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PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset

pesut

TILAA
EDULLINEN
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna

5,20€/kg

8,50/m

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

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

Matot
8,70/m2

alk.

5,40€/m2

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

RAMSINNIEMI OKT
Kivirakenteinen omakotitalo. 5h,
k, sauna, peh, 2 auton talli ym. n.
230 m². Tontin koko 1153 m².
Hp. 390.000 €. Verkkotie 2

OK-TONTTI MALMI
Kovapohjainen kadunvarsitontti
500 m². Rak.oikeus 125 m² + 35
m². Kauko- tai maalämpö mahdol-
linen. Hp. 145.000 €.
Tapperinkuja 11

Rakennusoikeus 333 m²,
asuntojen määrää ei rajattu. Meri
lähellä. Venepaikkaoikeus.
Tonttiosuus n. 870 m².
Hp. 290.000 €. Jollaksentie 19

JOLLAS PIENTALOTONTTI

PAKILA OKT
Talossa 4h, k, sauna, peh,
autotalli. Kokonaisala 195 m².
Tonttiosuus 600 m².
Hp. 250.000 €. Taulutie 31

ERILLISTALO RUSKEASANTA

Puistonäkymin valkea lohkotili-
talo. 6h, k, saunaosasto n.150 m²
2-tasossa. Kahden auton autoka-
tos + varasto n. 55 m². Rv 1998.
Hp. 360.000 €. Malvatie 40

ok-talo 4 h, k, s, n. 140 m² +at/var.
n. 25 m². Keittiö ja saunaosasto
uusittu. Tontti n. 773 m².
Vaihdossa 3-4h, k, sauna.
Hp. 320.000 €. Hiirakonkuja 5

TAPANINVAINIO OKT

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

TONTTI PUISTOLASSA
Tasainen tontti aseman tuntu-
massa, asuntojen lukumäärä ei
rajattu. Tontin koko 1120 m². Rak.
oikeus 305 m² + 20 m²/as. Tontti
voidaan jakaa. Hp. 320.000 €.
Puistolantanhua 6

Tasainen tontti rauhallisella sijain-
nilla. Tontin koko 766 m². Tuleva
rak.oikeus 191 m² + 25 m²/as.
Vesi, viemäri- ja sähkö tontilla.
Hp. 180.000 €. Aurapolku 5

TONTTI PUISTOLASSA

Katsastus

muista!

www.plus.fi

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 Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Roni Saarsola
040 8308755

Siltamäki OKT-tontti, 600m2

Tarjouskaupan lähtöhinta 129.000€.
Riimusauvantie 17/ Seulastenkuja
4. Vasil Zizan/044 514 7551

1161601

Puistola okt-tontti, 512m²
Päättyvän kadun varrella hyvä
rakennuspaikka jossa 0,25e:lla noin
128kem² rak.oikeus. Tarjouskaupan
lähtöhinta 125 000€. Nummikuja 5.
Tiedustelut Kirsi-Marja Johansson/
040 594 8231

Suurmetsä kt 61m²
2h, k, kph, lasitettu parveke.
Vmh. 136 000€ Mätästie 5.
Esittely 18.10. klo 13-13.30.
Noora Melavirta/050 587 4296

1159985

Tapaninkylä Rt 99m2

4h, k, kph, khh+er.wc. Yksita-
soinen, remontoitu huoneisto.
Vh.285.000€. Mh.265.924,98€.
Korsitie 1. Tomi Suvinen/
044 335 5135

1159942

Tapanila Rt 84,5 m2

3h,k,s parv ,piha ja var.
Mh.364.000€. Uutta vastaava
huoneisto.Kotinummentie 66.
Timo Kuosmanen/0400 39 7731

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

Heikinlaakso 238 m² + 60 m²
Oh, 2 mh, k, tkh, kph, saunaosasto,
2 wc, khh, varasto, erillinen 2h,
avok, wc, autotalli/var.Hieno
v. 1995 rak. täystiilitalo omalla
1146 m² rinnetontilla. Sopii esim.
yrittäjälle tai kahden sukupolven
käyttöön. Mh. 590.000 €. Sienitie
57. Tero Laurila/0400 600 359

1158331

Tapulikaupunki Kt 88,5 m2

4h, k, las.parveke. 3. kerroksen
perheasunto vehrein näkymin
naapuritalojen kattojen yli. Keittiön
poistettu väliseinä luo avaruutta
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, paa-
lutettu vankasti paikalleen. Tontti
788m². Mh 370 000e. Nummikuja
5. Kirsi-Marja Johansson/040 594
8231,Tomi Suvinen/044 335 5135

1157121

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

Tapulikaupunki Pkt 74,5m²
3-4h, k, kph. Palveluiden ja hyvien
kulkuyhteyksien varrella hyvä
kuntoinen koti. mh 165 439,24
vh 169 000e. Palovartiantie 20.
Tiedustelut Tomi Suvinen/
044 3355135

1153589

Malmi Kt 68,5 m2

3h, k, kph/s, wc, las.parv. Toimiva
perheasunto Malmin sydämessä.
Mukavat huonetilat, rem. kph/
sauna, las.parveke etelään, 2/ 3
krs. Mh. 190 000€. Vmh. 191 990€
Soidinkuja 1. Kai Lehtola/
044 514 0164

1157436

Pukinmäki kt 52,5m2

2h, k, kph, wc, las.parv. Kauniisti
remontoitu, muuttovalmis koti his-
sitalossa! Läpitalon vaaleasävyiset
huoneet, upea keittiö. Vapautuu
pian. Vmh. 192 000€. Eskolantie
12-14. Kai Lehtola/044 514 0164

1160484

Kiinteistömaailma Malmi arpoo kaikkien 17.10 – 15.12.15 välisenä aikana
tehtyjen toimeksiantojen kesken iPhone 6 -puhelimen.

Voitosta ilmoitetaan toimeksiantajalle 19.12.15.
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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
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Turvallista syksyä

T
alvi lähestyy hiljalleen ja siihen on
hyvä varautua muun muassa pohti-
malla omaa liikkumistaan. Illat ja
aamut ovat pimeitä ja välillä yllättä-

vän liukkaita lämpötilan nopean vaihtumisen
vuoksi. Keli voi yllättää liikkuipa sitten kävellen,
pyörällä tai autolla. Ensimmäiset aamuliukkaat
on koettu ja peltikolareita sattui sen seuraukse-
na viime perjantaina useita. Talvirenkaisiin vaih-
detaan pääsääntöisesti liian myöhään, vaikka
nastattomien kitkarenkaiden käytölle ei ole
rajoitusta. Talvirengaspakko astuu voimaan
joulukuun alussa, mutta nastarenkaita saa käyt-
tää marraskuun alusta lähtien ja aina, kun keli
sitä edellyttää. Useimmat vaihtavat talvikumei-
hin vasta kun luvataan lunta, vaikka jo paljon
aiemmin esiintyvä musta jää on vaaratekijä
etenkin aamuisin.

Liikennevakuutuskeskus julkaisi viime viikolla
tietoja kevyen liikenteen tapaturmista Helsingis-
sä. Tilastojen kertoman mukaan moottoriajo-
neuvon törmätessä kevyen liikenteen kulkijaan
syynä on useimmiten kuljettajan havaintovirhe.
Juuri tähän aikaan matalalta paistava aurinko
häikäisee kuljettajia niin, että muita kulkijoita
on hankala havaita. Vielä vaikeampaa havaitse-
minen on, jos tuulilasi on naarmuinen, likainen
tai jopa aamukuurassa. Viime viikolla vastaani

tuli aamulla pakettiauto, jonka tuulilasin läpi ei
kuljettajaa näkynyt lainkaan. Hän oli viitsinyt
tehdä vain pienet kurkistusaukot lasiin lähties-
sään ajamaan. Melkoinen riski liikenteessä.

Turvallinen liikkuminen vaatii oikeaa asennetta.
Jalankulkijoiden ei parane juosta kadun yli, sillä
hyväkään kengänpohja ei pidä, jos alle sattuu
jäinen kohta. Pyöräilijöille maltti on myös tar-
peen, sillä edes nastarenkailla ei voi ajaa yhtä
vauhdikkaasti kuin kesäaikaan.
Talvipyöräilijöiden iloksi kaupunki etsii tänä
talvena parasta tapaa hoitaa talvipyöräilyreitte-
jä. Aiemmin pyöräteillä on käytetty sepeliä, jon-
ka haittoja ovat terävät kivetä ja pölyäminen
keväällä. Pyöräilijät eivät sepeliä haluaisi. Tänä
talvena kokeillaan Baanan ja Eläintarhan reitillä
uudenlaista liukkaudentorjuntaliuosta ja
Oulunkylän suuntaan harjausta ja suolausta,
jota monet Euroopan kaupungit käyttävät. Pyö-
räilijöiltä toivotaan palautetta kokeilusta.

Musta jää on vaaratekijä
etenkin aamu- ja
iltaliikenteessä.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Riitta Uosukainen x 1

-50%
LINSSIT

OSTAESSASI KEHYKSET

NYT JOPA 24 KK KULUTON
JA KOROTON MAKSUAIKA.
Varaa aika näöntarkastukseen
optikolle tai silmälääkärille.

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros,
Puh. 044 237 7371 tai 044 731 7000

ark. 10–18, la 10–14

AVOINNA
Ma-Pe 7–22
La 8–22, Su 11–22

Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki
Puh. 010 386 8500
eero.pyy@k-market.com

K-MARKET KAVALJEERI

Tarjoukset voimassa

To-Su
15.-18.10.2015

ellei toisin mainita

Hornet
BROILERIN SIIPIPALA
900g

299

Atria
LIHAISA GRILLINAKKI
280g

099
SATSUMA
Espanja

129kg

Talon
PAISTIJAUHELIHA
KULMAPAISTISTA

Atria
400G SALAATIT
Punajuuri, Peruna ja Italiansalaatti

099
rasia

PEHMOPALAT
450g

299
kpl

GRANAATTIOMENA
Israel

299
kg

Iso Rasia!

Muut voimassa
olevat tarjoukset

osoitteessa
www.k-market.fi

895
kg

rasia

PERSIMON
Espanja

249
kg

Voimassa
to–la

Siltamäen K-kauppiaalta tällä viikolla
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Päiväkotilapset siirtyvät Siltamäestä yläasteen koululle. Sivu 6

altavassa teltas-
sa pidetyssä yrittä-
jien syyskauden
päätapahtumassa

nauruhermoja vahvisti koo-
mikko Jukka Laaksosen
hauska esitys. Illan aikana
kuultiin myös koillisen yrit-
täjien menneistä ja tulevista
tapahtumista. Puheenjohta-
ja Marja-Leena Kajander
houkutteli yrittäjiä mukaan
alueen kouluilla toteutetta-
vaan Yrittäjyyspäivään ja
kertoi Haaga-Helian kanssa
yhteistyössä järjestettävästä
verkostoitumistilaisuudesta.
Verkostoitumista ei unoh-
dettu tässäkään illassa, pai-
kalliset yrittäjät kun ovat
myös potentiaalisia asiak-
kaita toisilleen.

Illan aikana paljastettiin,
kuka oli tällä kertaa valit-
tu vuoden koillishelsinkiläi-
seksi yrittäjäksi. Palkinnon
sai käydä vastaanottamas-
sa Chinaman Oy:n omista-
ja Tuukka Saimen.

–Onhan se kivaa, että tu-
lee huomioiduksi jo näin
nuorena yrittäjänä. Olin ku-
vitellut, että tällaisen tun-
nustuksen voi saada vasta
vähän vanhempana, eikä ai-
nakaan ensimmäisen pol-
ven yrittäjänä, Saimen poh-
diskeli.

