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Uutiset:
Naapurusto ei vastusta
nuorten tuloa Kunnantielle.
Urheilu:
MPS:n nousua saa vielä odottaa.
Kulttuuri:
Malmin Mieslaulajille
on kertynyt ikää.

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi

Asukkaat viihtyvät
Maamiehentiellä
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PIIPUNPELLITYKSET, IKKUNALISTAT, PALOTIKKAAT, LUMIESTEET, KONESAUMAKATOT

VESIKOURUT
(puolipyöreä/kantikas)

UUDENMAAN PELTITYÖ OY

Myös
perinteiset
konesauma-

katot

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

Kattojen
maalaus,
huolto ja

paikkaustyöt

TIILI-,VARTTI-JA PELTIKATTOJEN
PESUT JA PINNOITUSTYÖT

Classic-katot
ja asennus-

palvelu

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.

[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!

RAMSINNIEMI OKT

Arkkitehti Pinomaan suunnittele-
ma kivirakenteinen omakotitalo.
5h, k, sauna, peh, 2 auton talli
ym. n. 230 m². Tontin koko 1153
m². Rakennusoikeutta käyttämät-
tä. Hp. 390.000 €. Verkkotie 2

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

TAPANINKYLÄ OKT

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 550 m². Rak.oikeus 165 m².
Lisäksi saa rakentaa autosuoja-
ja varastotilaa 42 m².
Hp.145.000 €. Verkkotie 2

OK-TONTTI VUOSAARI

OK-TONTTI MALMI
Tasainen, kovapohjainen kadun-
varsitontti 500 m². Rak.oikeus 125
m² + 35 m². Kauko- tai maalämpö
mahdollinen. Hp. 145.000 €.
Tapperinkuja 11

OK-TONTTI SUUTARILA
Pientalotontti 1480 m² Suutari-
lassa. Rakennusoikeus 370 m².
Asuntojen lukumäärää ei rajattu.
Hp. 330.000 €. Kointähdentie

Tasainen puistoon rajoittuva
tontti 811 m². Rakennusoikeus
162 m². Autotalli valmiina.
Hp. 80.000 €. Tuulikintie 28

PÄIVÄKUMPU OK-TONTTI

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,
kaunis oma tontti. Tontti n. 773
m². Vaihdossa 3-4h, k, sauna.
Hp. 320.000 €. Hiirakonkuja 5

TAPANINVAINIO OKT

SI
VU

OKTOBERFEST
1.10.–4.10.

www.kaari18.fi
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Yhteiseksi hyväksi

Y
hteistyöllä saadaan paljon aikaan.
Sen osoittaa todeksi viikonloppuna
Puistolassa toteutettu etanajahti.
Yhdestä ihmisestä liikkeelle lähtenyt

tempaus sai monet innostumaan. Osa ryhtyi
idean isän Timo Kohon kanssa hoitamaan käy-
tännön järjestelyjä, osa innostui itse hankkeesta,
espanjansiruetanoiden keräämisestä urakalla.
Tehtävä on yhtä aikaa helppo ja vaikea. Etanoi-
den kerääminen on sinänsä helppoa, niitä löytää
kosteista paikoista. Vaikeaa on niiden totaalinen
hävittäminen, sillä niiden lisääntymiskyky on
hurja, jopa 400 munaa kesässä. Lisäksi etana
kykenee lisääntymään itsekseen, ilman kumppa-
nin apua. Tämän viikonlopun jälkeen etanoita
kuitenkin on Puistolassa hivenen vähemmän. Ja
jos niiden hävittämisinto jatkuu kunnes kylme-
nee ja ne painuvat maan alle, saatetaan kantaa
saada ratkaisevasti paikallisesti pienennettyä.

Erilaisten hyvien asioiden toteuttamiseen tarvi-
taan aina sekä itse idea, että motivoiva mootto-
ri. Jostain syystä nuo moottorit ovat usein niitä
samoja ihmisiä, jotka toimivat jo monessa jär-
jestössä ja yhdistyksessä. Viime viikkojen pako-
laistulvat ovat herättäneet monet ihmiset autta-
maan sodan alta lähteneitä tulijoita vaikkapa
vaatekeräyksin. On upeaa, että välitetään ja
annetaan tukea sitä tarvitseville. Uusista autta-

mistarpeista huolimatta myös vanhat toiminta-
muodot kaipaavat tekijöitään. Vanhustyön kes-
kusliitossa ollaan huolissaan siitä, ettei heidän
senioreille tukihenkilöitä kouluttaville kursseille
ole nyt ilmoittautunut yhtään vapaaehtoistoimi-
jaa. Kotona yksin asuvat ikäihmiset kun kaipaa-
vat kipeästi juttukaveria ja seuraa ulkoiluun.

Vanhustyön keskusliiton ohella muun muassa
seurakunnat, SPR ja Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto kouluttavat työikäisiä ja eläkeläisiä toi-
mimaan lasten, perheiden ja vanhusten tukena.
Kunnat eivät pysty riittävässä määrin erilaisia
tukimuotoja tarjoamaan, joten täysin vapaaeh-
toisten panosta tarvitaan yhä enemmän ja use-
ammassa asiassa. Niin kantasuomalaisten, kun
tänne tulleiden pakolaistenkin parissa. Toivotta-
vasti auttajilla riittää intoa ja aikaa, vapaaeh-
toistyö ei saisi muodostua tekijälleen taakaksi.

On upeaa, että
ihmiset jaksavat välittää
ja antaa tukea
sitä tarvitseville.

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
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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.!

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

Alla esimerkkejä avajaistarjoustuotteistamme 4kpl asennettuna.

Koko Edullinen uusi
175-65/14 248€ 320€ 300€ 215€
195-65/15 315€ 286€ 375€ 365€ 245€
205-55/16 388€ 345€ 480€ 465€ 280€
225-45/17 480€ 444€ 600€ 599€ 300€
225-40/18 549€ 488€ 666€ 626€ 305€

talvirenkaat vanteelle asennettuna 4 kpl alla esimerkkejä.

Koko HKPL8 Edullinen uusi
195-65/15 495€ 445€ 495€ 395€ 330€
205-55/16 643€ 555€ 666€ 485€ 342€
225-55/16 730€ 698€ 755€ 598€ 365€

TERVETULOA TÄYDEN PALVELUN RENGASTALOON
TIKKURIKUJA 1 00750 HELSINKI
020-71 81 611
www.gtrengas.fi

Arkisin 8-18
Lauantaisin 9-15

Tutut miehet vuosien takaa toivottavat sinut
lämpimästi tervetulleeksi!

Tikkurikuja 1 00750 Helsinki

SOITA 020 71 81 611

Aluvanteet
alkaen kpl

15” 65€
16” 75€
17” 85€

AVAJAISTARJOUKSET!!!

ENNAKKOVARAAJAN ETU

TIKKURILA ON AVATTU!

(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%

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?
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Suutarilan siirtolapuutarha etenee hissukseen. Sivu 6.

–Luin lehdestä, että Laut-
tasaaressa oli kerätty espan-
jansiruetanoita Korkeasaa-
reen. Sain idean, että miksei
niin tehtäisi täälläkin, kun
Puistolassa näitä etanoita
tuntuu olevan todella pal-
jon, kertoilee Timo Koho
etanajahdin taustoja.

Rakennusvirastossa käy-
dyt neuvottelut johtivat tu-
loksiin ja Korkeasaari lu-
pasi ottaa etanat vastaan.
Sieltä tosin ilmoitettiin, että

niitä ei saisi kerätä aivan tol-
kuttomasti, kattilat riittävät
noin 30 kilon keittämiseen.

– Korkeasaaressa etanat
siis keitetään, osa pakaste-
taan ja osa päätyy eläinten
leluiksi, osa suoraan ruoan
joukkoon. Ehdoton vaati-
mus on, että Korkeasaareen
vietäessä etanat ovat vielä
elossa, ne eivät saa tukehtua
kuoliaiksi ja siksi ämpärin
saa kerätä ihan korkeintaan
puolilleen, opasti Timo Ko-

ho ämpärien hakijoita.

–Puistolassa on paljon
aktiivisia asukkaita, meillä
on facebook-ryhmässä var-
maankin 2500 ihmistä. Sitä
kautta tietoa viikonlopun
kestäneestä etanakeräykses-
tä lähdettiin levittämään,
Timo Koho kertoo.

–Minä en ole facebookis-
sa, mutta kuulin keräykses-
tä ja tein siitä paperiesitteen,
jota lähdin levittämään

etenkin Aurinkomäen asuk-
kaille. Siellä maneesin ym-
päristössä espanjansirueta-
noita on todella paljon, tie-
tää lähes joka ilta etanajah-
dissa käyvä Heljä Nykänen.

Heljä oli myös jakamas-
sa ämpäreitä ja valistamassa
ihmisiä espanjansiruetanan
ulkonäöstä, jotta Korkea-
saaren ämpäreihin ei eksyi-
si myös ukkoetanoita.

Nykästen oma sirueta-
nasaalis oli lauantaiaamuna
noin 300 yksilöä.

– Kannattaa tarkkailla,
missä ne liikkuvat. Etanat

nimittäin kulkevat yleen-
sä ihan samaa reittiä joka
päivä. Reitit oppimalla on
helppo kerätä etanat talteen
päivä toisensa perään, Heljä
Nykänen opastaa.

Viikonlopun saalis vä-
hensi Puistolan tappajaeta-
nakan-

taa monella tuhannella yk-
silöllä, mutta ellei niitä ke-
rää säännöllisesti pois siihen
saakka kun lämpötila las-
kee alle viiden asteen, ne jat-
kavat lisääntymistään.

Teija Loponen

Puistolalaiset tappajaetanajahdissa

Korkeasaari sai
ämpäritolkulla etanoita
Sateinen perjantai-ilta Puistolan torilla: Peräkärryn
kuomua avataan tasaista tahtia ja valkoiset
ämpärit lähtevät kulkijoiden mukaan. Suuri
espanjansiruetanajahti on alkamassa.

TEIJA LOPONEN

Heljä Nykänen ja Timo Koho opastivat etanajahtiin lähteviä. Jokaisessa ämpärissä oli kirjalliset ohjeet mukana.

pp j
nakan-

Etanat lisääntyvät vauhdilla.
Myös munat kannattaa kerätä

heti niitä nähdessään.

Peräkärry täyttyi
iltamyöhällä ja

aamuvarhaisella
etanaämpäreistä.

HELJÄ NYKÄNEN

PEKKA AHLSTRAND

Lasinpuhaltajantien ryh-
märakentamiskohteessa on
14 omakotitaloa, jotka ovat
alttiita Tapulikaupungintieltä
kantautuvalle liikenneme-
lulle.
Asemakaava määrää, että

talot on suojattava melulta
sekä tontin etelä- että itäreu-
nalta. Itäreunalta puuttuvaa
kunnon suojausta on setvitty
oikeutta myöten.
Kunnollisen meluaidan

tekoa vaatii Tapulikaupungin-
tien pauhua lähinnä olevassa

talossa asuva henkilö. Hän
perustelee vaatimustaan sillä,
että meluaidan toteuttami-
sesta ja toteuttamisvastuista
on sovittu aikanaan Helsin-
gin kaupungin kiinteistöviras-
ton ja ryhmärakennusprojek-
tin rakennuttajakonsultin kes-
ken. Pituudeltaan 41 metrin
meluaitaa on mainostettu ai-
kanaan myös talojen myynti-
materiaaleissa.

Kiinteistövirastolla oli yh-
tiölle melusuojaa koskeva lu-

paus, että kaupunki korvaa
puolet aidan rakentamisku-
luista enintään kymmeneen
tuhanteen euroon asti. Virasto
on maksanut aidasta 9600
euroa lokakuussa 2011.
Aidasta jäi kuitenkin raken-

tamatta koko itäreuna eli vii-
den metrin osuus. Tontin
vuokralainen lupasi rakentaa
sen omalla kustannuksellaan
ostamansa talon suojaksi.
Aita ei kuitenkaan pidä au-
tojen pauhua loitolla, ja siksi
vuokralainen vaatii kaupunkia

rakentamaan kunnollisenme-
luaidan, jota asemakaavakin
edellyttää.
Tontin haltija on vaatinut

meluaidasta vastuuseen kiin-
teistövirastoa. Kiinteistölauta-
kunta on kuitenkin kerta ker-
ran jälkeen päättänyt, ettei
asia kuulu sille. Tontin vuokra-
lainen on valittanut lautakun-
nan päätöksestä hallinto-oi-
keuteen ja sen päätöksestä
vielä korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen, joka ei ottanut asiaa
käsittelyyn. Hallinto-oikeuden
mukaan meluaidan teko ei
kuulu kiinteistövirastolle.

