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Uutiset:
Kansallinen
kaupunkipuisto –hanke leviää.
Urheilu:
PuiU perusti firman
Kulttuuri:
Meksikolaista menoa
Malmilla.

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

Miksi ammut
kaupan pihalla?

s6

Apteekkarinkatu 5
Latokartano, Viikki,
00790 Helsinki

Hiustenleikkaus

Ajanvaraus
040 765 1566
Avoinna Ma–La 10-18
muina aikoina sop. mukaan

Avajaistarjous
jopa-50%

Kulmien ja ripsien
muotoilu + värjäys

20€
Väripaketti

55€

20€

(norm. 30€)

(norm. 85-110€)

(norm. 30€)

(sis. suunnittelu, värjäus, leikkaus,
muotoon kuivaus)
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LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

RAMSINNIEMI OKT

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

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

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

Kovapohjainen länsirinnetontti
639 m². Rak.oikeus 166 m².
Lisäksi saa rakentaa autosuoja-
ja varastotiloja 30 m² / asunto.
1-2 asuntoa. Hp. 173.000 €.
Kirvestie 11

HEIKINLAAKSO OK-TONTTIKovapohjainen rakennuspaikka,
rakennusoikeus 333 m²,
asuntojen määrää ei rajattu. Meri
lähellä. Venepaikkaoikeus. Ark-
kitehdin viitesuunnitelma tehty.
Tonttiosuus n. 870 m².
Hp. 290.000 €. Jollaksentie 19

LAAJASALO PIENTALOTONTTI

Se maukkaampi
lounaspaikka!

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

Keittolounas

Avoinna klo 7.30–14
Takoraudantie 1,
Tattariharju
puh (09) 225 4400,
040 312 2033

8,90

7,90

Lounas-
Ravintola

breikki

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

2-väri värjäys
+leikkaus
+föönaus

88
pitkien hiusten lisä 27€

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

Voimassa 30.10.15 asti

puolipitkien hiusten lisä 13€

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 suk-
upolven käyttöön. Mh. 590.000€.
Sienitie 57. Tero Laurila/0400 600
359 1158331

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 vara-
sto. Hyvällä paikalla, moderni
uudenveroinen kahdessa tasossa

oleva rivitalokoti. Alakerran hyvin
varusteltu keittiö yhdistyy toimivasti
olohuoneeseen. Mh.364.000€.
Kotinummentie 66. Timo Kuosma-
nen/ 0400 397 731

1155365
Siltamäki Rt 81 m2

3h, k, piha. Nuorekas rivitalokoti
etsii uusia ihmisiä. Hyvä sijainti
taloyhtiön sisällä vapain näkymin.
Aidattu länsipiha, jossa patio.
Vapautuu nopeasti. Mh. 229.000
€. Siltakyläntie 2. Kristiina Kelland-
er-Sinisalo/045 847 2272

Tapulikaupunki Kt 88,5 m2

4h, k, las.parveke. Kolmannen
kerroksen perheasunto vehrein
näkymin naapuritalojen kattojen yli.
Keittiön poistettu väliseinä luo ava-
ruutta oleskelutiloihin. Soita ja sovi
esittely Mh. 189.000€. 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 370 000€. 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 379 000€.
Sepeteuksentie 32. Kirsi-Marja
Johansson/040 594 8231

1153589

Malmi Kt 68,5 m2

3h, k, kph/s, wc, las.parv. Toimiva
perheasunto Malmin sydämessä.
Mukavat huonetilat, rem. kph, oma
sauna, las.parveke etelään, taloy-
htiöllä 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.
Hyvä koti yhdelle tai kahdelle ,
ensiasunnoksi tai sijoitukseen.
Heti vapaa. Velaton lähtöhinta

168 000€. Muuttolinnuntie 14. Kai
Lehtola/044 514 0164

1160380
Pukinmäki kt 52,5m2

2h, k, kph, wc, las.parv. Kauniisti
remontoitu, muuttovalmis koti
hissitalossa! Läpitalon vaaleasävy-
iset huoneet, upea keittiö.
Hyvinhoidettu yhtiö omalla tontilla!
Vapautuu pian. Vmh. 192 000€.
Eskolantie 12-14. Kai Lehtola/ 044
514 0164

1160484
Tapaninvainio kt 77m²
3h, k, lasitettu parveke. Hyvien
yhteyksien äärellä ylimmän 3krs.
kolmio. Parvekkeelta vehreät nä-
kymät pihapiiriin. Vmh. 158 000€.
Takaniityntie 5. Noora Melavirta/
050 587 4296

1155604

Pihlajamäki kt 55m²
2h, kk, lasitettu parveke. Hissi-
talossa tyylikkäästi remontoitu
kaksio! Kaupat ja palvelut vieressä.
Vmh. 138 000€. Liusketie 2. Marko
Suvanto/040 564 3534

1156688

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
050 587 4296

Marko Suvanto
040 564 3534

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!

Roni Saarsola
040 8308755

Katsastus

Tikkurikuja1, Helsinki
P. 029 001 8700

Avoinna: ark. 9.00 -18.00
la 9.00 - 14.00

www.facebook.com/pluskatsastuswww.plus.fi

Henkilö- tai pakettiauton katsastus

1919*

HUOM! Tarjous voimassa 1. - 17.10.2015.

* Katsastuksen hintaan lisätään viranomaismaksu 2,70€,
katsastuksen kokonaishinta 21,70€ + päästömittaukset.
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Laaksotie 33, Vantaa
P. 029 001 8720

Avoinna: ark. 9.00 -17.00

TIKKURILA
Mittatie 27, Vantaa
P. 09 7415 0010

Avoinna: ark. 8.00 -17.00

ITÄ-HAKKILA ILOLA
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Pyöräystävällinen stadi

V
iime viikolla vietettiin autotonta päi-
vää ja toivottiin mahdollisimman
monien liikkuvan paikasta toiseen
kävellen, pyöräillen tai julkisen lii-

kenteen avulla. Autottomana päivänä annettiin
myös tilannekatsaus Helsingin pyöräliikenne-
suunnitteluun. Tavoitteena on parantaa vuosi
vuodelta pyörätieverkkoa ja helpottaa eri koh-
teiden saavutettavuutta pyöräillen. Helsingissä
vieraillut hollantilainen pyöräilyliikenteen asian-
tuntija Herbert Tiemens tiesi kertoa, että onnis-
tuneista pyöräilyolosuhteista ja pyöräilyn lisään-
tymisestä on monissa maissa tullut kaupunkien
vetovoimatekijä. Hyvissä pyöräilykaupungeissa
viihtyisyys ja yhteisöllisyys lisääntyvät, ympäris-
tön tila paranee ja terveys sekä turvallisuus
kohenevat. Tähän Helsingissäkin siis pyritään.

Malmista ollaan kehittämässä yhtä pyöräilyn
keskusta. Malmin asemalle on tavoitteena saada
hyvät yhteydet myös pyöräillen ja mahdollisuus
jatkaa tarvittaessa matkaa täältä junalla. Van-
haan asemaan tulevan pyöräkeskuksen suunni-
telmat ovat jo pitkällä ja keskus olisi tarkoitus
avata ennen kesää.
Pyöräilijöille tarkoitetut punaiset väylät ovat
Malmilla tuttuja ja pidettyjä. Ne erottavat selke-
ästi pyöräilyn ja jalankulun raitit, ja toimivat
hyvin, jos niitä noudatetaan. Pyöräilyyn liittyviä
ongelmakohtia on kuitenkin useilla reiteillä,

etenkin pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden sekä
autoväylien risteämiskohdissa. Molempien
Malmin kauppakeskusten pylväsrivit ajoradan
ja kevyenliikenteen väylän välissä aiheuttavat
näkemäesteen niin autoilijoille pyöräilijöiden
suhteen kuin toisinpäin. Jokaisessa kaupungin-
osassa löytyy useita paikkoja, joissa pyörätien ja
ajoradan risteämässä oleva pensaikko estää
näkemästä sen takaa tulevaa pyöräilijää hyvissä
ajoin.

Syksyn edetessä pimenevät illat lisäävät vaarati-
lanteita, sillä läheskään kaikissa pyörissä ei näy-
tä olevan valoa, tai sitä ei vain käytetä. Tumma-
asuista pyöräilijää on lähes mahdoton havaita
hänen lähtiessään ylittämään ajorataa. Yhä var-
haisemmin pimenevien iltojen myötä on myös
jalankulkijoiden syytä tarkistaa heijastintilan-
teensa. Mieluummin monta kuin vain yksi hei-
jastin. Ja heijastin myös lastenvaunuihin, jotka
työnnetään ensimmäisenä ajoradalle.

Illat pimenevät
- on syytä tarkistaa
heijastimien olemassaolo.

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

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

Starttaa

syksyyn

hoidetui
n

hampain
!

Tapanilan 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

AVOINNA
Ma-Pe 7–22
La 8–22, Su 11–22

Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki
Puh. 010 386 8500

K-MARKET KAVALJEERI

Tarjoukset voimassa

To-Su
1.-4.10.2015

ellei toisin ma
inita

Tuore
PORSAAN KASSLER
PALANA

499
kg

Atria
LIHAPYÖRYKÄT JA
JAUHELIHAPIHVIT
360g

069
rasia

Siltamäen K-Marketissa vaihtui isäntä !

KUKKAKAALI
Ruotsi

099
kg

Atria
KARJALANPAISTI
700g, Suomi

449
rasia

Vaalea
RYPÄLERASIA
500g, Kreikka

149rasia

Anna Späth
LUUMU
Romania

149kg

Fazer
BERLIININMUNKKI

069
kpl

Uusi kauppias tarjoaa

kahvia ja pullaa
Perjantaina 2.10. kello 10–18!

Myös pieninäpaloina!

Muut voimassa
olevat tarjoukset

osoitteessa
www.k-market.fi
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Tapulissa muisteltiin menneitä. Sivu 10.

Malmi
Harva on huomannut ajelevansa takseille ja busseille
tarkoitetuilla kaistoilla Malmilla. Syyskuun viimeisellä vii-
kolla asennettiin Latokartanontielle ja Kirkonkyläntielle
liikennemerkit, jotka kertovat oikeanpuoleisten kaistojen
olevan tarkoitettu vain bussien ja taksien käyttöön.
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi jo kesä-

kuussa 2010 Jokeri 2 bussilinjan edellyttämien liikenne-
järjestelysuunnitelmien yhteydessä Latokartanontielle
ja Kirkonkyläntielle esitetyt bussikaistat, jotka nyt siis on
otettu käyttöön. Bussirunkolinja 560 (Jokeri 2) aloitti lii-
kennöinnin tänä syksynä.

Teija Loponen

Ajatko
bussikaistalla?

Ajokaistojen yllä olevat merkit kertovat, että vain
vasen kaista on tarkoitettu kaikille autoilijoille.
Kaikki eivät sitä vielä ole huomanneet.

TEIJA LOPONEN

Pihlajamäki
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liiken-
nesuunnittelija on tehnyt Johtokiventie 1b:n kohdalla ole-
valle suojatielle muutossuunnitelman, jossa suojatie linja-
taan kohtisuoraksi Johtokiventiehen nähden.
Uudella linjauksella on tarkoitus parantaa suojatien es-

teettömyyttä ja ohjata Johtokivenpolkua Johtokiventielle
saapuvat pyöräilijät ajoradalle, eikä jalankulkijoille tarkoite-
tulle suojatielle.
Johtokiventiellä ja viereisellä Kivipyykintiellä pyöräily on si-

joitettu ajoradalle.
Muutostyön arvioidaanmaksavan 400 euroa.

PP

Johtokiventien
suojatielle uusi linjaus

uomeen on
perustettu
kansallinen
kaupunki-

puisto jo kahdeksaan kau-
punkiin. Nyt on oikea aika
perustaa sellainen myös
Helsinkiin, kertoo hank-
keen aktiiveihin kuuluva
Paloheinän-Torpparinmäen
kaupunginosayhdistyksen
puheenjohtaja Veli-Pekka
Kantanen.

Oikealla ajalla Kantanen
tarkoittaa tekeillä olevaa

yleiskaavaa, jonka kartta-
suunnitelmassa Helsingin
monet viheralueet on partu-
roitu kaljuksi ja tilalle on so-
viteltu kymmeniä tuhansia
asuntoja tulevaisuuden hel-
sinkiläisille.

Kaikille avoimessa Kan-
sallinen kaupunkipuisto
Helsinkiin! -liikkeessä on
mukana yli 60 helsinkiläis-
tä kaupunginosayhdistys-
tä, useita muita yhteisöjä ja
yksityishenkilöitä, ja lisää
liittyy edelleen ympäri kau-

punkia.
Koillis-Helsingistä mu-

kaan ovat ennättäneet jo
Malmin lentoaseman ys-
tävät, Pihlajamäki-seura,
Pukinmäki-Seura, Savela-
Seura, Siltamäki-Suutari-
la-Seura, Tapaninvainion
kaupunginosayhdistys ja
Viikki-Seura.

