaa kannatettiin.

Kaupunkisuunnittelulau-
takunta hyväksyi kaavan
yksimielisesti huhtikuussa.
Päätöksen jälkeen sai kau-
punkisuunnitteluvirasto vie-
lä yhden kirjeen, jossa kaa-
va-alueen eteläpuolella ole-
va asunto-osakeyhtiö Hel-
singin Rosmariini esitti, että
urheilukentän suoja-aita ko-
rotettaisiin, jotta pallot eivät
lentäisi yhtiön pihalle.

Lisäksi taloyhtiö kat-
soi tonttinsa parkkipaikan
kautta urheilukentälle ja
edelleen kallioiseen väestö-
suojaan menevän huoltotien
tarpeettomaksi, ja ihmetteli,
miksei sitä ollut taloyhtiölle
vuotta aiemmin osoitetussa
kaavakirjeessä.

Kaavoittaja vastasi, että
yhteyden näkee sekä kaa-
valuonnoksesta että kaava-
ehdotuksesta. Huoltoajo-
yhteydestä pidettiin kuiten-
kin maastokatselmus viime
kuussa.

Katselmuksessa todettiin,
että huoltoliikenne hoituu
myös Maakaaren suunnas-
ta, joten läpikulun Rosma-
riinin tontilta voi pelastus-
tieyhteyttä lukuun ottamat-
ta estää.

Taloyhtiön toiveita täyt-
ti myös liikuntavirasto, jon-
ka edustaja lupasi, että ko-
ko pelikenttä reunustetaan
noin kaksimetrisellä aidal-
la ja maalintaukset nelisen
metriä korkealla verkolla.

Pirjo Pihlajamaa

π Tapaninvainio

π Tattarisuo

π Tapulikaupunki

Malmi
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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

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

Hyödynnä liikkeissä olevat
Tähtitarjoukset - muista myös

hyvinvointi- ja kauneusmaailman
tarjonta 3 krs.

Tervetuloa tekemään löytöjä!

TÄHTI TARJOUKSIA

JA OHJELMAA!
LOISTAVIA

HARMAAPAPUKAIJOJEN
VIERAILU La 19.9. klo 12 - 16

Punnitse & Säästä myymälän edustalla.

l

TOKMANNIN KAHVITUS
La 19.9. klo 10 - 16

Uudistuneen myymälän kakkukahvit.

LEIKKAUTA OMA SILUETTISI
La 19.9. klo 10 - 17

Suomalaisen Kirjakaupan myymälässä.
Siluettitaiteilija Sirkka Lekman leikkaa siluetteja ja

esittelee siluetti -kirjaansa. Leikkauta oma siluettisi 10€.

Lisätietoa asiakasomistajuudesta: S-kanava.fiOmistajan käyntikortti

ALEPA SILTAMÄKI ON AVATTU,
KURVAA OSTOKSILLE!

Mukavat valikoimat kaikenlaista
arjen ja juhlan tarpeisiin,

ihan siinä naapurissa ja helppo
piipahtaa – sellainen on

Alepa Siltamäki.
TERVETULOA
VISIITILLE!

Valio
Oltermanni Tilsit

2/talous

495
900 g

(5,50/kg)
Hinta voimassa to–su 17.–20.9.

Alepa Siltamäessä
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Tapulikaupungin ensimmäisten kerrostalojen valmistumi-
sesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 40 vuotta. Sen kunniaksi
Tapulikaupunki-seura on innostanut alueen asukkaita ja toimi-
joita järjestämään erilaisia tapahtumia ympäri vuoden. Tapu-
lissa onmuunmuassa tehty linturetki, pidetty siivoustalkoot ja
juhlapiknik sekä koottu näyttelyitä.
Juhlaviikolla 21.–27.9. ohjelmaa on erityisen paljon. Tarjolla

onmonikulttuurinen Tapuli-näyttely, soppatykki, koko perheen
Peppi Pitkätossu –tapahtuma,munkkikahvila, muistelupäivä ja
esiintymässä nähdäänmyös siluettitaiteilija Sirkka Lekman.
Tapulikaupungin historiaan ja nykyhetkeen pääsee tutustu-

maan Tapulikaupungin kotikaupunkipolulla, joka avataan sun-
nuntaina 27.9. Noin kaksi tuntia kestävän avajaiskävelyn opas-
taa kotikaupunkikonsultti Pauli Saloranta. Kävely starttaa
Maatullinaukiolta kello 14.
Juhlaviikon ohjelma löytyy Tapulikaupunki-seuran netti-

sivuilta.
Teija Loponen

Tapulikaupunki saa
kotikaupunkipolun
Tapulikaupungin 40-vuotista olemassaoloa
on juhlittu pitkin vuotta erilaisin tapahtumin.
Juhlavuoden huipennus koittaa ensi viikolla.

Suutarilan uusi koulu
avaa vanhempaintoiminnal-
le uusia mahdollisuuksia ja
tapoja toimia. Usein aktii-
visten vanhempien joukko
harvenee, kun oppilaat siir-
tyvät yläasteelle.

Puheenjohtajantehtävänsä
jättävä Eivor Lahtinen toi-
voo, että vanhemmat osal-
listuisivat aktiivisesti syk-
syllä 2016 aloittavan uu-
den yhtenäisen peruskou-
lun vanhempaintoimintaan.
Uusi koulu syntyy Töyry-
nummen ala-asteen koulun
ja Suutarilan yläasteen kou-
lun yhdistyessä.

Koulujen vanhempaintoi-

minnassa mukana olevat
kutsuvatkin nyt koulujen
oppilaiden vanhempia mu-
kaan toimimaan ja vaikut-
tamaan yhdessä oppilaiden,
vanhempien ja koulun tule-
vaan henkeen ja toimintaan.

Suutarilan yläasteen kou-
lun vanhempainyhdistyk-
sen vuosikokous on kou-
lun ruokalassa torstaina
24.9.klo 18.

Vanhempaintoiminta voi
toteutua joko vanhempain-
yhdistyksen kuten Suuta-
rilan yläasteen koululla tai
kannatusyhdistyksen kuten
Töyrynummella Törky ry:n
muodossa.

Suutarilan yläasteen kou-
lun vanhempainyhdistys
on vuosia kerännyt varoja
oppilaiden kannustuspal-
kintoihin ja uusien soittimi-
en hankintaan. Koulun suo-
sittua kevätkonserttia on
vanhempainyhdistys ollut
mukana toteuttamassa,
samoin usein toteutettua
itsenäisyyspäivän konsert-
tia. Juuri nyt vanhempain-
yhdistyksen mielessä on
koulun piha-alueen kohen-
taminen ja erilaisten liikun-
tamahdollisuuksien lisää-
minen ja siten oppilaiden
aktivoiminen välituntilii-
kuntaan.

Töyrynummen ala-asteen
koululla on perinteenä ol-
lut järjestää vuosittain yk-
si tai kaksi vanhempien ja
lasten yhteistä koulupäivää.
Kannatusyhdistys on osal-
listunut Perhepäivien suun-
nitteluun ja toteutukseen
sekä kerännyt varoja kan-
nustuspalkkioiksi luokille ja
muihin koulun ehdottamiin
kohteisiin. Jouluisin Törky
lahjoittaa oppilaille ja hen-
kilökunnalle joulupussit ja
keväällä stipendit kaikille
luokille.

Törky on osallistunut kou-
lun näyttämö- ja esitystek-
niikan hankkimiseen sekä

kustantanut teatteriesityksiä
ja matkalippuja koululaisil-
le. Toimintaperiaatteena on
ollut toimia tiiviissä yhteis-
työssä koulun ja opettajien
kanssa. Yhdistyksen halli-
tuksen jäsenenä on jo vuo-
sia ollut myös opettajakun-
nan edustaja.

Törkyllä on maanantaisin
koululla lentopallovuoro
klo 18.30–20, sinne kaikki
nykyiset ja entiset vanhem-
mat ovat tervetulleita mu-
kaan.