Nyt tontin vuokralainen vaatii
aidan tekijäksi rakennusviras-
toa, joka ei katso asian kuulu-
van sille. Virasto katsoo, että
melulta suojaava aita on tont-
tiaita, jonka suunnittelusta, to-
teutuksesta ja ylläpidosta vas-
taa yksikäsitteisesti tontin hal-
tija.
Tontin vuokralainen on teh-

nyt rakennusviraston päätök-
sestä oikaisuvaatimuksen.
Hakijan mukaan hänellä on
ollut käsitys siitä, että vastuu
meluaidasta kuuluu kaupun-
gille, koska kaupungin teke-
missä projektiesitteissä aita

on piirretty ja mainittu, asi-
asta erikseen kysyttäessä
aidan on vahvistettu tulevan
kaupungin valitseman pro-
jektikonsultin toimesta. Li-
säksi ympäristönsuojelulaki
lähtee aiheuttamisperiaat-
teesta eli vaaran aiheuttavan
toiminnon harjoittaja vastaa
vaikutusten ehkäisystä.
Yleisten töiden lautakunta

hylkäsi oikaisuvaatimuksen
kokouksessaan pysyen vi-
raston kannassa, että aidan
teko ei kuulu virastolle.

Pirjo Pihlajamaa

Meluaidan rakentajasta on syntynyt kiista
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Koillis-Helsinki
Helsingin kaupunki huutokauppaa maillaan olevat
joulukuusien myyntipaikat tänäkin vuonna ensisijaisesti
Huuto.netissä.
Yhden paikan lähtöhinta on paikasta riipuen 150–

300 euroa. Huutokaupattavia paikkoja on reilu sata. Jos
myyntipaikkoja jää yli, luovutetaan ne lähtöhinnalla ha-
lukkaille.
Koillisen myyntipaikat ovat Ylä-Malmin tori, Pihlaja-

mäen ostoskeskus, Latokartanon Kevättori, Tapanilan
tori, Puistolantori, Maatullinaukio, Jakomäen ostoskes-
kus, Kalteentie–Kalteenpolku, Eteläniitynpolku-Isonkai-
vontie, Pihlajamäentie-Meripihkatie ja Hattelmalantie-
Harjannetie. Lähtöhinnat vaihtelevat 150 ja 200 euron vä-
lillä.
Yhdistysten ei tarvitse osallistua huutokauppaan, vaan

ne voivat vuokrata yhdenmyyntipaikan kirjallisella hake-
muksella lähtöhintaan.
Tukkutorin hallinnassa olevat myyntipaikat vuokraa ra-

kennusvirasto sovitun käytännönmukaan.
Tuloja myyntipaikkojen vuokrauksesta on tullut kau-

pungille noin 80 000 euroa vuodessa.
PP

Joulukuusille tulee
myyntipaikka huutamalla

Suutarila
VVO Kodit Oy:n omistama Asunto Oy Helsingin Per-
tunpellontie 6 on ostamassaHelsingin kaupungilta 2340
neliömetrin kokoisen kerrostalotontin. Kauppahinta on
1 280 000 euroa.
VVO aikoo rakentaa tontille vuokra-asuntoja.
Kauppaehtojen mukaan tontti tulee toteuttaa kaupun-

kikuvallisena ja toiminnallisena kokonaisuutena vieressä
olevan Pertunpellontie 8 tontin kanssa.
Rakennettavat asunnot on pidettävä vapaarahoittei-

sessa vuokra-asuntokäytössä vähintään kymmenen
vuotta rakennuksen käyttöönotosta lukien.

PP

Kaupunki myy miljoonatontin
vuokratalokohteeksi

Malmi
Helsingin kaupunki suunnittelee Malmin lentoken-
tälle ja sitä ympäröiville alueille uutta kaupunginosaa
noin 25 000 asukkaalle. Alueelle laaditaan aluksi kaava-
runko, jota valmistellaan syksyllä yhdessä kaupunkilaisten
kanssa. Malmin työhuone -workshopeissa 1.9. ja 3.9. koot-
tiin osallistujien kokemuksia ja tietoa alueesta sekä suun-
niteltiin, millainen kaupunginosasta tulee parhaimmillaan.
Kaavarungon esittelyssä keskiviikkona 30.9. kello 17 al-

kaen keskustellaan nähtävillä olevasta kaavarungosta. Ti-
laisuus on Stadin ammattiopistossa, Vilppulantie 14.
Kaavarunkoon ja muuhun valmisteluaineistoon voi tu-

tustua 21.9.–12.10. Malmitalossa sekä Malmin, Tapanilan,
Puistolan ja Jakomäen kirjastoissa ja netissä: www.hel.fi/
suunnitelmat
Mielipiteet kaavarungosta tulee jättää Helsingin kau-

pungin kirjaamoon viimeistään 12.10.2015.
Teija Loponen

Kentän kaavarunko
esittelyssä

Viikki
Viikinrannan teollisuusalueen rakennuskanta on pe-
ruskorjausvaiheessa. Jotta rakennustenmittava perskor-
jaus kannattaa, haluavat yrittäjät pidentää kaupungilta
vuokraamiensa tonttien vuokrasopimuksia.
Vuokrasopimusten pidennyksistä tarvitaan kiinteistö-

lautakunnan päätös. Viime torstaina kokoustanut lauta-
kunta jatkoi Jokisuuntien vuokralaisena olevanOy Power
Trucks Finland Ltd:n vuokraopimusta 14 vuodella. Uu-
dessa sopimuksessa vuokra-aika päättyy 31.12.2034.
Liki 4000 m²:n vuokratontilla sijaitsee 1502 m²:n suu-

ruinen pienteollisuusrakennus. Alueen maaperässä on
todettu öljyhiilivetyjä, ja maa on osittain kunnostettu.
Vuokralaisen on puhdistettava maaperä kokonaan
vuokra-ajan päättyessä.
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Teollisuusalueen
vuokra-aikoja pidennetään

elsingin kau-
pungin nuoriso-
asiainkeskus,
kiinteistöviraston

tilakeskus sekä rakennus-
valvontavirasto esittelivät
taloa ja vastasivat naapuri-
en mielessä oleviin kysy-
myksiin toissa maanantai-
na.

Nuorisotalon naapurina
on pari taloyhtiötä, joiden
hallituksissa uuden naapu-
rin tulo on jo käsitelty. Naa-
purit ilmoittivat tutustumis-
käynnin aikana, että vaikka
heitä huolettaa esimerkiksi
roskaaminen, häiriköinti ja
istutusten tallominen, eivät
he aio valittaa rakennuksen
käyttötarkoituksen muu-
toksesta.

Se oli helpottava tieto niin
Malmi-Pukinmäen nuoriso-
työyksikön toiminnanjohta-
ja Ritva Vareliukselle alai-
sineen kuin rakennusval-
vontaviraston arkkitehdille,
jonka ehdotuksesta naapu-
rikuuleminen oli järjestetty.

Jotta nuorisotalo voi
muuttaa Kunnantielle, pi-
tää sillä olla poikkeuslupa,
koska talon käyttötarkoitus
muuttuu asemakaavan vas-
taiseksi. Ennen kuin nuo-
risotalolle voi antaa poik-
keusluvan, on naapureita
kuultava. Jos heillä on hyvät
perusteet kieltää käyttötar-
koituksen muutos, saattaa
hanke kaatua.

Voimassa olevassa asema-
kaavassa Kunnantien tontti

on merkitty sosiaalitoimen
ja terveydenhuollon käyttöä
varten.

–Voimme myöntää nuo-
risotalolle poikkeusluvan
enintään viideksi vuodeksi,
totesi rakennusvalvontavi-
raston arkkitehti Salla Mus-
tonen.

Hän neuvoikin Vareliusta
hakemaan tontille nuoriso-
talon sallivaa asemakaava-
merkintää ennen poikkeus-
ajan umpeutumista.

Naapureille Varelius antoi
käyntikorttinsa ja sanoi, et-
tä hänelle saa soittaa välittö-
mästi, jos talon nuorista on
mitään ongelmia. Niitä hän
ei kuitenkaan uskonut ilme-
nevän.

–Teemme töitä sen eteen,

että kaikilla on hyvä olla,
hän painotti.

Seuraava askel nutan
muutossa on se, että kun ti-
lakeskuksen tekninen asian-
tuntija, sisustusarkkiteh-
ti Keijo Virtanen on saanut
Mustoselta poikkeusluvan,
pistää Virtasen yksikkö pa-
perit sellaiseen kuntoon, et-
tä muutosta voi tehdä lauta-
kuntaesityksen.

Mustonen lupasi poikke-
usluvan tulevan noin viikos-
sa.

Talon avajaisia eivät odo-
ta vain nuoret, vaan myös
monet järjestöt, joilla on ol-
lut toimintaa torin laidan
talossa.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Naapurit eivät vastusta
nuorisotaloa
Kunnantielle muuttavan Malmin nuorisotalon ovet avautuivat ensimmäisenä
naapureille. Nuorisotalon virallista avajaispäivää ei tiedetä vieläkään.

Kuvassa Helsingin kaupungin edustajat kuulemassa naapureita. Malmi-Pukinmäki nuorisoalueen johtaja Ritva
Varelius pitelee sinistä sateenvarjoa. Hän totesi, että talon ovet ovat aina auki myös naapureille.

Malmi

Maamiehentie 2:n taloyhtiö vietti onnistuneet
40-vuotisjuhlat elokuun viimeisenä lauantaina. Juhlat
alkoivat lipun nostolla ja juhlapuuksi valitun kirsikka-
puun istutuksella.
Juhlat jatkuivat kakkukahveilla sekä neppistä, holea

ja mölkkyä pelaten, livemusiikkia kuunnellen, yhdessä
laulaen ja grillaten.
Taloyhtiössä on 114 asuntoa ja juhliin ilmoittautui pe-

räti 90 henkilöä.
–Meidän pihalla vietetään muutenkin aikaa grillaten

ja mölkkyä pelaten, kertoo taloyhtiössä asuva Milja
Koistinen.

Pirjo Pihlajamaa

Taloyhtiön juhlapuuhun odotetaan kirsikkaa

Pihalla nautittiin kakkukahvit.

MAAMIEHENTIE 2

H
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Me tykätään susta. Tykkää sinäkin meistä!
facebook.com/lahitieto

Lisätietoa asiakasomistajuudesta: S-kanava.fiOmistajan käyntikortti

SILTAMÄKEEN AVATUSTA
ALEPASTA LÖYDÄT

TARVITSEMASI!
Oli kyse sitten arjen tarpeista
tai pyhien herkutteluista,
Alepa Siltamäestä löydät
kaiken tarpeellisen.

TULE OSTOKSILLE –
JOS ET VIELÄ OLE EHTINYT!

Arla
Maustetut jogurtit

025
200 g

(1,25/kg)

Hinta voimassa to–su 23.–27.9.
Alepa Siltamäessä

Malmi
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto aikoo jatkaa
Hyttitien teollisuusalueella sijaitsevan tontin vuokra-aikaa
vuoden 2034 loppuun asti. Tontin vuokraaja on Teollisuus
Hulsi Oy. Hyttitie 4 a:ssa sijaitsevalla tontilla on noin 2630
neliömetrin kokoinen teollisuusrakennus.
Hyttitien teollisuusalue sijaitsee Malmin lentokentän ja

Tattariharjuntien välissä. Siellä on 11 tonttia, joista kaupunki
omistaa seitsemän. Loput ovat yksityisiä.
Tonttien vuokra-ajat vaihtelevat 2015–2034 välillä.