Kansallista kaupunki-
puistoa on ajettu Helsin-
kiin myös vuonna 2009 val-
tuutettu Pekka Haaviston

(vihr.) tekemällä aloitteel-
la sekä vuonna 2011 kah-
den kuntalaisen tekemällä
aloitteella. Molempiin aloit-
teisiin ovat kuntapäättä-
jät vastanneet, ettei Helsin-
ki tarvitse kansallista kau-
punkipuistoa, koska täällä

on Vantaanjoen molemmin
puolin levittäytyvä ja merel-
le jatkuva Helsinkipuisto.

Nyt yleiskaavaluonnok-
seen on kuitenkin nipistet-
ty tonttimaata sieltä täältä
Helsinkipuistoa, ja muun
muassa tämä on herättänyt
asukasyhdistykset toimiin.

Asukasaktiivit keräävät
parhaillaan verkossa ja
tapahtumissa allekirjoituk-
sia kansallista kaupunki-
puistohanketta eteenpäin

tuuppaavaan kuntalaisaloit-
teeseen. Jos nimiä kertyy
vaadittava määrä, luovute-
taan kuntalaisaloite Helsin-
gin kaupungille.

Luvan kansalliselle kau-
punkipuistolle antaa ympä-
ristöministeriö kunnan ha-
kemuksesta. Ministeriö ha-
luaa pitää kansallisten kau-
punkipuistojen määrän
pienenä. Jaossa on enää pari
arvonimeä.

Pirjo Pihlajamaa

Yleiskaavan raivausinto herätti
kansallista kaupunkipuistoa ajavat
Joukko helsinkiläisiä asukasaktiiveja ajaa Helsinkiin kansallista kaupunkipuistoa, joka suojelisi pääkaupungin
arvokkaiden luonto- ja vesialueiden sekä kulttuuriympäristöjen kokonaisuutta.

Tekeillä oleva yleiskaava luonnostelee asuntoja moniin historiaa huokuviin viheralueisiin kuten tähän jääkauden ajasta kertovaan Närepuistoon Pukinmäessä.

PIRJO PIHLAJAMAA

”S Koillisesta mukana
jo seitsemän

kaupunginosa-
yhdistystä.
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Pukinmäki, Viikinmäki
Helsingin kaupungin vuokra-asuntojonossa oli ke-
säkuun lopussa 25 764 voimassa olevaa hakemusta.
Määrä laski edellisvuodesta yli tuhannella.
Kaikkiaan asuntoja haki tammi-kesäkuun aikana

28 690 ruokakuntaa. Määrä laski 3000 edellisvuoden
vastaavasta.
Pienten asuntojen kysyntä on edelleen kova. Hakijoista

58 prosenttia haki asuntoa itselleen. Pariskuntia oli 16
prosenttia ja noin neljännes oli lapsiperheitä. Valtaosa
hakijoista tarvitsi asuntoa erittäin kiireellisesti tai kiireel-
lisesti.
Asuntoja tuli tarjolle 1182. Edellisvuonna tarjontaa oli

131 asuntoa enemmän. Tarjonta painottui kaksioihin ja
kolmioihin. Yksiöitä ja suuria perheasuntoja tuli tarjolle
tavanomaista vähemmän.
Uudistuotannon osuus koko tarjonnasta oli 179 asun-

toa. Niistä valmistui Pukinmäkeen Eskolantielle 51, Vii-
kinmäkeen Harjannetielle 39, Keski-Vuosaareen Rasti-
lantielle 34 ja Herttoniemeen AbrahamWetterin tielle 55
asuntoa. Viikinmäkeä lukuun ottamatta uudet rakennus-
hankkeet olivat täydennysrakentamista.

Pirjo Pihlajamaa

Vuokra-asuntoa jonotti
liki 26 000

Viikki
Kaksi kuntalaista vetosi apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauriin kesäkuussa, jotta Viikin Gardeniaa ei lo-
petettaisi. Sauri sai vetoomuksen sen jälkeen, kun kon-
sernijaos oli päättänyt lakkauttaa Gardenian.
Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupun-

ginjohtaja vastasi vetoajille koruttomasti tässä kuussa.
–Vastauksena Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan

jatkamista puoltavaan viestiinne totean, että kaupungin-
hallituksen 31.8.2015 § 792 ja konsernijaoston 8.6.2015
§ 100 tekemien päätösten perusteella OyGardenia-Hel-
sinki Ab:n toiminta on päätetty lopettaa vuoden 2016
alussa. Valitettavasti yhtiön toiminnalle ei useista sel-
vityksistä huolimatta löytynyt taloudellisia edellytyksiä,
Sauri kirjoittaa.

PP

Gardenia-vetoomukseen
vesiperä

π Tapulikaupunki
Tapulikaupungin pohjoisosan liikenteen ohjaus on
päivitetty vastaamaan Tapulikaupungintien ja Tikkuritien
kiertoliittymän liikennesuunnitelmaa ja uusia asemakaa-
voja.
Päivitetyn suunnitelman mukaisesti Kämnerinkujalta,

Vaakamestarinkujalta, Vaakamestarintieltä ja Parmaa-
jantieltä poistuu tarpeettomat suojatiet. Nopeusrajoitus
Kämnerintiellä, Kämnerinkujalla, Palovartijantiellä, Palo-
koukunkujalla, Palokujalla ja Palokellonkujalla tulee ole-
maan 30 km/h.
Kimnaasipolun pohjois- ja eteläpäähän, Kämnerinku-

jan itäpäähän, Kämnerinpolun eteläpäähän sekä Palo-
koukunkujalle asennetaan uudet sulkulaitteet. Vaaka-
mestarinkujan pään toteuttamaton sulku poistetaan tar-
peettomana.
Urakan toteutus maksaa Helsingin kaupungin raken-

nusvirastolle 30 000 euroa.
PP

Tiesuunnitelmat ajan tasalle

Jakomäki
Kehitysvammaisille aiotaan tehdä noin 20 asuntoa
kaupungin tontille osoitteeseen Kankarepolku 9 E.
Ryhmäkotihanke on kirjattu sosiaali- ja terveysviras-

ton toteutussuunnitelmaan. Runsaasti apua ja tukea tar-
vitseville kehitysvammaisille tulevat kodit rakennuttaa
Helsingin Kaupungin Asunnot Oy:n Heka Jakomäki. Se
hakee rakentamiseen lainaa ja avustusta asumisen ra-
hoitus- ja kehittämiskeskukselta. Rakentajien kilpailutus
on aikataulutettu syksylle 2016.
Tontille saa rakentaa 1800 kerrosneliömetriä. Kohteen

suunnittelun on voittanut arkkitehtitoimisto Ympäristö-
suunnittelu OK.

PP

Kehitysvammaisten asunnoille
haetaan valtion tukea

Nuoret Muslimit ry on
saanut Helsingin kaupungil-
ta 2400 euron avustuksen.
Yhdistys voi käyttää rahat
etsivän nuorisotyön sekä
tyttöjen vertaistukitoimin-
nan hankkeiden käynnistä-
miseen.

Etsivä nuorisotyöhanke
kestää kolme vuotta ja tyt-
töjen vertaistukihanke kak-
si vuotta.

Etsivään ja jalkautuvan
työn hankkeeseen arvioi-
daan osallistuvan 700 nuor-
ta ja tyttöjen vertaistuki-
hankkeeseen 150 nuorta.

Nuorison pariin yhdistys

aikoo jalkautua keskustan
lisäksi Koillis-Helsingissä,
koska täällä on yhdistyksen
mukaan suurin tarve jalkau-
tuvalle työlle johtuen muun
muassa Malmin nuorisota-
lon sulkemisesta.

Tyttöjen hankkeessa on
tarkoitus kouluttaa vapaa-
ehtoisia vertaisohjaajia
muille tytöille ja nuorille
naisille edistämään koulu-
tusta, työllistymistä sekä
harrastustoimintaa.

Yhdistyksen mukaan mo-
nikulttuuristaustaisilla ty-
töillä saattaa olla vaikeuk-

sia itsenäistyä ja integroitua
yhteiskuntaan, jos heidän
vanhempansa eivät uskalla
päästää tytärtään erilaisiin
yhteiskunnallisiin aktiviteet-
teihin.

Yhdistys aikoo vuokrata
toimintaansa tilat Pihlaja-
mäestä. Paikka tulee toimi-
maan hankkeiden tukikoh-
tana. Molempien hankkei-
den nuoret pyritään
sitouttamaan myös yhdis-
tyksen avoimeen toimin-
taan.

Maahanmuuttajanuorten
vuonna 2012 perustaman

yhdistyksen tarkoituksena
on virkistää ja kehittää mus-
liminuoria, vahvistaa hei-
dän islamilaista identiteetti-
ään ja integroida heidät yh-
teiskuntaan.

Yhdistys on saanut nuo-
risolautakunnalta startti-
avustusta vuonna 2013 ja
toiminta-avustusta vuosina
2014 ja 2015.

Yhdistyksessä on yli 160
jäsentä, joista noin 140 on
7–28-vuotiaita helsinkiläis-
nuoria.

Pirjo Pihlajamaa

Nuoret Muslimit vuokraa
nuorisotyöhön toimintatilan

Pihlajamäki

–Pettymystä on, lähinnä
siihen että esitys on saman-
lainen kuin alun perinkin
oli. Emme koe tulleemme
kuulluiksi, toteaa Pihlaja-
mäen Lähiöaseman vakio-
kävijöihin kuuluva Leena
Koivisto.

Esitys tuotiin kaupungin-

hallituksen käsiteltäväksi
viime viikon maanantaina.
Asia jäi pöydälle ja nousi
asialistalle uudelleen tämän
viikon maanantaina.

Asukastalojen käyttäjät
eri puolilta kaupunkia ko-
koontuivat kaupungintalon
eteen juuri ennen kokous-

ta. Kaupunginhallituksen
jäsenet kävivät tapaamassa
asukkaita ja päättäjiltä tul-
lut viesti oli monin paikoin
positiivinen. Moni päättä-
jistä tuntui olevan sitä miel-
tä, että kaupungin on syy-
tä pitää asukastalot omana
toimintanaan, eikä luovut-

taa niitä järjestöille, joiden
resurssit pyörittää aktiivisia
taloja ovat rajalliset.

Kaupunginhallituksen
päätös ei ehtinyt tähän leh-
teen.

Pirjo Pihlajamaa

Asukastalojen puolustajat
pettyivät esitykseen
Asukastalojen käyttäjät ovat olleet harmissaan, sillä virkamiesten pitkään
valmistelema asukastalojen hallinnon järjestely ei näytä juuri huomioineen
asukkaiden toiveita.

Nyt päätetään Malmin toimintakeskuksen ja Pihlajamäen Lähiöaseman tulevaisuudesta.

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

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Merja Pulkkinen
050 511 0782

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920

Juha Taponen
LKV, KiAT

0400 537 500
Seppo
Väisänen

040 042 6233

PARHAASEEN HINTAAN!
LAITA ASUNTOSI MYYNTIIN

Helsinki

Vantaa

Ville Vertainen
040 1494 300

Viikki KT 102 m2

2h+k+s+työtila. Nyt myynnissä todella
harvinainen Hitas asunto Viikin paraati-
paikalta. 3:n kerroksen asunto jonka
käyttömahdollisuudet ovat vertaansa vailla.
Asunnon alimmassa kerroksessa sijaitsee
omalla sisäänkäynnillä sekä omalla wc:llä
varustettu iso työtila. Mh. 241.571,19€,
vh. 298.000 €. Latokartanonkaari 41.
Tied. Tommi Känkänen p. 040 151 2230
9401121

Tapaninvainio OKT 88 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3 h+k+s. Talo
suositulla Tapaninvainion alueella, suuri
rauhallinen oma piha. Pukinmäen palvelut sekä
Malmin palvelut lähellä, uimaranta aivan vier-
essä. Hyvä pohjaratkaisu kahdessa tasossa.
Avara yhdistetty keittiö, olohuone ja ruokailutila.
Yläkerran huoneilla isot vaatehuoneet. Tontti
741m². Lähtöhinta 264.000 €. Jokitie 6. Tied.
Merja Pulkkinen p. 050 511 0782 9679322

Pakkala KT 44,5 m2

2h+k+s+p. Uutta vastaava kaksio Pakkalan
kysytyllä ja rauhallisella alueella kaikkien palve-
luiden välittömässä läheisyydessä. Terassilla
lasitus ja lämpölamput sekä mahdollisuus ostaa
huoneiston yhteydessä oma autokatospaikka.
Mh. 198.000 €. Pakkalanrinne 12. Tied. Ville
Vertainen p. 040 1494 300 9803701

Reetta
Kukkonen

040 770 7807

Jasmine
Mansour

044 259 3425
Tommi

Känkänen
040 151 2230

Jaana
Poikonen-Hitruhin
050 527 4685

Maija Hurmalainen
LKV

040 852 4395

Berit
Lönnqvist

040 961 1233

Tapaninvainio KT 76,5m²
3h+k+s+p. Kaunis, muuttovalmis saunallinen
kolmio, Hyvä pohjaratkaisu ja avarat huoneet.
Keittiö kodinkoneineen remontoitu 2013. Suuri
lasitettu länsiparveke. Rauhallisella ja vehreällä
kerrostaloalueella, lapsiystävällinen, hyvin
hoidettu taloyhtiö. Tämä koti sijaitsee loistavien
liikenneyhteyksien varrella, Malmin palveluiden
lähellä. Mh. 229.000 €, vh. 229.590,66 €.
Tyynelänkuja 2. Tied. Merja Pulkkinen p.
050 511 0782 9599518

Itä-Pakila PT 51,5m²
2h+k+s. Kauniisti remontoitu paritalokaksio.
Asuintilat yhdessä tasossa, avara ja valoisa olo-
huone, keittiön vierestä käynti hyvin hoidetulle ja
isolle terassille joka on laajennettu 2012. Hyvä
taloyhtiö, edullinen vastike ja asuntoon kuuluu
autolle katospaikka jonka yhteydessä säilytys-
tilaa. Lähistöllä on koulu ja päiväkoti. Hyvät
kulkuyhteydet joka suuntaan. Mh. 235.000 €.
Maanmittarintie 23. Tied. Merja Pulkkinen p.
050 511 0782 9527540

Löydät meidät Tikkurilan maalaismarkkinoilta 3.–4.10.
(Tikkuraitin ja Talvikkitien kulma).
Kaikille arviokäynnin varanneille
tarjoamme höyryävän
kuumaa maalaishernerokkaa
suoraan soppatykistä.
Tervetuloa!