Teija Loponen

Vanhempaintoiminta
kuuluu kouluyhteisöön
–Yhtenäiskoulussa voi vanhempaintoiminnassa olla mukana sekä ala- että yläasteen oppilaiden vanhempia ja toiminta
pitkäjänteisempää, uskoo nykyisen Suutarilan yläasteen vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Eivor Lahtinen.

YLÄASTEEN
OPETUSSUUNNITELMAN
LINJAUKSIA:

• Kodin ja koulun
onnistunut yhteistyö
perustuu avoimeen,
tasavertaiseen ja
luottamukselliseen
vuorovaikutukseen.

• Huoltajilla on
ensisijainen
vastuu lapsensa
kasvatuksesta.
Koulu tukee oppilaan
kasvua ja oppimista.
Yhdessä edistetään
oppilaan hyvinvointia
ja pidetään huolta
oppimisympäristön
turvallisuudesta.

• Koululla on
aloitteellinen
rooli yhteistyön
rakentamisessa ja
vastuu siitä, että
huoltajat saavat
riittävästi tietoa
opiskeluun liittyvistä
asioista.

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi
Rapakiventie 10 F

TARJOUSVOIMASSARAJOITETUNAJAN!

HAMMASLÄÄKÄRIT
Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-
TEKNIIKKO
Ilkka Garaisi

HAMPAIDEN PAIKKAUS
TERVEYSKESKUKSEN
HINNOILLA!

Hoidamme palveluseteliasiakkaita.
Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.

UUSISTA PROTEESEISTA
100 € ALENNUS

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

Töyrynummen ala-asteen koulu ja Suutarilan yläaste yhdistyvät ensi lukuvuoden alusta.

+

TEIJA LOPONEN
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iaSaga kutsuu viihtymään!

Avoimet ovet Saga Helapuistossa to 24.9. klo 14-16

Tervetuloa tutustumaan upeisiin tiloihimme ja seniori-
asuntoihimme! Vietetään yhdessä mukavat avoimet
ovet, hyvässä seurassa ja lämminhenkisessä tunnelmassa.
Tarjoamme turvallista, viihtyisää ja laadukasta vuokra-
asumista palveluiden kera ikäihmisille.

Helatehtaankatu 1
00700 Helsinki
09 3541 5000
www.sagacare.!

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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TARJOUKSIA

MAMMUTTI

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 17.–20.9.2015 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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Candy King
IRTOMAKEISET

COCA-COLA, COCA-COLA
ZERO JA COCA-COLA LIGHT
1,5 l 4-pack 0,57/l

Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi

ERÄ Valio
OLTERMANNI 250 g
4,00/kg

Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
SIIKA
Suomi

Oman savustamon ruodoton
LOHIFILEE

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
6,67/kg, myös tummapaahto,
yks. 3,59 pkt (7,18/kg)

Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
KUHA
Suomi

tuore makea
ANANAS
Costa Rica

BANAANI
Costa Rica/Kolumbia

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 4-pack (0,65/l) sis. pantin 1,60

795
kg

1390kg 1.-kg

10.-raj. 1erä /tal.1.-kpl, raj.3 pkt /tal.

1.-kg1995
kg

599
kg, raj.
2 kg /tal.499

sis. pantit 1,60,
raj. 2 erää /tal.

ILMAINEN FILEOINTI

4
pack

3
pkt

Hätälän kalapäivä lauantaina
19.9. Kalamestari Riku Oksanen

3%($' &)%)#' */-.*+,1+*
&%$ 24"20!

1590
kg

-12%



ja muokannut kuvistani oh-
jeiden mukaan esitteitä mes-
sujen käyttöön. En koe, että
minun pitää osallistua täl-
laiseen siksi, että olen seura-
kuntalainen, vaan osallistu-
minen lähtee omasta halus-
ta auttaa, ihan vapaaehtoi-
sesti, hän painottaa.

Valon messuissa tehtävät
vaihtelevat omien toiveiden
mukaan.

–Tietyt tehtävät ovat sel-
villä, kuten musiikkivasta-
avat. Tehtäväjako hieman
vaihtelee Tapanilan ja Puis-
tolan Valon messuissa. Kui-
tenkin itsensä voi löytää yl-
lättävistäkin tehtävistä, mi-
näkin olen juontanut yh-
den messun ja yhdessä pidin
puheen, vaikka useimmiten
pysyttelen tukevissa toimin-
noissa. Ketään ei ole nimi-
tetty vakituisesti tehtäviin
ja aina saa vaikkapa kokeil-
la jotain ihan uutta. Kaiken-
laisia taitoja tarvitaan, Katja
vakuuttaa.

Seurakunnan vapaaeh-
toistyössä on Katjan mu-
kaan sekin hyvä puoli, että
se joustaa hyvin elämänti-
lanteen mukaan.

– Jos päivätyössäni tulee
kiirellisempi aika, voin hy-
vin jättäytyä taka-alalle va-
paaehtoistoiminnasta ja pa-
lata mukaan kuvioihin kun
aikaa taas on.

Aikaansa Katja antaa
seurakunnalle vaihtelevas-
ti. Esitteiden teossa saattaa
mennä useampikin ilta töi-
den jälkeen. Itse Valon mes-
sut vievät pari tuntia muuta-
mana sunnuntai-iltana syk-
syllä sekä keväällä.

– Mikäli juontaa, musi-
soi tai pitää puhetta, niin
siihen voi mennä myöskin
useampi ilta, riippuen omis-
ta taidoista tai kokemus-
pohjasta kuinka kauan täy-
tyy valmistautua. Mutta va-
paaehtoistyö ei ole juuri-
kaan aikaa vievää ja sopii
myös muiden harrastuste-
ni oheen, Katja Remes va-
kuuttaa iloisena ja lisää, että
etenkin pimeään talviaikaan
on vaan mukavaa, että läh-
tee ihmisten ilmoille kotoa.

Katja kertoo arvoihinsa
kuuluvan sen, että on avuksi
muille. Se toteutuu myös
vapaaehtoistoiminnassa.

– Minulla on vapaa-ai-
kaa ja jos taitojani voi käyt-
tää hyödyksi johonkin, niin
olen siitä vain innoissani.
Valokuvaus esimerkiksi on
minulle harrastus, ja on ai-
van mahtavaa, kun näkee
ottamiaan kuvia esitteissä,
tai kun itseään kovasti jän-
nittäneen juonnon jälkeen
saa palautetta, että kosketti
jotain kuulijaa. Mutta olisin
vapaaehtoinen, vaikka en
saisi näin selkeitä palkkioi-
takaan. Se, että voi olla jol-
lain tapaa mukana yhteisös-
sä ja että on hyvä tekemisen
meinink,i ovat hyviä syitä it-
sessään.

Katja on päässyt myös
seurakunnan sosiaalisen
median kehitysryhmään
mukaan.

–Se oli tosi iso juttu mi-
nulle, koska olen erittäin
kiinnostunut sosiaalisesta
mediasta sekä viestinnästä.

Vapaaehtoistyön tiimoil-
ta on omalta asuinalueelta
myös löytynyt uusia ystäviä
ja tuttavia.

–Nuorena aikuisena uu-
teen kaupunginosaan ko-
tiutuneena ystävien saanti
voi olla jopa haastavaa, hän
huomauttaa.

Katja Remes suosittelee
vapaaehtoistoimintaan
mukaan lähtöä, koska siellä
on kaikenlaisille taidoille,
erityisesti kaikille erikoistai-
doille on käyttöä.

–Ainakin itselläni on pal-
jon sellaisia omia kiinnos-
tuksen kohteita, joita ei pää-
se vaikkapa töissä käyttä-
mään, ja on todella kiva kun
saa hyödyntää niitä jossain
tärkeässä. Nykyään nuorilla
ja nuorilla aikuisilla on us-
komattomia tietotaitoja esi-
merkiksi sosiaalisen medi-
an ja kaikenlaisen tekniikan
kehityksen myötä, ja itsel-
leen aivan vaatimaton taito-
taso voi olla uskomaton apu
jollekin muulle.