Vuokra-aikojen pidennyksistä päättää Helsingin kaupungin
kiinteistölautakunta.
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Vuokra-aika jatkuu

Viikki
Luonnonvarakeskus on tarkentanut, miten kesäkuussa
päättyneiden yt-neuvottelujen irtisanomiset kohdentuvat.
Tutkimuksen tukitoiminnoista Pohjois-Suomesta poistetaan
32 henkilöä, Itä-Suomesta 12, Länsi-Suomesta 55 ja pää-
kaupunkiseudulta 19. Irtisanottavia on kaikkiaan 118 henki-
löä. 146 työntekijänmaksimimäärää saatiin pienennettyä va-
paaehtoisilla eläköitymisillä ja osa-aikatyöhön siirtymisillä.
Säästötarpeiden taustalla on valtion tutkimuslaitosten ja

tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus, joka leikkaa Luken
perusrahoitusta lähes 15 miljoonaa euroa vuodesta 2014
vuoteen 2016.
Päätökset lakkautettavista toimipaikoista tehdään vielä

tämän vuoden puolella.
Luonnonvarakeskus eli Luke on maa- ja metsätalousmi-

nisteriön alainen tutkimuslaitos, joka aloitti toimintansa tam-
mikuussa 2015 Viikissä.
Luke syntyi yhdistämällä Maa- ja elintarviketalouden tutki-

muskeskusMTT, MetsäntutkimuslaitosMetla, Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitos RKTL sekä Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tietopalvelukeskus Tiken tilastotuotanto. Yhdisty-
minen teki Lukesta Suomen toiseksi suurimman tutkimus-
laitoksen. Suurin on VTT.
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Luken irtisanottavat
ympäri maata

Koko perheen ilmaistapahtuma

PUXUN RASTIT
la 3.10.2015 klo 10-13

Tule tutustumaan eri toimijoiden rasteihin ja kerää ruxeja.
6 ruxilla osallistut yllätyspalkintojen arvontaan. Voit aloittaa miltä
tahansa rastilta. Kartan ja ruxienkeruuesitteen saat aloitusrastiltasi

tai netistä: http://pukinmaki.fi/seura

Lämpimästi tervetuloa!

Tapahtuman koordinoi:

KAHVIA,
MEHUA,

MAISTIAISIA

ASKARTELUA

SATUTUOKIO

LIIKUNTA-
RASTI

SIRKUS-
TEMPPUJEN
KOKEILUA

KORUPAJA

ARPAJAISET

LETUN
PAISTOA

HELSINGIN ERÄ-LEIJONAT, Nikkaripaja,
Säterinportti 3 E
• toiminnan esittelyä
HELSINGIN KRISTILLINEN KOULU,
Pieksupolku 5
• Tule tunnistamaan sadonkorjuun kasvik-

set ja voita itsellesi mausteita!
• koulun esittelyä ja kahvitarjoilu
MADETOJAN PALVELUTALO,
Madetojankuja 3
• toiminnan esittelyä, Ravintola Blue

Service esittelee lounasmahdollisuuksia,
tarjoaa kahvit

MALMINSEUDUN TYÖVÄENYHDISTYS RY,
Säveltäjänpuisto
• oma teltta puistossa, toiminnan esittelyä
PUKINMÄEN APTEEKKI, Säterintie 2
• Nutridrink täydennysravintojuoman

maistatus
PUKINMÄEN KISA, Säveltäjänpuisto
• liikuntarasti, toiminnan esittelyä

MALMIN SEURAKUNTA, Säterinportti 3,
Seurakuntakoti
• klo 10-14 avoimet ovet, seurakuntasalissa tarjoilua
• rukoushetki Enkelin suojassa kirkkosalis-

sa klo 10.30 ja 12.30
• klo 10-13.30 osoitteessa Säterinportti1

enkeliaskartelua Minna-Liisa Palander-
Hiltusen johdolla
• Säterinportti 1:ssä kirpputori, kahvilan

puolella maksuton tarjoilu
• Nikkaripiiri esittelee toimintaansa Nikkari-

pajalla, Säterinportti 3 E
• oman tilan, työkoneiden ja puutöiden

esittelyä, mehutarjoilu
• Seurakunnan Kutomakerho, Säterinportti 1 A
• avoimet ovet klo 10-14

PUKINMÄEN KIRJASTO, Kenttäkuja 12
• klo 11 satutuokio
• klo 13-15 korupaja (vain yli 15-vuotiaille,

ilmoittautuminen)
PUKINMÄEN KOKOOMUS, Säterinportti 3,
Seurakuntatalo
• toiminnan esittelyä

PUKINMÄEN KUKKA, Eskolantie 1
• myymälässä vastataan kukkiin ja niiden

kasvatukseen liittyviin kysymyksiin
PUKINMÄEN MARTAT, Säterinportti 3,
Seurakuntatalo
• tarjolla dippijuureksia
PUKINMÄEN SOS. DEM. YHDISTYS,
Säveltäjänpuisto
• arpajaiset
PUKINMÄKI-SEURA RY, Säterinportti 3,
Seurakuntakoti
• toiminnan esittelyä, kotikaupunkipolun myyntiä
RAAMATTU PUHUU, Säveltäjänpuisto
• toiminnan esittelyä ja letun paistoa teltassa
PUKINMÄEN TAIDETALO
• sirkustemppujen kokeilua osoitteessa Erkki

Melartinin tie 2 D, Pukinmäen Sirkuskoulu
• klo 10-11 sekä klo 11-12 on 5-7-vuotiai-

den valmentavat ryhmät
• klo 12-13.30 on 7-12-vuotiaiden perusryhmä

• maisemanpiirtoa hiilellä osoitteessa Unikkotie
4, Pukinmäen kuvataidekoulu, klo 12-14
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Havainnekuva kertoo miten viljelymaat, mökkipalstat ja omakotitalot sijoittuvat.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Siltamäen, Suutarilan ja Töyrynummen asukkaat ovat
hämmästelleet alueensa kouluja koskevaa hallinnollista
uudistusta sekä sitä, että koulujen käytössä olleita tiloja
ollaanmuuttamassa päiväkotikäyttöön.
–Meille kerrotun mukaisesti ainakin kaksi suurta päi-

väkotia ollaan lähikuukausien aikana sulkemassa. Sa-
maan aikaan Siltalanpuiston rakentaminen on laaja-alai-
sesti käynnistymässä ensi vuoden aikana, hämmästelee
asukasiltaa järjestämässä ollut Siltamäki-Suutarila-Seu-
ran hallituksen jäsenOuti Järvinen.
–Koulut ja päiväkodit ovat alueemme keskeistä infra-

struktuuria. Niiden toimiminen tai toimimattomuus lei-
maa kotialueemme tulevaisuutta ja tarvittavaa elinvoi-
maa, Järvinen painottaa.
SiSu-seura toivoo asukkaiden lähtevän sankoin jou-

koin ottamaan kantaa näihin kysymyksiin ja kyselemään
päättäjiltä mitä tuleman pitää ja miksi.
Keskiviikkona 30.9. pidettävässä asukasillassa ope-

tusvirastoa edustaa virastonjohtaja Liisa Pohjolainen
ja varhaiskasvatusvirastoa Jakomäki-Puistola-Suutarilan
varhaiskasvatusalueen päällikkö Eeva Tiihonen. Myös
alueen koulujen ja päiväkotien johtoa on vastaamassa
asukkaiden kysymyksiin ja linjaamassa koulujen päivä-
kotien tulevaisuutta alueella.
Tilaisuuden järjestää Siltamäki–Suutarila –Seura.
Ennen keskusteluillan alkua kello 17.30 alkaen onmah-

dollisuus nauttia omakustanteisesta kahvitarjoilusta ja
vaihtaa etukäteen mielipiteitä ja näkemyksiä illan tee-
moista.

Teija Loponen

Suutarilassa asukasilta
koulujen muuttumisesta
päiväkodeiksi

Asukkaita ihmetyttää päiväkotien sulkeminen
ja päiväkotilasten siirto koulutiloihin. Myöskään
koulujen hallinnollinen yhdistyminen ei saa laajaa
kannatusta.

Kouluja ja päiväkoteja koskeva asukastilaisuus
30.9. kello 18 Suutarilan Palvelukeskuksessa,

Seulastentie 11.

Jakomäen Vasemmistoliitto tuomitsee hallituksen
esittämät heikennykset työmarkkinoille. Valtio tarvitsee
hallinnon, joka ymmärtää työelämänmonimuotoisuuden,
siksi hallituksen on erottava, vaatii Jakomäen Vasemmis-
toliitto.
–Esitykset on tehty kuin jokainen tekisi työtä kahdek-

sasta neljään viisi päivää viikossa. Näin ei tietenkään ole.
Esimerkiksi teollisuudessa tämän mallinen työaikajär-
jestely ei ole vallalla, vaan käytössä on lukuisia erilaisia
vuorojärjestelyitä päivävuorosta viisivuorojärjestelmään,
Jakomäen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Ville Kari
muistuttaa.
Jakomäen Vasemmistoliitto toteaa, että EK:n ja halli-

tuksen toimet hankaloittavat myös paikallista sopimista,
jota työnantajapuoli on tähän asti halunnut edistää.

TL

Jakomäen Vasemmistoliitto
vaatii hallituksen eroa

Keravanjoen nyt viljelys-
palstoina ja virkistysalueena
olevan rannan muokkaami-
nen 87 mökin kyläksi ja
kymmeneksi pientalotontik-
si ei ole saanut alueella
vankkumatonta kannatusta.

Lisääntyvä liikenne, met-
sän ja kulttuurimaiseman
menettäminen, sekä virkis-
tysalueen privatisoiminen
ovat nousseet esiin useissa
mielipiteessä.

Vastalauseet on kirjat-
tu vuorovaikutusraporttiin,
jotka ovat luettavissa kau-
punginhallituksen sivuilta
tuoreesta esityslistasta. Kau-
punginhallitus käsitteli ase-
makaavaesitystä uudelleen
maanantaina, koska jätti
sen viikkoa aiemmin pöy-
dälle. Maanantain päätös ei
ehtinyt tähän lehteen.

Kaupunginhallituksen
puumerkin jälkeen kaava on
etenemässä valtuustoon,
jonka jälkeen kaava saa
lainvoiman, ellei siitä valite-
ta.

Kaava-alue on noin kym-
menen hehtaaria. Sillä si-
jaitsee kuusimetsä, jota on
tarkoitus kaataa noin 0,75
hehtaaria. Metsästä jää jäl-
jelle noin 2,5 hehtaaria.
Kaavaselosteen mukaan
metsä pitäisi uudistaa lähi-
vuosina ja silloin otetaan
uusi maankäyttö huomioon.

Kaavoittaja katsoo, ettei
Helsingin pitäjän kulttuu-
rimaisema muutu huomat-
tavasti. Se myönnetään, et-
tä näkymät osasta lähiym-
päristön asunnoista tulevat
muuttumaan.

Rakentaminen ulottuu

myös viereiseen Keravanjo-
keen. Sitä on tarkoitus ka-
ventaa kaava-alueen itäreu-
nassa. Rantareitti säilyy ja
sinne johdetaan uusi puisto-
käytävä.

Mökkipalstat ovat kool-
taan noin 200 neliömetriä ja
niille voi rakentaa 20 m²:n
suuruisen puutarhamökin ja
pienen piharakennuksen.

Alueen huoltorakennus
on 200 neliömetriä. Sitä voi
kehittää julkiseenkin käyt-
töön. Alueen yhteyteen tulee
55 autopaikkaa.

Pientalotontit tulevat Kier-
totähdenkujalle. Sen vierei-
sestä 0,6 hehtaarin palsta-
alueesta on tehty kymmenen
tonttia. Yhdelle tontille voi
rakentaa noin 176 kerros-
neliömetriä. Tonttien vieres-
sä kulkee kunnallistekniikan
verkosto, johon asunnot voi
liittää.

Talotonttien alle jäävät
reilu sata viljelyspalstaa kor-
vataan tiivistämällä nykyis-
tä palsta-aluetta ja laajen-
tamalla sitä osin puistoon.

Palstojen lukumäärä ei siis
muutu, mutta uudet palstat
ovat pienempiä.

Yksi palsta on poistettu
ja muutettu puistoksi, kos-
ka sen rakennusala olisi si-
jainnut maanalaista johtoa
varten varatulla alueella.
Palstalle on otettu korvaava
paikka pohjoisempaa puis-
ton puolelta.

Viljelyalueen käyttöön tu-
lee 27 autopaikkaa. Ne on
sijoitettu metsän reunaan,
nykyisin käyttämättömälle
yhteisalueelle.

Nimistötoimikunta on
päättänyt virallistaa nimet
Suutarilan siirtolapuutarha
(Skomakarböle koloniträd-
gård) ja Kiertotähden pals-
tat (Planetlotterna).

Asemakaavan toteutus
maksaa kaupungille noin
1,2 miljoonaa euroa. HSY
on ilmoittanut, ettei se aio
olla maksumiehenä noin
120 000 euron arvoisissa ve-
sijohtojen siirtotöissä.