Chinaman on toiminut
Tapanilassa vuodesta 1998
lähtien.

– Olimme ensimmäinen
yritys Suomessa, joka alkoi
myydä ruokaa jenkeistä tu-
tuissa korkeissa nelikulmai-
sissa pahvirasioissa. Vuonna
-99 avasimme verkkokau-
pan ja puolisen vuotta sitten
teimme uuden aluevaltauk-

sen, eli aloimme toimittaa
tuotteitamme noin neljään-
kymmeneen markettiin, Sai-
men kertoo.

Yrityksen liikevaihto on
noin 120 000 euroa kuu-

kaudessa ja se työllistää rei-
lut 20 henkilöä.

–Menestys tulee siitä, että
teen itse 12-tuntisia työpäi-
viä 7 päivää viikossa. Olen
syntynyt yrittäjäksi. Vie-

lä mieluummin olisin yk-
sinyrittäjä, mutta se ei oi-
kein tällä mittakaavalla on-
nistu, mies myhäilee.

Koillis-Helsingin Yrittäji-
en varapuheenjohtaja Harri

Karppinen kertoo, että vuo-
den yrittäjäksi valinnan pe-
rusteina olivat muun muas-
sa se, että yritys on varsin
tunnettu koillisessa Helsin-
gissä, se on onnistunut ke-

hittämään ja laajentamaan
toimintaansa ja Saimen
työllistää runsaasti erityises-
ti nuoria.

Teija Loponen

Chinaman Oy:n toimitusjohtaja Tuukka Saimen palkittiin vuoden koillishelsinkiläisenä yrittäjänä, vierellä vaimo Sumol.

Tuukka Saimen sai tunnustuksen
nuorten työllistämisestä
Koillis-Helsingin yrittäjät kumppaneineen kokoontuivat Octoberfest -antimien ja mukavan ohjelman parissa
Pukinmäessä. Tilaisuudessa paljastettiin myös Vuoden yrittäjä –tittelin saaja.

MERJA CARLANDER

V

Helsingin yleiskaavaan
liittyvän raideliikenteen verk-
koselvityksen tehtävänä oli
suunnitella Helsingin yleis-
kaavan tavoitteita tukeva rai-
deliikenteen verkko runko-
bussijärjestelmineen.
Verkkoselvityksen lähtö-

kohtana toimivia liikennejär-
jestelmänmuutoksia ovat
Raidejokeri, Laajasalon rai-
deyhteys, Pisararata, metron
jatkeet sekä kaupunkibule-
vardien toteutuminen.
Yksi kolmesta erilaisesta

pääraideverkkovaihtoeh-
dosta perustuu uuteenmet-
rolinjaan Länsisataman ja

Malmin lentokenttäalueen
välillä.
Ensimmäisessä vaihtoeh-

dossa, joka perustuu täysin
maanpäällisiin raitioteihin,
on oma suunnittelukokonai-
suutensa Malmin lentokent-
täalueen yhteystarpeisiin liit-
tyen. Poikittaisessa suun-
nassa yhteys tarvittaisiin
Kontulaan ja Malmille ja sä-
teittäisessä suunnassa Vii-
kin kautta kantakaupunkiin.
Yksi vaihtoehto perustuu

Töölönmetrolinjavarauk-
sen hyödyntämiseen pika-
raitiolinjana. Vaihtoehdossa
osa pikaraitiotiejärjestel-

män linjoista viedään tun-
neliin maan alla. Tunnelissa
kulkevan hybridipikaraitio-
tien reitti on Laajasalo-Kata-
janokka-Punavuori-Kamppi-
Meilahti-Pasila-Viikki-Mal-
min lentokenttäalue-Jako-
mäki.
Lisäämetroa –vaihtoeh-

dossa Meilahden ja eten-
kin Viikin asemille päätetään
bussilinjoja, jotkamuuten
kulkisivat Helsingin keskus-
taan saakka. Koillisen suun-
nan yhteydet Lisäämetroa –
vaihtoehdossa hoidettaisiin
maanalaisella metrolinjalla.

Teija Loponen

Tulevaisuudessa metro tuo Malmille?
Jakomäki

Helsinki on palkannut Sna-
dien artsumpi stadi -taidepi-
lottiin kuvataiteen, nukkete-
atterin, sanataiteen, sarjaku-
van ja teatteritaiteen ammat-
tilaisia, jotka aloittivat kesällä
leikkipuistoissa ja ovat siirty-
neet syksyn tullen päiväkotei-
hin työskentelemään lasten
kanssa.
Taidehankkeet ovat lasten,

taiteilijoiden ja henkilökun-
nan yhteistä tekemistä, jossa
lapset saavat toimia taiteen
tekijöinä ja henkilökunta saa
taiteesta ideoita ja osaamista
kasvatustyöhön.

Päiväkoti Naavassa, Koti-
lossa ja Suurmetsässä lap-
set ovat tehneet taidetta vesi-
palloilla, korteilla, pilleillä, kal-
voilla, haarukoilla ja lautasilla
sekä erilaisilla luonnonmate-

riaaleilla.
Taidehanke on Helsingin

varhaiskasvatusviraston ja
Helsingin kulttuurikeskuksen
yhteinen työllistämishanke.

TL

Lapsista kasvatetaan taiteilijoita

Jakomäen päiväkodeissa on tehty taidetta monin
tavoin, myös luonnonmateriaaleilla.
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Kaupungin olisi teetettävä pikaisesti arvostetulla, ul-
kopuolisella mielipidetutkimusyrityksellä selvitys helsin-
kiläisten kannasta Malmin lentokenttäalueen muuttami-
sesta asuinkäyttöön, ehdottaa kokoomuksen valtuus-
toryhmään kuuluva puistolalainen Heimo Laaksonen
viime viikon valtuustoistunnossa tekemässään aloit-
teessa.
Aloitetta tuki 19 kaupunginvaltuutettua kuudesta eri

puolueesta.
Kirjallisessa aloitteessa tutkimustarvetta perusteltiin

muun muassa sillä, että puolueeton tutkimustieto olisi
valtuustolle suureksi avuksi tulevassa päätöksenteossa,
ja se täydentäisi muiden Malmin lentokenttäalueesta te-
kemiämielipidetutkimuksia.
Valtuustoaloitteessaan Laaksonen totesi kaupungin

teettämän mielipidetutkimuksen avaavan ja laajentavan
demokratiaa Malmin kentän kohdalla. Kaupunkia on ar-
vosteltu demokratian puutteesta päätöksenteossa.
Esimerkiksi kolmen lautakunnan pyynnöt yleiskaava-

lausunnoissa Malmin lisäselvittämiseksi eivät ole johta-
neetminkäänlaisiin jatkotoimiin, päätti Heimo Laaksonen
laajasti kannatetun aloitteensa.

Teija Loponen

Valtuustoaloite:
Malmin lentokentästä tehtävä
puolueeton mielipidetutkimus

Malmin lentoaseman ystävät järjestivät mielenilmauk-
sen perjantaina 30.9. Stadin ammattiopiston edustalla
Vilppulantiellä ennen kaupungin järjestämää keskuste-
lutilaisuutta kaavarunkoehdotuksesta.
Mielenilmaus järjestettiin, koska kansalaisten mielipi-

teet on jätetty huomiotta Malmin lentoaseman alueen
kaavoitussuunnittelussa. KW

Mielenilmaus lentoaseman
puolesta

KLAUS WESA

Kaupungintalon kirjaa-
moon mahtuu vahtimesta-
rin mukaan noin kolme
henkilöä asioimaan yhtä
aikaa, mutta lentoaseman
ystävät tekivät tässäkin
ennätyksen. Pieneen kirjaa-
moon ahtautui huomatta-
vasti enemmän väkeä, joista
monet halusivat myös ikuis-
taa kuntalaisaloitteen siirty-
misen vastaanottajalle.

Kun MLY:n puheenjohta-
ja Timo Hyvönen oli saanut
kirjaaja Tiina Jauhiaisel-
ta leiman todisteeksi aloit-
teen siirtymisestä eteenpäin,
puhkesi väkijoukko tapu-
tuksiin.

Malmin kentän puolusta-
jat toteavat kuntalaisaloit-
teessa, että he haluavat ken-
tän toimintoja kehitettävän
monipuolisesti ja etsittävän
konsensusta asuntorakenta-
misen kanssa niin, että myös
lentotoiminta voi säilyä.

Malmin lentoasema on
pääkaupunkiseudun ainoa
lentokenttä, joka pystyy
palvelemaan kansainvälistä
liikelentotoimintaa ja muu-
ta kevyttä ilmaliikennettä
vapaalla aikataululla. Mal-
min kentälle ei ole liiken-
teellisesti toimivia korvaa-
via vaihtoehtoja.

– Tulevassa maakunta-,

yleis- ja asemakaavoitukses-
sa tulee ottaa huomioon len-
tokentän seudulle tarjoamat
korvaamattomat ilmalii-
kennepalvelut, valtakunnal-
lisesti merkittävä rakennet-
tu kulttuuriympäristö sekä
mahdollisuudet monipuoli-
seen liiketoimintaan, kunta-
laisaloitteessa mainitaan.

Malmin aseman ilmailu-
käytössä säilyttämistä halu-
avat ovat laatineet kentälle
vaihtoehtoisen kaavamallin,
jossa itäinen kiitotie on
vapautettu asuntorakenta-
miseen. Kaupungin suunnit-
telemaa 25 000 asukasta
sinne ei saataisi, mutta noin
10 000 asukkaan määrä oli-
si mahdollinen.

Uutta kenttäoperaattoria
varten laaditussa budjetis-
sa kenttätulot ovat 1,2 mil-
joonaa ja kulut 1,1 miljoo-
naa. Nykyisellään lentoken-
tällä toimii 29 yritystä, jotka
työllistävät yhteensä noin
300 ihmistä. Näiden yritys-
ten liikevaihto on 16 miljoo-
naa ja siitä puuttuvat vielä
Rajavartiolaitos ja Finavia.

Timo Hyvönen uskoo, et-
tä tarvittaessa lennonjohto-
palvelut voidaan ostaa Fina-
vialta.

–Olemme yrittäneet saada
päättäjiä tutustumaan alu-
eeseen ja näihin vaihtoehto-
suunnitelmiin, mutta tulok-
setta, harmittelee Hyvönen
ja toteaa, että koska kor-
vaavaa kenttää ei ole löyty-
nyt, saattavat monet yrityk-
set joko lopettaa kokonaan
toimintansa tai viedä liike-
toimintansa muihin maihin.

Rajavartiolaitoksen lento-
ja ollaan keskittämässä Hel-
sinki-Vantaan lentoasemal-
le.

Virallinen kuntalaisaloite
pakottaa Helsingin kaupun-
gin käsittelemään asiaa val-
tuustossa.

–Helsingin päätöksente-
koon pitää palauttaa demo-
kratia, muistuttavat useat
paikalla olleet.

Teija Loponen

Lentoasemaa koskeva kuntalaisaloite teki Suomen ennätyksen

13 197 vetosi
ilmailun jatkumisesta
Malmin lentoaseman ystävät ry
kävi runsain joukoin jättämässä
lentoasemaa koskevan
kuntalaisaloitteen kaupungintalon
kirjaamoon. Paikalle oli kokoontunut
lähemmäs 30 eri tahojen edustajaa.

Kirjaaja Tiina Jauhiainen oli aivan hämmentynyt lukuisien kuvaajien määrästä.
Timo Hyvönen jätti kuntalaisaloitteen sekä paperisena versiona, että muistitikulle
koottuna.

Helsingin kaupungintalolle kokoontui lähes kolmekym-
mentä lentotoiminnan jatkamista kannattavaa yritysten
ja yhdistysten edustajaa sekä yksityistä ihmistä.