Vapaaehtoistoiminta on
myös kivaa jos kokee, että
haluaa olla yhteiskunnassa
avuksi, mutta on vaikkapa
opiskelija tai perheellinen
eikä ole ylimääräistä rahaa.
Tässä toiminnassa rahallista
panostusta ei vaadita, vaan
osallistut yhteisöön omil-
la kyvyilläsi. Kaiken tämän
lisäksi vapaaehtoisena olo
antaa todella paljon ja vaik-
ka olisi kuinka ujo, niin voi
tutustua uusiin ihmisiin se-
kä saada uusia tuttavia. Itse
löysin todella hyvän ystävän
Valon messujen kautta ja ys-
tävyyttähän ei voi millään
rahalla mitata!

Teija Loponen

8 Ihmiset

Katja Remes kuuluu nii-
hin nuoriin, jotka ovat löy-
täneet itselleen mielekkään
tehtävän Malmin seurakun-
nan vapaaehtoisena.

Kaikki lähti siitä, että Kat-
jalla oli korkeakoulusta val-
mistumisen jälkeen tunne,

että tahtoisi tehdä jotain ja
lisääntynyt vapaa-aika työ-
elämään siirtyessä vain kas-
vatti sitä.

– Olen kova googletta-
maan ja etsin tietoja erilai-
sista mahdollisuuksita, mut-
ta en löytänyt mitään. Yh-

tenä sunnuntaina osuin ju-
malanpalvelukseen ja siellä
kerrottiin tulevasta vapaa-
ehtoiskoulutuksesta. Ajat-
telin, että sinnehän menen
vaikka en tiennyt mitä odot-
taa, Katja kertoo.

Nykyään Katja toimii va-

paaehtoisena Valon mes-
suissa, joita järjestetään Ta-
panilan ja Puistolan kirkoil-
la.

–Olen ollut paljon muka-
na kulissien ulkopuolella,
enkä edes aina fyysisesti läs-
nä, sillä olen valokuvannut

Seurakunta järjestää vapaaehtoisille starttipäivän

Katja löysi
mielekästä tekemistä
Katja Remes on saanut erityistaidoilleen käyttöä vapaa-ajallaan ja löytänyt
uusia ystäviä toimiessaan vapaaehtoisena seurakunnassa.

Katja Remes hyödyntää valokuvaustaitojaan vapaaehtoistoiminnassa.

Vapaaehtoistoiminnan
starttipäivä

la 26.9. kello 11. Esillä tietoa
vapaaehtoistoiminnasta

lasten, kouluikäisten, nuorten
ja aikuisten parissa, sekä

diakonia-, lähetys- ja kansain-
välisyystyössä. Lisätiedot

vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori Laura-Elina
Koivisto, 050 570 4648.

HEITÄMM. TARVITAAN:

• messuavustajia
• kolehdinkerääjiä
• kahvinkeittäjiä
• saattajia huonosti
liikkuville

• ruoanlaittajia
• tukihenkilöitä
• lastenhoitajia
• pyhäkoulunopettajia
• isosia rippikouluun
• leirimummoja- ja
vaareja

• laulajia
• Saapas-partioiden
väkeä

• teknistä apua
messuihin

Minulla on
vapaa-aikaa ja

jos taitojani voi
käyttää hyödyksi

johonkin, niin
olen siitä vain

innoissani.
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Ilmoita
Lähitiedossa
Ota yhteyttä
myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen,
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

(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%

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

ilomaatti.fi

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
"""!1.,'/*3/*'.%(4-%**4&!78+4,+/
Seurakunta facebookissa:
"""!540.2))-!0)+8+4,+/*'.%(4-%*&4

Usko, toivo ja
rakkaus ovat kristin-

uskon peruspila-
reita. Suurin on

rakkaus.

Vapaaehtoistoiminnan
starttipäivä
lauantaina 26.9. klo 11–15
Malmin kirkolla, Kunnantie 1

Tervetuloa tutustumaan ja innostumaan
vapaaehtoistoiminnan monista mahdol-
lisuuksista!

Millaista olisi olla vapaaehtoisena

...kansainvälisessä työssä
…maahanmuuttajatyössä
…..kuorossa...
…lähimmäispalvelussa ja diakoniassa
...lasten ja nuorten kanssa...
…leireillä ja kerhoissa..
.....keittiössä…
…jumalanpalveluksessa…
tai

…Valon messussa?

Asiantuntijapuheenvuoro
Klo 13.30 ”Vapaaehtoinen – mukana
itseään suuremmassa”. Rovasti, sosiaa-
lineuvos Antti Lemmetyinen.

Ruokaa, kahvia
Klo 11.30–13 ilmainen keittolounas
Klo 13–15 kahvila

Hiljentymiseen
Viikkomessu klo 11, hartaus klo 14, ru-
koushetki klo 12, klo 13 ja klo 15.

Starttipäivässä kuulemme mielellämme
ideoitasi ja toiveitasi. Tapahtumassa voit
myös ilmoittautua mukaan seurakunnan
vapaaehtoistoimintaan.

MESSU- JA KUOROKOULUT
Messukoulu Puistolan kirkolla su
11.10. klo 12–15. Koulutus avaa
messun sisältöä ja antaa mahdollisuu-
den avustaa messun toimittamisessa.
Messukoulun kautta on mahdollista
saada ehtoollisen jako-oikeus Malmin
seurakunnan messuissa. Iltapäivän
aiheita: ”Vapaaehtoinenkin on pappi”,
”Ehtoollinen messun osana”, ”Mitä
sakramentti tarkoittaa?”. Kahvi klo
13.30. Ennen koulutusta klo 10 perhe-
messu ja kirkkokahvit. Ilmoittautumi-
nen tarjoilun vuoksi 5.10. mennessä
,4%(4#.,/*4!-)/$/'&)6.$,!7!
Messukoulu Pihlajamäen kirkolla su
klo 14–16, 27.9., 25.10., 22.11. ja
13.12. Perehdytään luterilaiseen mes-
suun. Tarvittaessa keskustelukielenä
suomen lisäksi englanti. Ohjaa Eeva-
Maria Muurman.
Kuorokoulu. Seurakunnassa järjes-
tetään myös kuorokouluja. Seuraava
kuorokoulu Pihlajamäen kirkolla keski-
viikkoisin 23.9.–21.10. klo 17.45. Tied.
Timo Olli p. 09 2340 4492.

YHTEISTÄ LAULUA
Hengellisten laulujen yhteislauluillat
Puistolan kirkossa pe klo 18. Tutustu-
taan hengellisten liikkeidemme laulu-,
veisuu- ja virsikirjoihin. 18.9. Viisikieli-
nen, 16.10. Siionin Kannel, 20.11. Siio-
nin laulut ja virret.
Virsitiistai Pukinmäen seurakuntako-
dissa ti klo 18, 22.9., 20.10. ja 17.11.
Yhteistä laulua ja virsitietoutta, kahvit.
Hengellisten laulujen ilta Siltamäen
seurakuntakodissa ma klo 19, 5.10.,
2.11. ja 7.12. Laulattaja Olga Mäkinen.
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Lue lisää
terveystalo.com

Prisman kiinteistö, 3. krs
Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

ma–to 7.30–19,
pe 7.30–16, la 10–16
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Tule tarkastuttamaan luomesi. Terveystalon
ihotautien erikoislääkärit ovat apunasi.
Terveystalo Malmilla on
Luomipäivä lauantaina 26.9.
Luomipäivän tarkastus ja neuvonta 58 €.

HUOLESTUTTAAKO
LUOMI?

on

HSL:n asiakastyytyväisyyskyselyssä 90,9 prosenttia matkus-
tajista antoi joukkoliikenteelle arvosanaksi 4 tai 5. Keskiarvoksi
tuli 4,17 (asteikolla 1–5).
Liki 94 prosenttia vastaajista katsoo, että joukkoliikenne

antaa vastinetta rahalle. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat metron
käyttäjät. Heitä seuraavat raitiovaunulla kulkevat.
Lähijunien täsmällisyyttä koskevan kysymyksen kohdalla tyy-

tyväistenmäärä putosi 61,6 prosenttiin.
Yli puolet lähijunien matkustajista ei pitänyt tiedotusta häiri-

ötilanteissa hyvänä. Palautteen perusteella hankalaksi koettiin
etenkin laiturilla ja junassa annettujen tietojen poikkeaminen
toisistaan sekä viivästynyt tiedotus laituri- ja asemanäytöillä.