Lisäksi kaikkien kauttamme loka-
marraskuussa kauppojen tehneiden kesken
arvomme kahden hengen illallisen ravintola
Oklahomaan Tikkurilaan (arvo n.80€)
Tehdään yhdessä elämäsi
maistuvimmat kaupat!

Pyydä meiltä ilmainen arvio asunnostasi!

Yhteistyössä:
Neste Oil
K-market Malmi
& Neste Oil
Metsälä

TYKKÄÄ MEISTÄ
FACEBOOKISSA!

BestRent.fi

BestRent.fi

Kaikkiin kuljetustarpeisiin!

Vielä muutama traileri
ja peräkärry talven

alta edullisesti!
Kysy lisää:

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

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

BestRent.fi

Poikkea kahville,
kauppaan, tankkaamaan

ja nopealle
pesukadullemme!

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

Lokakuun tarjous:
KAHVI ja
KORVAPUUSTI

350
yhteensä

PEHMO-
HARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 30.10.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

!

KESÄ/TALVI-
TEHOPESU

Halutessasi kuumavahalla

19,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 30.10.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

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

!
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Viikin kokoomusvaltuutet-
tu Johanna Sydänmaa nousi
jo kolmannen kerran Hel-
singin kaupunginvaltuuston
varsinaiseksi jäseneksi. Kol-
missa peräkkäisissä vaaleis-
sa vuodesta 2004 Johanna
on ollut heti alkuun korke-
alla varasijalla, joka on alus-
ta asti oikeuttanut aina
vakituiseen kokoustami-
seen.

Nousu varsinaiseksi on
tapahtunut joka kerta vain
nopeammin, ja nyt Johan-
na ehtii olla siinä roolissa yli
puolitoista vuotta. Hän on
tällä vaalikaudella kirjasto-
ja kulttuurilautakunnan va-
rapuheenjohtaja.

Koillisen Kokoomuksen
menestystä täydensi puisto-
lalaisen Heimo Laaksosen
nousu 1. varavaltuutetuksi.

Hemppa vuorostaan on lii-
kuntalautakunnan vara-
puheenjohtaja. Hänkin
on vuoden 2013 alus-
ta asti ollut tähänkin
asti niin korkealla
varasijalla, että on
tänä vuonna saa-
nut kutsun jokai-
seen valtuuston
kokoukseen.

Koillisen Ko-
koomuksen
tunnetuin
valtuutet-
tu on ta-
panin-
vainio-
lainen
Kau-
ko

Koskinen. Puolue on
vakiintunut Hel-

singin suurim-
maksi jo vii-

me vuosi-
tuhannel-
la.

Timo
Huoti-

nen

Heimo Laaksonen

ntalautakunnan vara-
heenjohtaja. Hänkin
vuoden 2013 alus-

asti ollut tähänkin
ti niin korkealla
rasijalla, että on
nä vuonna saa-
t kutsun jokai-
en valtuuston
koukseen.

Koillisen Ko-
omuksen
nnetuin
ltuutet-
on ta-

nin-
inio-
nen

au-

vakiintunut Hel-
singin suurim-

maksi jo vii-
me vuosi-
tuhannel-
la.

Timo
Huoti-

nen

Johanna Sydänmaa nousi varsinaiseksi
valtuutetuksi

Helsingin kaupunki haluaa käyttää sopimusoptiota
ja jatkaa löytöeläinten hoitopalvelujen ostoa Viikissä toi-
mivalta Kiantime’s Oy:ltä syyskuun 2020 loppuun asti.
Neljä vuotta kestävä ostopalvelu maksaa 992 000

euroa. Sitä ovat Helsingin lisäksi jakamassa Vantaa 21
prosentin ja Espoo 18 prosentin osuudella. Espoo jakaa
laskun Kauniaisten ja Kirkkonummen kanssa.
Nykyinen sopimus on astunut voimaan lokakuussa

2012 ja päättyy syyskuussa 2016.
Kaupungit tekevät jatkohankinnasta omat päätöksensä.

Helsingissä asiasta päättää ympäristölautakunta. Myös
Vantaa ja Espoo haluavat jatkaa sopimusta. Asia vaatii
niiltäkin poliittisen päätöksen. Kiantime´s on halukas jat-
kamaan sopimusta.
Viikin löytöeläintalo toimii Helsingin yliopistolta vuokra-

tuissa tiloissa. Siellä on hoidettu Helsingin, Espoon, Van-
taan ja Kaunaisten löytökissat, -koirat ja muut löydetyt
pienet seura- ja harrastuseläimet sekä Kirkkonummen ir-
tokissat. Viikkiin on tuotumyös kiireellistä hoitoa tarvitse-
vat eläinsuojelutapaukset.
Eläinsuojelulain mukaan kunnan on huolehdittava alu-

eellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja
kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura-
ja harraste-eläinten tilapäishoidosta.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupunki aikoo
jatkaa löytöeläinten
palvelusopimusta

Talteen otettua eläintä on säilytettävä lain mukaan
vähintään 15 päivää, minkä jälkeen kunnalla on
oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

PIRJO PIHLAJAMAA

Sanaristikko nro 18/2015
oikea ratkaisu

Suutarila
Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavamuutos on
hyväksytty kaupunginhallituksessa viime viikon maanan-
taina. Seuraavaksi siirtolapuutarhamökkejä, viljelypals-
toja ja omakotitontteja koskevaa kaavaa käsittelee kau-
punginvaltuusto.

PP

Mökkikylän kaava
menee valtuustoon

Johanna Sydänmaa

Sompiontorilla moni
kulkija hieraisi silmiään
kuin haamun nähneenä lau-
antaina iltayhdeksän aikoi-
hin. Juna-aseman vieressä
Alepan edessä seisoi valkoi-
sia lehmiä, isoja ja pieniä.

Tapanilalaisten Facebook-
sivuillakin jo hämmästel-
tiin, mistä lehmä tupsahti-
vat paikalle. Lopulta selvisi,
että karja ei ollut karkuteil-
lä, vaan taluteltu torille Fall-
kullan kotieläintilalta.

Siellä oli viikonloppuna
nuorten yöleiri, ja yksi lei-

rin kohokohdista oli kaup-
pareissu tilan nelijalkaisten
nuorisotyöntekijöiden eli
nautojen kanssa.

Fallkullan lauhkeiden la-
pinlehmien näkyminen
Koillis-Helsingin katuku-
vassa ei ole mitenkään tava-
tonta. Esimerkiksi joka talvi
tilan lehmät nuoriso-ohjaa-
jineen lähtevät lasten kanssa
pulkkamäkeen.

Pirjo Pihlajamaa

Pääkaupungissa voi törmätä tällaiseenkin näkyyn, että lehmät jäävät odottamaan ulos, kun osa taluttajista käy
ostoksilla.

Lehmät lähtivät
lasten mukana kauppaan

HANNA MÄKINEN
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 1.–4.10.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi
Voimassa to-la
Hätälä tuore ruodoton Norjan luxus
LOHIFILEE

Voimassa to-la
Tuore Norja
LOHI n. 1-2 kg
kokonaisena

ÄMPÄRILLINEN
JUUREKSIA n. 5-6 kg
0,83-1,00/kg, Porkkanaa, lanttua, punajuurta,
perunaa ja sipulia. Kaupan päälle kotimainen
ämpäri!

Voimassa to-la
Hätälä Tuore kokonainen pyydystetty
SIIKA

PÄÄRYNÄ
Conference, Puola

Kariniemen
KANANPOJAN
FILEESUIKALE 450 g
8,78/kg, maustamaton ja hunajamarinoitu

EDAM 1 kg
3,99/kg

Atria takuumurea naudan
ULKOFILEE
palana, Suomi

Ingman maustetut
KERMAJÄÄTELÖT 1 l
1,00/l, ei laktoosittomat

Voimassa to-la
Tuore
HIRVEN SISÄ-
tai PAAHTOPAISTI
Viro

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,19 pkt (3,19/l)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
4,85 pkt (4,85/kg)

-17% -68%

Tarjolla myös hirven keitto- ja
(/$,.-*,// '.&" ,*)#.+!-..%"0

1495
kg

499
kg, raj.
2 kalaa /tal. 1290

kg 1595
kg395

rs

399
pkt 1.-pkt, raj.2 pkt /tal.5.-ämpäri 1.-kg

2995
kg
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hkä liikutta-
vimman kut-
sun sain ker-
ran 12-vuoti-

ailta pojilta, jotka kysyivät
minua koululleen puhu-
maan arvomaailmasta. He
olivat huolissaan siitä, että
kaikki eivät saa koulussa
olla vapaasti sellaisia kuin
ovat. Kun vastasin myöntä-
västi, he pyysivät rehtorilta
luvan tilaisuuden järjestämi-
seen ja menin sitten sinne
puhumaan. Sain pojilta
palkkioksi 300 grammaa
irtokarkkeja, Jani Toivola
kertoilee ja hämmästelee
samalla, miten fiksusti nuo
12-vuotiaat jo elämään suh-
tautuivat.

Jani kertoi yllättyneensä
siitä, miten avoimesti lapset
ja nuoret kertovat elämäs-

tään, kun ensin itse kertoo
itsestään.

–Tarinat kantavat ja opet-
tavat. Ja meillä jokaisella
on oikeus tietää kaikki ne
asiat, jotka liittyvät omaan
elämäntarinaamme. Itsel-
läni siinä oli iso aukko pit-
kään. Äitini on suomalai-
nen ja olen syntynyt Suo-
messa. Isäni on Keniasta ja
häntä en ole koskaan tunte-
nut. Kotona ei puhuttu isäs-

tä, enkä minäkään sitten ky-
sellyt. Vasta aikuisena sain
kuulla isästäni ja myös siitä,
että minulla oli veli Saksas-
sa ja isän iso suku Keniassa.
Monesti vanhemmat ajatte-
levat suojelevansa lapsia pu-
humattomuudella ja ehkä
lapsetkin sitten ovat kysy-
mättä asioita suojellakseen
vanhempiaan ikävien muis-
tojen avaamiselta. Se jättää
kuitenkin kysymysmerkke-
jä elämään. Suosittelen eh-
dottomasti puhumaan kai-
kesta, Toivola opasti van-
hempia.

Jani Toivolan tumma
ihonväri aiheutti lapsena
paljon kiusaamista ja hän-
tä olisi helpottanut, jos asia
olisi nostettu esille ja puhut-
tu siitä. Yhteisöllisyys, eri-
laisuuden hyväksymisen ja

ennakkoluulottomuuden
kasvattaminen on tärkeää.

Kansanedustaja ja
juontaja Jani Toivola kertoi
vierailleensa ainakin jo 250

TEIJA LOPONEN

Malmin peruskoulun vanhemmille leijonien elämäntaitokoulutusta

Jani Toivola sai
vanhemmat peukuttamaan
–Tuli kutsu vanhempainiltaan ja päätin tulla avoimin
mielin kuulemaan, miten voisin tukea lapsiani parhaiten.
Tämä oli todella antoisa ilta, kertoi kuudesluokkalaisen
pojan isä Petteri Venetjoki.

koululla Suomen lasten ja
nuorten säätiön Zest-ohjel-
man kautta puhumassa
suvaitsevaisuudesta, elä-
mäntaidoista ja muista
hyvälle elämälle tärkeistä
asioista. Paikalle saapuneet
vanhemmat saivat kuulla
monia hykerryttävänkin
hauskoja tarinoita, joihin
Toivolan kouluyhteistyö on
johdattanut. Kaikissa niissä
oli silti syvä sanoma suvait-
sevaisuuden ja hyvän itse-
tunnon tärkeydestä.

Jani Toivolan pitämän
tunnin luennon jälkeen van-
hemmat pohtivat ryhmissä
nuorten ja vanhempien koh-
taamisiin liittyviä asioita.