TEIJA LOPONEN

Helsingin kaupunki vuokraa 59 omakotitalotonttia
omatoimirakentajille. Tonteista kolmetoista sijaitsee Koil-
lis-Helsingissä.
Puistolan Aurinkokujalta, Siltamäen Pallomäenkujalta

ja Kontiaisenkujalta sekä Tapulikaupungista Henrik For-
siuksen tieltä löytyy jokaisesta yksi tontti. Kolme tonttia
odottaa rakentajaa Tapanilan Kanervavinkkelissä, Taka-
lanrinteessä sekä Pihlajamäen Ketokivenkaarella.
Tontteja voi hakeamarraskuun 2. päivään saakka. Ton-

tit arvotaan. Vuokralaisen pitää olla helsinkiläinen perhe,
jossa on vähintään yksi alle 16-vuotias lapsi.
Helsinkiläistonttien vuosivuokrat vaihtelevat alueesta

ja tontin koosta riippuen noin kolmesta tuhannesta eu-
rosta reiluun neljään tuhanteen euroon.
Itselle ostettavaa tonttia etsiville on tullut tarjolle kaksi

uutta kohdetta Viikinrannasta. PP

Kaupunki vuokraa tyhjiä
omakotitontteja perheille

Virallinen
kuntalaisaloite

pakottaa
Helsingin

kaupungin
käsittelemään

asiaa
valtuustossa.

Jakomäki, Pihlajamäki
Pihlajamäestä osoitteesta Liusketie 3 D vuokrataan
noin 62 neliön toimistotila Tec-Agent Oy Finlandille.
Jakomäessä Louhikkotie 20 saa uudeksi vuokralai-

seksi Oikos ry:n. Sen vuokraama liiketila on 27,5 neliötä.
Tilat omistaa Helsingin kaupungin Asunnot Oy.

TL

Kaupungille uusia
vuokralaisia
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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

ASUNTOKAUPPOJA TEHDEN!
VÄRIKÄSTÄ JA AURINKOISTA SYKSYÄ VOI VIETTÄÄ MYÖS

Helsinki Vantaa

Järvenpää

Ville Vertainen
040 1494 300

Viikki KT 102 m2

2h+k+s+työtila. Nyt myynnissä todella harvinainen
Hitas asunto Viikin paraatipaikalta. 3:n kerroksen
asunto jonka käyttömahdollisuudet ovat vertaansa
vailla. Asunnon alimmassa kerroksessa sijaitsee
omalla sisäänkäynnillä sekä omalla wc:llä varus-
tettu iso työtila. Mh. 232.571,19€, vh. 289.000€.
Latokartanonkaari 41. Tied. Tommi Känkänen
p. 040 151 2230 9401121

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

Myllypuro KT 101m²
5h+k+kh+WC+parv. Erinomaisella sijainnilla,
edullinen perheasunto putkiremontoidussa talo-
yhtiössä! Koti sijaitsee hissitalon ensimmäisessä
kerroksessa. Tämä asunto on sinulle, joka haluat
tehdä pienellä vaivalla omasta kodistasi mieluisan.
Keittiö ja kylpyhuone ovat hyvässä kunnossa. Mh.
213.778,86€, Vh. 218.000€. Alakiventie 1. Tied.
Seppo Väisänen 0400 426 233 9738843

Tapaninvainio OKT 88/108m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3 h+k+s. Talo suosi-
tulla Tapaninvainion alueella, suuri rauhallinen oma
piha. Pukinmäen palvelut sekä Malmin palvelut
lähellä, uimaranta aivan vieressä. Hyvä pohjarat-
kaisu 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

Tapaninvainio PT 78m²
3h+k+ph+khh+s. Kaunis paritalo lapsiystävällisellä
ja rauhallisella Tapaninvainion alueella. Koti on
kahdessa tasossa, alhaalla olohuone jossa varaa-
va takka, keittiö, kodinhoitohuone, sauna jossa
IKI-kiuas, pesuhuone jossa kaksi suihkua ja WC,
sekä ylhäällä kaksi tilavaa makuuhuonetta ja WC.
Mh. 327.000€. Vanha Tapanilantie 26. Tied. Merja
Pulkkinen p. 050 511 0782 9857844

Punavuori 70m²
3h,kk. Upea ylimmän 4.krs koti Punavuoren
sydämessä! Asut omassa rauhassa, ikkunat
sisäpihalle ja kuitenkin keskellä Punavuoren ainut-
laatuista tunnelmaa. Heti muuttovalmis koti sinulle,
joka haluat päästä helpolla. Koti soveltuu parhait-
en asukkaalle, jolle meri, rannan kahvilat, puistot,
kulttuuri sekä keskustan palvelut ovat tärkeätä
päivittäisessä elämässä. Mh. 313.513,15€,
vh. 324.000€. Merimiehenkatu 21. Tied. Juha
Taponen p. 0400 537 500. 9662981

Isokytö RT 82m²
3h+k+s+ak. Huoneistossa toimiva pohjaratkaisu,
yläkertaan sijoittuvat 2 makuuhuonetta sekä
kylpyhuone ja sauna joka remontoitu vuonna 2014.
Alakerrassa tilava olohuone, keittiö ja erillinen wc,
lisätilaa saatu myös katetulla terassilla joka tuo
lisäviihtyvyyttä varsinkin kesäaikaan, asuntoon
kuuluu myös autokatospaikka. Mh. 189.000€.
Uudenmaantie 26. Tied. Ville Vertainen p. 040
1494 300. 9599958

Pakkala RT 84m²
TARJOUSKAUPPA! 3h+k+s+pihaterassi/pihat.
Upean valoisa koti, Jumbon palveluiden äärellä!
Vaaleasävyinen kaksikerroksinen rivitalokoti.Toimiva
pohjaratkaisu, alakerrassa keittiö, olohuone, etein-
en ja vaatehuone. Yläkerrassa 2 makuuhuonetta
joissa molemmissa oma vaatehuone sekä sauna
ja tilava kylpyhuone jossa myös kodinhoitotila.
Lähtöhinta 257.000 €. Väinö Tannerintie 9.
Tied. Petri Hietanen p. 0400 519 920. 9492864

Kuninkaanmäki ET 102m²
4h+k+khh+s. Upea uusi matalaenergiatalo
muuttovalmiina! Nyt myynnissä Kuninkaanmäen
lapsiystävällisellä alueella uusi Asunto-osakeyhtiö
muotoinen erillistalo. Valoisa koti, jossa mate-
riaalit valittu helppohoitoisuuden näkökulmasta.
Perustyylikäs kokonaisuus.Mh. 349.000€.
Kielomäentie 1. Tied.Seppo Väisänen p. 0400 426
233 9764388

Kivistö, OKT 193/219 m²
5 h, k, rt, 2xkph, s, vh, autokatos, lämmin-
varasto, Vantaalle vuonna 2011-2013 rakennettu
uniikki ja ainutlaatuisen kaunis Kannustalon Long
Island -malli ihastuttaa vaalealla sisustuksellaan,
valoisuudellaan ja uusvanhalla maalaisromanttisel-
la tyylillään. Mh. 680.000€. Muskettikuja 16. Tied.
Juha Taponen p. 0400 537 500. 9944724

Tapaninkylä KT 36m²
1h+kk+s+p. Tämä siistikuntoinen ja kompakti
koti sopii erinomaisesti ensiasunnoksi ja on hyvä
kohde myös sijoittajalle. Edulliset asuinkustan-
nukset! Asunnossa on oma sauna ja uusitut
lattiapinnat. Suojaisasta ja rauhallisesta
sijainnistaan huolimatta asunto sijaitsee
aivan Malmin palvelujen läheisyydessä ja hyvien
liikenneyhteyksien varrella. Mh.143.500 €.
Kuhankeittäjäntie 26.
Tied. Jasmine Mansour p. 044 259 3425
9677802

Töölö, KT 41,5m²
Tarjouskauppakohde! 1h + kt + s + p. Upea
saunallinen yksiö Nordiksen läheisyydessä!
Muuttovalmis, hyväkuntoinen ja tilava saunallinen
yksiö, jossa parveke sisäpihalle. Taloyhtiö on
valmistunut v. 2000. Valoisa 6 kerroksen asunto,
jossa toimiva keittiötila, paljon säilytystilaa eikä
turhia neliöitä. Lähtöhinta ilman velkaosuutta
223.203,33€, Velaton lähtöhinta 234.000€. Man-
nerheimintie 47. Tied. Jaana Poikonen-Hitruhin p.
050 527 4685 9935654

12,50

Tervetuloa uusi,
ihana syksy!
Lähiapteekkisi Tapuli Apteekki on varustautunut
pimenevään syksyyn valoisalla palvelumielellä.
Hyllyt ovat täynnä hyviä tarjouksia ja tuotteita, joista on
runsaasti apua terveytesi ja hyvinvointisi ylläpidossa.

Hyvät neuvot saat meiltä aina kaupan päälle!

Uusi apteekkari Sari Kinnunen
tarjoaa tervetuliaiskahvit pe 16.10.

Liity Avainasiakkaaksi
ja osallistu arvontaan!

Kaikkien lokakuun aikana Avainasiakkaaksi
liittyneiden kesken arvotaan 50 euron
arvoinen tuotepaketti.

Hyödynnä hyvät tarjoukset
koko perheen iloksi!
Voimassa 31.10. saakka.
Apteekissa lisää tarjouksia.

Olemme
Facebookissa

Sebamed Liquid Face & Body
Wash -pesuneste

täyttöpakkaus 1000 ml

15€ (norm. 19,80)

BevitaEye
kosteuttavat silmätipat
10 ml

12,50€
(norm. 15.60)

20 x 0,5 ml

10,30€
(norm. 12.95)

Palvelemme
ma–pe 8.30–19, la 9–15

Ajurinaukio 5, puh. (09) 386 7986
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6 Uutiset

Illan isoin uutinen oli se, että
päiväkoti Siltamäki siirtyy
ostoskeskuksen yhteydestä
Suutarilan yläasteen tiloihin
kesällä 2016. Korvaavat tilat
ovat Suutarilan lukion van-
hoissa tiloissa, jotka on
remontoitu ja osin vielä
remontoidaan päiväkoti-
käyttöön. Asia on tulossa
varhaiskasvatuslautakunnan
käsittelyyn näillä näkymin
loka-marraskuussa. Samalla
päiväkodin nimi muuttuu ja
uusi nimi on Vaskiniitty.

Päivähoitoikäisten lasten
määrä alueella pysyy uu-
simpien väestöennusteiden
mukaan ennallaan tulevina
vuosina. Pientä vuosittaista
vaihtelua on, mutta ei isoja
heilahteluja, joilla olisi mer-
kitystä päivähoitopaikkojen
määrään. Kaupungin päivä-

kotien tarjontaa alueella täy-
dentävät yksityiset päiväko-
dit sekä perhepäivähoito.

Töyrynummen ala-asteen
ja Suutarilan yläasteen hal-
linnollinen yhdistäminen
tapahtuu myös ensi vuonna.
Jaana Heporauta on nimitet-
ty uudeksi rehtoriksi tule-
vaan kouluun, jonka yhtei-
nen nimi on vielä salaisuus.
Koulut valmistelevat nyt
yhdistymistä ja siihen liitty-
viä seikkoja, kuten tilojen
tarvetta ja kuinka oppilaat
uudessa tilanteessa koulussa
tulevat työskentelemään.

Helsingin kaupungin uu-
si opetustoimenjohtaja Liisa
Pohjolainen kertoi opetuk-
sen ja oppimisen kehittämi-
seen liittyvistä asioista sekä
uusista tuulista.