PP

Lähijunien myöhästelyt
rokottivat tyytyväisyyskyselyä

Elisa Oyj sijoittaa putkituksia ja kaapeleita Hietaniitynpolun
ja Hietapellonpolun katualueelle sekä Kotinummentien ja Vai-
niontien katualueelle ja jakopilarin Peltopuisto 39:n, Soidintie
10:n, Pekanraitti 22:n katualueelle.
Puhelinyhtiö urakoi kaapeleita myös osoitteissa Terrintie

1–11, Mielikintie 9a–17, Peltojyräntie 8b ja Kyyhkyspolku 1–7.
TeliaSonera Finland Oyj sijoittaa kaivoja, putkitusta ja maa-

kaapeleita Terrintien, Mielikkitien, Peltojyräntien ja Kyyhkyspo-
lun katualueille. PP

Maan alle tulee lisää kaistaa
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Lähiristikko nro 17/2015
Ristikon oikea

ratkaisu sivulla 14.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

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?

PS:n edus-
tusjoukkue
esiintyi isän-
nän la i l la

Mosan nurmella FC
Viikingit/2:ta vastaan. MPS
jopa avitti ottelun alussa
vieraitaan omalla 0–1 maa-
lillaan. 22. minuutilla taisto
tasaantui Nico Weckströ-
min kulmapotkutilanteesta
tekemällä 1–1 tasoituksella.
Sama mies jatkoi neljä
minuuttia myöhemmin syk-
syn maalisaldonsa kasvatta-
mista täräyttäen pilkulta
2–1 johdon. Samuli Mark-
kanen ehätti viedä vielä
ennen taukoa malmilaiset jo
4–1 johtoon.

Toisella jaksolla Markka-
nen varmisti hattutempun
5–1 maalilla ja ottelun vii-
me sekunneilla Jouni Liesi-
rovan kantapäästä lähti 6–1
päätösmaali.

Tätä lukiessa MPS saattaa
hyvinkin olla jo lohkonsa
voittaja ja Kakkoseen nou-
sun juhlija. Voitto Mosan
nurmella eilisen tiistain pe-
lissä sarjajumbo Lahen Po-
jista olisi kruunu nousuun
kaksi kierrosta ennen sarja-
päätöstä.

Puistolan Urheilijat
tekivät onnistuneen kalavel-

kojen maksureissun Por-
vooseen. Keväällä PuiU:n
Koudan nurmella yllättänyt
Akilles oli nyt kotiareenal-
laan aseeton. PuiU pyssytti
peräti 9–2 voiton. Petri Ora-
vainen tehtaili kolme, Sami
Rinta-Kahila kaksi ja Ilmari
Tiainen, Lasse Saari, Olli
Isosalo sekä Benhamadi
Abderezak maalin mieheen.

Ensi sunnuntaina 20.9.
kello 17 PuiU on Kontulan
tekonurmella FC Kontun
vieraana.

Malmin Ponnistajat
hoitivat hienosti Ala-Mal-
min nurmella Spartakin.
Aina yllätysvalmis Spartak
nujertui 5–0 luvuin. Koti-
joukkueen urakkaa helpotti
vieraiden saamat kaksi
punaista korttia. Esa Ahto-
lan 7. minuutin maali oli
ensi jakson ainoa. Toisen
jakson alussa Santeri Kaup-
pinen vapautti tilanteen 2–0
maalillaan. Loppu oli koti-
joukkueen hallintaa kahden
pelaajan ylivoimalla. Maali-
tykki Joel Tuovinen teki
kaksi rysää ja Lauri Haahti
yhden.

Lauantaina 19.9. kello 13
Ponnistajat on Vuosaaren
Kartanon tekonurmella FC
Viikingit/2:n vieraana.

MPS/Atletico Malmi
joutui hieman yllätetyksi,
kun sarjapaikkaansa var-
misteleva Noula onnistui
voittamaan malmilaiset
4–2. Atleettien Henri Matt-

son värkkäsi 12. minuutilla
1–0 johdon ja Jesse Ketonen
toi vielä 58. minuutilla tico-
laiset 2–2 tilanteeseen.
Lopussa maaleista vastasi
vain kotijoukkue. Atletico

on silti melko jämäkästi loh-
kossaan toisena, lohkon
ykkönen EsPa varmisti jo
sarjanousunsa.

Lauantaina 19.9. kello 16
Atletico testaa Söderkul-

lan tekonurmella SibboV:n
syyskunnon.

Heimo Laaksonen

Syyslämpimät sytyttivät
maali-ilotteluun!
Maaliverkot heiluivat menneellä viikolla voimallisesti. Liekö syyslämpimät sytyttäneet? Hilkkua vaille sarjanousua
oleva MPS takoi Mosassa 6–1 voiton. PuiU nautiskeli Porvoossa 9–2 voiton. Malmin Ponnistajat tylyttivät Spartakia
5–0. MPS/Atletico Malmi tyytyi kahteen maaliin, jotka eivät riittäneet kuitenkaan antamaan pisteitä.

Jalkapallo kolmonen

M

MPS:n valmentajakaksikko, vasemmalla Jyri Nieminen ja pelaajavalmentaja Mark Soutar ovat nousujohteisesti
johtaneet joukkueensa sarjanousun portille.

HEIMO LAAKSONEN
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi,

postitse Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai
Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä

olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon. Viestissä
oltava mukana lähettäjän yhteystiedot.

Tapanila-Seuran oma hirsinen
ilmoitustaulu Mosanurkka Tapa-
nilan torilla on jälleen kunnossa.
Sen päällimmäiset hirret ja niiden
tapitus olivat ajan saatossa lahon-
neet.

– Ponu korjasi avustamanani
Mosanurkan jälleen ehtaan kun-
toon, kiitos Ponu, viestittää seu-
ran puheenjohtaja Vesa Kinnu-
nen.

TL

Mosanurkka kunnossa taas

VESA KINNUNEN

Silminnäkijöitä kaivataan,
keskiviikkona 2.9. noin kello
13.30–14.30 välisenä aikana
Prisman kellariparkkihallissa
(poliisitalon puoleisessa osassa)
iso valkoinen peräkoukullinen
tila-auto kolhi vihreää Skoda

Octaviaa niin, että auto siirtyi
jopa ruudustaan.

Kolhija, saat puhtaan oman-
tunnon kun ilmoittaudut!

Silminnäkijähavainnot nume-
roon 0400 449 638.

Kuka näki auton kolhimisen?

Sain lahjaksi OP-shekin. Menin
lunastamaan sitä Malmin Osuus-
pankista. Eivät lunastaneet shek-

kiä, koska minulla ei ole siellä tiliä.
Sanoin kiitos ja poistuin.

Menin Malmin Nordeaan ja tar-
josin shekkiä. He eivät kysyneet
mitään tileistä, vaan sain lunastaa

rahat.
Sanoin kiitos ja lähdin pois iloi-

sin mielin.
AO

Kaikki muuttuu

Puistola-Päivien perinteinen, jo
39. taidenäyttely oli yleisön ihail-
tavissa sunnuntaihin 13.9. asti
Puistolan kirkon liikuntasalissa,
Tenavatie 4. Avajaisissa 9.9. kuul-
tiin Klaara Pyrhösen viulusooloja.
Tervehdyssanat lausui Puistola-
Seuran I varapuheenjohtaja Ilkka
Uotila.

Runsaan ja varsin tasokkaan
näyttelyn listalla oli 123 teosnu-
meroa, maalausten lisäksi veistok-
sia, keramiikkaa, kynttilänalustoja
ja erilaisia kudonnaisia.

Monet näyttelyn töistä olivat
myytävinä. Lisätietoja saa Leena
Iisalolta, puh. 0400 464 278 tai 09
389 3842.