Vanhemmat miettivät, pi-
tääkö lasten jatkuva sosi-
aalisessa mediassa olo hy-
väksyä, vai voiko komentaa
laittamaan kännykän pois
ruokaillessa tai keskustelta-
essa.

Suvaitsevuus-teema pis-
ti pohtimaan, pitääkö ihan
kaikkea suvaita, mihin voi
laittaa rajan. Vaikeistakin
asioista pitäisi pystyä puhu-
maan, samoin muistaa jokai-
sen olevan oma yksilönsä.

Kuuntelemisessa todettiin
tärkeäksi katsoa silmiin ja
keskittyä kuuntelemaan niin,
että jopa toistaa joitain sano-
ja, jotta nuori todella huo-
maa häntä kuunnellun. Oma
tekeminen pitäisi keskeyt-
tää keskustelun ajaksi, jotta
toiselle tulisi tunne siitä, et-
tä häntä kunnioitetaan ja ar-
vostetaan keskustelukump-
panina.

Myös oman esimerkin ja
rohkeuden merkitystä poh-
dittiin ja koettiin, että omien
ajattelumallien laajentami-
nen on tärkeää yhtä lailla
kun antaa nuorille mahdolli-
suus kyseenalaistaa asioita.

Ylä-Malmin peruskoulu
on tehnyt jo muutaman
vuoden yhteistyötä Suomen
Lions-liiton Lions Quest-
ohjelman kanssa. Koulu on
toiminut pilottina yläastei-
käisille suunnatun elämisen
taitoja –kehittävän Passi-
ohjelman päivittämisessä ja
yläasteen oppilaat ovat
olleet myös opetusmateriaa-
lien kuvausmalleina. Quest-
ohjelmaa on toteutettu 6- ja
8- luokkalaisille, joiden van-
hemmat oli nyt kutsuttu
ohjelmaan perehtymään.

– Iso osa koulun opetta-
jista alkaa olla Quest-kou-
lutettuja ja nyt ajattelimme
kokeilla, miten saisimme
vanhemmat mukaan ver-
taistueksi elämäntaito- ja
vuorovaikutusasioiden esil-
le nostamisessa. Jani Toi-
vola toimi aivan mahtava-
na alustajana ja vanhemmat
näyttivät peukuttavan sekä
hänen puheensa sisältöä, et-
tä tätä vanhempainillan eri-
laista toteutusta, iloitsi Suo-
men Lions-liiton Quest-oh-
jelmien pääkouluttaja Ulla
Sirviö-Hyttinen.

Hän jakeli kiitosta myös
koulun rehtori Tomi Oja-
selle, jonka kanssa yhteistyö
on toiminut todella hyvin.

Teija Loponen

Jani Toivolan esitys oli täynnä mielenkiintoisia ja hauskoja tarinoita, joihin liittyi aina myös syvällisempi ajatus.

Tapa kohdata nuoret herätti vanhemmissa paljon
ajatuksia.

”E Suosittelen
ehdottomasti

puhumaan
kaikesta,

Toivola opasti
vanhempia.
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Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

ONNITTELUT

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

Vauhdikkaat
onnentoivotukset
3-vuotiaalle Rubenille
24.9.2015 synttäreiden
johdosta! T. Iskä, äiti ja Hilda.

Koko perheen Puxun rastit
tutustuttavat Pukinmäen
alueen toimijoihin yhdistyk-
sistä yrityksiin ja lasten har-
rastuksista aikuisten seuroi-
hin.

Rasteilla pääsee muun
muassa piirtämään maise-
maa, kyselemään kukki-
en hoidosta, liikkumaan
ja tunnistamaan kasviksia.

Omaan toimintaansa esitte-
levät myös esimerkiksi po-
liittiset yhdistykset, partio,
taidetalo, Kristillinen koulu
ja seurakunta.

Pukinmäki-Seura myy te-
kemäänsä Kotikaupunki-
polku-vihkosta, jonka avul-
la voi itse kierrellä Pukin-
mäkeä tutustuen vaikkapa
Pukinmäen uimarantaan,

kartanoon tai Närepuis-
toon. Opasvihkonen mak-
saa 3 euroa ja se esittelee 45
kohdetta.

TL

Puxun rasteilla
seutu tutuksi

Pukinmäen Nikkaripiiri esittelee toimintaansa pajallaan Säterinportti 3 E:ssä.

Puxun rastit
la 3.10. kello 10–13,

rasteille voi lähteä vaik-
kapa Säveltäjänpuistosta

tai seurakuntakodilta.

TEIJA LOPONEN

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
"""#30-'1+51+'0%(6/%++6&#8!,6-,1
Seurakunta facebookissa:
"""#.6204**/#2*,!,6-,1+'0%(6/%+&6

Enkelit, Jumalan sanan-
saattajat, kulkevat kaikissa
vaiheissamme edellämme.

PERHETAPAHTUMAT
Konsertti Jakomäen kirkolla pe 2.10. klo
9.15 ja 10.15. Pekka Laukkarinen.
Nukketeatteria Jakomäen kirkolla to 8.10.
klo 9.15 ja 10.15.
Soiva metsä – kertomus säveltäjästä
Pukinmäen seurakuntakodilla ke 28.10.
ja to 29.10. klo 9.15 ja 10.15. Hetkiä Jean
Sibeliuksen elämästä.

Perhemessut enkelien
sunnuntaina 4.10.
Pihlajamäen kirkossa enkelikekkerit
ja perhemessu klo 15-18. Koko per-
heen toiminnallinen iltapäivä. Toimin-
tapisteitä klo 15 alkaen. Perhemessu
klo 16, messun jälkeen ruokailu.
Pukinmäen seurakuntakodissa per-
hemessu klo 12. Kahvi- ja mehuhetki.
Siltamäen seurakuntakodissa
perhekirkko klo 12. Ennen kirkkoa
enkeliaskartelua. Kirkkokahvit.
Tapanilan kirkossa perhemessu klo
12. Kirkkokahvit.
Viikin kirkossa perhemessu klo 10.
Enkelitunneli, tarinateltta, enkelin
siipien havinaa.
Viikin kirkossa vauvakirkko klo
14.30. Erityisesti sylissä pidettäville
lapsille ja heidän vanhemmilleen.

KASVATUKSEN ILTA JA ILTA-
PÄIVÄ
Uhmaikäilta Pihlajamäen kirkossa ke
28.10. klo 18–20. Keskusteluilta n. 2v lasten
vanhemmille. Lastenhoitoon ilm. pe 23.10.
mennessä kirkolle p. 09 2340 4427 tai jukka.
3*-*)61+0+70$-#8
ADHD perheessä – riemu vai riesa?
-kasvatuksen iltapäivä Malmin kirkolla la
7.11. klo 14–16. ADHD, rakentava vuoro-
vaikutus sekä arjen toimintakeinot. Projekti-
päällikkö, pari- ja perhepsykoterapeutti Kaisa
Humaljoki, ADHD-liitto ry.

PARISUHDEILLAT
Siltamäen seurakuntakodilla 29.10. ja 26.11.
klo 18–20.
To 29.10. Uusperheen haasteet ja mahdolli-
suudet. Päivi Sutinen.
To 26.11. Kommunikaatio parisuhteessa –
riitaa vai kohtaamista. Kati Karppinen ja Pirjo
Kettu.
Tule löytämään työvälineitä parisuhteen ar-
keen! Voit tulla yksin tai kaksin. Ei ryhmäkes-
kusteluja. Sopii monen ikäisille ja monenlai-
sissa elämäntilanteissa oleville. Lastenhoito
järjestetty.

JAKOMÄEN KIRKKO 40V
Soppatykki kirkon pihalla ke 7.10.
klo 16. Maksuton keitto.
Konsertti la 10.10. klo 17. Kari
Peitsamo.
Juhlamessu su 11.10. klo 12.
Saarna kirkkoherra Pertti Simola.
Kakkukahvit.
Konsertti su 11.10. klo 14. Malmin
seurakunnan kanttorit.

KASTEMEKKONÄYTTELY
Malmin kirkolla 19.–25.10. Materiaalien
kirjoa, pitsiä, virkkausta. Kastemekot, ehkä
suvun useallakin lapsella olleet, kuljettavat
muistoja juhlahetkistä.

LASTENHUONE
maksuton lastenhoito 3-8-vuotiaille Malmil-
la keskiviikkoisin klo 16.30–18.30, Pekan-
raitti 16, uimahallin vieressä. Päiväkerho-
tilan ovi on seurakuntatalon takaosassa.
Varmista paikka tekstiviestillä tai soita ma-
pe klo 10–16 p. 041 528 6975 Minna-Liisa
Palander-Hiltunen.

PUKINMÄENAPTEEKKI
KEHÄ I VARRELLA – ASEMANVIERESSÄ
Säterintie 2, 00720 HELSINKI
p. 3505 7210
ma-pe 8–19, la 9–17

Käy katsomassa
muut lokakuun tarjouksemme

www.pukinmaenapteekki.fi

8,60€
(10,12€)

PUXUN RASTEILLA
LAUANTAINA 3.10. 10–13
Maistatamme apteekissa Nutridrink Protein
täydennysravintojuomia.

9,10€
(10,12€)

Muuten
lokakuun ajan

-10%
Puxun rastien aikana

Nutridrink
Protein-juomat

-15%

www.kaari18.fiPukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki

OKTOBERFEST
1.10.–4.10.
Jokapäivä live-musiikkia

Ruoka- ja juomatarjouksia
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Puistolan asemanseudun
Huolto, joka sittemmin
muutti nimensä Tapulin
Huolloksi, vastasi alkuun
periaatteessa kaikkien kiin-
teistöjen huollosta ja isän-
nöinnistä. Vähitellen osa
taloista valitsi kilpailutuk-
sen kautta muita huoltoyh-
tiöitä ja vastaavasti Tapulin
Huollolle tuli hoidettavia
kiinteistöjä myös muun
muassa Suutarilasta ja Ala-
Tikkurilasta.

Nykyään Tapulin Huolto
työllistää kymmenen ihmis-

tä, joista vajaat neljä isän-
nöintitehtävissä.

–Nelikymppisissä talois-
sa alkaa jo olla isoja perus-
korjaustarpeita putkire-
monteista ja julkisivukor-
jauksista lähtien. Kylpy-
huoneremontteja on tehty
jo pitkään, kertoo Tapulin
Huollon toimitusjohtaja
Kirsi Virtanen.

Virtanen painottaa, että
yhä edelleen heille on tär-
keää asiakkaiden palvele-
minen ja tarpeiden täyttä-
minen.

–Kiinteistönhuollossa ja
isännöintialalla on kovaa
kilpailua. Siinä pärjää vain
hyvällä palvelulla.

–Tosin muutamat isot fir-
mat tarjoavat edullista isän-
nöintiä ja kiinteistönhuol-
toa, mutta taloyhtiöissä ei
sitten ymmärretä, mitä tar-
jous pitää sisällään. Kaikista
papereista ja pienistäkin asi-
oista laskutetaan erikseen,
jolloin uusi sopimus voikin
tulla paljon kalliimmaksi,

Nelikymppinen kaupunginosa
on hyvä mesta

40-vuotispäivien
kunniaksi Tapulin Huolto
tarjosi pullakahvit ja piti
ovet avoinna kaikille
kävijöille. Oikealla
istuva toimitusjohtaja
Kirsi Virtanen kuunteli
mielellään muisteluita
Tapulin alkuajoista.

Tapulikaupunki viettää juhlavuottaan. 40 vuotta sitten aluetta vasta rakennettiin ja talot nousivat
yksittäin peltojen laitaan savimaalle. –Silloin ei tehty teitä ensin, vaan saatiin kulkea pitkään
aikamoisissa savivelleissä, muistelevat alueella edelleen asuvat ja Tapulin Huollon hallituksen
jäseniin kuuluvat Matti Sallinen ja Keijo Nurmilaukas.

huomauttaa Matti Sallinen.

Reijo Paananen toimi
vuosikymmeniä Tapulin
Huollossa kiinteistönhoita-
jana ja oppi tuntemaan alu-
een asukkaat ja talot kuin
omat taskunsa. Nyt hän on
jo eläkkeellä, mutta konsul-
toi yhä tarvittaessa kiinteis-
tönhuollon väkeä.

– Kyllä siinä hommassa
näki kaikenlaista. Milloin
sai soittaa ambulanssin tai
monosen paikalle, milloin
hälyttää sosiaalihuollon ha-
kemaan rapussa itkevä pik-
kulapsi. Mutta mielenkiin-
toista työ oli ja joka päivä
oli erilainen ja työntäytei-
nen, Paananen huomauttaa.

Pirkko Paananen lisää, et-
tä heidän oli pakko lähteä
aina miehen vapaina viikon-
loppuina pois kotoa asun-
tovaunullaan, sillä muuten
tuttua huoltomiestä pyydet-
tiin koko ajan korjailemaan
pikkuvikoja.

Tapulikaupungin raken-
nusvaiheessa asukkaiden
harmit olivat isompia.

–Taloja rakennettiin ha-
jalleen sinne tänne, ei ollut
mitään palveluita, ei edes
teitä. Monta vuotta saatiin
asua keskellä rakennustyö-
maata, Matti Sallinen huo-
mauttaa.