Pirjo Pihlajamaa

Pöydällä 87 kesämökkiä,
10 omakotitonttia ja ryytimaat
Ajatus kaavoittaa Keravanjoen varteen
siirtolapuutarha syntyi keväällä 2010,
jolloin mökeistä oli kova kysyntä etenkin
Marjaniemessä. Paikaksi valittiin Suutarilan
rantapuisto. Kaavan toteutuminen alkaa olla
viimeistä poliittista päätöstä vaille valmis.

TEIJA LOPONEN
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 24.–27.9.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi

ERÄ
Hätälä tuoreet
SILAKKAFILEET
säävaraus!

KURKKU
Suomi

Tuore
KUHAFILEE
Viro

LUUMU
tumma Angelo, Italia

Atria nauta-sika
JAUHELIHA 400 g
5,00/kg

ERÄ
TALOUSSOKERI 1 kg
0,59/kg

Atria
KARJALANPAISTI 700 g
7,13/kg

Marli Natur
TÄYSMEHUT 1 l
1,33/l

Voimassa to-la
HK takuumurea suomalainen
NAUDAN ULKOFILEE
palana

Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 2,79 rs (6,98/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 1,79 tlk (1,79/l)

-28%

-25%

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

795kg

499
kg 1795kg

199kg 199kg

499
rs

059
pkt, raj.
10 pkt /tal.

4.-raj.1 erä /tal.

4.-

1595
kg, raj.
2 kg /tal.
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–Miehet kirjoittavat yli 90
% kaikesta koodista mitä
käytetään , joten alalle tarvi-
taan ehdottomasti lisää nai-
sia, hehkutti Planmeca
Oy:llä röntgenlaitteita val-
mistavalla osastolla työnjoh-
tajana toimiva Kristina Juu-
so.

Tytöt ja teknologia –päi-
vällä halutaan avata yhdek-
säsluokkalaisten tyttöjen sil-
mät pitämään myös tekno-
logia-alaa vaihtoehtona am-
matinvalinnassa.

Pukinmäen peruskoulun
yhdeksäsluokkalaiset tytöt
vastaanotti hammaslääkäri-
en vastaanotoilla käytettä-
vien hoitokoneiden esittely-
tilassa henkilöstösuunnitte-
lija Sanna Vartiainen, joka

kertoi itsekin käyneensä Pu-
kinmäen peruskoulun. Siel-
tä hän oli lähtenyt Malmin
lukioon, työskennellyt usei-
ta vuosia sukunsa peruuk-
keja valmistavassa yrityk-
sessä, opiskellut iltakoulussa
merkonomiksi ja sen jälkeen
tradenomiksi. Planmecassa
hän on työskennellyt jo usei-
ta vuosia henkilöstöasioiden
parissa.

–Planmeca Oy on vuon-
na 1971 perustettu hammas-
hoitolaitteiden sekä 3D-ku-
vantamislaitteiden- ja ohjel-
mistojen valmistaja. Meitä
on Planmeca Groupissa töis-
sä nykyään noin 900 hen-
kilöä täällä Herttoniemes-
sä ja kaikkiaan noin 2700
eri puolilla maailmaa. Yritys

lähti liikkeelle autotallista ja
tämä on edelleen perheyri-
tys, jossa ei koskaan ole ollut
esimerkiksi yt-neuvotteluja,
kertoili Vartiainen.

Jopa 98 prosenttia yrityk-
sen tuotteista menee vien-
tiin ja talosta lähtee noin
100 000 pakettia vuosittain.

Planmeca on
mukana Tyttöjen
teknologia -päivän
ohella myös vas-
tuullinen kesäduu-
ni –kampanjassa ja
työll ist i vi ime
kesänäkin yli 100
nuorta.

– Otamme pal-
jon harjoittelijoi-
ta tänne ammat-
tikouluista ja mo-
net heistä saavat
meiltä myös ke-
sätöitä. Meillä on
lisäksi TET-har-
joittelijoita talos-

sa, Sanna Vartiainen opasti.
Hammaslääkärivastaan-

oton laitteiden ja hammas-
hoitotarvikkeiden ohel-
la Planmecassa kehitetään
myös kuvantamislaitteita
hammas-, kallo- ja mammo-
grafiakuvauksiin.

Kristina Juuso tuli Plan-

Teknologia on
myös tyttöjen ala
–Espanjaa ja saksaa sekä kieliä ylipäänsä
kannattaa lukea, samoin koodausta. Niitä
tarvitaan tulevaisuudessa, kannusti DI Kristina
Juuso pukinmäkeläistyttöjä.

Työnjohtaja Kristina Juuso kertoi kuvantamislaitteita esitellessään, että naiset saavat usein hyvää palautetta empaattisista esimiestaidoistaan.

n
n
n
-
-
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Pukinmäen peruskoulu on ollut jo vuodesta 2005 eli 11
vuotta mukana tyttöjen teknologiapäivässä.
–Pukinmäen koulu ja erityisesti opinto-ohjaajaMonica

Sourander on aivan ainutlaatuinen pitkäjänteisessä tavas-
saan järjestää Tytöt ja teknologia -päiviä. Pukinmäen oppi-
laat ovat siinämielessä etuoikeutettuja, toteaa asiantuntija
Pirkko Pitkäpaasi Teknologiateollisuus ry:stä.
–Olemme tehneet yhteistyötä Tytöt ja teknologia -päi-

vien järjestelyissä viidenmuunkin pääkaupunkiseudun pe-
ruskoulun kanssa.
Yrityspuolelta Planmeca Oy on ollut mukana alusta al-

kaen.
–Monet yritykset ovat päivissä mukana niin usein kuin

se heille sopii, eikä yrityksiä ole ollut vaikea saadamukaan.
Teknologia-alan yrityksissä ymmärretään hyvin, miten tär-
keää on saada tytöt innostumaan tekniikan aloista.
Pirko Pitkäpaasi vakuuttaa, että teknologia-alalla on pal-

jon tarjottavaa eri asteisen tekniikan koulutuksen saaneille
naisille.
–Ei tämämaailma pelkkien miesten tekemien innovaa-

tioiden varassa pyöri niin hyvin kuin se pyörisi, jos tytöt oli-
sivat enemmän mukana suunnittelussa, kehittämisessä
ja tekemisessä myynnistä ja markkinoinnista puhumatta-
kaan. Mutta siitä ei voi innostua, mistä ei mitään tiedä!
Teknologiateollisuus ry järjestäämyös Teknologiapäiviä,

jolloin osallistujina on sekä tyttöjä että poikia. Nuoret näke-
vät teknologia-alan yrityksen tarjoamiamahdollisuuksia ja
tutustuvat alalla tarvittavaan koulutukseen niin paljon kuin
mahdollista itse tekemällä ja kokeilemalla. Yhteistyötä teh-
däänmyös lukioiden kanssa.

TL

Pukinmäen peruskoulun jär-
jestämä Tytöt ja teknologia –päivä
houkuttelee tyttöjä teknologian
pariin mielenkiintoisin tavoin.
Vain noin 20 prosenttia teknii-

kanalan opiskelijoista on naisia.
Korkeammalla johtoportaissa
luku on vielä pienempi. Tähän on

haluttu puuttua, ja Pukinmäen pe-
ruskoulu onkin jo vuosia järjestä-
nyt tytöt ja teknologia -päivän,
jolla halutaan kannustaa tyttöjä
lukemaan pitkää matematiikka
lukiossa ja suuntautumaan tek-
niselle alalle ammatillisessa ope-
tuksessa. Pojille järjestettiin vas-

taavasti poikien hoivapäivä.
Päivä alkoi vierailulla HiQ:hun,

viestintä- ja teknologia-alalla toi-
mivaan konsulttiyhtiöön, jossa
tytöt saivat kuulla muun muassa
koodaajan ammatista.
–Kyllä tässä alkaa miettiä pit-

kän matikan ja fysiikan opintoja,

tuumii Nea Salin. –Olisi niin pal-
jon enemmän vaihtoehtoja.
Seuraavassa kohteessa, Metro-

polia-ammattikoulussa, oppilaille
kerrottiin teknologia-alan mah-
dollisuuksista naisopiskelijoiden
näkökulmasta. Päivän kohokohtia
olivat kuitenkin simulaattorit sekä
pelit, joiden kehittäjät tytöt saivat
tavata.
– Tähän jää koukkuun!, nau-

ravat Ada Hirvonen sekä Alisa
Hakola pelatessaan Sum Tower

–mobiilipeliä.
–Tässä oppii kyllä arvostamaan

sitä vaivaa, minkä kännykkäpeli
vaatii, toteaaAdele Heiskari, kun
kuulee pelin valmistamisen pit-
kästä prosessista.
–Kyllähän tästä voisi ammatin

kehittää, pohtii Nea Salin päivän
jälkeen.

Aino Heikka
Pukinmäen peruskoulu

Tyttövoimaa tekniikkaan!
Ambulanssi törmää kaupan seinään. Avulias opiskelija auttaa peruuttamaan ja matka autioilla
kaduilla jatkuu naarmuitta. Olemme Metropolia-ammattikorkeakoulussa tutustumassa
teknologian opintoihin – ja tällä hetkellä kolaroimassa traktoreita ja ambulansseja
opiskelijoiden rakentamissa simulaattoreissa.

Siitä ei voi innostua,
mistä ei tiedä

mecaan kesätöihin vuonna
2013 ja teki sinne tuotanto-
talouden opintojensa loppu-
työn.

– Lukioon menin pohti-
maan, mitä haluaisin isona
tehdä. Valitsin pitkän mati-
kan ja fysiikan, mutta tykkä-
sin kovasti myös historiasta,
psykologiasta ja kielistä. Nyt
valitsisin vielä enemmän kie-
liä, sillä kielitaitoa tarvitaan,
jos haluaa menestyä. Jatkoin
yliopistoon ja valmistuin
diplomi-insinööriksi 2014.
Opiskelu kannattaa aina, sil-
lä se tuo tullessaan mielen-
kiintoisia työmahdollisuuk-
sia. Itse olen todella tyyty-
väinen siihen, että täällä voin
vaikuttaa omiin työtehtävii-
ni ja työ on hyvin monipuo-
lista. Automaatio tulee tule-
vaisuudessa vähentämään
ns. perinteistä kokoonpano-
työtä, mikä on hyvä huomi-
oida myös opintoja suunni-
tellessa, Juuso opasti nuoria.

Planmecasta ryhmä jatkoi
opintokäynnille Stadin am-
mattiopistoon, koneteknii-
kan osastolle.

Teija Loponen

Eve uskaltautui testaamaanhoitotuolissa istumista.
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
>>>')/:0=6+=60/,25<,665.'$&85:8=
Seurakunta facebookissa:
>>>'-51/344<'148&85:8=60/,25<,6.5

Mikä kaikki pitääkään minua ot-
teessaan! Kaikki turhanpäiväinen,
toissijainen. Kaipaan vapauteen!
Sido minut itseesi, Jumala. Vain

silloin olen vapaa.

Aikuisten viikkotoimintaa
syksy 2015

Raamattu-, rukous- ja lähetyspiirit
Ryhmät ovat kaikille avoimia.

Malmin kirkolla:
Päiväraamattupiiri to klo 14.
Äitiraamis to klo 17.30, 1.10., 5.11. ja 3.12.
Lastenhoito järjestetty.
Lähetyspiiri joka toinen to klo 17. ( seuraa-
va kerta 1.10.)

Pihlajamäessä ja Pihlajistossa:
Rukousryhmä kirkolla joka toinen ma klo
18. (seuraava 28.9.)
Naisten raamattupiiri Pihlajiston srk-kodilla
joka toinen ma klo 18. (28.9.)
Raamattupiiri kirkolla joka toinen ke 18
(seuraava 23.9.).
Lähetyskerho kirkolla joka toinen ma klo 17.
(seuraava 5.10.)

Puistolassa ja Tapulissa:
Raamattupiiri Tapulin srk-kodilla to klo 15.
Lähetyspiiri Puistolan kirkolla kuun 1. ma
klo 18.30.

Pukinmäessä:
Israel-illat Portissa ti klo 18, 6.10., 3.11. ja 1.12.
Ilosanoma -raamattupiiri joka toinen ti klo
18. (seuraava 29.9.)
Hengellisen matkakumppanuuden piiri joka
toinen ke klo 18. (30.9.).

Siltamäen seurakuntakodilla:
Lähetysillat ti klo 18, 13.10. ja 3.11.

Viikin kirkolla:
Missiokerho joka toinen ke klo 18 (30.9.).
Käsitöitä ja askartelua lähetyksen hyväksi.