Helmut Grzembasta on viime
vuosina tullut Puistolan varsinai-
nen ”hovimaalari”, jolta on näyt-

telyssä muutama taulu. Hänen vir-
tuoosinen piirroksensa on uuden

Puistolan Alueoppaan kannessa.
Timo Uotila

Puistola-päivillä taas runsas taidenäyttely

Puistola-Seuran hallituksen jäsenet Seppo Laaksonen, Juhani
Piilonen ja Ilkka Uotila näyttelyn avajaisissa. Taustalla on
edesmenneen Maija-Liisa Kivelän teoksia.

TIMO UOTILA

Siltamäki-Suutarila-Seura ja
Siltamäen Omakotiyhdistys kut-
suivat kesän alussa Siltamäen,
Suutarilan ja Töyrynummen asuk-
kaat kisaan, jossa toivottiin heidän
ottavan kantaa kotialueen kun-
nossa oleviin sekä kohennusta kai-
paaviin asioihin ja kohteisiin. Kan-
taa otetaan kuvaparein (hyvä/huo-
no) sekä niitä kuvaavin että
täydentävin tekstein.

Nyt jo muistoihin jäänyt kesä on
tarjonnut paljon kuvakerronnan
mahdollisuuksia, joita asukkaat
toivottavasti ovat hyödyntäneet
runsaasti. Koillis-Helsingin Lähi-
tiedossa 3.6. julkaistussa kutsussa
kerrottiin kilpailusarjat: koululai-
set ja nuoret, työikäiset ja seniorit.
Kilpailuaikaa on vielä kuukauden
verran ja se päättyy 15.10. Kun-
kin sarjan kolme parasta kuvapa-
ria palkitaan Si-Su päivän iltajuh-

lassa 24.10.
Paperikuvat teksteineen voi toi-

mittaa Siltamäen Seurakuntako-
dille kirjakuoressa, jonka päällä
on viite ”Kulttuurikilpailu 2105”.

Digikuvat (jpg) ja tekstit voi lä-
hettää sähköpostitse osoitteel-
la hannu.puukko@kolumbus.fi,

viestin otsikoksi ” Kulttuurikilpai-
lu 2105”.

Kotialueemme kehittäminen on
meidän kaikkien yhteinen asia.
Olemmehan joukolla mukana täs-
sä kisassa.

Siltamäki-Suutarila-Seura ry
Suutarilan Omakotiyhdistys ry

Kulttuurikilpailu
2015

Kuva Linnunradan puistosta

SiSu-päivässä 5.9. oli paljon
kävijöitä, eikä sadekaan haitannut
tahtia. Ostarilla nautittiin musii-
kista, koululaiset ja vähän van-

hemmatkin pelasivat jalka- tai len-
topalloa, heittivät petankia tai
kävivät minigolfissa. Ruokaa oli
tarjolla monenlaista ja kaikilla oli

niin mukavaa. Kirkossa oli paljon
tapahtumia ja väki mukana päi-
vässä leikkimielellä.

Mukana ollut

Mukavaa tunnelmaa

Siltamäen ostarilla tavattiin tuttuja.

Kirkko auttaa hädässä
Hieno juttu!

Hannu Ormio eli Ponu ihailemassa kättensä töitä
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yhjä pesä –
maalaus ker-
too lasten läh-
döstä kotoa,
tummasävyi-

seen työhön liittyy niin hai-
keutta kuin iloa siitä, että
lapsi pärjää jo omillaan.

– Sitä maalasin pitkään,
monta vuotta. Olen yleen-
säkin hidas maalaamaan.
Tuota Metsän syli –työtä
maalaisin varmaan vielä-
kin, ellei sitä olisi jo tarvin-
nut saada näyttelyyn. Niin
ja Mennyt aika –tauluun

ripsin vielä pensselillä väriä
siinä vaiheessa kun mieheni
jo kiinnitti sen toisella puo-
lella ripustusruuveja, Min-
na Lindblad-Hatamo ker-
too nauraen.

Värikylläisten töiden ai-
heina on muun muassa syn-

tymäpäiväruusuja, häämat-
kan maisemia ja läheisen
metsikön synnyttämää tun-
nelmaa.

– Tapanilankaaren taka-
na oleva metsä on minul-
le rakas paikka. Ensin met-
sä näyttää synkältä, mutta

pian tuleekin pienelle valoi-
salle aukiolle, jonne aurinko
siivilöityy kauniisti. Se on
aina yhtä ihana kokemus!

Lindblad-Hatamo käyt-
tää töissään vahvoja sävyjä.
Hän on jo pitkään maalan-
nut vain öljyväreillä löydet-

TEIJA LOPONEN

Onnenpäivä, Minna
Lindblad-Hatamon

maalauksia
Galleria Viileä punaisessa
20.9. saakka. Päivöläntie
20, avoinna ti-pe 13–18,

la–su 11–15. Vapaa pääsy.

Onnenpäiviä Tapanilassa
Tapanilassa asuvan ja Viertolantien työhuoneellaan maalaavan Minna Lindblad-
Hatamon Onnenpäivä -näyttelyssä on ripaus tuttuja arjen aiheita.

Galleriavieraiden yksi suosikki on kolmen taulun sarja kotipihalta löytyvästä nauhus-kasvista. Kuvassa sarjan Kukassa –teos.

tyään ne aikoinaan uudel-
leen työväenopiston kurs-
seilla.

Taiteellinen luovuus lie-
nee kodin peruja, sillä äiti
oli luova ihminen ja lähetti
tyttärenkin Savonlinnan tai-
delukioon.

–Olin jo neljävuotiaana il-
moittanut, että minusta tu-
lee taiteilijaprofessori. No,
tuli taiteilija ja kuvataiteen
opettaja, professuuri vain
puuttuu, taiteen maisteri
Minna Lindblad-Hatamo
naurahtaa.

Galleria Viileä punaisessa
Minnalla on oma näyttely
nyt kolmatta kertaa.

Niin mielellään kuin ku-
vataiteilija nauttiikin oman
työhuoneensa rauhasta ja
hiljaisuudesta, hän toisaal-
ta rakastaa työtään oppi-
laidensa parissa Porolahden
peruskoulussa.

–Olen opettanut 24 vuot-
ta, enkä ole siihen kyllästy-
nyt. Vaikka kouluissa on
rahasta tiukkaa, me onnis-
tumme luovin keinoin sil-
ti kokeilemaan monenlaisia
materiaaleja ja maalaamme
myös öljyväreillä. On mah-
tava tunne nähdä oppilai-
den innostuvan tekemises-
tään. Välillä kun katselen
heitä, tulee itsellekin sellai-
nen tunne, on heti päästävä
taas maalaamaan.

Hyvistä oppilassuhteista
kertoo, että Minnan näyt-
telyn avajaisissa oli mukana
oppilaita monesta eri vuosi-
kerrasta.

–Moni on jatkanut meiltä
kuvataidelukioihin, Minna
Lindblad-Hatamo kertoo
tyytyväisenä.

Teija Loponen

T

– Tilaisuuden tuotto
menee kokonaisuudessaan
Enbergin perheen hyväksi.
Konsertissa ei kerätä tavara-
eikä muitakaan lahjoituk-
sia, kertoo konserttia järjes-
tävä puistolalainen Leena
Koivisto.

Illan pääesiintyjä on hel-
sinkiläinen party hop -kol-
mikko TCT. Lämmittely-
bändinä on Monsync, jonka
jäsenet ovat Sibelius-luki-
on oppilaita. Väliaikamusii-
kista vastaa puistolalainen

DJ Antti Nurminen, ja illan
juontaa Mari Sainio.

Alle 18-vuotiaille suunna-
tun tukikonsertin järjeste-
lyistä vastaa Puistolan apu-
joukoiksi itsensä nimennei-
den ryhmä. Sen ydinryh-
mässä on Koivisto mukaan
lukien seitsemän aktiivia, ja
joukko toimii tiiviissä yh-
teistyössä Puistola-Seuran
kanssa.