Savimaa aiheutti jo silloin
ongelmia ja aiheuttaa yhä
painumia.

– Ja se vasta huonoa on,
jos HSL tekee niitä vyöhy-
kerajauksia, joissa me jou-
dumme kalliimpaan maksu-
luokkaan, Sallinen lisää.

Keijo Nurmilaukas tote-
aa, että alkumurheiden jäl-
keen Tapulikaupungista tu-
li erinomainen asuinpaikka,
jossa muun muassa pelattiin
taloyhtiöiden välisiä lento-
pallokisoja. Tapulikaupun-
ki-Seuralla on miesten mu-
kaan ollut tärkeä sija siinä,
että asiat ovat kohentuneet.

–Meillä on oma terveys-
asema, kauppoja, koulu ja
päiväkoteja, postikin oli pit-
kään, eli kaikki tarvittavat
palvelut ja asema ihan vie-
ressä. Se että nyt täydennys-
rakennetaan, on vähän kak-
sipiippuinen juttu. Viheralu-
eita ei parane nipistää, mut-
ta on hyvä, että tulee uutta
asukaspohjaa, jotta palvelu-
ja ei viedä pois, Nurmilau-
kas tuumii.

Teija Loponen

Tapulin Huollon toimiston seinälle koottiin valokuvanäyttely vanhoista kuvista. Vanhimmissa kuvissa Tapulikaupunki on vielä pitkälti
peltomaisemaa.

TEIJA LOPONEN

Helsingin kaupungin opetusvirasto val-
mistelee esitystä yhdistää Ylä-Malmin pe-
ruskoulu ja Kotinummen ala-asteen koulu
1.8.2016 alkaen yhtenäiseksi peruskouluksi.
Asia käsitellään opetuslautakunnan suomen-

kielisen jaoston kokouksessa 27. lokakuuta.
Lisäksi virasto haluaamuuttaa Pukinmäen ja

Malmin oppilaaksiottoalueiden rajoja 1.8.2016
alkaen, jolloin Pukinmäen peruskoulu ja Soini-
sen koulu yhdistyvät.
Virasto aikoo esittää lautakunnalle, että Ylä-

Malmin peruskoulun oppilaaksiottoaluetta laa-

jennetaan 1.–9. luokkien osalta nykyisen Soini-
sen koulun alueelle siten, että uusi raja kulkee
Kunnantieltä suoraan Pukinmäenkaarelle.
Yhdistyvien koulujen oppilaaksiottoalue

muodostetaan Pukinmäen koulun oppilaak-
siottoalueesta ja jäljellejäävästä osasta Soini-
sen koulun oppilaaksiottaoluetta.
Suunnitelmaa voi kommentoida opetusviras-

tolle. Verkkopalvelussa https://kerrokantasi.
hel.fi mielipiteen voi jättää 2.10.2015 saakka.

PP

Koulukannan voi kertoa verkossa

Helsinkiläisten mediaanitulo vuonna
2013 oli 26 700 euroa. Se tarkoittaa, että
puolet helsinkiläisistä ansaitsi yli ja toinen
puoli alle tuon summan. Edellisvuodesta
mediaanitulo kasvoi 1,4 prosenttia.
Pääkaupunkiseudun kuntalaisista helsin-

kiläinen tienasi vähiten. Vantaalla mediaa-
nitulo oli 27 500 euroa, Espoossa 29 800 ja
Kauniaisissa 33 300 euroa.
Keskiarvoja tarkasteltaessa tienasi hel-

sinkiläinen keskimäärin 33 300 euroa vuo-
dessa. Miesten vuositulojen keskiarvo oli
39 300 ja naisten 29 300 euroa.
Miesten tulot nousivat 4,3 ja naisten 2,2

prosenttia vuodesta 2012.
Pääomatulojen osuus veronalaisista tu-

loista oli Helsingissä 8 prosenttia vuonna
2013. Nousua edellisvuoteen oli tasan pro-
sentti.

PP

Vantaalainen tienaa
helsinkiläistä enemmän

Malmi, Pukinmäki
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Lehtitelineistä
• Malmin
Citymarketin edestä
• Malmintorin
kauppakeskuksen
2. kerroksesta
Plaza Mocca kahvilasta
• Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta
• K-Market
Tapanintorilta
• Siltamäen
K-Market Kavaljeerilta
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Tontille ja sillä olevaan
halliin on tarkoitus tuoda
vaihtolavoilla kaupasta ja
teollisuudesta peräisin ole-
vaa jätettä sekä rakennus- ja
purkujätettä. Jäte on pää-
osin pahvia, muovia ja ener-
giajätettä sekä kivi-, puu-,
metalli-, pahvi-, muovi-,
kipsi- ja eristevillajätettä.

Tontille aiotaan rakentaa
terässeinistä lokerot eri jäte-
tyypeille. Halliin tulisi paa-
lain tai puristinkontti suo-
raan teollisuudelle raaka-ai-
neeksi toimitettavan jätteen
käsittelyä varten.

Jäte kuormataan vaihto-
lavoille ajoneuvonosturil-
la, pyöräkuormaajalla tai
kaivinkoneella ja toimite-
taan jatkokäsiteltäväksi yh-
tiön omiin kierrätyslaitok-
siin tai teollisuudelle raaka-
aineeksi.

Vuosittain vastaanotetta-
van jätteen määrä on hake-
muksen mukaan enintään
19 900 tonnia. Alueella ar-
vioidaan käyvän päivittäin
10–30 kuorma-autoa. Paik-
ka on avoinna joka päivä
kello 7–22.

Toiminnasta aiheutuvan

melun ei hakemuksen mu-
kaan arvioida erottuvan
alueen taustamelusta.

Kaupunki on tiedottanut
Kuusakosken lupahake-
muksesta kesäkuussa. Tat-
tarisuon Autokatsastus Oy
on jättänyt hakemuksesta
mielipiteen, jossa se katsoo,
ettei toiminta sovi Tattari-
suolle, koska siitä aiheutuu
merkittävää pöly- ja melu-
haittaa sekä epäsiisteyttä.

Helsingin kaupungin ym-
päristökeskus taas katsoo,
että Jarrutielle voi laittaa jä-
teaseman, eikä se aiheuta
terveyshaittaa, merkittävää
ympäristön pilaantumista,
roskaantumista, maiseman
rumentumista tai kohtuu-
tonta rasitusta naapureille.

Koska toiminta sijoittuu
teollisuusalueelle, ja lähellä
ei ole häiriintyviä kohteita,
voi toimintaa harjoittaa ym-
päristökeskuksen mukaan
myös iltaisin ja viikonlop-
puisin.

Ympäristökeskuksen
lausunnon mukaan Jarru-
tien reilun 3000 neliömetrin

kokoinen alue on kuitenkin
niin pieni, että siirtokuor-
mattavan irtojätteen mää-
rää on tarpeen rajoittaa.
Varastoitavat kasat eivät saa
tulla yli vastaanottolokeroi-
den seinien.

Alueella ei saa lastata voi-
makkaasti pölyäviä kuor-
mia. Jätteiden käsittelyalu-
eet on pidettävä mahdolli-
simman puhtaana pesten,
harjaten tai suolaten. As-
valttivauriot on korjattava
ensi tilassa.

Merkittäviä päästöjä
maaperään, pohjaveteen tai
viemäriin ei hakemuksen
mukaan tapahdu. Alueelle
ei saa tuoda vaarallisia jät-
teitä, yhdyskuntajätettä tai
biojätteitä. Jos kuormiin on
päätynyt vaarallisia jätteitä,
pitää ne ottaa talteen ja vie-
dä asianmukaiseen käsitte-
lyyn.

Aluetta kiertävä aita on
tarkoitus verhoilla kankaal-
la. Se ehkäisee ympäristön
roskaantumista. Tontin itä-
puolella on Staran varikko,
länsipuolella ei ole toimijaa.

Luvan jäteasemalle antaa
ympäristölautakunta. Jos
eilen kokoontunut lauta-
kunta antoi luvan, on naa-
purustolla vielä mahdolli-
suus valittaa päätöksestä
Vaasan hallinto-oikeuteen
16.11.2015 asti.

Pirjo Pihlajamaa

Jarrutielle jätettä
aamusta iltaan
Kuusakoski Oy on hakenut Helsingin
kaupungilta ympäristölupaa perustaa
jätteenkäsittelypiste Tattarisuon
teollisuusalueelle osoitteeseen Jarrutie 10.
Lähimmät asuinrakennukset ovat Alppikylässä
noin 400 metrin päässä.

Tattarisuo
Moottoriajoneuvon
avain jos toinenkin on nos-
tettu pylvääseen Pukinmä-
enkaarella rantapuiston vie-
ressä.

PP

Avainpari
kadotti
omistajansa

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

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!

Suomalaiset sähköau-
toilijat ovat perustaneet
edunvalvontajärjestön. Säh-
köautoilijat ry:n mukaan
Suomen tulee tavoitella
muiden Pohjoismaiden
tapaan fossiilisista polttoai-
neista vapaata liikennettä.
Täyssähköajoneuvot ovat
paras tulevaisuuden vaihto-
ehto niiden energiatehok-
kuuden ja vähäpäästöisyy-
den ansiosta.

–Sähköisen liikenteen to-
dellinen edistäminen vaatii
kuluttajanäkökulmasta ni-
menomaan täyssähköautoi-
lun edistämistä, sanoo Säh-
köautoilijat ry:n puheenjoh-

taja ja primus motor, teolli-
suusneuvos Kari Kallonen.

Sähköautoilijat ry:n ensi-
sijaisena tavoitteena on saa-
da merkittävä parannus la-

tausverkon kattavuuteen
Suomessa, sillä vain sitä

kautta sähköautoilu voi
yleistyä.
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Sähköautoilijoille oma yhdistys

KOILLIS-HELSINGIN
JULKISET
LATAUSPISTEET:

• McDonald´s
Ala-Tikkurila,
Aamuruskontie

• Tapanilan aseman
itäpuolen P-alue,
Jäkälätie

• Malmin Prisman
parkkihalli, Malmin
kauppatie

• Puistolan juna-asema,
Raidepolku

• Viikin Prisma, Viikintori
• Pukinmäen aseman
P-alue, Lupiinipolku Sähköautojen latauspisteitä löytyy useilta

liityntäpysäköintialueilta. Tämä sijaitsee Tapanilassa.

TEIJA LOPONEN

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40•00760 HELSINKI

• peltikorjaukset
• maalaukset
• muovikorjaukset
• vahinkotarkastukset
• ilmastointihuolto
• tuulilasien vaihto
• pintakäsittelyt
• ruostesuojaus
• sisäpesut
• sijaisautopalvelut
• autohuollot

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO
HEIKINLAAKSOSSA

Puh 09 388 1378, 040 707 6879
kari@autokorjaamokanerva.fi

Tykkää meistä
facebookissa!

Tervetuloa!
www.autokorjaamokanerva.fi
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Autonrengasliiton
mukaan noin joka neljän-
nessä autossa havaittiin
puutteita renkaiden urasy-

vyyksissä, ilmanpaineissa
tai rengastyypissä. Seuran-
tatiedot kerättiin Helsingis-
sä, Jyväskylässä Porissa

sekä Kuopion ja Rovanie-
men seudulla rengasratsioi-
den yhteydessä.

Huonokuntoisia (urasy-
vyys 0-2 mm) renkaita on
nyt peräti 18 prosentilla au-
toilijoista, kun vuosi sitten
osuus oli vain 12,2 prosent-
tia.

–Aneeminen taloustilan-
ne heijastuu myös rengas-
hankintoihin. Monet ovat
ilmeisesti sinnitelleet taval-
lista pidempään kuluneil-
la renkailla. Toivottavasti ei
kuitenkaan turvallisuuden
kustannuksella, kampanja-
päällikkö Risto Keskiruo-
kanen Autonrengasliitosta
tulkitsee.

Rengaspaineista autoi-
lijat ovat huolehtineet aiem-
paa paremmin. Vähin-
tään 0,5 barin paine-eroja
samalla akselilla sijaitsevi-
en renkaiden välillä mitat-
tiin 5,4 prosentilla autoista,
kun vuotta aiemmin osuus

oli 8,9 prosenttia. Rengas-
paineet vaikuttavat mer-
kittävästi auton ajo-omi-
naisuuksiin, polttoaineen
kulutukseen ja renkaiden
käyttöikään.

Talvirenkailla varustet-
tujen autojen osuus syys-
kuun alun rengasratsiois-
sa oli vain 4,4 prosenttia
eli vähemmän kuin kertaa-
kaan aiemmin. Sadekelites-
tien mukaan pohjoismaisiin
talvioloihin suunniteltu kit-
karengas on märällä asfaltil-
la suorastaan kelvoton ajet-
tava.

Syksyn nopeasti vaihtuvat
kelit tuovat haasteita ren-
gasvalintoihin. Alkusyksyn
sadekeleihin autoilijoita ke-
hotetaan varustautumaan
kunnollisilla kesärenkailla.
Talvirenkaisiin vaihto kan-
nattaa tehdä ennen ensim-
mäisten liukkaiden tuloa.