Kädentaitoja
Kutomakerho Pukinmäessä, Säterinport-
ti 1 A, ma klo 18, Puistolan kirkolla ke klo
18.30, Tapanilan kirkolla ke klo 17 ja Kiille-
kuja 3, kerhohuone ma klo 18.
Käsityökerho Pihlajiston srk-kodilla joka
toinen ti klo 13. (seuraava 29.9.)
Nikkaripiiri Pajalla Pukinmäessä ke klo 11
ja pe klo 17.30. Säterinportti 3 E.

Liikuntaa
Puistolan kirkolla Naisten liikunta ti klo 19,
Gospelbic pe klo 17.30, Ylistys- ja rukous-
tanssi pe klo 18.30.
Tapanilan kirkolla Naisten jumppa ma klo 18,
Miesten sähly ke klo 19.

Vertaisryhmiä
Sururyhmä Malmin kirkolla tiistaisin klo
18, 6.10., 13.10., 27.10., 3.11., 17.11. ja
24.11. Ilm. kirkkoherranvirastoon p. 09
2340 4400.
Yhdessä enemmän - avoin ryhmä mie-
lenterveyskuntoutujille, Malmin kirkolla
ma klo 13, 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja
30.11. Tied. Niina Vättö, p. 09 2340 4533.
Omaishoitajien ryhmä joka toinen ti
klo 9.30, alk. 22.9.

Naisten Oma Lauantai
Puistolan kirkolla 10.10. klo 12–16.
Hinta 4 e. Salaattilounas klo 12–13,
kahvila, pilates, hemmottelua ja hengen
ravintoa. Hierontaa ajavarauksella, max.
7 hlöä. Ilm. päivään 4.10. mennessä
suntiolle p. 09 2340 4425.

AIKUISRIPPIKOULU
Malmin kirkolla la 3.10. ja su 4.10. klo
9(#! 0/<* :5 #;'#%' <:4 9(#"' 746$2-
maatio la 17.10. klo 14. Ilm. kirkkoher-
ranvirastoon p. 09 2340 4400.

MITÄ ON OLLA LUTERILAINEN
– esitelmäsarja Tunnustuskirjoista Puis-
tolan kirkossa torstaisin klo 18. To 1.10.
Tunnustuskirjat ja niiden synty. TT, do-
sentti Esko M. Laine. Keskustelua ja kah-
vitarj. Seur. kerta huom! Ke 7.10. klo 18.
Kastekäsitys kastekaavoissa ja virsiperin-
teessä. TT, dosentti Seppo Suokunnas.

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

Päitsitielle tekeillä ollut
asemakaavan muutos on
saatu valmiiksi ja hyväksytty
valtuustossa. Muutoksessa
Päitsitie 17:n pääosin puis-
tossa oleva alue on jaettu
kahdeksi pientalotontiksi.
Toisella tontilla oleva vanha
talo suojellaan.
Suojeltu puutalo on tehty

1900-luvun alussa. Suoje-
luperusteissa todetaan, että
asuinrakennus on kaupunki-
kuvallisesti tärkeä katunäky-
män pääte ja merkittävä alu-
een kulttuurihistorian kan-
nalta.

Rakennustehokkuus
on nostettu e = 0,20:stä e =
0,25:een, eli tontin jokaista
neliömetriä kohti saa raken-
taa neljäsosaneliömetrin ver-

ran. Uutta kerrosalaa on kaik-
kiaan 668 k-m². Molemmilla
tonteilla saa olla kaksi asuin-
taloa.
Olemassa olevaa puis-

toa laajennetaan Arttolantien
ja Päitsitien välille niin, että
Vankkuripolun jalankululle ja
polkupyöräilylle varattu katu
muuttuu puistoksi, johon on
osoitettu ohjeellinen ulkoilu-
tie. Kaavasta tulee kaupun-
gille arviolta 46 000 euron
kulut.

Naapurusto oli ensi al-
kuun vastaan puiston kaa-
voitusta ja postitti asema-
kaavaosastolle 12 mielipi-
dettä. Yhden mielipiteen oli
allekirjoittanut peräti 63 lähi-
alueen asukasta. Mielipiteitä
tuli lisää myös puhelimitse ja

kaavasta järjestetyssä kes-
kustelutilaisuudessa.
Vastustus koski erityisesti

tehokasta rakentamista ja
sopivuutta olemassa olevaan
rakennuskantaan. Myös puis-
ton muuttamista rakennus-
tonteiksi vastustettiin. Puis-
ton haluttiin säilyvän luon-
nontilaisena.
Valtuusto hyväksyi kaa-

vamuutoksen viikko sitten.
Jo aiemmin kaavaa käsitel-
lyt kaupunkisuunnittelulau-
takunta oli hyväksynyt muu-
toksen yksimielisesti. Lau-
takunta piti kestävän kehi-
tyksen mukaisena rakentaa
uusia asuntoja sinne, missä
on olemassa oleva katu-
verkko ja kunnallistekniikka.
Päitsitien korttelipuiston pie-
nen lähivirkistysmetsän ul-
koilukäyttöä kaavan tekijät
ja poliitikot pitivät vähäisenä.
Naapurit eivät enää valitta-
neet lautakunnan päätök-
sestä.

Pirjo Pihlajamaa

Päitsitien puistoa kaavoitetaan
vastustuksesta huolimatta

Suutarila
Badrya Elgamal

ja Netta Aljasalo
onnistuivat reilu

viikko sitten
ikuistamaan

Malmilla haukan,
joka oli laskeutunut

syömään saalista
sähkölaitoksen

pihalle.

Haukalla
ateria kesken



10 Urheilu

Eräläisistä Noora Marttila voitti katan tyttöjen juniorisar-
jassa pronssia ja Luka Liikka kultaa poikien katan U14-sar-
jassa. Nina Uusi-Esko ja Pinja Piironen jäivät juniorityt-
töjen katasarjassa tällä kertaa vaille pronssiottelupaikkaa.
Nina korjasi harmituksen ja voitti ottelussa tyttöjen yhdis-

tetyssä juniorisarjassa hienosti hopeaa. Erän Pinja Piironen
ja Sonja Voutilainen ottelivat keskenään paikasta saman
sarjan pronssiotteluun, jonne tiensä raivasi tällä kertaa Pinja.
Myös Pinjan sisko Ronja taisteli itsensä ottelusarjassaan

aina pronssiotteluun asti, mutta tällä kertaa vastustajat on-
nistuivat siskoksia paremmin.
Pojista Ben Parikka nousi sekä kata- että ottelusarjois-

saanmelkein pronssiotteluun saakka jääden kuitenkin tällä
kertaa ilmanmitaleja.
Sami Sutinen otteli kovassa sarjassa ja kavensi upealla

viime sekunnin uramawashigerilla ottelun häviten harmitta-
vasti pisteellä pronssiottelupaikan.

Noora pääsi vielä aikuisten katasarjassa keräilyotteluihin,
muttei vielä ihan yltänyt pronssiotteluun saakka. Lukan otte-
lut päättyivät pieneen haaveriin ensimmäisellä kierroksella,
mutta onneksi luita ei tällä kertaamurtunut.
Tytöt, Nina, Pinja ja Noora, osallistuivat joukkuekatakilpai-

luun, mutta joutuivat jälleen toteamaan Lahden Karaten tyt-
töjen joukkueen paremmakseen, eivätkä päässeet esittä-
mään kesän aikana hiomaansa upeaa bunkai-esitystä fi-
naalikatalleen.
Tyttöjen ottelujoukkue, Nina, Pinja ja Sonja, ottelivat myös

joukkuekisassa aina keräilyihin saakka.
Kisaajien määrä ja useat ottelut pitivät Erän koutseina ol-

leet Tuuli Vänskän ja Heidi Väkeväisen liikkeessä koko
päivän. Välillä koutsit vaihtoivat lennosta kisatatamilta toi-
selle.
Tuomareista tulessa oli Maija Laaksonen, joka toimi

ensimmäistä kertaa FOC:ssa ylituomarina sekä Nea Val-
lenius, joka suoritti kisojen yhteydessä kansallisen tason
päätuomarilisenssin käytännönkoetta. Tuomareilla oli jäl-
leen kisojen kovin urakka kisapäivän venyttyä puoli kahdek-
saan.
Kaiken kaikkiaan kisat oli eräläisistä varsin onnistuneet.

Jokainen kisaaja sai runsaasti otteluita ja hirmuisesti lisää
kokemusta. Kesätreenit näyttävät tuottavan tuloksia ja lisää
mitaleja uskallamme odottaa syksyn kisoista. Seuraavan
kerran kokeneet kisaajamme taistelevat Berliinissä 10.–
11.10. pidettävissä Banzai Open Cup-kilpailuissa.

Tuuli Vänskä

Eräläiset mitaleilla
Finnish Openissa

Karate

Erän nuoret karatekat osallistuivat Tampereen
Finnish Open –kilpailuihin. Mukana oli toistasataa
kilpailijaa Suomesta, Virosta, Norjasta ja Turkista.

TERO LIIKKA

Luka Liikka voitti kultaa poikien katan U14-sarjassa.

Noora Marttila eteni pronssille katan tyttöjen
juniorisarjassa.

PS:n edustus-
joukkue joutui
koti-Mosalla
yllättävän

ahtaalle sarjapaikastaan
rimpuilevan Lahen Poikien
kanssa. Lähtökohta oli, että
voitolla malmilaiset sinetöi-
vät 95 prosentin varmuu-
della nousun Kakkosdivisi-
oonaan. Alku näyttikin
hyvältä, MPS:n Miikka
Suikki teki ensi jakson aino-
an maalin. Toisella jaksolla
lahtelaiset kampesivat hiu-
kan kuskin hommiin. Lisä-
virtaa antoi heidän 1–1
tasoituksensa. Sateinen sää
ja vetiseksi käynyt kenttä ei
soveltunut kotijoukkueelle
ja teki tepposensa, kun vie-
railijat pääsivät tuikkaa-
maan maalivahdilta irron-
neella pallolla 2–1 johdon.
Loppu oli kutkuttavaa draa-
maa. MPS:n takaa-ajo
vajaamiehistä vastustajaa
vastaan toi tulosta viitisen
minuuttia ennen päätöstä,
kun Mikko Halme päätti
hyvän hyökkäyksen 2–2
tasoitukseen. Kolmen
minuutin kuluttua pöytä
katettiin nousujuhlille.

Samuli Markkanen kaadet-
tiin ja pallo laitettiin pilkul-
le. Halme otti vastuun aset-
tuen pallon taakse. Veret
seisauttava hetki päättyi
lahtelaismaalivahdin torjun-
taan. Ei tullut voittoa, eikä
nousutanssia!

Tulevana perjantaina
25.9. kello 18.30 MPS voi
ratkaista nousunsa paikal-
lisissa merkeissä. Silloin
Malmin Ponnistajat on ko-
tijoukkue Tapulin teko-
nurmella paikallistaistossa
MPS:aa vastaan. MPS:lla
on silloin toinen ottelupal-
lo nousuun, kaksi kierros-
ta ennen sarjapäätöstä. Ta-
kana on eljän pinnan päässä
ainoa uhka FC Kontu.

Malmin Ponnistajat jat-
koivat hyviä esityksiään
ottamalla varman 2–0 voi-
ton FC Viikingit/2:sta. Sar-
japaikkansa varmistamiseen
vielä pisteitä hamuvat viik-
karit pyristelivät ensi jaksol-
la hyvin vastaan. Toinen
jakso oli ponnarien. Tulos-
takin tuli. Joel Tuovinen ja
Olli Itkonen tekivät maalin
mieheen ja Ponnistajat voit-

tivat 2–0.
Perjantaina kello 18.30

Ponnistajat testaavat Tapu-
lin tekonurmella naapurin-
sa Malmin Palloseuran nou-
sukunnon- ja halukkuuden.
Luvassa on hieno syksyinen
paikallisderby panosten ke-
ra.

PuiU:lla oli sunnuntai-
na paikka olla kuninkaan-
tekijä, kun se kohtasi Kon-
tulan nurmella MPS:n nou-
sua ainoana uhkaavan FC
Konnun. PuiU lähti otte-
luun ilman kahta keskiken-
tän voimahahmoa, pelikiel-
lossa ollutta Petri Oravaista
sekä Joona Vartiaista. Mut-
ta kentällä ei ollut hätää,
paitsi 10 minuutin kohdal-
le osuneella synkällä minuu-
tilla. Konnun maalikone
Joni Häppölä tekaisi täl-
löin isännille 2–0 johdon.
PuiU kävi takaa-ajoon, hel-
potust toi ensi jakson lop-
puhetkillä kontulalaishyök-
kääjän ulosajo kahden kel-
taisen kortin seurauksena.
Toisella jaksolla puistolalai-
set hallitsivat kenttää, mut-
ta eivät osanneet tehdä maa-

leja. Ihmemies Häppölä sen
sijaan osasi. 54. minuutil-
la kesken PuiU:n prässin
hän juoksi puolesta kentäs-
tä yksin läpi kahden puisto-
lalaispuolustajan ja tinttasi
päätösluvuiksi jääneet 3-0
lukemat.