–Olemme naisia ja mie-
hiä, puistolalaisten per-
heitten vanhempia. Eri ta-

voin auttavia on toki paljon
enemmän, mutta ydinryh-
mä koordinoi näitä erilaisia
projekteja, Koivisto kertoo.

Konsertin lisäksi ydinryh-
mä on viime päivinä järjes-
tellyt perheen tontilla käyn-
nissä olevaa palaneen talon
purkutyötä.

Elokuun 12. päivä tapah-
tuneessa tulipalossa kodit-
tomiksi jäivät isä, äiti ja ty-
tär ja poika. Jo muutama
tunti tulipalon jälkeen Puis-
tolassa oli perustettu autta-
miseen tähtäävä Facebook-
ryhmä. Perheelle kerättiin
yhteisvoimin vaatteita ja
muuta tarpeellista unohta-
matta auttaa palosta lasten
avulla selviytyneitä kissoja.
Yksityishenkilöiden lisäksi

myös moni yritys on tehnyt
lahjoituksia.

Koivisto vakuuttaa, että
puistolalaisten auttamishalu
on edelleen voimissaan.

–Vaatelahjoituksia, kodin
tarvikkeita ja kissanruokaa
on lahjoitettu runsaasti ja
niitä on tällä hetkellä riittä-
västi. Viime päivinä akuut-
tia on ollut talkooväen tar-
ve. Palaneen talon jäännök-
set on saatava purettua ja
raivattua pois tontilta mah-
dollisimman pian.

Myös purkutyömaalle on
löytynyt mukavasti talkoo-
väkeä. Talolla ei ollut va-
kuutusta, joka korvaisi me-
netyksiä. Perhe on päättä-
nyt rakentaa tontilleen uu-
den kodin.

–Perhe on ollut hyvin kii-

tollinen saamastaan avusta.
He ovat tällä hetkellä posi-
tiivisella mielellä, vaikka tie-
dostavat odotettavissa ole-

van työmäärän rakennus-
projektiin liittyen, Koivisto
jatkaa.

Heidän tontillaan on

Tukikonsertti ja raivausapua tulipalossa kotinsa menettäneille
Puistolalaisten auttamishalu ei ole hiipunut.
Tulipalossa kotinsa ja omaisuutensa
menettäneen perheen hyväksi on tänään
tukikonsertti Puistolan peruskoulussa ja kodin
raunioilla on viime päivät ollut ahertamassa
purkutalkoolaisia.

Puistolan nuoriso ja muut alaikäiset pääsevät
tänään auttamaan menemällä tukikonserttiin, jonka
pääesiintyjäksi on buukattu kuvan TCT.

PROMOKUVA TCT
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MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–12,
pingistä ti klo 14.15–15.30,
bridge ti klo 9.30–13.30. To
neulekahvila klo 9.30–12,
klo 11.15–14 atk-opastusta
ilman ajanvarausta. Syystorilla
vaihdetaan puutarhan kas-
veja ja syksyn satoa ke 16.9.
klo 10–13. Takaniitynkuja 3.
Enter ry:n tablet-opastus
Vapaaehtoiset vertaisopas-
tajat auttavat tablet-tietoko-
neiden käytössä. Opastus
on henkilökohtaista ja mak-
sutonta. Oman laitteen saa
ottaa mukaan. Syksyn opas-
tukset to klo 10–11 ja 11–12.

Varaa aika Malmin kirjas-
tosta p. 09 310 85072.
Tanssiliikuntaa eläke-
läisille ja työttömille
- itämainen, lattari, ”lavis”,
ym. Syystien palvelukeskuk-
sessa ti klo 11.30. Tied. ja
ilm. Riitta Heleste 040 720
7262. Järj. Korret Kekoon ry
Päivätanssit Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo
12–15. Elävää musiikkia
(17.9. Repa ja Rape), 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.
Geoff Crispin, Risto
Hämäläinen, Leena
Juvonen, Riitta Talonpoika:
Tulen koskettamat
Veistoksia ja taidekeramiik-
kaa. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18.Vapaa pääsy
Malmitalo 27.8.–19.9.
Monta tarinaa, yksi ääni
Leikattujen voimaannuttavia
tarinoita esitellään valokuvaaja
Anna Jarsken valokuvanäytte-
lyssä. 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.
Micke Bjorklof & BlueStrip
Bluesrockin kärkikaartiin kuu-
luva kokoonpano palkittiin
Vuoden yhtyeenä Finnish Blues
Awards 2015 -gaalassa. Liput
15e. Malmitalo to 17.9. klo 19.
Matti Sääski: Piileviä kuvia
Stereovaikutelmaa hyödyntäviä
maalaus- ja valokuvapohjaisia
teoksia sekä peilikuvateoksia.
Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy
Malmitalo 24.9.–17.10.
Elonkorjuu: Moving on
Peruuntunut sairastapa-
uksen vuoksi. Jo ostetut
liput lunastetaan takaisin.
Rakkautta & Anarkiaa
Malmitalossa: Kotimaisia
lyhytelokuvia
Koosteessa nähdään elo-
kuvat Perintö, ohjaus Jussi
Hiltunen, Puuttuminen,
ohjaus Salla Taskinen ja
Hyvää joulua, ohjaus Matti
Ijäs. Kesto yhteensä noin 1h
10min. K12. Vapaa pääsy
Malmitalo ti 22.9. klo 18.
Rakkautta & Anarkiaa
Malmitalossa: From the
Depths of my Heart
Unenomainen elokuva on sekä
jännitysnäytelmä että sairau-
denkuva. Kesto 95 min. K16.
Puhutaan ruotsia. Tekstitys
englanniksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo to 24.9. klo 18.

– mielen sopukoissa

Dr. Helander

pukk ioissa

Out

la 19.9. klo 14 ja ke 23.9. klo 18, liput 6 €
Kehuttu, upea animaatio täynnä tunteita.
94 min. K7. Puhutaan suomea.

ti 22.9. klo 18, vapaa pääsy
Perintö, Puuttuminen ja Hyvää joulua.
65 min. K12.

pe 18.9. klo 19, alk. 15 €
Progressiivista rockia ja rhytm’n bluesia.

ti 22.9. klo 19, alk. 15 €
Bluesmiehen uutta levyä juhlitaan
komeasti!

8 99 kkllo 19 alk 15 €

Moving on

tii 2222 99 kkllo 18 vapaa pääsy

Kotimaisia lyhytelokuvia

Liza the Fox Fairy

From the Depths of my Heart

Katso lisätietoa: malmitalo.fiKKaKattstsoo llililili ääsäsätitititieetoa
Rakkautta

mmmiititititit lllalalalooo.fifififififi
Anarkiaa

aaaaa::::: mmmmmalmttetetoaoaaoaoa mamaaaamallllmlmlmlmlmlm

AAAAA&

pe 18.9. ja la 19.9. klo 18, liput 6 €
Mihin ihminen pystyykään rakkauden
tähden! 119 min. K16.

e 1188 99 jja lla 1199 99 kklo 18

Kätilö
Kino Helios:

MMMMooviiing on
Elonkorjuu

–– iimimimimi llelelelelenenen ssoopsoop

OOOOOInside utttttt
3D

to 24.9. klo 18, vapaa pääsy
Ruotsalaista unenomaista kauhua.
95 min. K16. Tekstitys englanniksi.

to 1.10. klo 18, vapaa pääsy
Musta komedia Lizasta, jonka miesystävät
kuolevat oudosti. 97 min. K12. Tekstitys
englanniksi.

elllllandddder
Country Boy

Kino Helio
s:

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

Joviaalina herrasmiehenä
tunnettu Konni Huber toimi
tapanilalaisen Sanduddin
tapettitehtaan isännöitsijä-
nä ja oli samalla kansainvä-
listä menestystä kerännyt
haulikkoampuja. Ilkka
Uotilan kokoamassa teks-
tissä kerrotaan Konnin isän
tulleen Suomeen Helsingin
vesijohtoverkoston rakenta-
mista valvomaan. Perhe jäi
Suomeen, isä perusti Rob.
Huberin vesijohtoliikkeen ja
Konni työskenteli alkuun
useassa eri yrityksessä Suo-
messa valmistuttuaan insi-
nööriksi Saksassa.