Teija Loponen

Tänä syksynä lähes joka neljännessä autossa havaittiin puutteita renkaiden urasyvyyksissä, ilmanpaineissa tai
rengastyypissä.

Joka neljäs ajaa riskirenkailla

Alkusyksyn sadekeleissä
tarvitaan kunnolliset renkaat
Syyskuun puolivälin rengasratsioissa tarkastettiin 2 224 henkilö- ja pakettiauton renkaat eri
puolilla Suomea. Huonokuntoisilla renkailla ajavia on nyt liikenteessä lähes puolet enemmän
kuin viime syksynä. Riskirenkaita löytyi erityisesti Helsingistä.

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

AUTORENGASLIITTO RY

AUTOTEEMAT
Lähitiedossa
myös 28.10. ja 25.11.
Ota yhteyttä myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.fi

NYT ON OIKEA AIKA

RUOSTESUOJATA
AUTOSI!

STOP-RUST OY
www.stoprust.fi
(09) 728 8430
Kyläsaarenkatu 7,
Helsinki

VARAA AIKA HETI!

VARAUDU AJOISSA TEIDEN
SUOLAUKSEEN JA ESTÄ
AUTOSI RUOSTUMINEN.

UUSS
fifi

77,,

A HETI!AA HHEETTII!!
SSTT OOYY

KAIKKI KÄSITTELYMME
JOPA 12 KK
KOROTTOMALLA
MAKSUAJALLA!
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Puistolan Urheilijat ry
on perustanut Calcio-ni-
misen osakeyhtiön Tattari-
suolle suunniteltua ylipaine-
hallia varten. Helsingin kau-
pungin nuorisoasiainkeskus

on vuokrannut PuiU:n aja-
malle hallille paikan Tattari-
suon liikennekoulutuskes-
kuksen parkkipaikalta.
Calcio on hakenut hal-

lia varten Helsingin kaupun-

gin liikuntatoimen pussista
120 000 euron lainaa. Halli
maksaa PuiU:n laskelmien
mukaan 348 000 euroa. PuiU
on valmis sijoittamaan halliin
uuden yhtiön kautta 128 000

euroa. Loput rahoista on tar-
koitus lainata kaupungilta ja
pankilta.

Liikuntalautakunta
päätti viime torstaina esit-
tää, että liikuntaviraston si-
jaan lainan myöntäisi kau-
punginhallitus hallinnoimas-
taan kaupungin urheilu- ja ul-
koilulaitosrahastosta.
Liikuntalautakunta pyr-

kii toteuttamaan seurojen

kanssa kaksi yhteistoimin-
takenttää per vuosi. Tämän
vuoden kiintiö on jo käytetty
Heteniityn kenttähankkeen
Vuosaaressa sekä Laajasa-
lon liikuntapuiston kenttä-
hankkeen.
Liikuntalautakunnanmie-

lestä PuiU-hanke on tärkeä,
ja toteutuessaan halli täy-
dentäisi kaupungin liikun-
tapalveluja, olisi hyvällä pai-
kalla ja helpottaisi kaupun-

gin omaa rakennustarvetta.
Tekonurmipohjainen halli

on tarkoitettu alueella toimi-
ville jalkapalloseuroille talvi-
käyttöön. Vaikka hallia ei ole
vielä olemassa, on sen suo-
situimmista prime time -vuo-
roista PuiU:nmukaan varattu
jo liki 80 prosenttia.

Pirjo Pihlajamaa

PuiU:n perustama yhtiö hakee lainaa
jalkapallohallille

tletico Mal-
mi lähti kau-
den toiseksi
viimeiseen
otteluun

vajaamiehisenä, mutta
myös täysin paineettomista
asetelmista, sillä edellisviik-
koinen SIbboV-voitto var-
misti hienon kakkossijan.

Pukinmäen yleisurheilu-
kisojen takia Myllypuros-
sa pelatussa ottelussa näh-
tiin tunnetta ja taistelua ja
reserveistä nostetun kolmen
Akatemia-pelaajan kauden
ensiesiintymiset Tico-pai-
dassa sekä karvas pettymys
aivan loppuhetkillä.

Alku vaikutti malmilaisit-
tain hyvältä. Atletico hallit-
si ja loi tekopaikkoja. Ruu-
ti oli kuitenkin märkää ja
tuuri huono. Palloa ei saatu
tyhjäänkään maaliin.

Toisella puoliskolla ottelu
tasoittui. LPS siirtyi johtoon
sivuvaparista, mutta Atleti-
con Jesse Ketonen kuittasi
pelin nopeasti tasoihin, kun
laajasalolaispuolustus höl-
möili.

Atletico haki voittomaa-
lia, mutta haaveet kaatui-
vat lisäajalla LPS:lle tuomit-
tuun kyseenalaiseen rank-
kariin. Tilannetta edelsi use-
ampi käsivirhe, mutta vasta
aivan lopussa tuomari vi-
helsi. Pilkku sisään ja Atle-

tico lähti 1–2-tappion kans-
sa kotiin.

Atletico päättää kautensa
muiden mukana lauantaina
3.10. Joukkue matkaa loh-
kojumbo SAPAn vieraaksi
Töölön kentälle. Ottelu al-
kaa kello 16.15.

MPS haki sarjanousua kol-
moslohkossa paikalliskilpu-
ri Ponnistajien kustannuk-
sella. Panokset olivat selvät,
voitto tiesi kaulan venymis-
tä Kontuun.

Ponnistajat havitteli loh-

kon nelossijaa ja revanssia
kevätkierroksen 2–0-tappi-
olle. Tapulin pimenevässä il-
lassa nähtiin kuitenkin vain
yksi hommansa klaarannut
joukkue, kun MPS marssi
voittoon ja sarjanousuun.

22. minuutin kohdalla

kovaa tempoa pyörittänyt
MPS johti jo 0–3. Neljäs
maali tuli juuri ennen puo-
liaikaa. Ponnistajat kavensi,
mutta MPS kuittasi nopeas-
ti komistellen lukeman 1–7.

Ämpsi-maaleista vastasi-
vat Mohammed Jama, Joni

Wallenius (kahdesti), Sami
Kyyrä, Ikenna Ikegwuonu
(kahdesti) ja Samuli Mark-
kanen. Ponnistajien aino-
kaisen teki Aleksi Työppö-
nen.

MPS varmisti sarjanou-
sunsa, mutta kohtaa vielä
omassa lauantain päätös-
pelissään lohkokolmosen,
RiPS:n klo 13 Oulunkylän
tekonurmi 2:lla. Ponnistajat
taas matkaa samaan aikaan
Lahen Poikien vieraaksi. Pa-
noksena on Ponnistajien
kuutossija.

PuiU tarrasi yhä vahvem-
min kiinni lohkonsa neljän-
teen sijaan. Helpolla ei voit-
to Kalevan urheilupuistosta
kuitenkaan irronnut, sillä
isäntä, PK K-U - Allianssi,
tarjosi oivan vastuksen ja
piti PuiUn varpaillaan otte-
lun loppuun saakka. PuiU
kuitenkin korjasi 0–1-voi-
ton ja piti tulevan vastusta-
jansa Reippaan pisteen
perässä.

Itse ottelu oli puistolalai-
silta kypsää peliä. Joukkue
siirtyi noin puolen tunnin
kohdalla Sami Rinta-Kahi-
lan potkulla 0–1-johtoon.
Nimihirviö PK K-U - Alli-
anssi sai silti aikaan sydä-
mentykytyksiä erityisesti
erikoistilanteissaan.

Puistolalaismaalilla Aleksi
Helander venyi kerta kerral-
ta pallon tielle. Toinenkaan
jakso ei muuttanut lukemia
ja puistolalaispuolustus kes-
ti. Pisteet irtosivat mukaan
lukemin 0–1.

Kauden viimeisessä pelis-
sään PuiU kohtaa Reippaan
poikkeuksellisesti Pirkko-
lan tekonurmella lauantai-
na kello 13.

Janne Vottonen

Paikallisjoukkueet hyvissä
asemissa päätöskierrokselle
Viikko päättyi paikallisten joukkueiden osalta vaihtelevasti. Kakkoslohkossa MPS - Atletico Malmi kärsi nihkeän
tappion merkityksettömässä pelissä LPS:lle. Kolmoslohkossa MPS varmisti odotetusti sarjanousunsa voittamalla
suvereenisti Ponnistajat ja PuiU puolestaan oli tyly vieras PK K-U - Allianssin kestittävänä.

Jalkapallo kolmonen

A

Tapulin
pimenevässä

illassa nähtiin
kuitenkin vain

yksi hommansa
klaarannut

joukkue, kun MPS
marssi voittoon ja

sarjanousuun.
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Ilo oli myös todeta naisten
joukkueen hyvä taso. Tosin
kirjoittaja sai naisjoukkuet-
ta vastaan pelatussa ottelus-
sa pakin kyynärpäästä sem-
moisen tällin kylkiluihin,
että muistaa tytön vielä pit-
kään. Hän kuittasi asian
iltajuhlissa virkistävällä
mehulla. Kiitti!

Pelaajien ikähaitari oli
huima, vanhin pelaaja oli
syntynyt 1954 ja nuorim-
mat 1994.

Pelit pelattiin pienillä ken-
tillä 1x15min, pelaajia 5+1 ,
vapaat vaihdot.

Oli mahtavaa nähdä se
fiilis ja ilo kentällä sekä lai-
doilla. Tämä kertoo paljon
sitoutumisesta jengiin ja pu-
heenjohtaja Teemu Jarosen
intohimosta ja aktiivisuu-
desta tapahtumaan.

Toivomuksena oli tulla
kentälle punamustissa jouk-
kueen värejä tunnustaen.
Pelaajalista oli huikea mes-
tiksen kundeja myöten: Rä-
de Rantanen, Tommi Paa-
vola (Pool), Erik Holmgren,

Sami Ylä-Jussila, Jallu Ran-
tanen jne.

Puolipilvinen ilma suo-
si tapahtumaa ja varsinkin
gamlojen jengiä, se oli meil-
le 7:s pelaaja.

Ryhmäkuvan aikaa vah-
visti snadi sadekuuro, mut-
ta sade loppui kun jatket-
tiin pelejä. Yleisöä oli kii-
tettävästi ja tarjoilusta voisi
monet joukkueet ottaa op-
pia, tarjolla oli perinteisten
makkaroiden lisäksi reissa-
reita, mahtavia piirakoita,
pullia, viinereitä hedelmiä
ym. Hienosti hoidettu tank-
kauspuoli.

80-vuotis Legends-turna-
uksen finaalissa pelasivat
ikäryhmät v. 91 vastaan v.
79 syntyneet ja pronssipelis-
sä 81/82 vastaan 92 synty-
neet.

Ehkä yllättäen Räden
luotsaama mestikan kun-
deista kerätty jengi jäi mita-
lipelien ulkopuolelle.

Ysiykköset voittivat hi-
moitun palkinnon, 79 syn-

tyneille hopeaa ja 81/82
syntyneet saivat pronssia.
Onnittelut mestareille!

Karjala-talon iltajuhlaan
Käpylässä oli ilmoittautu-
nut 170 henkilöä ja se näkyi
ja kuului myös.

Karjalanpaistin ja muiden
herkkujen jälkeen oli puhei-
den ja palkintojenjaon aika.
Puheenjohtaja Teemu Ja-
ronen piti erittäin hyvän ja
kattavan puheen PK:n tu-
losta Viipurista Martti Kar-
jalaisen mukana v. 1948
Kallion kautta Pihlikseen
60-luvun alussa.

Pertti Alaja toi Palloliiton
tervehdyksen juhlivalle seu-
ralle. Kunniakirjoja ja pal-
kintoja jaettiin yli 20.

Oli myös ilo nähdä suu-
ri joukko usein pienemmäl-
le huomiolle jääviä tausta-
vaikuttajia, kuten huoltajia,
aktiivisia vanhempia, fane-
ja. Mukana myös legendaa-
rinen sponssi Pussikeskuk-
sen Tare ja tietenkin Asikai-
nen, Ile ja muut!

Tilaisuudessa esiteltiin

myös PK-35 80 -vuotiskir-
ja, jonka on kirjoittanut pe-
limies Mitri Pakkanen. Kir-
jaan on valittu tyylillä PK:n
suuria pelaajia ja vaikutta-
jia. Kirja tarjoaa myös hie-
noja tarinoita ja loistavia
kuvia.

Mitri kertoi, että oli help-
po saada tarinat kasaan

haastateltavien innostuksen
vuoksi ja oli nautinto kir-
joittaa tämä teos. Kirjoitta-
ja oli saanut roudattua jo-
pa ”Golan”, Pasi Rautiaisen
Pihliksen tornarin eteen fo-
toon.

Kunniapuheenjohtaja
Martti Karjalaiselle osoite-
tun juhlakirjan nro 1 vas-

taanotti Martin poika Esa.
Suosittelen kirjaa ilman pro-
vikaa kaikille Stadin Fudik-
sen ystäville hienona histo-
riikkinä hienosta pohjois-
helsinkiläisestä jengistä.