Perjantaina 25.9. kello 20
PuiU on PK K-U/Alliansin
vieraana Keravan Urheilu-
puistossa.

MPS/Atletico Malmi
rallatteli iloisen 4–1 voiton
vieraskentällä SibboV:stä.
Voitto oli sikäli merkittävä,
että tällä Atletico varmisti
upean kakkossijan lohkos-
saan. Se on joukkueen paras
sijoitus, toissa vuonna tuli
pronssia. Sipoon sudet oli-
vat voimattomia malmilais-
ten ampumalinjoilla. Jukka
Haarala teki kaksi täysosu-
maa, Jesse Ketonen ja Aku
Vapaa vastasivat kahdesta
muusta rysästä.

Tulevana lauantaina 26.9.
kello 16.15 Atleticon koti-
kenttänä on Myllypuron te-
konurmi. Vastustajana Laa-
jasalon Palloseura.

Heimo Laaksonen

Sinetöikö MPS nousunsa
perjantain paikallisderbyssä?
Vielä ei tullut ratkaisua MPS:n edustusjoukkueen nousuun sarjaporrasta ylemmäs. MPS
joutui tyytymään tasapeliin sarjajumbo Lahen Poikien kanssa. Apua ei tullut Puistolan
Urheilijoiltakaan, joka hävisi MPS:n pahimmalle uhkalle Kontulalle. Ponnistajat ottivat
takuuvoiton Viikingeistä. MPS/Atletico Malmi varmisti lohkon kakkospaikan.

PuiU:n Samy Talat hämmästelee, kun kontulalaispelaaja on sulkenut pallon jalkojensa väliin.

Jalkapallo kolmonen

M

HEIMO LAAKSONEN
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi,
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olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon. Viestissä
oltava mukana lähettäjän yhteystiedot.

Täällä Siltamäessä on lasten
leikkipuisto Jalopeura. Puistossa
on pöydät, joissa lapset syövät
välipalansa ja ainakin alkukesäs-
tä tuotiin ruokaa ilmeisesti kau-
pungin toimesta.

Iltaisin puistossa kokoontuu
nuoriso milloin kolme, milloin
jopa parikymmentä. He myös
kävelevät pöytien päällä ja tulee
vain mieleen, että samoissa pöy-
dissä lapset seuraavana päivänä
ruokailevat.

Jälkeensä nuoret jättävät
enemmän tai vähemmän roskia.

Kesän aikana myös soitettiin
kovaa musiikkia, että se kuului
asuntooni vaikka on kolminker-
taiset lasit. Ikkunat on pidettävä
kiinni, jotta voisi nukkua.

Sinällään ei ole mitään nuoria
vastaan, mutta jonkinlaista käy-
töstä kaipaisi. Roskat roskiin ja
musiikki pienemälle.

Ohessa kuva yhden illan istun-
nosta.

nimim. talvea odottava

Sotkuista väkeä

Syyskuun alussa järjestettiin tilaisuus
sopan ja mukavan yhdessäolon merkeissä
Syystien monipuolisessa palvelukeskukses-
sa.

Tilaisuudessa esiteltiin myös palvelukes-
kuksen ja omaishoidon toimintakeskuksen
syksyn toimintaa. Haitarimusiikki sai tans-
sijalat vipattamaan ja kiitokset Taito Saarel-
le mukaansatempaavasta musiikista.

Suurkiitokset myös niille lahjoittajille,
joilta saatiin makuupusseja ja täkkejä. Va-
rasto on nyt täynnä ja vapaaehtoiset ompe-
lijat ovat lupautuneet ompelemaan jalka-
pusseja talviulkoilua varten pyörätuoleissa
istuville. Jos olet kiinnostunut toimimaan
ulkoilukaverina niin ota yhteyttä puh. 09
310 73431.

Marjut Pitkäranta

Sadonkorjuusoppaa ja
täkkejä

Sadonkorjuusoppa teki kauppansa.

MP

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 €

Automme joutui törmäyksen kohteeksi
Prisman parkkihallissa 2.9. Autoa kolhinut
iäkäs mies ei jättänyt itsestään mitään vies-
tiä, mutta tapahtuman nähnyt henkilö oli
varmuudeksi laittanut kolhijan auton tiedot
muistiin ja ilmoitti ne meille. Oli ilo palkita
silminnäkijä, kun syyllinen selvisi.

Rehellisyys palkitaan!

Kiitos
Taito-käsityökoulu Helsky

Syyslomaleirit ovat kahden päivän kokonaisuuksia,
jossa maalataan kangasta ja värkätään mosaiikkia!
Leirit ovat suunnattu 1.-4.-luokkalaisille

Syysloma - muotoiluleirit viikolla 42

LISÄTIEDOT
www.helsky.net

Tu
le

muka
an!

MALMILLA, Malmitalo
ma - ti, 12.-13.10 klo 10 - 14
to - pe, 15.-16.10 klo 10 - 14

VIIKISSÄ, Asukastalo Kiila
ma - ti, 12.-13.10 klo 10 - 14

KESKUSTASSA, Eteläesplanadi 4
to - pe, 15.-16.10 klo 10 - 14

KANNELMÄESSÄ, Nuorisotalo
to - pe, 15.-16.10 klo 10 - 14

Heraldinen taide elää vahva-
na suku-, henkilö- ja kuntavaa-
kunoissa, mutta vielä on käyt-
töönottamatta ainakin meillä
Suomessa erilliset viralliset kau-
punginosa-vaakunat, joita näkee
muun muassa Englannissa.

Mikäli esimerkiksi Helsingin
eri kaupunginosilla olisi oma
vaakunansa, olisi se omiaan elä-
vöittämään heraldista taidet-
ta, sekä lisäämään asukkaiden
kiintymystä omaan kaupungin-
osaansa.

Jos esimerkiksi Alppikylän ja
Malmin, Tapanilan ja vaikka Ta-
pulikaupungin ja Viikin kaupun-
ginosat saisivat omat vaakunan-
sa, niin ne voisivat toimia voi-
makkaana kertovana symboli-
na kaupunginosan historiasta,
asukkaista ja ympäristöstä, ta-
valla joka myös yhdistäisi suku-
polvia, uusien asukkaiden otta-
essa kaupunginosa-vaakunan
omakseen.

Tällä hetkellä taitaa Helsin-
gin ainoa kaupunginosa-vaaku-
na olla Vuosaari-Seuran, Vuo-
saaren Seurakunnan ja Vuosaa-
risäätiön vaakunatoimikunnan
sekä vuosaarelaisten suunnit-
telema Vuosaaren vaakuna, jo-
ka esimerkiksi sopivaan hintaan

myytävien pinssien tai avaimen-
perien muodossa on erinomai-
nen tapa osoittaa historiallista ja
alueellista yhteenkuuluvuutta.

Ehdottaisinkin siksi kaikille
avointa, mahdollisesti Suomen
Heraldisen Seuran ohjaamaa,
kaupunginosa-vaakunan suun-
nittelukilpailua, jossa kaikille
Koillis-Helsingin kaupunginosil-
le valittaisiin vaakunat, joita voi-
taisiin asettaa näkyville kaupun-
ginosien rajoille, katukyltteihin,
kirjastoille ja terveysasemille li-
säämään yhteenkuuluvuutta ja
kotiseuturakkautta vanhojen ja
uusien asukkaiden kesken.

Mikko Perttula, Alppikylä

Kaupunginosille
omat vaakunat

Mikko Perttulan
suunnittelema hahmotelma
Alppikylän vaakunasta.

Malmin Työväentalossa
30.9.2015. klo 12.00

Takaniitynkuja 9. Liput 6 euroa,
sisältää kahvin ja voileivän.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.

KATI OUTINEN
esittää monologin

NIIN KAUAS KUIN
OMAT SIIVET KANTAA

Tule ja mittauta
suojakertoimesi

Kaipaavatko silmäsi
piristysruisketta?

23.–26.9.

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

K lälä hihi iti 229

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Huolimatta kesän vetisyydestä tai ehkä
juuri siitä syystä ovat auringonkukat kasva-
neet jo kohta yli talon räystään. Pisin lienee
jo yli nelimetrinen.

Anneli Ikonen

Vartta riittää

JUHA IKONEN
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Taas lähestyy se aika syksystä, kun Pukinmäessä rien-
netään suunnistaen rastilta rastille. Ja mikä parasta,
karttaa ei tarvita eikä kompassia, eikä reitiltäkään voi
juuri eksyä. Samalla tulee kaupunginosakin tutum-
maksi.
Puksun Rastit järjestetään lauantaina 3.10. Tapah-

tuma-alueena on lähes koko kaupunginosa. Rastitapah-
tumaan osallistuvat lähes kaikki paikkakunnalla toimi-
vat yhdistykset ja iso joukkomuita paikallisia toimijoita.
Mukavan kävelykierroksen varrella voi helposti tutus-

tua siihen laajaan toiminnan kirjoon, mitä paikkakunnan
yhdistyksillä ja muilla toimijoilla on asukkaille tarjotta-
vana. Tarjolla on esimerkiksi puutöiden esittelyä ja kan-
kaankudontaa, liikuntaa ja politiikkaa, hengellistä toi-
mintaa, tietoa kasviksista ja letunpaistoa sekä esimerk-
kejä monesta muusta aihepiiristä. Kaikki sulassa so-
vussa ja yhteistyössä paikkakunnan hyväksi.
Rastipaikkoja on useita. Joka rastilta saa merkinnän

osallistumiskorttiin ja korttien palauttaneiden kesken ar-
votaan myöhemmin palkintoja. Ihan jokaisella rastilla ei
sentään tarvitse käydä. Ohjeet löytyvät rasteilla jaetta-
vista osallistumiskorteista.
Vihjeenä voi jo nyt kertoa, että erityisesti seurakunta-

kodissa ja Säveltäjänpuistossa on molemmissa useita
rastipisteitä, melkein ruuhkaksi asti. Niissä esittäytyy
useita yhdistyksiä, Pukinmäki-seurasta alkaen. Myös
monet paikalliset yritykset osallistuvat tapahtumaan kii-
toksen ansaitsevalla tavalla, omaa erityistä osaamistaan
esitellen.

TT

Pukinmäessä
suunnistetaan rastilta
rastille

Viime vuoden yllätysvieras Puksun rasteilla oli
puhemies Eero Heinäluoma, jolle Reijo Vuorento
ja Pauli Outila esittelivät rastien pisteitä.

Puksun rastit
3.10. kello 10–13 Säveltäjänpuiston ympäristössä.okakuussa

ilmestyvän
Suomen kuo-
rolaulun histo-
ria-tietoteoksen

kirjoittaja emeritusprofesso-
ri Reijo Pajamo toteaa, että
Malmin Mieslaulajat on
perustettu juuri valtakun-
nallisen mieskuorobuumin
tapahtuessa vuonna 1945.
Hän katsoo, että miesten
totuttua olemaan yhdessä
rintamalla he halusivat jat-
kaa yhdessäoloa vielä sivii-
lissäkin.

MML:n nykyinen pu-
heenjohtaja Keijo Mäen-
pää on laskeskellut, että ole-
massaolonsa aikana kuoro
on antanut lukuisten pieni-
muotoisten esiintymisiensä
lisäksi yhteensä vähintään
200 täysimittaista omaa
konserttia. Näin ollen har-
joituskertoja on täytynyt ol-
la ainakin kymmenkertai-
nen määrä.

MML:n ohjelmiston run-
kona on alusta pitäen ol-
lut 4-ääninen perinteinen
mieskuoromusiikki. Viimei-
sen vuosikymmenen aikana
joukkoon on otettu myös

uudempaa tyylilajistoa eri-
tyisesti kotiseudun yleisön
nykyistä musiikkimakua
palvelemaan. Kuoronjohta-
jat ovat viime vuosina usein
sovittaneet nimenomaises-
ti MML:lle muun muassa
suosikki-iskelmiä.