Konni Huber saavut-
ti haulikkoammunnas-
sa muun muassa Suomen
mestaruuden, PM –kultaa
ja EM-pronssia. Pariisin
olympiakisoissa hän sijoit-
tui henkilökohtaisessa sar-
jassa hopealle ja joukkue-
lajissa pronssille. Kymmen-
kunta vuotta myöhemmin
hän palasi kilpauralle voit-

taen Malmin ampumara-
dalla pidetyissä kilpailuissa
MM-kisojen parhaan hau-
likkoampujan tittelin. Maa-
ilmanmestaruuden jälkeen
Konni Huber jakoi menes-
tyksellistä ampumauraan-
sa sekä toista harrastustaan,
kalkkunoiden kasvatusta.
Molemmista harrastuksista
Ilkka Uotilalla on mukavia
tarinoita alueoppaassa.

Kuvituksena on paitsi
mielenkiintoisia kuvia Hu-
berista, myös havainnekuva
Sanduddin tapettitehtaasta,
josta oli alun perin tarkoitus
tulla valtavan suuri tehdas-
kortteli.

Matti Mannila on koon-
nut alueoppaaseen varsin
kattavan tarinan Ajaaks täs-
tä kukaan? –otsikolla auto-
mobiilien kehittymisestä lin-
jabiileiksi, joita Puistolan
seudullakin alkoi kohdata
yhä useammin.

”Judenin porukasta” syn-

Bussilinjojen synnystä
tanssilavojen loppuun
Puistolan Alueopas valottaa tällä kertaa muun
muassa alueen julkisen liikenteen syntyä vuodesta
1927 lähtien, Puistolan tanssilavojen 50 vuotta
kestänyttä voittokulkua sekä suurmies Konni Huberin
elämänuraa.

tyi Judén & kumpp., jota
seurasi myöhemmin Oy Lii-
kenne Ab. Käytössä oli 14–
16 paikkaiset Fisher-auto,
Chevroletit ja Volvo.

Mannilan kokoama his-
toriikki sisältää niin kuvia
vanhoista linjureista kuskei-
neen, kuin tietoa linjareiteis-
tä ja niiden kehittymisestä
1990-luvulle saakka.

Varsin kattava kooste on
myös Juhani Vahteen kir-
joittama tarina Puistolan
tanssilavoista, joilla pyö-
rähdeltiin 50 vuoden ajan.
Työväenyhdistyksen tans-
silava oli Vanhan Porvoon-
tien lähistöllä santakuopan
reunalla, VPK:n lava taas
keskellä asutusta, nykyisen
Puistolanraitin ja Nurkka-
tien kulmauksessa.

Tanssilavat elivät nousu-
ja laskukausia, väkeä yri-
tettiin saada mukaan niin
huvipostikortein kuin leh-
ti-ilmoituksillakin. Tanssin
ohella tarjolla oli kenttäpe-
lejä ja ravintola, niistä kun
ei tarvinnut maksaa korke-
aa huviveroa.

Lavojen menestymises-
tä ja omistajanvaihdoksista
kerrotaan Vahteen tekemäs-
sä tekstissä varsin tarkasti ja
hauskoja sattumuksia esille
nostaen.

Puistolan Alueopas
jaettiin puistolalaisiin talo-
uksiin Puistola-päivien alla.
Siitä löytyy niin alueen pal-
velut kuin ajankohtaista tie-
toakin. Ajankohtaiseksi voi-
si määritellä myös Juhani
Piilosen tekstin Aurinkomä-
en alueesta, sitä kun on vii-
me vuosina rakennettu reip-
paasti. Tarina tuo uusille
asukkaille mielenkiintoista
tietoa menneistä ajoista ja
taloista.

Puistola-Seuran julkaise-
ma Alueopas ilmestyi nyt
jo 38. kerran. Kannen piir-
roskuvassa on tällä kertaa
Tullivartija Katajamäen ta-
lo Lepola Rukoushuoneen-
tie 3:ssa. Piirroksen on teh-
nyt Helmut Grzemba.

Teija Loponen

Puistolan tukikonsertti
ke 16.9.2015 Puistolan

peruskoululla, liput 5 e. TCT,
Monosync, DJ Antti Nurminen.
TCT:n soundcheck n. klo 17.
Ovet avautuvat n. klo 17.30.

Sisään yläasteen ovista,
Koudanpolun puolelta.

asuntovaunu, jossa he aiko-
vat asua sekä kontti, jossa
on keittiö ja oleskelutila.

Puistolan apujoukoista on
tulossa pysyvä ryhmä.

–Tarkoitus on koordinoi-
da avustustoimintaa jatkos-
sakin sitä tarvitseville puis-
tolalaisille - naapuriavun ni-
missä. Kyseessä ei tarvitse
olla tämän tapainen iso ka-
tastrofi, vaan myös pienem-
missä avuntarpeissa voim-
me olla hyödyksi, Koivisto
summaa.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupunginkirjastoissa työskentelee datanomiopis-
kelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyvää palkatonta
harjoittelujaksoa. Nämä digitalkkarit auttavat ja opastavat
asiakkaita kirjastossa erityisesti tietoteknisissä asioissa.
Digitalkkari auttaa esimerkiksi tulostamisessa, skannaa-
misessa ja kopioimisessa.
Digitalkkari opastaa myös omien mobiililaitteiden, kir-

jaston e-aineistojen ja erilaisten mobiililaitteiden perus-
käytössä.
Suutarilan kirjastossa työskentelevä digitalkkari Igor

Yagin auttaa ja opastaa tietokone- ja mobiililaitteiden
käytössä myös Siltamäen Korttelituvassa perjantaina
18.9. kello 11.30. Tupa on seurakuntakodissa, osoitteessa
Jalopeurantie 5.
Kirjastossa Yagin työskentelee ja hänelle voi varata ajan

23.10. saakka.
TL

Digitalkkari
Korttelituvassa



Dr. Helander – Country Boy
Bluesmiehen uutta
levyä Country Boy juhli-
taan komeasti! Liput 15e.
Malmitalo ti 22.9. 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
Peppi-päivä Malmin kirjas-
tossa la 19.9. klo 11–14!
Lastenosastolla askarrellaan
herra Tossavainen, kiinnite-
tään 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.
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.
Kävelytempaus
17.9. klo 13 ja 17 Malmin
Syystien palvelutalon edus-
talta. Tavoitteena ulkoilut-
taa asukkaita lähialueella,
myös rollaattorilla liikkuvia, klo
13–13.30. Järj. Tapio Ojanen.
Kävely hautausmaalle
17.9. klo 17 kokoontuminen
Malmin torilla ja kerätään tupa-
kantumppeja roskapihdeillä.
Tutustutaan Malmin hautaus-
maalla mm. seuraaviin hauta-
paikkoihin: Tapio Rautavaara,
Sten Suvio, Olavi Virta,
Kaarlo Haltia, Kullervo Linna,
Aarne Saarinen ja Elli ja Kalle
Hagert. Järj. Tapio Ojanen.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Outi Les Pyy
To 24.9. klo 18–20. Trashion-
taiteilija Outi Les Pyy ker-
too kierrätysmuodista, vaat-
teiden muokkaamisesta, kus-
tomoinnista ja roskatuo-
mion saaneen materiaalin
uudistamisesta uuteen
kukoistukseen. Puistolan
kirjasto, Nurkkatie 2.
Vapaa pääsy.
Tukikonsertti
Nuorille 7-luokkalaisista
17-vuotiaisiin suunnattu kon-
sertti. Pääesiintyjä TCT , läm-
mittelijänä Monsync. Paikalla
myös DJ , juontaa Mari Sainio.