Tilaisuuteen osallistuneet
kaikki alueen koulujen reh-
torit toivat hyvin esille omi-
en koulujensa näkökulmia.
Keskustelu tilaisuudessa oli
vilkasta ja rakentavaa – val-
taosa osallistujista osallistui
keskusteluun esittämällä ky-
symyksiä tai kommentteja.
Lasten vanhempia olisi tilai-
suuteen suonut osallistuvan
enemmänkin, sillä tapahtu-
massa sai hyvä käsityksen
lasten päivähoidon suunni-
telmista sekä koulutien ku-
lusta.

Seuraava isompi Siltamäki-
Suutarila-Seuran tapahtuma
on Kyläjuhla la 24.10. ilta-
päivällä Suutarilan palvelu-
keskuksessa.

Timo Tossavainen
puheenjohtaja,

Siltamäki-Suutarila-Seura

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöt tulivat kertomaan asukkaille
isoista muutoksista. Lapsiperheiden vanhempia aihe ei yllättäen saanut isommin
liikkeelle. Iltaan osallistui parikymmentä asukasta.

Päiväkoti Siltamäki siirtyy yläasteelle
Siltamäen, Suutarilan ja Töyrynummen päivähoidon ja koulujen tilanteesta sekä tulevaisuudesta järjestettiin alueen lasten vanhemmille asukasilta 30.9. Suutarilan
palvelukeskuksessa. Helsingin kaupungin opetus- ja varhaiskasvatusvirastojen edustajien puheenvuorot avasivat alueemme tilannetta ja tulevaisuutta.

TIMO TOSSAVAINEN

Vuoden Hyväntekijävalin-
taa liitto perusteli sillä, että
Marco Bjurström on toimi-
nut ”innostamisen ihmemie-
henä” ja hyvän mielen tuot-
tajana jo parinkymmen vuo-
den ajan.

Omista jäsenistään liitto
valitsi Vuoden hyvänteki-

jäksi Lions Club Sastamala/
Vammalan Markku Eskon.
Hän ansaitsi tunnustuksen
pitkäjänteisestä ja monipuo-
lisesta vapaaehtoistyöstään
paikkakunnan palvelutalon
asukkaiden hyväksi. Esko
on muun muassa parinkym-
menen vuoden ajan kuljet-

tanut palvelutalon asukkai-
ta terveyskeskukseen. Nyky-
ään hän vetää palvelutalossa
kirjapiiriä.

–Ford ehti vaihtua useam-
paankin kertaan vuosien ai-
kana. Parhaina päivinä saat-
toi olla jopa neljä kyydin tar-
vetta, nyt ne ovat vähenty-
neet huomattavasti, Markku
Esko kertoo.

Sastamala-kodin taustal-
la on silloisen Lions Club
Vammalan vuonna 1961 pe-
rustama kannatusyhdistys,
jonka ansiosta palvelukodin

toiminta alkoi 1969. Tällä
hetkellä Sastamala-kodissa
on yli sata asukasta, kertoo
Lions Club Sastamala/Vam-
malan puolesta ehdotuksen
laatinut Jussi Lehtinen, joka
palkittiin hyvästä ehdotuk-
sestaan.

Viiden palkittavaksi ehdol-

ARJA OKSANEN

Hyvän päivä näkyi teoissa
Malmilla Kirkonkyläntiellä päämajaansa
pitävä Suomen Lions-liitto vietti ensimmäistä
kertaa valtakunnallista Hyvän päivää. Leijonat
valitsivat ensimmäiseksi valtakunnalliseksi
Hyväntekijäksi Marco Bjurströmin.

la olleen klubin joukossa oli
Helsingistä Lions Club Pih-
lajamäki, joka on jo viisi
vuotta tehnyt hyvää noutaen
kaupoista lahjoitusleipää ja
järjestämällä soppakirkkoja
vähävaraisille, vanhuksille ja
työttömille.

Viidestä seitsemään lei-
jonaa ajaa tiistaisin Viikin
Prismaan, jossa lahjoituslei-
vät on kerätty valmiiksi rul-
lakkoon. Leivät kuljetetaan
autoilla Pihlajamäen kirkol-
le, jossa leijonat myös tarvit-
taessa avustavat niiden ja-
kelussa. Kirkolla on lisäk-
si useita kertoja järjestet-
ty lions-kirkkopyhä, johon
Pihlajamäen leijonat keittä-
vät lihasoppaa, tekevät ko-
tikaljaa, kattavat pöydät ja
tarjoilevat keiton messun jäl-
keen.

Hyvän päivänä leijonat
eri puolilla Suomea ja myös
Koillis-Helsingissä järjestivät
erilaisia tapahtumia. Malmi-
lainen naisklubi LC Malmit-
taret vieraili Syystien palve-
lutalossa tarjoten sen asuk-
kaille hemmotteluiltapäivän.
Palvelutalon asukkaille an-
nettiin muun muassa kevyt-
tä hierontaa, käsien hoitoa,
kynsien lakkausta ja juttu-
seuraa sekä runonlausuntaa.

Valtakunnallisesta Hyvän
päivästä on päätetty tehdä
jokavuotinen perinne.

Teija Loponen

Malmittaret kokoontuivat
yhdeksän hengen voimin
tarjoamaan pientä hem-

mottelua ja seuraa palve-
lutalon asukkaille.

Suomen Lions-liiton viime kauden puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja pääsihteeri Maarit Kuikka ojensivat palkinnot Liiton ensimmäiselle
Vuoden Hyväntekijälle Markku Eskolle ja vaimolleen Pirkolle.

TEIJA LOPONEN
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa TO-SU 15.–18.10.2015
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
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ERÄ
JÄÄTELÖITÄ 53-106 g
9,43-18,87/kg, Dumle jäätelöpuikko 53g Snacks, Fazer
Kismet puikko 58g, Tutti Frutti jäätelö 61g laktoositon,
Fazerina ja Geisha jäätelötuutti 70g, Fazer Salmiakki
jäätelöpuikko 72g, Ässä Mix limonadijääpuikko 90g,
Pingviini laktoosittomat tuutit 68-73g, Magnum jäätelöt
80-90g, Pingviini tuutit 106g, Puffet jäätelö 62g, Kingis
jäätelöpuikot 53-57g

PAPRIKA
punainen, Espanja

Tarjous voimassa TO-LA
Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi

PERSIMON
Espanja

Tarjous voimassa TO-LA
Tuore kokonainen
SIIKA
Suomi

Tarjous voimassa TO-LA
Oman savustamon
RUODOTON SAVULOHIFILEE

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

Tuore
KARITSAN PAAHTOPAISTI
Uusi-Seelanti

Tarjous voimassa TO-LA
Lihamestariltamme
NAUDAN PAISTIJAUHELIHA
rasvaa <7%

Tarjous voimassa TO-LA
Kalamestarimme
KIRJOLOHEN MÄTI
Suomi

ILMAINEN FILEOINTI

599
kg 1990

kg

1290
kg 1495

kg 3490
kg 895

kg

399
kg

1.-kpl2.-kg 10.-raj. 1 erä /tal.
4
pkt

-16%

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



8 Uutiset

ölylän metsä
rajautuu Hert-
toniemen
palstaviljely-

alueeseen ja Viikin tutki-
mus- ja koetilan peltoihin
sekä Vanhankaupunginlah-
den lintuvesi –Natura 2000
–alueeseen ja Viikin-Van-
hankaupunginlahden luon-
nonsuojelualueeseen.

Alue on yleiskaavassa
2002 merkitty kulttuurihis-
toriallisesti, rakennustaiteel-
lisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittäväksi vir-
kistysalueeksi. Alue kuuluu
myös Helsinki-puistoon.

Mölylän metsässä esiintyy
useita Helsingille huomion-
arvoisia lintulajeja. Siellä
pesii silmälläpidettävä sirit-
täjä, sekä palokärkiä ja pik-
kusieppoja. Ne ovat lintudi-
rektiivin liitteen I lajeja, joi-
den elinympäristöjä on suo-
jeltava erityistoimin.

Mölylän metsä on luo-
kiteltu paikallisesti arvok-
kaaksi lepakkoalueeksi,
sieltä on tavattu pohjanle-

pakkoa, vesisiippaa ja viik-
si/isoviiksisiippaa, jotka
ovat tiukkaa suojelua vaa-
tivia luontodirektiivin IV-
liitteen lajeja. Mölylän met-
sä sisältyy Helsingin arvok-
kaisiin matelija- ja sammak-
koeläinalueisiin.

Pornaistenniemen ter-
valeppälehdon rauhoituk-
sen tarkoituksena on suojel-
la linnustoltaan ja sienilajis-
toltaan arvokas alue, ja
liittää se suurempaan Vii-
kin-Vanhankaupunginlah-
den luonnonsuojelualuee-
seen. Perustettava luonnon-
suojelualue toimii myös
suojaavana metsäisenä vyö-
hykkeenä jo suojellun, avoi-
men kosteikon ja rakennet-
tujen alueiden välissä.

Pornaistenniemen terva-
leppälehto sijaitsee Vanhan-
kaupunginlahden pohjois-
osassa Viikin Latokartanos-
sa, sen itäpuolella on koira-
puisto. Pohjoispuolella on
avointa, rakentamatonta
maastoa ja paikoin puustoi-

sia alueita. Muualla alue ra-
jautuu Vanhankaupungin-
lahden lintuvesi –Natura
2000 –alueeseen ja Viikin-
Vanhankaupunginlahden
luonnonsuojelualueeseen.

Pornaistenniemellä alu-
een ydin on vanhojen terva-
leppien muodostama lehto,
jossa kulkee suosittu luon-
topolku. Niemen vanhoilta
puilta on löydetty 52 kää-
pä- ja 102 orvakkalajia, mi-
kä on korkeimpia tutkittuja
määriä Suomessa.

Pornaistenniemellä on
erittäin runsas lehtometsi-
en pesimälinnusto ja lisäk-
si alueella pesii silmälläpi-
dettävä sirittäjä. Uhanalai-
sista lajeista alueella on use-
ana vuonna tavattu erittäin
uhanalainen ja erityises-
ti suojeltu valkoselkätikka
sekä vaarantunut pussitiai-
nen, jotka ovat yrittäneet
pesiä. Muita huomioitavia
lajeja ovat pikkutikka ja pe-
simäajan ulkopuolella ta-
vattava palokärki. Pornais-
tenniemi kuuluu myös Hel-

singin arvokkaisiin matelija-
ja sammakkoeläinalueisiin.

Molemmille alueille on
tehty hoito- ja käyttösuun-
nitelmat, jotka on yhdistetty
samaan aikaan valmistu-
vaan Vanhankaupunginlah-
den Natura-alueen suunni-
telmaan.

Natura-alueelle tehdään
uusi hoito- ja käyttösuun-
nitelma kymmenen vuoden
välein. Suunnitelmaa tehtä-
essä selvitetään, mihin suun-
taan alueen luontoarvot
ovat kehittymässä, ja miten
niitä voisi parantaa. Samalla
mietitään, miten yleisö voi-
si käyttää aluetta virkistyk-
seen ja ulkoiluun.

–Luonnonsuojelualueet
eivät enää nykyään ole re-
servaatteja vain luontoa
varten vaan niillä sekä luon-
non eliöt että ihminen viih-
tyvät, Helsingin ympäris-
tönsuojelupäällikkö Päivi
Kippo-Edlund sanoo.

Teija Loponen

Viikkiin kaksi uutta
luonnonsuojelualuetta
Helsinki perustaa Vanhankaupunginlahdelle kaksi uutta luonnonsuojelualuetta
Pornaistenniemen tervaleppälehtoon ja Mölylän metsään.

Vanhankaupunginlahden suojellut kosteikot saavat nyt seurakseen metsäisempää maastoa.