Laulajia otetaan mukaan
jatkuvasti. Laulajamäärissä
on välillä ollut notkahduk-
sia ja haasteita äänialojen
tasapainottamisessa. Vii-
meisen vuosikymmenen
aikana kuoro on saavutta-
nut alkuperäisen kokoluok-
kansa ja äänialoittain laula-
jat jakautuvat tasaisesti.

Nykyinen kuoronjohta-
ja Kirsi Tunkkari ei sääste-
le sanojaan kuvatessaan ny-
kyistä kuoron asennetta.
Hän luettelee, että laulajien
ennakkoluulottomuus, us-
kallus sekä heittäytymisky-
ky ovat tehneet häneen läh-
temättömän vaikutuksen.
Niiden avulla on voitu ottaa
pieniä ja isoja askelia kohti
uusia haasteita.

Kirsi Tunkkari kertoo
inspiroituneensa ja innos-
tuneensa erityisesti siitä pa-

nostuksesta sekä sitoutumi-
sesta, mitä kuorolaiset ovat
hänen mukanaolonsa ajan
osoittaneet.

–Yleensä tämä on kuoro-
elämässä haaste, mutta täl-
le kuorolle se on ominaista,
hän kehaisee.

Kuoron puheenjohtaja
puolestaan muistuttaa, että
nyt yli 30 -jäsenisessä iloi-
sessa kuorossa on jatkuvas-
ti vapaita paikkoja kaiken
ikäisille mieskuoroharras-
tuksesta kiinnostuneille.

Laulajille kuoro tarjoaa ti-
laisuuden rentouttavaan ja
innostavaan harrastukseen.
Kuorolaulu on paitsi hen-
kisesti elvyttävää, myös fyy-
sisesti aktivoivaa. Alueen
asukkaille ja yhteisöille kuo-
ro järjestää musiikkinautin-
toa monenlaisten esiinty-
misten kautta.

Reijo Pajamon mukaan
mieskuorolaulu on aina ol-
lut ja on edelleenkin merkit-
tävä osa suomalaista kult-
tuuria. Vaikka aika on oh-
jannut ihmiset globaaliseen
ajatteluun, kansainvälisty-
misen aikakautenakin tar-
vitsemme oman kansallisen

perinteen tuntemusta, mi-
tä tehtävää ovat mieskuorot
vaalineet.

Malmitalossa pidettävän
juhlakonsertin johtaa Kirsi
Tunkkari. Muutaman lau-
lun johtaa hänen edeltäjän-
sä Elisa Linna.

Tilaisuuden juontaa mal-
milainen TV-veteraani sekä
laulumaailmastakin tunnet-
tu Jaakko Kyläsalo.

Konsertissa on vielä tilaa,
mutta kiirettä kannattaa
pitää. Vilkkaan kysynnän
vuoksi juhlakonsertti uusi-
taan ensi vuonna ystävän-
päivän aattona lauantaina
13. helmikuuta.

Malmin Mieslaulajien
loppuvuoden ohjelmaan
kuuluvat perinteiset kaksi
joulukonserttia sekä Itsenäi-
syyspäivän tilaisuuksia.

Hemppa Kaukolinna
MML:n sihteeri

Osana kaupunginosan 40-vuotisjuhlavuotta avaa Ta-
pulikaupungin nuorisotalo ovet kaikille nyt keskiviikkona
23.9. kello 18–20.
Luvassa on tanssiesitys ja nuorisotalon tilojen sekä

toiminnan esittelyä. Paikalla on myös ennalta estävästä
poliisista poliisit, joille voi esittää kysymyksiä.
Nuorisotyöhön voi tutustua myös perjantaina 25.9

kello 14–18, jolloin nuorisotalon ja kirjaston edessä on
pop up –tapahtuma. Siinä on nuorisotalon lisäksi mu-
kanamyös kirjasto ja liikuntavirasto.

PP

Nuorisotoimintaan voi
tutustua

Malmin Mieslaulajat
juhlivat laulaen
Koillis-Helsingin ainoa mieskuoro juhlii tänä vuonna 70-vuotista taivaltaan ja
tietysti laulaen. Malmin Mieslaulajat antaa elinkaarensa tyylilajistoa kuvaavan,
kuoron tarinaa avaavan sekä osin yllätyksellisenkin juhlakonsertin ensi tiistaina
Malmitalossa.

Mieslaulajat juhlivat ensi tiistaina Malmitalossa.

Juhlakonsertti
pidetään Malmitalon

Malmisalissa tiistaina 29.
9. kello 19. Liput 12 e.

KATJA GIRS-METSI

L

Tapanilan kirjastossa pääsee askartelemaan pins-
sejä ja testaamaan Ella-tietämystään. Ella täyttää tänä
vuonna 20 vuotta ja sen kunniaksi kirjastoissa järjeste-
tään kivoja Ella-hetkiä.
Tapanilan kirjastossa askarrellaan 30.9. kello 13–15

välillä.
TL

Ella ja kaverit kutsuvat
askartelemaan
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Lauantain tapahtumapäi-
vässä käsitellään ja esitel-
lään japanilaista taidetta ja
perinteitä, kuten kalligrafi-
aa, kuvakääröjä, teetaidetta
ja kimonoja. Tapahtuma
jakaantuu kahteen osioon,
taidenäyttelyyn ja näyttä-
möesitykseen.

Taidenäyttelyssä on esillä
Genjin tarinaan pohjautu-
via kuvakääröjä, jotka ovat
1300-luvulla valmistunei-
den alkuperäiskappaleiden
rekonstruktioita sekä kir-
sikankukkien inspiroimia
moderneja kalligrafiatöitä.

Genji Monogatariaa
(Genjin tarinaa), jonka on
kirjoittanut hovinainen
Lady Murasaki 1000-luvul-
la, pidetään maailman van-
himpana romaanina, ja se
on edelleen yksi Japanin
rakastetuimmista romaa-
neista. Tarina kertoo kome-
asta aristokraattinuorukai-
sesta, Genjistä ja elämästä
Japanin keisarillisessa hovis-
sa Heian-kaudella. Tarina
oli erittäin suosittu, kun se
ilmestyi ja sillä on ollut
syvällinen vaikutus japani-
laiseen kirjallisuuteen, tai-
teeseen ja kulttuuriin.

1300-luvulla kuvakääröi-
hin kuvattu Genji Monoga-
tarin maailma on yksi Japa-
nin kansallisaarteista. Näyt-
telyssä esillä ovat kuvakää-
röjen rekonstruktiot, jotka
lahjakkaat käsityöläiset ja

kalligrafiamestarit ovat luo-
neet.

Esillä on myös nykytaitei-
lijoiden kalligrafiatöitä, jot-
ka ovat saaneet inspiraa-
tionsa kirsikankukista.

Näyttämön puolella näh-
dään sekä kalligrafia- että
teetaide-esitys ja kimono-
näytös. Kimono-näytökses-
sä pukeudutaan perintei-
seen monikerroksiseen
kimonoon (Juni-hitoe), jota
käytettiin hovissa Genjin
tarinan aikoihin.

Esitysten jälkeen yleisö

voi maistella vihreää teetä ja
kokeilla itsekin kalligrafian
tekemistä.

Tapahtuman järjestävät
yhteistyössä Japanin Suo-
men-suurlähetystö ja Hel-
singin kulttuurikeskus.

Teija Loponen

Japanilaista teetaidetta ja
kimonon pukemista
Japanilaista kulttuuria
ja historiaa tehdään
tutuksi Malmitalossa
monipuolisessa
taidetapahtumassa.

Japanilaista teetai-
detta ja kimonoja
la 26.9. klo 13–15

Malmitalossa.
Vapaa pääsy

Japanilaisten harmonisuus ulottuu niin taiteeseen
kuin muuhunkin kulttuuriin.

HANNAMARI VAHTIKARI

Soul
Sisters

Eric Martin & Jimmy James

Poppia rokkia!rrro

pe 25.9. ja la 26.9. klo 18, liput 6 €
Peter Greenawayn provokatiivinen kunni-
anosoitus Sergei Eisensteinille. Pääosassa
suomalainen Elmer Bäck. 105 min. K16.

la 26.9. klo 14 ja ke 30.9. klo 18, liput 6 €
Kärtsy-orava ja Kamu-rotta vauhdikkaasti
lavealla tiellä. 85 min. K7. Animaatiossa
puhutaan suomea.

la 26.9. klo 13–15, vapaa pääsy
Tule maistamaan vihreää teetä ja
japanilaista kulttuuria! Monipuolinen
tapahtuma sisältää mm. kalligrafiaa,
kuvakääröjä, teetaidetta ja kimonoja.

su 27.9. klo 17, alk. 6 €
Rikkaan akustinen soundi kantaa
suvereenilla intensiteetillä. Reija Lang –
laulu, Jarno Kukkonen – kitara jaMikko-
Ville Luolajan-Mikkola – basso ja viulu.

ke 30.9. klo 19, alk. 12 €
Taattua Amerikan-laatua! Kitara ja mies
-osuudet kahdelta rockin monitaiturilta.

Jump'n'Jive!

pe 25.9. klo 15 & 19, alk. 5/12/15 €
Siskot sukeltavat 40-luvun poreilevaan swingiin.

Iltakonsertissa mukana upea tanssipari.

Eisenstein

9 ja la 26 9 klo 18 liput 6 €

ise
GuanajuatoGGGGGin

Kino Helios:

Suuri

26 9 kl 14 j k 30 9 kl 18 li

pähkinäryöstööstttööööö
3D

Kino Helios:

Reija Lang

7 lk 6 €

g
New Trio

teetaidetta

13 15 ää

kimonojaonojjjja
jateeeetttttaaiiiiddddetttta

Japanilaist
a

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

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.
Tanssiliikuntaa eläkeläisille
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 narikkamaksua.

Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Luovuus lähtee käsistä
Luovuuskouluttaja Krista
Launonen luennoi luovuu-
desta ja avaa luovuuden mer-
kitystä arjen voimavarana.
Tilaisuudessa kuullaan käy-
tännön vinkkejä, kuinka oma
luovuus saadaan kukoista-
maan. Tapahtumassa on mah-
dollisuus hankkia Luovuus
lähtee käsistä -teosta tar-
joushinnoin. 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 lait-
teen saa ottaa mukaan. Syksyn
opastukset to klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika Malmin kir-
jastosta p. 09 310 85072.
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.
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.
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.
La grandeza de las miniaturas
– Miniatyyrejä Meksikosta
Näyttely esittelee miniatyy-
rejä meksikolaisen kulttuurivai-
kuttaja Teresa Pomarin koko-
elmasta. Yht.työssä Meksikon
Suomen-suurlähetystö
ja Helsingin kulttuurikes-
kus. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy,
Malmitalo 30.9.–18.10.
Japanilaista teetaidetta
ja kimonoja
Japanilaista kulttuuria ja his-
toriaakin esittelevä monipuoli-
nen tapahtuma sisältää japa-
nilaista taidetta ja perinteitä,
kuten kalligrafiaa, kuvakää-
röjä, teetaidetta ja kimonoja.
Yhteistyössä Japanin Suomen-
suurlähetystö ja Helsingin kult-
tuurikeskus. Vapaa pääsy,
Malmitalo, la 26.9. klo 13–15.
SoulSisters: Jump’n’Jive!
Hyppää mukaan kellohamei-
den kahinaan, korkojen
kopinaan ja menneen ajan
lumoon swing-klassikoiden
siivittäessä menoa! Siskot

Puistola-Seuran 39. tai-
denäyttely oli avoinna Puis-
tolan kirkolla 9.–13.9.
Mukana oli 27 näytteil-
leasettajaa, pääosa yleisölle
tuttuja aikaisemmilta vuo-
silta, mutta myös useiden
ensikertalaisten töitä oli esil-
lä.

Yleisöä pyydettiin nimeä-
mään kolme heitä eniten
kiinnostanutta työtä. Vas-
tanneiden kesken arvottiin
Wood Jewelin visakoivu-
vartinen teleskooppikenkä-
lusikka, jonka voitti Seija
Narvi.

Vasta viimeisenä päivänä
ratkesi yleisön suurin suo-
sikki kahden taulun välil-
tä. Se oli Helmut Grzemban
akvarelli Luminen ranta.
Puistolan Alueoppaan kan-
sikuvataiteilijanakin tunne-
tulla Grzemballa oli näytte-
lyssä muitakin talviaiheisia
teoksia, ja joukko katsojia
antoikin hänelle lisänimen

”Puistolan Halonen”.
Toinen vahva suosikki oli

Peter Valveen öljyvärimaa-
laus Punahilkka, jonka hän
maalasi elokuussa Galleria
Kajasteessa pidettyyn Hel-
singin Taideyhdistyksen tee-
manäyttelyyn. Valveen töitä
oli ensimmäistä kertaa esillä
Puistola-päivien näyttelyssä
viime vuonna, ja yleisö otti
ne heti omikseen.