Sydämestäni onnea 80 v.
PK-35

Piki (gamla)

80-vuotias PK-35 juhli
koko päivän pelaten ja tavaten
Syyskuun puolella starttasi kolmas PK-35:n Legends cup.
Tänä vuonna kisalla oli erityispanos 80-vuotisjuhlien
johdosta ja kentälle tulikin noin 160 legendaa
taistelemaan himoitusta mestaruudesta. Pelaajista
kertyi 16 joukkuetta.

PK-35:n legendat 80-vuotis juhlakuvassa Pihlajamäen ”Wembleyllä”.

Siirtolaisseura PK-35:n 8:aa vuosikymmentä juhlittiin juuria tunnustaen
Karjalatalolla. Seuran puheenjohtaja Teemu Jaronen kertoi juhlaväelle seuran
vaiheista vuosikymmenten aikana.

MARKUS JUVONEN
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Pitkänlinjan lahtelaisräppäri Brädi tunnetaan hyvän
miehen karismaattisesta roolista hiphop-skenellä. Mies
jopa valittiin vuoden positiivisimmaksi lahtelaiseksi viime
vuonna.
Brädi otti ensiaskeleensa suomalaiseen hiphop-ske-

neen vuosituhannen vaihteessa 5th Element-kollektiivin
puitteissa.
5th Elementissä toimivat muun muassa Cheek ja TS,

joiden kanssa yhteinen musiikkimaku ja tavoitteet johti-
vat myös Brädin Herrasmiesliiga-yhtyeen perustamiseen
2000-luvun alkupuolella.
Brädi eli Kari Härkönen kuuluu genrensä konkareihin,

hän tuntee kaikki ja on 5th Elementinkin jälkeen tehnyt yh-
teistyötä muiden kotimaisten hittiartistien kanssa Chee-
kistä Toni Wirtaseen.
Erittäin tärkeä kumppani on ollut Henkka ”MGI” Lanz,

jonka vaikutus tuntuu vahvana Brädin levyilläkin. Viimeisin
albumi, III, julkaistiin viime vuoden puolella.

TL

Lahtelaisräppäri
koukkaa Malmille

Brädi tunnetaan positiivisena tyyppinä.

Brädi räppää Malmitalossa
to 1.10. klo 19. Liput
10/5 e (opiskelijat ja
alle 18-vuotiaat 5 e)

Jakomäen kirkon 40-vuotisjuhlia vietetään lokakuun
alussa.
Ohjelmaa on tarjolla soppatykistäKari Peitsamon kon-

serttiin.
Jakomäen kirkko valmistui vuonna 1975, kirkon suunnit-

teli Leo Tenhunen ja koko alttariseinän peittävän maala-
uksen suunnitteliGöran Augustson.
Keskiviikkoisin kirkolla on soppatykki ja juhlien kunni-

aksi se tuodaan 7.10. pihalle kello 16, jolloin soppaa saa-
vat kaikki paikalle osuvat.
Lauantaina 10.10. kirkossa kuullaan Kari Peitsamon kon-

sertti kello 17. Peitsamo on tehnyt yli 850 levytystä jamuu-
sikon tyyli on vaihdellut vuosien varrella popista sähköi-
seen rockiin.
Viikko päättyy juhlamessuun sunnuntaina kello 12, saar-

nan pitää kirkkoherra Pertti Simola ja kirkonmenojen jäl-
keen tarjotaan kakkukahvit.

TL

Jakomäen kirkko juhlii

SAMI SIILIN

Meksikokuu
värittää Malmia
Lokakuu on Meksikokuu Malmitalossa. Syksyyn tuovat väriä meksikolaiset
näyttelyt ja värikkäät esitykset, jotka huipentuvat koko perheen yhteisessä
meksikolaisessa teemapäivässä.

Kolmen meksikolaisklovnin
hassuttelut hurmaavat koko
perheen.

Meksikon tunnelmiin läh-
detään parvelle kootulla
näyttelyllä La grandeza de
las miniaturas eli Miniatyy-
rejä Meksikosta.

Tänään avautunut näyt-
tely esittelee miniatyyre-
jä meksikolaisen kulttuuri-
vaikuttaja Teresa Pomarin
kokoelmasta. Esillä olevat,
kansainvälistäkin tunnus-
tusta saaneet miniatyyrit
ovat peräisin eri puolilta
Meksikoa ja ilmentävät se-
kä materiaalien että teknii-
koiden monipuolisuutta ja
rikkautta.

Alun perin esillä piti olla
myös meksikolaisten lelu-
jen näyttely, mutta sen tilal-
la nähdään 7.–24.10. mek-
sikolaisten lasten piirustuk-
sia ja maalauksia.

Pitkin lokakuuta nähdään
torstaisin jokseenkin tuore
valikoima meksikolaisia
elokuvia. Niistä löytyy lisä-
tietoa Malmitalon sivuilta.
Myös talon suosittu kan-
tayhtye The Great Helsinki
Swing Big Band on kutsunut
lokakuun solistivieraansa
Meksikosta. Swingiloitte-

lussa on mukana kaunis,
nuori ja taitava laulaja Ing-
rid Beaujean.

Meksikokuun huipentu-
ma on Meksikolainen tee-
mapäivä Hola México! sun-
nuntaina 18.10. Koko per-
heelle on nähtävää ja koet-
tavaa useissa eri työpajoissa
ja lastenleffoissa. Ja sama-
na päivänä hassuttelevat
meksikolaisklovnit Cazzo,
Lazzo ja Pozzo tanssien ja
naurattaen. Klovnien tans-
siesitys Kulkuri on koko
perheelle suunnattu tarina
kolmesta omaa onneaan et-

sivästä kulkurista ja voiku-
kasta, joka muuttaa kolmi-
kon käsityksen elämästä.

Teemapäivän ohjelmas-
sa on tarjolla myös näyttely
meksikolaisesta kaunokir-
jallisuudesta, lastenanimaa-
tioita, meksikolaisia kan-
sansatuja sekä iloisia rytme-
jä.

Meksikolaisista ohjelmis-
ta klovniesitys ja big ban-
din konsertti ovat maksul-
lisia, mutta leffoihin, työpa-
joihin ja näyttelyihin on va-
paa pääsy.

Teija Loponen
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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.
Bridgen peruskurssi
Tule oppimaan Bridgen salat!
Opettajana toimii Jonne Jalava,
kurssi on maksuton. Kurssi
ajalla 14.10.–16.12. klo 9.15–
13.15, Syystien palvelukeskus,
Takaniitynkuja 3. Lisät. ja ilm.
Jonne Jalava p. 040 4172451,
jonnewj@gmail.com.

Malmin toimintakeskus
Suomen kielen keskustelu-
kerho maahanmuuttajille ma
klo 10–11. Maanantaimaalarit
klo 11–13. Afrotanssi ti
klo 10–11. Opi soitta-
maan ukulelea ke klo 12.30–
13.15. Kädentaitopaja ke
klo 13.30–15.30. Lukupiiri
alk. 2.10. pe klo 12–14.
Lentokenttä tutuksi
La klo 12 opastettu tutustu-
miskierros Malmin lentoase-
malla: historia, nykytilanne,
tulevasuus. Kierrätys on mak-
suton ja kestää vajaan tun-
nin. Toteutetaan viikottain.
Lähtöpaikka pyöreän raken-
nuksen aula, järj. Malmin len-
toaseman ystävät ry. Lisät.
info@malmiairport.fi
Tanssiliikuntaa eläkeläisille
ja työttömille
- itämainen, lattari, ”lavis”,
ym. Syystien 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 musiik-
kia (1.10. Bell-Ami), buffet.
Liput 8e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Enter ry:n tablet-opastus
Enterin vapaaehtoiset ver-
taisopastajat auttavat tablet-
tietokoneiden käytössä.
Opastus on henkilökohtaista
ja maksutonta. Oman laitteen

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.
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.
Meksikolaisten lasten
piirustuksia ja maalauksia.
Yhteistyössä Meksikon
Suomen-suurlähetystö
ja Helsingin kulttuurikes-
kus. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy
Malmitalo, 7.10.–24.10.

Häiriötekijä

Big Creek
Slim Band

Iva Nova

Brädi

Yhteislaulut

to 1.10. klo 19, alk. 10/5 €
Karismaattinen räppäri. Opiskelijat ja
alle 18-vuotiaat femmalla sisään.

la 3.10. klo 14 ja ke 7.10. klo 18, liput 6 €
Kehuttu, upea animaatio täynnä tunteita.
94 min. K7. Puhutaan suomea.

pe 2.10. ja la 3.10. klo 18, liput 6 €
Pirullisen hauska ja rohkea kotimainen
komedia. 85 min. K12.

to 8.10. klo 19, alk. 13/9 €
Venäläisen rockin viileimmät naiset
lavalla!

ti 6.10. klo 17.30, vapaa pääsy
Leppoisa lauluilta. Tervetuloa!

ke 7.10. klo 19, alk. 15 €
Euroopan blueskartan uusi tähti vetää vertoja lauluäänellään

Chicagon blueslegendoille. Big Creek Slim – laulu, kitara,
Peter Nande – huuliharppu, Tomi Leino – kitara,
Jaska Prepula – basso, Mikko Peltola – rummut.
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Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.fi

Talkoot järjestävä Pihlaja-
mäki-seura kutsuukin kaik-
kia asukkaita mukaan his-
torialliseen maan möyrin-
tään. Istuttajia odottaa 400
punaista tulppaania, 400
keltaista narsissia, 400 val-
koista narsissia, 200 lilaa
laukkaa ja 200 helmihya-
sinttia.

Sipulikukat ovat moni-
vuotisia. Tänä syksynä maa-
han istutettu sipulikukka
kukkii jo ensi keväänä, jos
sipuli on elinvoimainen.

Pihlajamäki-seura on ke-
rännyt ideoita istutuskoh-

teiksi We love Pihlis -päiväs-
sä syyskuun alussa.

–Yhdessä Staran puutar-
hurien kanssa valittiin nä-
kyvimmät ja maapohjaltaan
sopivimmat kohteet. Näitä
ovat muun muassa Maasäl-
vänpuisto, terveyskeskus se-
kä Vuolukiventien ja Rapa-
kiventien kulmaus, kertoo
talkoita organisoinut Päivi
Seikkula Pihlajamäki-seu-
rasta.

Talkoihin osallistuvan toi-
votaan ottavan mukaan
oman istutuslapion, hans-
kat ja annoksen talkoohen-

keä. Talkoot alkavat torilta,
josta jakaannutaan eri koh-
teisiin.

– Jos et ehdi torille kello
11, tule suoraan johonkin
mainituista mestoista. Tal-
koolaiset tunnistat varmas-
ti, kutsuu Seikkula asukkai-
ta.

Pirjo Pihlajamaa

Asukkaat istuttavat
sipulikukkia
Eri puolilla Pihlajamäkeä näkyy ensi lauantaina ihmisiä
kyykkimässä puutarhatyökalut heiluen. Helsingin kaupunki
on lahjoittanut kaupunginosalle 1 600 kukkasipulia, jotka
istutetaan maahan talkoovoimin.

Pihlajamäki puhkeaa kirjaimellisesti kukkaan ensi keväänä.

Kukkasipulien
istutustalkoot

alkavat la 3.10. klo 11
Pihlajamäen torilta.

ROY KOTO

Taiteilijat ovat halunneet
kuvata luonnon monimuo-
toisuutta kukin omalla
tavallaan. Näyttelyn aiheina
on maisemia, kukkia ja eläi-
miä.

Mirja Arimaata innoitta-

neet kevät ja kesä ovat saa-
neet taiteilijan maalaamaan
kukkia ja heräävää luontoa.
Marianne Bollström-Hut-
tusen töissä näkyy kiitävän
hetken tunnelma abstraktis-
min keinoin.

Raija Hasensonin teoksis-
sa näkyy kiinnostus eri tai-
teenlajeihin ja kauneuteen.
Tiina Kolehmaisen aiheena
ovat hevoset, uljaat luonnon
elävät taideteokset.

Taivaanrantoja eri mene-
telmillä kuvaa AndØrjan
jylhistä maisemista inspi-
roitunut Ari Luoto. Pirk-
ko Luodon teoksissa taas
vuorottelevat kaupunkinä-
kymät, maisemat ja kukat.
Sirpa Nousiaista kiehtoo
muuttuva valo ja sen leikki
maisemassa.

Aila Tyrväisen maalauk-
sissa sama maisema näyt-
täytyy eri väreissä eri vuo-
rokaudenaikoina. Lena Åh-
man kuvaa hänelle tärkeitä
paikkoja.

PP

Luontoa kaikessa loistossaan
Viikissä on avautunut Luonnon ihmeitä –näyttely,
jonka teoksia on maalattu nelisen vuotta Maiju
Talvitien johdolla.

Luonnon ihmeitä –
öljyvärimaalauksia

Gardenian käytävägalleriassa
26.9.–5.11.2015 ma–
to klo 10-18, pe sulj. ja
la–su klo 10–17. Vapaa

pääsy. Koetilantie 1.Tiina Kolehmaisen aiheena ovat hevoset.