TEIJA LOPONEN

Sanaristikko nro 19/2015
oikea ratkaisu

Puistolan aamua 17. heinäkuuta ravistellut ukkosmy-
räkkä nosti Puistolan raitille jopa 70–90 senttimetrin vesi-
massoja. Tulvaa edesauttoi hiekan, risujen ja roskien pak-
kautuminen sadekaivojen päälle.
Kello 8.15 eräs raittia ajanut auto vaurioitui tulvan takia

niin, että se piti viedä korjaamoon, josta tuli yli 22 000
euron lasku. Auton haltija lähetti laskun Helsingin kau-
pungin rakennusvirastolle.
Tilannetta selvitellyt viraston lakimies on päätynyt tulok-

seen, että kaupunki ei ole korvausvelvollinen. Koska kor-
vausvaatimus on yli 15 000 euroa, ei lakimies voi päät-
tää asiaa, vaan se pitää käsitellä yleisten töiden lautakun-
nassa.
Lakimies on toimittanut lautakunnalle faktaa onnetto-

muuspäivän oloista. Selvitysten valossa kaupungin kun-
nossa- ja puhtaanapitovelvollisuutta ei ole laiminlyöty.
Lakimiehen mukaan auton vahinkoja on pidettävä en-

nakolta arvaamattoman luonnonilmiön seurauksena, joka
ei ole kaupungin toimin estettävissä.
Kuljettajan pitäisi jo lainkin mukaan huomioida tien

kunto, sää, keli ja näkyvyys.
Ilmatieteen laitoksen mukaan vahinkopaikalla satoi 53

millimetriä kello 8–9 välillä. Rankkasadevaroitus annetaan
sademäärän ylittäessä 20millimetriä tunnissa.
Kaupungin kunnossapito sai tulvatiedon kello 10, ja

kunnossapito oli vahinkopaikalla kello 10.25. Silloin vesi
oli alkanut jo laskea, koska ohi ajanut traktorikaivuri oli
puhdistanut roskat ritiläkaivojen kansista. Loputkin vedet
saatiin pois tieltä kello 11.46mennessä.

PP

Rankkasateesta autolle
kovat korjauskulut

Puistola

Rokotuksen saa ilman ajanvarausta tiettyinä ajankoh-
tina, mutta influenssarokotusajan voi terveysasemalle
myös varata sähköisesti koko influenssarokotuskauden
ajan eli helmikuuhun asti osoitteessa asiointi.hel.fi.
Neuvoloissa rokotetaan kausi-influenssaa vastaan

määräaikaistarkastusten yhteydessä ja avoimissa neuvo-
loissa rokotetaan neuvolan asiakkaita ilman ajanvarausta
kello 8.30–10.30 välillä 9.–20.11.
Avoin vastaanotto on tiistaina Pihlajamäen neuvolassa,

keskiviikkona Suutarilan, Puistolan ja Jakomäen neuvo-
lassa sekä perjantaina Malmin neuvolassa.
Maksuton influenssarokotus tarjotaan raskaana oleville,

6–35 kuukauden ikäisille lapsille ja sairautensa vuoksi
riskiryhmiin kuuluville 65 vuotta täyttäneille. Myös poti-
las- ja hoivatyötä tekevä terveys- ja sosiaalialan henki-
löstö ja alan opiskelijat sekä varusmiespalvelukseen as-
tuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat
naiset saavat ilmaisen rokotuksen.
Riskiryhmiin kuuluvat iästä riippumatta sydän- ja ve-

risuonitauteja, keuhkosairauksia, diabetesta, maksa- ja
munuaistauteja sairastavat sekä potilaat, joiden vastus-
tuskyky on sairauden tai sen hoidon vuoksi heikentynyt.
Muutkin halukkaat saavat rokotuksen terveysasemalta

haettuaan rokotteen itse apteekista lääkäriltä saatavalla
reseptillä.

Teija Loponen

Influenssarokotukset
käyntiin marraskuussa
Kausi-influenssarokotukset aloitetaan
terveysasemilla ja neuvoloissa marraskuun
puolessa välissä. Riskiryhmille rokotus on
maksuton.

M
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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.

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

Tarjous tällä
kupongilla (norm. 8,50€)

7,50€

KASVISRUOKAKURSSI
tiistai 20.10. klo 18–21.30
LATOKARTANONTIE 11, MALMI, HELSINKI

ILMOITTAUTUMISET: info@govindam.fi
tai 044 357 0966

Kurssimaksu 50e
(opiskelijat 45e)
Huom! Paikkoja rajoitetusti

Kurssin vetäjänä
toimii Miro ‘Muniraja’
Sarola Länsi-
Bengalin laajaan
kasviskeittiöön
perehtynyt
ammattikokki ja
luennoitsija

Onneksi olkoon 15.10. 6
vuotta täyttävälle Jennalle!
Toivoo: Aiti, isä, Nea, ukki,
mummi ja mummu.

PERHEYRITYS
POHJOIS-

HELSINGISTÄ
PERUSTETTU 1987

DIXIE-KEITTIÖT

HUIPPU-UUTUUS!
DIXIE-FIX LIUKUOVIKAAPISTOT,
SOPII TILAAN KUIN TILAAN

KOTIMAISET KEITTIÖKAAPISTOT SUORAAN
VALMISTAJALTA! NYT KAAPIT VAIKKA 1CM VÄLEIN!

ILMAINEN SUUNNITTELU! TILAA MITTAUS 0500 403 560

HYÖDYNNÄ KOTITALOUSVÄHENNYS!

Valmistus ja myynti: Hyttitie 6, 00700 Helsinki
Malmin lentoaseman kupeessa

Tutustu mallistoihin: www.dixie-keittiot.fi

Liukuovikaapistot

KPH JA WC-KAAPISTOT
HUONEISTOREMONTIT

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
333%7@,<4F:4F<@6?+.6FF+9%#$G+,G4
Seurakunta facebookissa:
333%=+E@)DD.%EDG$G+,G4F<@6?+.6F9+

Maan ääriin – kaikelle kansalle.
Lähetystyön sanoma on evan-
keliumin julistamista ja käytän-
nön työtä ihmisarvon puolesta

kaikkialla maailmassa.

Urut, piano, kuorot

KOTIKIRKKO SOI! -VIIKKO

Sunnuntaina 25.10.
KelttiläinenmessuPukinmäen seurakunta-
koti klo 12. Mukana Toivon säteet -kuoro, kan-
teleryhmä Kanneltajat sekä Kirsi Vinkki, viulu
ja Samuli Karjalainen, irlantilaiset soittimet.
Espanjalaista musiikkia Tapanilan kirkko
klo 18. Barokkiyhtye Zephiro.
KonserttiMalmin kirkko klo 18. Malmin kan-
taattikuoro ja Tapanilan kamarikuoro, johtaa
Merja Wirkkala, Heikki Poutanen, urut.
Konsertti Viikin kirkko klo 18. Esa Pietilä,
saksofoni. Ohjelma 7 e.

Tiistaina 27.10.
”Rauhan saivat pyhät Herran” virsi-ilta
ja musiikkia Siltamäen seurakuntakoti klo
18. Olga Mäkinen, sello, Elina Tofferi, urut.

Keskiviikkona 28.10.
Virsihetki Pukinmäen Porttikahvila klo
12.45. Maksuton tarjoilu.
Konsertti Pihlajamäen kirkko klo 19. Kir-
konkuorot ’Kirku’ Pihlajamäestä ja ’Raiku’
Jakomäestä. Joht. Timo Olli.

Torstaina 29.10.
Livin’ On A Prayer -konsertti Tapanilan
kirkko klo 18.30. Seurakunnan Houseband
@<499** ?DE.$BDB .+BB+,@49+' 1D4<9+ ,(0900
hengellinen ulottuvuus.
Konsertti Jakomäen kirkko klo 19. Kir-
konkuorot ’Raiku’ Jakomäestä ja ’Kirku’
Pihlajamäestä. Joht. Timo Olli.

Lauantaina 31.10.
Konsertti -44.4F .4?..D .,D "!% >6=&.(?@F'
joht. Håkan Wikman. Ohjelma 10 e.

Sunnuntaina 1.11.
”Minun sydämeni on valmis”, konsertti
Puistolan kirkko klo 18. Solja Lapilainen,
laulu, Ulla Pesonen, piano.
Konsertti Malmin kirkko klo 18. Jorma Lii-
matta, sello, Heikki Poutanen, urut.
Laulumusiikin konsertti Viikin kirkko klo
"A% 5DBB@?+,+6,+1+ 8+6?+ 20??(' /44F+ ;D?-
honen, piano. Ohjelma 7 e.

PUKINMÄENPORTTIKAHVILAN
lauantaipäivä 17.10.
Klo 10–14 kahvilassa maksuton tarjoi-
,6' .4?BB69D?4,9+ @C6,,4<4+ ,(09(1*%
Klo 12–12.30 runo- ja musiikkimati-
nea, Ulla Welinin runoja kuolemasta ja
lohdutuksesta sekä Kaisu Rauhamaan
tunnelmakuvia pianolla ja kanteleella.

YHTEISLAULUILLAT
Puistolan kirkolla pe klo 18. Siionin Kannel
16.10., Siionin laulut ja virret 20.11. Yhteis-
laulua. Teetarjoilu.
Virsitiistai Pukinmäen seurakuntakodissa
ti 20.10. klo 18. Säveltäjä Ahti Kuorikoski.

Sibelius tutuksi
Lapsille, perheille: Soiva metsä -kerto-
mus säveltäjästä Pukinmäen seura-
kuntakodilla ke 28.10. ja pe 29.10. klo
9.15 ja 10.15. Kuvia ja säveliä säveltä-
jämestari Jean Sibeliuksen elämästä.

Sibelius-retki Hämeenlinnaan
su 1.11. klo 10.30–18. Käynti Sibe-
liuksen syntymäkodissa, kiertoajelu
Sibeliukselle tärkeissä paikoissa, lou-
nas Jannen tapaan ravintola Pipar-
kakku-talossa. Hinta 40 e. Ilm. 23.10.
mennessä Kaisu Rauhamaa, p. 09
2340 4494.

URKUMATINEA
Pihlajamäen kirkossa to 15.10. klo 13.
Timo Olli.

TULKINNANVARAISTA –UUDEN
MUSIIKIN KONSERTTI
Viikin kirkossa su 18.10. klo 18.
Ohjelma 10 e.

URKUMESSU
Malmin kirkossa su 18.10. klo 18.
Missa pro organo, Franz Liszt. Heikki
Poutanen, urut, Anita Olli, lit.

Barokki, pop/rock

Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki
Puh. 029 001 8920
Avoinna ark. 9.00 - 18.00,
la 9.00 - 14.00

5959ÖLJYN-
VAIHTO

Pikahuolto

Sisältää täyssynteettisen Mobil
5W-40 moottoriöljyn (max. 4L),
öljynsuodattimen ja vaihtotyön.
(ei sis. pohjapanssarin irroitusta)

avattu Plus pikahuolto tikkurilassa!

www.facebook.com/pluspikahuoltowww.plus.fi

Olemme täyden palvelun
monimerkkikorjaamo. Meiltä
saat kaikki autosi huollot

ja korjaukset, soita tai tule käymään!

Nyt huipputarjouksena:
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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

Tiesitkö?