Konsertin tuotto
tulipalossa kotinsa menettä-
neen puistolalaisen perheen
hyväksi. Tapahtuma on päih-
teetön. Puistolan peruskoulu
16.9. Sis.pääsymaksu 5e.
Puistolan Martat
Ilta jäsenille: Vapaata seu-
rustelua. Voit ottaa käsityön
mukaan. To 17.9.2015 klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Sadonkorjuujuhla
Leikkipuisto Nurkassa ke 23.9.
klo 9.30–11.30. Siistitään
yhdessä pihaa, leikitään
yhteisleikkejä ja voi osallis-
tua touhutöppöset tuoki-
oon. Ulkohallissa kirppis alk.
klo 9.30, ei pöytämaksua. Ilm.
etukäteen p. 09 310 57521,
lp.nurkka@hel.fi. Nurkkatie 2.
Puistolan Eläkkeensaajat
Tiistaitapaaminen Puistolan
Kirkolla 22.9. klo 13.
Jumppa, kertamaksu sekä
klo 14 Sinikka Vepsä ker-
too ruokasuositusista.

PUKINMÄKI
Björn ja Auli Haleniuksen
kivikokoelma
Kivikokoelmassa yhdistyy
kaksi intohimoa, mineraali-
kivien keräily ja kivenhionta.
Pukinmäen kirjasto, 30.9. asti.
Enter ry:n syksyn opastukset
Vertaisopastajat auttavat tie-
tokoneiden, tablettilaittei-
den kuin kännyköidenkin käy-
tössä. Opastus on henkilökoh-
taista ja maksutonta. Syksyn
opastukset aina ke klo 14–15
ja 15–16 sekä lisäksi paritto-
man viikon 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. Pukinmäen kirjasto.
Satutunnit
Pukinmäen kirjas-
tossa aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.
Yhteislaulua
Ti 29.9. klo 17.30 Madetojan
palvelutalossa, Madetojankuja
3. Laulattamassa Kalle

Partanen ja
Esko Rantanen.
Vapaa

pääsy. Järj.
Pukinmäki-seura

Valokuvia
Pukinmäen Kisan toi-

minnasta kesäkaudella 2015
esillä Pukinmäen kirjastossa.
Pukinmäen Rastit
tulossa la 3.10. Järj.
Pukinmäki-seura paikkakun-
nan yhdistysten kanssa
Teatteriretki Hämeenlinnaan
Retki Hämeenlinnan teatte-
riin 7.11. katsomaan Antti
Vihisen kirjoittamaa näytelmää
Sibelius – Kohtalon yhteydet.
Retki sis. bussimatkat, teat-
terilipun, opastetun kierrok-
sen Sibeliuksen syntymäko-
dissa, leivoskahvit teatterissa
ja lounaan Piparkakkutalossa.
Hinta 90e. Ilm. Eira Koskiselle
0400 219 260 tai Kauko
Koskiselle 09 351 1155. Järj.
Pukinmäen Kokoomus ry.
Kuutamokävely
Ma 28.9. ihastellaan täysi-
kuuta. Kävelylle lähdetään klo
18 Tuomarinkylän kartanon sil-
lan luota uimarannalta, jonne
myös palataan. Edestakainen
matka noin 7 km. Kävellään,
vaikka kuu ei suostuisikaan
näyttäytymään eikä pieni sade-
kaan haittaa. Vapaa pääsy.
Lisätied. p. 050 5814118
ja ritva.tuomisto@outlook.
com. Järj. Helsingin kaupun-
gin liikuntaviraston lähiölii-
kunta ja Pukinmäen Kisa ry.

SILTAMÄKI
Korttelitupa
Ti ja pe klo 11–14. Syyskuun
vieraat: Digitalkkari Igor Yagin
pe 18.9. klo11.30. Tietokone-
ja mobiililaitteiden käyttö. Ti
22.9. klo 12, viestintäpäällikkö
Leena Valkonen Vanhustyön
keskusliitosta tutustuu toi-
mintaan. Pe 25.9. pastori
Martta Paijola ja diakoni Merja
Saviniemi kertovat työstään.
Ti 29.9. klo 12 muistineu-
voja Jari Jokiluhta Alzheimer-
yhdistyksestä puhuu muistista
ja siitä, milloin pitäisi huoles-
tua tilanteesta. Korttelitupa,
Jousimiehentie 5 (srk-koti).

SUUTARILA
Digitalkkari
Suutarilan kirjastossa 25.8.

– 23.10. Maksutonta yksi-
löopastusta ajanvarauksella.
Opastusta on mahdollista
saada myös venäjäksi. Ajanvar.
p. 09 31085074, suutarilan_
kirjasto@hel.fi tai paikan päällä.
Novellikoukku
Novellikoukku to 24.9.
klo 18–19.30 Suutarilan
kirjastossa.

TAPANILA
Boccia-haaste
Tapanilan Kotien Puolesta ry
haastaa kaikki Tapanilan yhtei-
söt, yhdistykset ja perheet 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.
Balladeja
Varpunen esittää omia ja
muiden balladeja pe 25.9.
klo 18 PuutarhaJuhlassa,
Päivöläntie 15.

TAPULIKAUPUNKI
Tapuli 40 vuotta
-juhlaviikko kirjastossa
Ma 21.9. klo 18 Siluettitaiteilija
Sirkka Lekman kertoo silu-
ettitaiteen historiasta, esitte-
lee kirjaansa ja leikkaa näyt-
teeksi siluettikuvan. Ti 22.9.
klo 18 Liike on ovi oppimiseen
– aivojumppaa. Ohjaajana
Eeva-Helena Vartiainen. Ke
23.9. klo 14–18 esittelyssä
Kaupunkiverstaan 3D-tulostin.
Pe 25.9. klo 14–18 Nuorten
Tapuli -tapahtuma kirjas-
ton edustalla Ajurinaukiolla.
Helsingin medialukion moni-
kulttuurisuus-näyttely alk. 18.9.
Peppi-päivä
Tapulikaupungin kirjas-
tossa vietetään koko per-
heen Peppi-päivää to 24.9.
Klo 14–17 pinssipaja, klo
17–18 mehutarjoilu, klo 18
Peppi Pitkätossu satuesitys.

14 Menot

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

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

Jalkahoitaja AT

09-3402028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com
MALMIN UIMAHALLI
PEKANRAITTI 14
00700 HELSINKI

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

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

jalkaterapiatalus.fi

Jalkaterapia
Talus

Esityken kesto n. 45 min, yli
3-vuotiaille. Vapaa pääsy.
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senioreita
vertaistukihenkisesti tieto-
teknisissä ongelmissa ker-
ran viikossa ti klo 12–14.
Tapulikaupungin kirjasto.

VIIKKI
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjastossa
ke klo 10.

Hetkessä – luontoaiheisia
maalauksia ja grafiikkaa
Gardenian käytävägalle-
riassa, avoinna ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
28.8.-24.9., Koetilantie 1.

Siluetti-ilta
Tapulikaupungissa

Siluettitaiteilija Sirkka
Lekman kertoo

kirjastossa siluettitaiteen
historiasta, esittelee
kirjaansa ja leikkaa

näytteeksi siluettikuvan.
Sirkka Lekman ehtii leikata

muutamia siluettikuvia, 5 euroa/kpl.
Tapahtumapaikkana maanantaina 21.9.

kello 18–19.30 on Tapulikaupungin
kirjasto, Ajurinaukio 5, 2 krs.

P
E
Va

pää
Pukin

Valokuv
Pukinmäen

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

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

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

TEIJA LOPONEN

Sanaristikko nro 17/2015
oikea ratkaisu
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HAMMASLÄÄKÄRIT

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Helsinki

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

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

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

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272

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

040 712 8888

KATTOREMONTIT
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Ja paljon muita palveluita!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

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

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

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Soita
ilmainen
mittaus

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

•Peililiukuovet

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

www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

facebook.com/
lahitieto

Kivipyykintie 6,
00710 Helsinki
Info@sahkosalo.fi
040 506 4481
050 547 1250

Kaikki
sähköalan työt

Sähkö-Salo Oy

Koillis–Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa
ota yhteyttä myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

Pakettiauto + mies tai 2.
huonekalut • pienmuutot
sorttiasema • kierrätys

Melkein kaikki mitä tarvitsee
siirtää paikasta toiseen.

p. 040 87 28 248
infopalvelu15@gmail.com



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