Eric Martin (USA) ja
Jimmy James (USA)
Monissa kokoonpanoissa vai-
kuttanut Eric Martin on yksi
monipuolisimpia rockmuu-
sikoita niin genrevaltauksil-
taan 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.
Rakkautta & Anarkiaa
Malmitalossa: Liza
the Fox Fairy
Liza, a rókatündér on musta
komedia, joka kertoo Lizasta.
Hänen miesystävänsä kuo-
levat toinen toisensa perään,
joten Liza alkaa uskoa ole-
vansa myyttinen kettukeiju.
Kesto 97 min. K12. Tekstitys
englanniksi. Yhteistyössä
Helsinki International Film
Festival – Rakkautta &
Anarkiaa ry. Vapaa pääsy,
Malmitalo, to 1.10. klo 18.
Brädi
Pitkänlinjan lahtelaisräp-
päri tunnetaan hyvän mie-
hen karismaattisesta roo-
listaan hiphop-skenellä.
Liput 10e, opiskelijat ja
alle 18v. 5e. Malmitalo,
to 1.10. klo 19.
Teatteri Rollo: Meitsie
Nuorille ja aikuisille suunnattu
Rollon uusi esitys tuo näyttä-
mölle outoja, noloja & pelot-
tavia tilanteita humoristisella
otteella ja elävän musiikin
säestyksellä. Kesto n. 45 min.
Esitys on suunnattu nuorille ja
aikuisille. Ei alle 12-vuotiaille!
Järj. Teatteri Rollo. Liput 12e.
Ennakkovar. p. 09 726 1121
/ rollo@rollo.fi. Malmitalo, pe
2.10. klo 10 ja la 3.10. klo 15.
Yhteislaulut
Leppoisan lauluillan isäntäpa-
rina Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 6.10. klo 17.30.
Suomen CP-liiton infopiste
Kansainvälisenä CP-päivänä
ja puhevammaisten vii-
kolla on aulassa tarjolla tie-
toa ja materiaalia yhdistyk-
sestä ja CP-vammaisuudesta.
Vapaa pääsy. Järj. Suomen
CP-liitto ry. Malmitalo,
ke 7.10. klo 9–15.
Big Creek Slim Band (DK/FI)
Tanskalainen bluesartisti Marc
Koldkjaer Rune eli Big Creek
Slim on suorastaan sensaa-
tiomaisesti noussut Euroopan
blueskartalle. Taustallaan
Big Creek Slimillä on suo-
malais-tanskalainen all-stars
-bändi. Yht. työssä Homework
Productions ja Helsingin
kulttuurikeskus Liput 15 e.
Malmitalo ke 7.10. 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.
Koillis-Helsingin
parkinsonkerho
kokoontuuu Malmin kirkolla ti
6.10., 3.11, ja 1.12. klo 17–19.
Rintamaveteraanien turinat
5.10. klo 14 Syystien palve-
lutalolla, Takaniitynkuja 3.
Yhteislaulua
7.10.Työväentalolla
Takaniitynkuja 9 klo 12–13.

Ei sisäänpääsymaksua. Järj.
Malmin Eläkeläiset ry.
Kiinnostaako partioon
liittyminen?
Malmilainen partiolippukunta
järjestää vanhempainillan kai-
kille partiosta kiinnostuneille.
Tule kuulemaan, miksi par-
tio houkuttelee mukaan yhä
useampia lapsia ja nuoria.
Illassa kerrotaan myös kah-
vikupin äärellä vapaaehtois-
työstä partiossa. Ke 30.9. klo
18, Hietakummuntie 16.
Elävä Malmi -tapaaminen
Asukkaiden ja alueen toimijoi-
den avoimessa foorumissa voit
tuoda esiin ideoitasi Malmin
kaupunkitilan viihtyisyyden
kehittämiseksi tai liittyä mukaan
käynnissä olevaan Elävä Malmi
-liikehdintään. Tule mukaan
tekemään vaikkapa elävää jou-
lukalenteria tai suunnittele-
maan seuraavaa yhteisötai-
deteosta alueelle. Malmin toi-
mintakeskus to 1.10. klo 17.
Malmin seudun
näkövammaiset
Ma-kerho 5.10. klo 14 Malmin
kirkolla Kunnantie 1.Oppaat
vastassa ennen tilaisuuden
alkua. Tule tapaamaan ja jut-
telemaan kahvikupin äärellä.
Novellikoukku
Malmin kirjastossa ti 6.10. klo
18. Kuullaan Ilkka Kuusiston
tarinoita. Voit ottaa mukaan
oma neuletyösi, osallistua
SPR:n keräykseen lähetet-
tävien neuletöiden tekoon.
tai tule vain kuuntelemaan.
Kirjasto tarjoaa kahvia ja teetä.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Kukkasipulien istutustalkoot
Tule tekemään historiaa ja
osallistu Pihlajamäen ensim-
mäisiin kukkasipulien istutus-
talkoisiin. Mukaan oma istu-
tuslapio, hanskat ja talkoo-
henkeä ja tule la 3.10. klo
11 Pihlajamäen torille, josta
jakaannutaan eri kohteisiin.
Jos et ehdi torille, tule suoraan
Maasälvänpuistoon, terveys-
keskukselle tai Vuolukiventien
ja Rapakiventien kulmauk-
seen. Talkoolaiset tunnis-
tat varmasti! Järj. Pihlajamäki-
seura. Kukkasipulit lah-
joitti Helsingin kaupunki.
Koillis-Helsingin seniorit
Kk-tapaaminen ti 6.10. klo
13 Pihlajamäen kirkolla,
Liusketie 1. Luennoitsijana
Pekka Leinonen, Suomen
Isovanhemmat ry. puh.
joht., opetusneuvos.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Verkkoluentoja
Helsingin yliopiston avoi-
mia verkkoluentoja esitetään
Puistolan kirjastossa to klo
17–19. Tilaisuudet ovat mak-
suttomia ja kaikilla avoimia.
1.10. Koulusta kouluun. 8.10.
Keittiössä. 15.10. Talous ja
tunteet. 22.10. Arkea työtä päi-
vää. 29.10. Arjen valot ja varjot.
Puistolan eläkkeensaajat
Puistolan kirkolla 6.10. klo

13 jumppa ja 14.30 Enter
Kari Pulkkinen tulee opasta-
maan tietokone asioissa.
Puistolan Martat
Ilta jäsenille: Illan vie-
raana kirjailija Kati Tervo. To
1.10. klo 18, Marttalassa,
Puistolantori 5.

PUKINMÄKI
Enter ry:n syksyn opastukset
Enterin vertaisopastajat autta-
vat niin tietokoneiden, tablet-
tilaitteiden kuin kännyköi-
denkin käytössä. Opastus
on henkilökohtaista ja mak-
sutonta. Syksyn opastukset
aina ke klo 14–15 ja 15–16
sekä lisäksi parittoman viikon
ke myös klo 10–11 ja 11–12.
Varaa aika p. 09 310 85072.
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.
Korupaja
Uusiomateriaaleista kauniita,
persoonallisia ja hauskoja
koruja! Poistokirjat ja jämä-
materiaalit otetaan hyötykäyt-
töön. Kirjasto tarjoaa tarvik-
keet, mutta voit ottaa omia tar-
vikkeita mukaasi halutessasi,
esim. palapelin palasia, kau-
niin värisiä aikakauslehtien
sivuja tai papereita ja polku-
pyörän sisäkumeja. Pukinmäen
kirjasto 3.10. klo 13–15.
SeniorSurf-päivä
Pukinmäen kirjastossa ti 6.10.
Klo 10–11 Sukututkimusta
netissä (Teuvo Ikonen /
Suomen sukututkimus-
seura). Klo 11.15–12.15
Sosiaalista mediaa senio-
reille (Eija Kalliala / Enter ry).
Klo 12.30–13.30 Kirjaston
e-kirjoja: testaa, millaista kir-
jan lukeminen on tabletilla.
Tilaisuus on avoin ja maksuton.

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 muis-
tineuvoja
Jari Jokiluhta
Alzheimer-
yhdistyksestä
puhuu muis-
tista ja siitä,

milloin pitäisi huoles-
tua tilanteesta. Korttelitupa,
Jousimiehentie 5 (srk-koti).

SUUTARILA
Digitalkkari
Suutarilan kirjastossa 25.8. –
23.10. Maksutonta yksilöo-
pastusta ajanvarauksella mm;
Opastusta on mahdollista
saada myös venäjäksi. Ajanvar.
p. 09 31085074, suutarilan_
kirjasto@hel.fi tai paikan päällä.
Novellikoukku
To klo 18–19.30 Suutarilan kir-
jastossa. Tule mukaan kuun-
telemaan novelleja ja neu-
lomaan yhdessä! Voit myös
tulla vain kuuntelemaan tari-
noita. Tarjolla kahvia ja teetä.
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.
Asukasilta kouluista
ja päiväkodeista
Päiväkotien ja koulujen tilan-
teesta sekä tulevaisuu-
desta asukastilaisuus ke
30.9. klo 18–20 Suutarilan
Palvelukeskuksessa,
Seulastentie 11. Tilaisuudessa
opetusviraston, varhaiskasva-
tusviraston sekä Siltamäen,
Suutarilan ja Töyrynummen
koulujen ja päiväkotien joh-
toa. Kahvit klo 17.30 alkaen
omakustanteisesti.Järj.
Siltamäki-Suutarila-Seura.
Lukupiiri
Kerran kuussa Suutarilan kir-
jastossa to klo 18-–9. Syksyn
kokoontumiset 1.10., 5.11. ja
3.12. Lokakuun kirjana kes-
kustellaan Khaled Hosseinin
romaanista Ja vuoret kaikui-
vat. Siltamäen Nuorisoseuran,
Siltamäen Marttojen ja
Suutarilan kirjaston lukupiirissä
luetaan kiinnostavia kirjoja ja
jutellaan niistä teekupin äärellä.
Piiriä vetää Maikki Eronen.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta ry
Tiistaikerhon kokoontumiset

klo 11.30–
13.30.

Tapanilan Seniorilaulajat har-
joitukset ti klo 13.30–15,
Torstaikerhot klo 11–14.
Tapanilan Työväentalo,
Sompiontie 4. Katso myös:
tapanilan.elakkeensaajat.fi.
Minun italiani
Näyttely Galleria Viileä
Punaisen kesän Italian mat-
kan maalauksista esillä 22.9.–
11.10. Päivöläntie 20.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa seni-
oreita vertaistukihenki-
sesti tietoteknisissä ongel-
missa kerran viikossa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kir-
jasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Tapulin eläkeläiset
Ma 12.10. Vierailija tulee
kertomaan syksyn ristei-
lyistä ja ohjelmatarjon-
nasta. Ajurinaukio 5 (2.Krs.).
Digitalkkari
Digitalkkari on datanomiopis-
kelija, joka suorittaa kirjastossa
opintoihinsa liittyvää harjoitte-
lujaksoa. Tapulikaupungin kir-
jaston digitalkkari on paikalla
ma sekä ke–pe. Hänen teh-
tävänsät ulottuvat tulostami-
sessa ja skannauksessa opas-
tamisesta e-aineistoihin, lai-
teneuvontaan ja sähköisessä
asioinnissa auttamiseen. Voit

varata myös henkilökohtai-
sen opastusajan tunniksi ker-
rallaan p. 09 31085075.

VIIKKI
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10
Luonnon ihmeitä –
öljyväri-maalauksia
Näyttelyn 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.
Novellikoukku
kokoontuu Viikin kirjas-
tossa ke 30.9. klo 18–20.
Eläinpäivä
Luvassa eläinaiheista ohjelmaa
sekä eläinvieraita. Suunnattu
koko perheelle. Viikin kirjas-
tossa la 3.10. klo 11–15.
SeniorSurf
Klo 10–15 digitalkkari neu-
voo omien ja kirjaston lait-
teiden käytössä. Klo 11–13
e-kirjaopastusta. Tule tutustu-
maan HelMet-kirjaston e-kir-
joihin ja niiden käyttöön! Voit
ottaa mukaan oman laitteesi
tai kokeilla kirjaston tablet-
teja. 6.10. Viikin kirjastossa.

18 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

. 13.30.
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

Iya Kolomeychukin maalauksia
Unkarilainen kuvataiteilija,

arkkitehti ja sisustussuunnittelija
Iya Kolomeychuk kertoo,

että hänen töissään on usein
mukana sininen lehmä. Miksi,

siihen hän ei osaa vastata.
Kiovassa syntyneen ja nelisen vuotta Helsingissä asuneen

taiteilijan töitä on nähtävillä Viikin kirjastossa 10.10. saakka.
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HYVINVOINTI

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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!

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

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!

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

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

AUTOPALVELUITA

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

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

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!

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella ja 3. krs. Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

MEITÄ ON NYT KAKSI!
Zoisin katutason liikkeessä saksii Tanja, Nelli, Sini ja Niina.
Kauppakeskuksen 3. kerroksesta löydät vanhat konkarit
Sannan ja Elinan. Molemmissa liikkeissä sama tuttu

puhelinnumero sekä nettiajanvaraus.
Tervetuloa!

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

Melkein kaikki mitä tarvitsee
siirtää paikasta toiseen.

p. 040 87 28 248
infopalvelu15@gmail.com

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