Koillis-Helsingin jääkiekkoylpeys Teuvo Teräväinen
aloitti mallikkaasti viime viikolla käynnistyneen maailman
arvostetuimman jääkiekkoliigan NHL:n.
Viime kauden Stanley cup-mestaruuden voittanut Chi-

cagon intiaanipaidassa pelaava ”töyrynummen torpedo”
avasi heti kättelyssä maalitilinsä. Teuvo napautti joukku-
eelleen toisessa erässä 2–3 kavennusmaalin sarja-ava-
uksessa, jonka semyös lopulta hävisi samoin luvuin New
York Rangersille.
Teuvon asemaa joukkueessa kuvaa se, että hänet on ar-

vostettu joukkueensa ykköshyökkäysketjuun. Ketjukave-
reina ovat joukkueen kapteeni Jonathan Toews ja pitkän
taipaleen NHL:ssä pelannutMarian Hossa.
Entisellä jokeripelaajalla ja nuorten maailmanmestari

Teuvo Teräväisellä käynnistyi nyt toinen kausi NHL:ssä. Jo
avauskaudellaan hän koki kiekkoilijan suurimman unel-
man saadessaan nostaa ilmoille Stanley cupin. Mestari
kävi kesällä Tapanilan urheilukeskuksessa esittelemässä
himoittua kannua Erän salibandyväelle. Teuvo oli takavuo-
sina Erän menestyneitä salibandyjunioreita, ennen kuin
monilahjakas Teuvo päätyi jääkiekkoilijaksi.

Heimo Laaksonen

Teräväinen avasi
lupaavasti NHL:ssä

Kesällä Teuvo-fanit näkivät sankarinsa Erän
salibandylle rakkaassa Mosahallissa.

HEIMO LAAKSONEN

Malmin Palloseuran
upeaa kautta miesjalkapal-
lossa täydensi ”puskista”
Nelosesta yllätysnousun
tehnyt MPS Old Stars.
Nimensä mukaisesti seuran
kokeneista pelaajista koos-
tuva, osin junioreilla täy-
dennetty joukkue otti viime
viikon 1–0 karsintaottelu-
voitollaan Töölön Vesasta
ensi kaudeksi Kolmosen
sarjapaikan.

Näin Old Stars täytti
MPS:n kiintiön Kolmosessa,

kun seuran edustusmiehistö
jätti sen taakseen noustes-
saan ensi kaudeksi upeasti
Kakkoseen.

Old Starsin pelaaja-jouk-
kueenjohtaja Ville Arima
ampuu tuoreeltaan alas
epäilyt nousijoiden kieltäy-
tymisestä Kolmosen paikas-
ta ensi kaudelle.

–Kyllä me otetaan se vas-
taan, soittelin juuri kundit
lävitse ja yli 20 pelaajaa tä-
män vuoden nipusta ker-
toi jatkavansa mukana en-

si vuonna, paljastaa Arima.
Lisäksi Arima uskoo ja

luottaa siihen, että jokunen
pelaaja MPS:n tämän vuo-
den edustusjoukkueestakin
tulee Kakkosen sijasta jat-
kamaan pelejään Old Star-
sin paidassa. Tämän vuoden
tapaan joukkueenjohtaja
odottaa myös junnupelaaji-
en täydentävän joukkuetta.

– Innolla lähdetään sa-
malla rungolla ja hyvällä
hengellä. Ei lisätä ohjelmaa
merkittävästi, harjoitellaan

kaksi kertaa viikossa. Ta-
loudellisestikaan ei tule hir-
veitä muutoksia, paketoi
Ville Arima nousijajoukku-
een tulevaisuuden.

MPS Old Starsin riemukas
nousu takaa Koillis-Helsin-
kiin ensi kaudeksikin kieh-
tovaa paikallisuutta. Muka-
na on neljä täkäläistä jouk-
kuetta, MPS Old Starsin li-
säksi sen seurasisar MPS/
Atletico Malmi, PuiU sekä
Malmin Ponnistajat.

Heimo Laaksonen

Yllätysnousija MPS Old Stars
mukaan Kolmosen kahinoihin

MPS/Atletico Malmin
liukas hyökkääjäveljes Jesse
Ketonen voitti alueemme
joukkueiden maalikunin-
kuuden 17 täysosumallaan.
Näin kertoo Palloliiton Hel-
singin piirin tilasto.

Ylivoimainen ykkönen
koko Uudellamaalla oli FC
Kontun Joni Häppölä 27:llä
tehdyllä rysällä.

Jesse Ketonen sijoittui
rankingissä kolmannelle ti-
lalle. Kympin sakkiin mah-
tuivat myös 7. sijoittunut
Malmin Ponnistajien Jo-
el Tuovinen 15 maalillaan
ja 10. oli PuiU:n Sami Rin-
ta-Kahila, joka täräytti 13
täysosumaa.

Heimo Laaksonen

Jesse Ketonen oli kauden maalikunkku

12./12 Petri Oravainen
PuiU, 29./8Samuli Markka-
nenMPS, 29./8Mikko Ves-
terinen MPS, 42./7 Mikko
Halme MPS, 42./7 Robin
Julin MPS, 42./7 Jonne
Ketonen Atletico, 42./7
Aleksi Työppönen Pon-
nistajat, 75./5 Jukka Haa-
rala Atletico, 75./5 Ikenna
Ikegwuonu MPS, 75./5Olli
Ikonen Ponnistajat, 75./5
Samu Nurminen Atletico,
75./5 Miikka Suikki MPS,
75./5 Samy Talat PuiU,
75./5 Nico Weckström
MPS. 102./4 Jani Putko-
nen Atletico, 102./4 Miki-
Casimir Tissari Ponnistajat,
102./4 Joni WalleniusMPS,

133./3 Lauri Haahti Ponnis-
tajat, 133./3 Kustaa Käki
Atletico, 133./3 Niko Lep-
pikorpi MPS, 133./3 Jouni
LIesirova MPS, 133./3 To-
pias Tikka Ponnistajat.
Kahdella maalilla sijalle 182.
sijoittuivat: Janne Ham-
paala Atletico, Iiro Helinen
Atletico,Mikko Huupponen
Atletico, Aku Iivonen Pon-
nistajat, Mohamed Jama
MPS, Janne Kainulainen
PuiU, Santeri Kauppinen
Ponnistajat, Markus Ro-
senblad PuiU, Lasse Saari
PuiU, Jens Sundström Pon-
nistajat, Ilmari Tiainen PuiU,
Aleksis Ulander MPS ja
Aku Vapaa Atletico.

Yhdellä maalilla sijan 286
jakoivat: Abderezak Ben-
hamadi PuiU, Ilkka Fri-
modig MPS, Akseli Hie-
talaMPS,Olli Isosalo PuiU,
Mika Jaakkola PuiU,Mikko
Kouri Atletico, Sami Kyyrä
MPS, Henri Mattson Atle-
tico,Santeri Niemi-Pynttäri
MPS, Akan Okomon Atle-
tico, Pasi Pajula Ponnista-
jat, Nooa Pujais Ponnista-
jat, Patrick Purola Atletico,
Joonas Ruumensaari PuiU,
Mark Soutar MPS, Henri
Tiainen PuiU, Miro-Aleksi
Tissari Atletico, Joona Var-
tiainen PuiU, TeemuWallin
Ponnistajat ja Hamadi Ab-
derszakbea PuiU.

Sijoitusjärjestys/maalimäärä, nimi ja seura:

Jalkapallo kolmonen

Jääkiekko
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi,
postitse Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai
Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä
olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon. Viestissä
oltava mukana lähettäjän yhteystiedot.

Malmin raitilla Malmintorin kohdalla ei pyörätietä eikä jalkakäytävän
osuutta paljon kunnioiteta. Siinä pysäköivät niin viranomaiset kuin eri

yritystenkin ajopelit.

Iso salaattipöytä
2 x lihapöytä
2 x kasvis

Basmatiriisi + tuore naanleipä

Kahvi tai tee

AVATTU UUSI
INTIALAINEN

LOUNASRAVINTOLA

MALMIN KAUPPATIE 18, 00700 HELSINKI
2. KERROS

040 584 6862

TERVETULOA!
PE JA LA KARAOKETO JA SU BINGO

TULEMAISTAMAAN!

Lions club Malmittarille ihanasta
hemmotteluiltapäivästä 8.10. Syys-
tien monipuolisessa palvelukeskuk-
sessa.

Aamupäivän Olympialaisten jäl-
keen saivat kaikki halukkaat ren-
touttavaa hierontaa, käsien hoitoa,
kynsien lakkausta ja hiuksetkin sai-
vat uuden ilmeen.

Syksyn terveisin
Syystien monipuolisen palvelukes-
kuksen asukkaat ja henkilökunta

Ruusuiset kiitokset

MARJUT PITKÄRANTA

Olin tänään (lauantaina) Malmin
lentoaseman ystävät ry:n syyskoko-
uksessa. Paikalla oli tavallista suu-
rempi joukko Malmin lentokentän
puolustajia. BF-lento Oy:n ystävälli-
sesti kokouskäyttöön antamat tilat
täyttyivät käytävää myöten.

Huomasin kokouksen aikana miet-
tiväni omaa suhdettani kenttään.

Jo lapsena siellä tuli käytyä usein
vaikka asuimme kaukana Helsingin
keskustassa. Lennonjohtoa vasta-
päätä kiitotien toisella puolella len-
nätimme veljen kanssa elämämme
ensimmäistä siimaohjattua lennok-
kia. Graupnerin Rasant II-pikkudie-
sel pörisi ja lennokki viuhui ilmas-
sa – kunnes se erään kerran muut-
tui balsatikuiksi törmättyään kovaan
maahan hienon, yli pään suoritetun
ylilennon jälkeen.

Seuraava muistikuva on pikku
Milla-tytöstämme, joka nelivuotiaa-
na piirsi hienon kuvan kentältä, kun
laskuvarjohyppääjät liukuivat peh-
meästi kiitotien reunalle Fallkullan
suunnalla. Ihme ei sitten ollutkaan,
että hänestä tuli 350 hypyn taituri
Malmin taivaalla.

Ihme ei ollut sekään, että minäkin
intouduin lähes viisikymppisenä mu-
kaan ja hyppäsin seuraavallekin vuo-
sikymmenelle. Hyppyheroa minus-
ta ei tullut, mutta muutaman kym-
menen kertaa jätin Malmin taivaalla

toimivan lentolaitteen ja laskeuduin
alueelle. Kerran tosin tipahdin vara-
varjokeikan jälkeen Tattarisuon va-
rastojen sekaan. Ja toisen kerran Fal-
kullan silloisille pelloille.

Malmiin minua sitovat myös DC-
kolmoset. Olin yksi niistä 400 seinä-
hullusta veljeksestä, jotka panivat ra-
haa likoon saadakseen vuonna 1986
Suomen viimeiset lentävät kolmoset
pysymään maassa. Siis Suomessa.
Toinen kun on usein myös taivaal-
la Malmin yllä – ja muuallakin. Toi-
nen, Lokki, oli kesän Asuntomessuil-
la maamerkkinä Kivistön alueella.

Kun mukaan vielä lisätään Credo-
kuumailmapallo, jonka maajoukois-
sa olin vuosia, niin tunnesiteitä Mal-
mille on aika lailla.

Siksikö sitä puolustan?
Henkilökohtaisesti: kyllä. Mut-

ta kyse on paljon laajemmasta asias-
ta. Malmin kentässä puhutaan his-
toriasta, kulttuurihistoriasta, len-
non koulutuksesta, pääkaupungin
ja koko valtakunnan lentoliikentees-
tä, työpaikoista, luonnon arvoista…
Kaikki ne ovat minun omaa suhdet-
tani tärkeämpiä. Mutta tunnustan:
itselle se oma tuntuu kaikkein lähei-
simmältä. Ja lämpimimmältä.

Kauan pysyköön Malmin lento-
kenttä!

Thorleif Johansson

Terveisiä Malmin lentokentältä

Lapsia jää suojateillä autojen alle
ja pyöräilijät kiitävät tuhatta ja sataa
kevyen liikenteen raiteilla.