Puistola-Päivien tikka-
mestaruuskisa käytiin vuo-
roilloin Puistolantorin ja
Maatullinaukion pubeissa.
Ennakkojännitystä kisalle
antoi se, että Puistola-Seu-
ran lahjoittamaan pokaaliin

oli jo kaksi perättäistä kiin-
nitystä. Poika jäi kuitenkin
kiertoon Matti Toivosen
voittaessa kisan tuloksella
409. Toiseksi heitti Juha
Saarinen ja kolmannen sijan
otti Jouni Kähönen.

Puistolanraitin koulun pi-
hassa käydyn reilun ja huu-
morilla höystetyn mölkky-
kisan voitto meni Puisto-
la-Seuran Ilkka Uotilalle.
Toiseksi tuli Lauri Kittilä
ja kolmanneksi pitkän ki-
san jälkeen Kalevi Ahlgren
Puistolan Omakotiyhdis-
tyksestä.

Leena Iisalo

Puistola-
Päivien satoa

Luminen ranta
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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

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

• Asennon ja liikkeen häiriöiden tutkiminen ja korjaaminen
• Manuaalinen terapia (Maitland consept)
• Hieronta sekä sidekudos- ja lihaskalvokäsittelyt
(Fascial Manipulation)

• Lymfaterapia
• Akupunktio
• Voice Massage – terapia
(äänenhuolto- ja purentahoidot)

• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

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

sukeltavat 40-luvun poreilevan
pinnan alle sekä tunnelmoiden
että räväkästi. Iltakonsertissa
mukana myös tanssipari Swing
Busters -ryhmästä Liput päi-
väesitykseen 5e, iltaesityk-
seen 15/12e. Malmitalo,
pe 25.9. klo 15 & 19.
Jazz’n Jam: Reija
Lang New Trio
Kolmen individualistisen soit-
tajan saumaton yhteistyö luo
rikkaan akustisen soundin ja
kantaa vähäeleisellä, suve-
reenilla intensiteetillä. Liput 6e,
Malmitalo, su 27.9. klo 17.
Malmin Mieslaulajat:
Laulamme teille juhlien
Kuoro juhlistaa 70-vuotista tai-
valtaan. Konsertti vie eri vuosi-
kymmenille, Jannesta Junnuun
ja Leinosta Kärkeen. Mieskuoro
on kotoisin Koillis-Helsingistä
ja perustettu 1945. Laulajia
on noin kolmekymmentä. Liput
12e. Malmitalo, ti 29.9.klo 19.
Eric Martin (USA) ja
Jimmy James (USA)
Rock/pop -konsertti. Eric
Martin on yksi monipuolisimpia
rockmuusikoita niin genrevalta-
uksiltaan kuin soittotaidoiltaan.
Soolokonsertissaan hän esit-
telee uransa parhaimmat palat.
Illan lämmittelijänä on toinen
multi-instrumentalisti, jonka
soolo-osuus sisältää rhytm n’
bluesia ja poprockia. Liput 12e.
Malmitalo, ke 30.9. klo 19.
Satutuokiot
Tule ihmettelemään maail-
maa tarinoiden pariin! Tuokio
sopii alle kouluikäisille ja kes-
tää noin 40 min. Malmin kir-
jasto, 6.10. klo 9.30.
Laiva on lastattu
Vauhdikas nukketeatterikon-
sertti täynnä pieniä tarinoita,
suuria seikkailuja sekä teat-
terin taikaa! Luvassa on rie-
mukkaita rytmejä ja sieluk-
kaita sävelmiä, vaihtuvia tun-
nelmia sekä teatterinukkeja
läheltä ja kaukaa. Esitys sovel-
tuu kaikenikäisille. 29.9. klo
10.15–11. Liput 9e, Malmitalo.
Järj. Nukketeatteri Sampo.
Koillis-Helsingin
parkinsonkerho
kokoontuuu Malmin kirkolla ti
6.10., 3.11, ja 1.12. klo 17–19.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 28.9, klo
10.30, Pihlajamäen nuo-
risotalolla, Moreenitie 2.
Vieras Näkövammaisten
keskusliitto IRIKSESTÄ.

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 roskatuomion
saaneen materiaalin uudis-
tamisesta uuteen kukois-
tukseen. Puistolan kirjasto,
Nurkkatie 2. Vapaa pääsy.

PUKINMÄKI
Björn ja Auli Haleniuksen
kivikokoelma
Kivikokoelmassa yhdistyy kaksi
intohimoa, mineraalikivien
keräily ja kivenhionta. Upeita
mineraaleja ja niistä työstet-
tyjä koruja saamme ihailla aina
syyskuun loppuun saakka.
Pukinmäen kirjasto, 30.9. asti.
Enter ry:n syksyn opastukset
Enterin vapaaehtoiset ver-
taisopastajat auttavat niin tie-
tokoneiden, tablettilaitteiden
kuin kännyköidenkin käytössä.
Opastus on henkilökohtaista
ja maksutonta. Syksyn opas-
tukset 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. Maalauksien lisäksi
esillä myös aiemmin opet-
tajana työskennelleen Sinin
runoja. 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 van-
hat tutut Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy. Järj.Pukinmäki-seura
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.
Valokuvia
Pukinmäen Kisan toimin-
nasta kesäkaudella 2015
esillä Pukinmäen kirjastossa.
Pukinmäen Rastit
3.10. klo 10–13. Rastipaikkoja
on yhteensä 15 kpl. Tule tutus-
tumaan paikallisten järjestöjen/
tahojen toimintaan. Kiertämällä
6 rastipaikkaa osallistut pal-
kintojen arvontaan, joita ovat
lahjoittaneet mm. Pukinmäen
Apteekki ja Pukinmäen
K-kauppa. Lisät. Kauko
Koskinen, p. 040 583 8503
tai kauko@kaukokoskinen.fi.

SILTAMÄKI
Korttelitupa
Ti ja pe klo 11–14. Syyskuun
vieraat: 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.
Lastenvaatteiden
ja-tarvikkeiden syyskirppis
Kirppiksen lisäksi kahvio ja
makkaraa sekä kivaa teke-
mistä lapsille. Seulastentie
11, 3.10. klo 9.30–12.00.
Järj. MLL Tapaninkylä.
Novellikoukku
Syksyn ensimmäinen
Novellikoukku to 24.9. klo

18–19.30 Suutarilan kirjas-
tossa. Tule mukaan kuun-
telemaan novelleja ja neu-
lomaan yhdessä! Voit myös
tulla vain kuuntelemaan tari-
noita. Tarjolla kahvia ja teetä.

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.
Balladeja
Varpunen esittää omia ja
muiden balladeja pe 25.9.
klo 18 PuutarhaJuhlassa,
Päivälöntie 15.
Novellikoukku
Novellikoukussa tehdään käsi-
töitä ja kuunnellaan novelleja
vaihtuvien lukijavieraiden luke-
mana. Ota mukaan oma käsityö
tai osallistu yhteiseen hyvän-
tekeväisyysprojektiin. Tarjolla
myös kahvia ja teetä. Tapanilan
kirjasto ti 29.9. klo 18–19.30.
Pinssiaskartelua Ellan
ja kavereiden kanssa
Timo Parvelan kirjoista tuttu
Ella täyttää tänä vuonna 20
vuotta! Tule mukaan juhlista-
maan Ellaa ja kavereita pinssi-
askartelun merkeissä. Samalla
voit testata Ella-tietämyksesi
hienossa tietovisassa!
Vapaa pääsy. Tapanilan kir-
jasto, 30.9. klo 13–15.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senioreita
vertaistukihenkisesti tieto-
teknisissä ongelmissa ker-
ran viikossa ti klo 12–14.
Tapulikaupungin kirjasto.
Tapulin eläkeläiset
Ma 28.9. kerhoon tulee vie-
railija kertomaan hiuk-
sita ja niiden hoidosta.
Ajurinaukio 5 ( 2.Krs. )
Tapuli 40 vuotta -juhlaviikko
Ke 23.9. Kirjastossa klo 14–18
esittelyssä 3D-tulostin. To
24.9. klo 14–17 pinssipaja.
Klo 17–18 mehutarjoilua. Klo
18–18.45 Peppi-satutunti.
Pe 25.9. klo 14–18 Nuorten

Sari Iivarinen maalaa Viesten kaupungissa pikkutytön
kanssa, joka kiinnostui gallerian maalariporukasta.

Tapuli -tapahtuma kirjas-
ton edustalla Ajurinaukiolla.

La 26.9 klo 15–17
Asukkaiden muiste-
luiltapäivä. Helsingin
medialukion moni-
kulttuurisuus-näyt-
tely alk. 18.9. Muualla
Tapulissa: ke 23.9
klo 18 –19.30
Nuorisotalon avoi-
met ovet. To 24.9 klo

12–18 valokuvia, las-
ten piirustuspiste, kil-

pailu, musiikkia, kahvitar-
joilu, Maatullinaukio 10 A. Su
27.9 klo 13–17 munkkikah-
vila ja Tapuli – akvarelleja,
Kämnerinkuja 1, kerhohuone.
Su 27.9 Tapulikaupungin
kotikaupunkipolku–kävely,
lähtö Maatullinaukiolta klo

14. Klo 14 Perhekirkko:
kirkkohetki, toimintaa lap-
sille, keittolounas, Tapulin
srk-koti, Maatullinkuja 4.

VIIKKI
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10
Luonnon ihmeitä –
öljyvärimaalauksia
Luonnon ihmeitä –näytte-
lyn teosten taiteilijat ovat
maalanneet nelisen vuotta
Maiju Talvitien johdolla. He
ovat halunneet kuvata luon-
non monimuotoisuutta kukin
omalla tavallaan. Gardenian
käytävägalleriassa 26.9.–
5.11. Näyttelyyn on vapaa
pääsy. Ma–to klo 10–17 ja la–
su klo 10–17 Koetilantie 1.

Italian tunnelmia
Minun Italiani levittyi Galleria Viileä

punaisen seinille Tapanilassa.
–Kokosimme näyttelyn viime kesän Italian matkan maalauksista.
Tutustuimme Puglian maakuntaan ja Amalfin rannikkoon, jossa
kävimme muun muassa Caprilla, kertovat galleristi Päivi Uljas
ja ryhmä taidematkalaisia, Ulla-Marja Aalto, Riitta Halttunen-
Sommardahl, Sari Iivarinen, Pälvi Koskinen, Pirre Laaksonen,
Leila Rahja, Timo Rahja ja Iris Santala. Minun Italiani näyttely

22.9.–11.10. Päivöläntie 20, avoinna ti-pe 13–18, la–su 11–15.

PÄIVI ULJAS

Tapuli -ta
ton edu

La 2
Asu
lu
m

N
m

12
ten p

pailu, m
joilu, Maa
27 9 kl

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
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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

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

lläähhiippaallvveelluutt lluuoo

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

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

Kaikki
sähköalan työt

Sähkö-Salo Oy

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

Lähitieto
ei lisää

tuskaa :D

AUTOPALVELUITA

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki

saloncaramel.fi

Tutustumistarjouksena Salla tekee
leikkaukset 15-30 € (norm. 23-40 €)
ja muut työt -20%.

Voimassa 31.12.2015 saakka

Uusi parturi-kampaaja aloittanut!
-20%

Tapanilan asema

ALENNUSTA
AUTOHUOLLOSTA

Ota kuponki talteen tai valokuvaa se!
Näytä tarjous meille autoa tuodessasi

30,-
Käytettävissä normaalihintaisen vuosi- tai määrä-
aikaishuollon yhteydessä. Voimassa 31.12.2015 asti

Autohuolto
Tapanilassa

Hiidenportti 10
Puh 09 350 6070

Palvelemme
Ma-Pe 07.00-17.00
La Suljettu

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

NIIN SAAT

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

Parturi-kampaamo

Teitä palvelee
Pilvi, Tuire, Kati ja Tytti

09 385 5554
Malminraitti 12, 00700 Helsinki

Ma–Pe 9–18, La 9–14
Muina aikoina sopimuksen mukaan

ent. Kris-Mar

Tervetuloa
vanhat ja uudet
asiakkaat!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