Vaikka täällä nurkilla ei mikään
noista uutisiin nousseista onnetto-
muuksista ole tapahtunut, olisi voinut
tapahtua. Niin moni jättää huomioi-
matta kaksikaistaisella tiellä suojatien
eteen pysähtyneen auton vieressä py-
sähtymisen. Olen nähnyt monta sel-
laista läheltä piti -tapausta.

Myös pyöräilijöiden kova vauh-
ti on melkoinen riskitekijä lapsille ja
vanhuksille. Eivät lapset muista aina
kävellä kiltisti sitä jalankulkijoiden
puolta, jos heitä on isompi määrä yh-
tä aikaa liikkeellä. Jutustelevat tena-
vat eivät välttämättä huomaa kovaa
kiitävää pyörää, etenkään jos se tulee
takaapäin. Lujaa vauhtia tehdyt ohi-
tukset pelottavat myös vanhuksia, joi-
den tasapaino on heikko.

Niin kauan kuin jalkakäytävä ja
pyörätie ovat samassa tasossa, tuli-
si pyöräilijöiden rajoittaa vauhtiaan.
Liikenne on turvallista, jos kaikki
ovat varovaisia ja huomioivat toisen-
sa. Aggressiivisuus pitää saada kuriin.

Toivon todella, että pyöräilijät ottai-
sivat vetoomukseni tosissaan, ennen
kuin mitään pahempaa tapahtuu.

Kahden ala-asteikäisen äiti

Vetoomus lasten puolesta
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Kirjailija ja teologi Anna-Liisa Valtavaara saapuu Mal-
mille puhumaan aiheesta Katkeruudesta vapauteen– an-
teeksiantamisen vaikeus ja voima.
–Omaa ja toisten epätäydellisyyttä, pettymyksiä ja louk-

kaantumisia ei kukaan pääse pakoon. Loukkaamme toi-
siamme tahtomattamme ja tahallaan. Joku loukkaantuu
herkemmin kuin joku toinen; joskus voimme loukkaantua
vaikkei kukaan loukkaisikaan, toteaa Valtavaara.
Hän huomauttaa, että vaikka emme voi valita sitä, mitä

meille tapahtuu tai miten meitä kohdellaan, niin sen
voimme valita, miten tapahtuneeseen suhtaudumme.
–Pettymyksen, kiukun ja vihan tunteet ovat luonnollisia,

mutta jos ne kieltää tai niihin hautautuu liian pitkäksi aikaa,
on vaarana katkeroituminen. Silloin koko elämä kurjistuu
monin tavoin, yhteys toisiin, omaan sisimpään ja Juma-
laankin särkyy ja vääristyy.

Anteeksiantaminen onmonesti vaikeaa.
–Joskus se tuntuu kohtuuttomalta, joskus taas liian ke-

vyeltä ratkaisulta. Mutta juuri siinä on se voima, joka voi
murtaa katkeruuden vallan kaikkine seurauksineen, valis-
taa Anna-Liisa Valtavaara.
Illassa pohditaan toisaalta katkeruuden ja anteeksianta-

mattomuuden, toisaalta anteeksiannon seurauksia sekä
punnitaan niiden hyvin erilaista vaikutusta elämäämme.
Olennainen asia on selvittää, mitä anteeksianto oikeasti
tarkoittaa jamillainen valinta se on. Vähintään yhtä tärkeää
on ymmärtää, mitä anteeksianto ei ole.
–Jumalalta kannattaa pyytää apua, hänhän anteeksian-

nonmallin jamahdollisuuden onmeille antanut – hän kun
itse on suuri anteeksiantaja, Valtavaaramuistuttaa.
Anteeksiannon illassa saa tietoa myös 2.11. Malmin kir-

kolla käynnistyvästä kristillisen toipumisen ryhmästä ”Kat-
keruudesta vapauteen”. Ryhmään ilmoittaudutaan lyhyen
puhelinhaastattelun kautta keskiviikkona 21.10. klo 16–
17.30 numerossa 09 2340 4484.

Teija Loponen

Kirjailija kertoo
anteeksiantamisen
tärkeydestä
Malmin kirkolla pohditaan ensi
maanantaina, kuinka voi päästä
vapaaksi mieltä kalvavasta
katkeruudesta.

Anna-Liisa Valtavaara tietää, että
anteeksiantaminen ei aina käy hetkessä, vaan se
voi olla pitkällinen prosessi.

Katkeruudesta vapauteen – anteeksi-
antamisen vaikeus ja voima -ilta

Malmin kirkolla, Kunnantie 1, ma 19.10.
kello 18. Alustajana Anna-Liisa Valtavaara,
mukana rovasti Pirkko Poisuo. Kahvitarjoilu.

yyslomaviikolla
Malmin kirjastossa
luetaan ääneen kirjaa
Mauri ja vähä-äly-

puhelin maanantaista per-
jantaihin kello 14–14.30.
Tiistaina kello 14.30–16
tehdään kirjanselkärunoja
ja perjantaina pelataan lau-
tapelejä kello 14.30–16.

Sunnuntaina vietetään
meksikolaista päivää, johon
liittyen on kello 13–15.30
”Dia de los Muertos” –as-
kartelupaja, 13–13.30 koit-
taa meksikolaisia kansansa-
tuja –tarinatuokio ja toinen
tarinatuokio pidetään 15–
15.30.

Puistolan kirjastossa tar-

jotaan satutunti maanantai-
na kello 10, tiistaina katsel-
laan koko päivän ajan las-
tenohjelmia kirjaston isosta
telkkarista ja keskiviikkona
on tarjolla kello 14–17 PS3
ja PS4 pelejä.

Torstaina askarrellaan
kello 13–15 välillä ja per-
jantaina pelataan taas kello
12–15.30 PS3 ja PS4 pelejä.

Pukinmäen kirjastossa pi-
detään ensi perjantaina kel-
lo 13–15 lautapeli-iltapäivä
ja Viikin kirjastossa tiistaina
kello 17-17.30 venäläinen
satutunti.

Malmitalo tarjoaa tuttuun
tapaan koululaisille maksut-
tomia syyslomaleffoja syys-

lomaviikon lopulla ja myös
koko perheen yhteinen
Meksikolainen päivä osuu
syyslomaviikon päätteeksi.

Leffatarjonnan aloittaa
to 15.10. kello 11 Padding-
ton, sympaattinen eloku-
va nuoresta karhusta, jo-
ka matkustaa Perun peru-
koilta Lontooseen etsimään
uutta kotia. Leffa on puhut-
tu suomeksi. Torstaina näh-
dään toinenkin leffa, kello
13 nähtävä hulvaton kome-
dia Madagaskarin pingvii-
nit kertoo, mihin kaikkeen
hupaisa pingviininelikko
kykenee. Tämäkin on suo-
meksi puhuttu.

Perjantai käynnistyy kello
11 Helinä-keijun ja Mikä-

mikä- hirviön arvoituksella.
Siinä keijut tapaavat valta-
van karvaisen otuksen. Suo-
menkielinen puhe on tässä-
kin.

Perjantaina kello 13 Late
Lammas lähtee lammaskat-
raan kanssa seikkailemaan
kaupungissa. Elokuvassa ei
ole dialogia, mutta teksti-
osuudet näkyvät suomeksi
ja ruotsiksi.

Kaikkiin leffoihin ikäraja
on K7, ne kestävät noin rei-
lusta tunnista puoleentois-
ta ja niihin on vapaa pääsy.
Paikkoja Malmitalon pie-
nessä salissa on rajoitetusti.

Teija Loponen

Madagaskarin pingviinit vievät katsojansa vauhdikkaalle ja värikkäälle reissulle, jolla sattuu ja tapahtuu.

Syyslomalle tekemistä
kotikulmilla
Koululaisten syyslomaviikko koittaa viikonlopun jälkeen. Mukavaa tekemistä
on tarjolla useissa kirjastoissa sekä Malmitalolla.

S

Pukinmäen Porttikahvi-
lan vapaaehtoisvoimin pyö-
ritettävä kahvila sekä kirp-
putori toimivat Pukinmäen
seurakuntakodin naapuris-
sa, Säterinportti 1:ssä.

Tulevana lauantaina Por-
tissa on erityinen lauantai-
aukiolopäivä klo 10–14.
Tällöin kahvia ja kahvilei-
pää on tarjolla ilmaiseksi
ja kirpputorilla on mahdol-
lista tehdä edullisia löytöjä.
Kirpputorin tuotoilla tue-
taan Malmin seurakunnan
lähetystyötä.

–Porttikahvilan henkeen
kuuluvat erilaiset tapahtu-

matuokiot. Ensi lauantaina
luvassa on kello 12 runo- ja
musiikkimatinea, jonka tee-
moina ovat syysiltojen pi-
metessä mielen helposti val-
taavat kuoleman ja lohdu-
tuksen näköalat. Liian syn-
käksi ei tunnelma runojen
myötä kuitenkaan pääse,
sillä matinean tekstit ovat
puistolalaisen harrastaja-
kirjoittajan, vaikeiden ai-
heidenkin keskellä elämän-
myönteisen Ulla Welinin
kirjoittamia. Ullan runo-
jen matkassa kuljetaan pi-
meydestä monenlaisten tun-
netilojen kautta kohti va-

loa, ajatusten seestymistä ja
elämän jatkumista, kertoo
kanttori Kaisu Rauhamaa.

Välillä pysähdytään kuun-
telemaan Kaisu Rauhamaan
pianolla ja konserttikante-
leella soittamia musiikillisia
tunnelmakuvia, joissa säve-
let jatkavat siitä, mihin sa-
nat loppuvat.

TL

Ulla Welinin runoja Porttikahvilassa

Ulla Welin lausuu
kirjoittamiaan runoja
Pukinmäessä.

Runo- ja musiikkimatinea
lauantaina 17.10. klo 12

alkaen. Vapaa pääsy, myös
kahvitarjoilu on maksutonta.
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JAKOMÄKI
Jakomäen taidekerhon
syysnäyttely
Ansa Mielonen, Lilia Pöllä,
Helin Ojanen ja Consuelo
Stigell. Näyttely Jakomäen
kirjastossa lokakuun ajan.

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.
Bridgen peruskurssi
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 soittamaan uku-
lelea ke klo 12.30–13.15.
Kädentaitopaja ke klo 13.30–
15.30. Lukupiiri pe klo 12–14.
Päivätanssit Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, 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. To klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika Malmin kir-
jastosta p. 09 310 85072.
Kirjailijailta
Jani Saxell kertoo kirjas-
taan Sotilasrajan unet. FM
Päivi Hytönen haastatte-
lee. Helsingin työväenopiston
ja Malmin kirjaston kirjailijail-
loissa kirjailijat kertovat teok-
sistaan ja keskustelevat ylei-
sön kanssa. Vapaa pääsy.
Malmin kirjasto, 28.10. klo 18.
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 kulttuurikeskus.

Avoinna ma–pe 9–20 ja
la 9–18. Vapaa pääsy,
Malmitalo 30.9.–18.10.
Te invito a conocer
México – Kutsun sinut
tutustumaan Meksikoon
Koko perheelle sopiva, iloi-
sen värikäs näyttely esitte-
lee meksikolaislasten teok-
sia. Esillä on piirroksia ja maa-
lauksia, joissa lapset kuvaa-
vat kotimaataan. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–18. Vapaa
pääsy. Malmitalo, 7.10.–24.10.
Torstaielokuva – Meksiko:
El resto del mundo
Alejandro on käsityöläinen,
joka asuu yhdessä 7-vuoti-
aan tyttärensä Kiaran kanssa
pienessä vuokra-asunnossa
Meksikossa. Alejandro menee
joka päivä myymään tuot-
teitaan läheiseen kahvilaan,
Kiara aina seuranaan. Kesto
74 min. Kieli: espanja, teksti-
tys englanniksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 15.10. klo 18.
Meksikolainen päivä!
Hola México!
Meksiko-teemaisia työpa-
joja, esityksiä, ruokakulttuu-
ria ja näyttelyitä – koko per-
heelle. Värikäs ja hauska
päivä on luvassa samalla
tutustuen Meksikon kulttuu-
riin. Yhteistyössä Meksikon
Suomen-suurlähetystö,
Helsingin kulttuurikeskus,
Pohjois-Helsingin kuvatai-
dekoulu ja Malmin kirjasto
Malmitalo, su 18.10.
klo 13–16.
Triciclo Rojo (Meksiko):
Vagabundo – Kulkuri
Meksikolaiset klovnit Cazzo,
Lazzo ja Pozzo pelleile-
vät, naurattavat ja tanssi-
vat klovnien kansainväli-
sellä kielellä. Sopii kaiken-
ikäisille. Liput 5 e. Malmitalo,
su 18.10. klo 14 ja 16.
Yhteislaulua
Lauluilta Jukka Okkosen ja
Pauli Kainulaisen seurassa.
Vapaa pääsy, Malmitalo,
ti 20.10. klo 17.30.
Longinoja tutuksi
Juha Salonen esitelmöi
Longinojan kunnostuksesta,
taimenista ja puroluonnosta.
Esitelmän jälkeen lähde-
tään yhdessä retkelle tutus-
tumaan puroon ja taimenten
kutupuuhiin. Malmin toimin-
takeskus, ti 20.10. klo 14.
Vauvojen lorutuokio
Iloinen lorutuokio vauvoille
vanhempineen, pe 16.10. klo
10.30 Malmin kirjastossa.
Taaperoiden tarinatuokio
Lorutellaan, leikitään ja lue-
taan yhdessä. Sopii 1–3
-vuotiaille. Malmin kir-
jasto, to 15.10. klo 9.30.

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

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Verkkoluentoja
Helsingin yliopiston avoi-
mia verkkoluentoja esite-
tään Puistolan kirjastossa to
klo 17–19. Tilaisuudet ovat

maksuttomia ja kaikille avoi-
mia. 15.10. Talous ja tunteet.
22.10. Arkea työtä päivää.
29.10. Arjen valot ja varjot.
Enter ry
Enter ry tarjoaa senioreiden
tietotekniikkaopastusta ver-
taistukihenkisesti Puistolan
kirjastossa ke 10–12.
Oman ajan voi varata nume-
rosta 09 3108 5076.
SPR:n Ystävätoiminnan
lyhytkurssi
27.10. klo 17.30–20 Puistolan
palvelutalossa, Aksiisipolku
1. Kurssimaksu 20e - SPR:n
jäsenille ilmainen. Ilm. Leila
Kinnari, kinnari.leila@gmail.com
Puistolan Martat
Illan vieraana fysiotera-
peutti Johanna Jokinen. To
15.10. klo 18, Marttalassa,
Puistolantori 5.
Puistolan Eläkkeensaajat
14.10. klo 12.30 lounas ja
tutustuminen Syystien pal-
velutaloon Malmilla. 20.10.
klo 13 jumppa, klo 14
Aarne Vesamäki kertoo alu-
eemme hoivapalveluista.

PUKINMÄKI
Enter ry:n syksyn opastukset
Enterin vertaisopastajat aut-
tavat tietokoneiden, tabletti-
laitteiden ja kännyköiden käy-
tössä. Opastus on henkilökoh-
taista ja maksutonta. Syksyn
opastukset ke klo 14–15 ja
15–16 sekä parittoman vii-
kon ke myös klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika kirjas-
tossa tai puh. 09 310 85072.
Satutunnit
Pukinmäen kirjas-
tossa aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.
Eeva Sjöbergin öljyväritöitä
Syksyisiä maisemia ja
tunnelmia esillä loka-
kuun ajan Pukinmäen kir-
jaston aukioloaikoina.
Peppi Pitkätossu 70
vuotta -vitriininäyttely
Maailman vahvin tyttö täyt-
tää tänä vuonna 70 vuotta.
Merkkitapausta juhlistetaan
koko lokakuun vitriininäytte-
lyllä Pukinmäen kirjastossa.
Taideilta
Teemana kuvataide ja taiteen
harrastaminen. Taidemaalari
ja Helsingin Taideyhdistyksen
sihteeri Eeva Sjöberg ker-
too omista taideteoksistaan,
taiteensa syntyprosesseista
ja kokemuksistaan taiteen
parissa. Eeva on myös lupau-
tunut vastaamaan kuuntelijoi-
den kysymyksiin. 21.10. klo
18 Pukinmäen kirjastossa.
Lautapeli-iltapäivä
Pukinmäen kirjastossa 16.10.
klo 13–15. Peli-iltapäivä on
osa Operaatio Pulssia, joka
kokoaa yhteen maksutonta har-
rastustoimintaa 12–18-vuo-
tiaille Malmin, Pukinmäen ja
Tapanilan alueella. Lue lisää
www.operaatiopulssi.net.
Kuutamokävely
Ti 27.10. lähdetään kuutamo-
kävelylle klo 17 Tuomarinkylän
kartanon sillan luota uimaran-
nalta, jonne myös palataan.
Edestakainen matka noin 7 km.
Kävellään, vaikka kuu ei
suostuisikaan näyttäytymään
eikä pieni sadekaan haittaa.
Vapaa pääsy. Lisät. p. 050
5814118 ja ritva.tuomisto@

– tyttö ikkunassa––– ttttttyyyyttttttttttööööö iiiiikkkkkkkkkunassa
Marnie

Kino Heli
os:

su 18.10. klo 14 ja 16, alk. 5 €
Huikean hauskaa! Meksikolaiset klov-
nit Cazzo, Lazzo ja Pozzo tanssivat ja
naurattavat kulkureina. Kaikenikäisille.

pe 16.10. ja la 17.10. klo 18, liput 6 €
Kotimaisen menestyskomedian
jatko-osa. Jussi Vatanen pääosassa.
90 min. K12.

ti 20.10. klo 17.30
Laulamalla iloa syksyyn!

to 15.10. klo 18
Isä ja pieni tytär myyvät käsitöitä
Chiapasissa, Meksikossa. Osittain do-
kumentaarinen. 74 min. Kieli espanja,
tekstitys englanniksi.

la 17.10. klo 14 ja ke 21.10. klo 18, liput 5 €
Koko perheen animaatio etenee ihanan
verkkaisesti ja tunnelmoiden. 103 min. K7.
Puhutaan suomea.

su 18.10. klo 13–16
Meksikoa koko perheelle! Työpajoja
kuten ”Minä ja symbolieläimeni”, mek-
sikolaisia satuja ja lastenanimaatioita,
näyttelyitä ja tulista ruokaa.

Leffoja lomaileville koululaisille!
to 15.10. klo 11 Paddington
to 15.10. klo 13 Madagaskarin pingviinit
pe 16.10. klo 11 Helinä-keiju ja Mikä-
mikä-hirviön arvoitus
pe 16.10. klo 13 Late Lammas
Ikäraja K7.

ti 20 10 klo 17 30

Yhteislaulua

Katso koko tarjonta! malmitalo.fi

u 18 10 klo 14 ja 16 alk 5 €

Vagabundo – Kulkuri

Triciclo

nddddddoo – KKKulllkkkuri

Rojo

Hola

18 10 kl 13 16

México!

15 10 kl 18

del mundodd lll munddddddoo
El resto

Torstaie
lokuva:

l k l l i ill !

leffatlllllleffffffffffattt
Syysloma-

10 j l 1710 kl 18 li t 6 €

sankaritsankkkarit
Napapiirin2

Kino Helios:

Liput p. 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1 | malmitalo.fi | Malmitalo
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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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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!

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.

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

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!

KOKOUKSET

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

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!

Jalkaterapia!

Yksilölliset
tukipohjalliset

!

Akupunktio!

Lymfaterapia!

Hieronta!

(09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Meiltä myös hyvän
olon lahjakortit!

Uutta:
nettiajanvaraus!

!

K A M PA A M O

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

MA-PE 9.00–17-00
LA suljettu

K A M PA A M O

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

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

K A M PA A M O

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

K A M PA A M O

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

Jalkahoitaja AT

09-3402028
jalkahoitola.k.malkki@

gmail.com
MALMIN UIMAHALLI
PEKANRAITTI 14
00700 HELSINKI

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

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

jalkaterapiatalus.fi

Jalkaterapia
Talus Lue

uusin
Lähitieto
netissä
lahitieto.fi

facebook.com/
lahitieto

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS

tiistaina 20.10.2015 klo 12.40,
Tapanilan työväentalolla, Sompiontie 4.

Esillä sääntöjen 8§:n mukaiset asiat
Johtokunta

Tapanilan Kotien Puolesta ry

outlook.com. Järj. Helsingin
kaupungin liikuntaviraston
lähiöliikunta ja Pukinmäen
Kisa ry.
Kirjavinkkaaja
Dekkariguru Matti Järvinen
antaa lukuvinkkejä niin van-
hempaan kuin uudem-
paankin jännityskirjallisuu-
teen Pukinmäen kirjastossa
ti 27.10. klo 18–19.30. Tule
löytämään uutta luettavaa!
Yhteislaulua
Ti 27.10. klo 17.30
Madetojan palveluta-
lossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy. Järj. Pukinmäki-seura.

SILTAMÄKI
Kyläjuhla
Siltamäen, Suutarilan ja
Töyrynummen yhteinen
Kyläjuhla järjestetään la 24.10.
Suutarilan Palvelukeskuksessa,
Seulastentie 11. Siltamäki-
Suutarila-Seuran järjestämässä
tilaisuudessa kahvit tarjolla
klo 13.30 ja ohjelma alkaa klo
14. Luvassa on monipuolista
ja mielenkiintoista ohjelmaa.

SUUTARILA
Digitalkkari
Suutarilan kirjastossa 25.8.
– 23.10. Maksutonta yksi-
löopastusta ajanvarauksella.
Opastusta on mahdollista
saada myös venäjäksi. Ajanvar.
p. 09 31085074, suutarilan_
kirjasto@hel.fi tai paikan päällä.
Novellikoukku
To klo 18–19.30 Suutarilan
kirjastossa. Tule mukaan
kuuntelemaan novel-
leja ja neulomaan yhdessä!
Tarjolla kahvia ja teetä.

TAPANILA
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.
Kasvonsa menettänyt mies
Tapanilan kirjaston kirjailijavie-
raaksi ke 28.10. klo 18.30 saa-
puu Kimmo Oksanen. Hän on
Helsingin Sanomien pitkäai-
kainen toimittaja, joka tunne-
taan etenkin romanikerjäläisiä,
vähäosaisia, syrjäytyneitä sekä
kaupunkikulttuuria käsittele-
vistä jutuistaan. Vuonna 2015
häneltä ilmestyi kirja Kasvonsa
menettänyt mies. Oksasta
haastattelee Suvi Ahola.
Syysmarkkinat
Su 25.10. Tapanilan

työväentalolla, Sompiontie
4, klo 11–13. Tarjolla lei-
vonnaisia, ruokia, käsitöitä,
arpajaiset, buffetti ym. Järj.
Tapanilan Kotien Puolesta jaTa-
panilan Eläkkeensaajat ry.
Musa-klubin perinteinen
Kekrijuhla
vietetään Sadonkorjuupöydän
ääressä 23.10. klo 18,
Päivöläntie 15, PuutarhaJuhla.
Marjo&Cheick musisoi-
vat kanteleen ja koran säes-
tyksellä suomalais-län-
siafrikkalaista musiikkia.
Varaa paikkasi ajoissa.

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).
Digitalkkari
Tapulikaupungin kirjaston digi-
talkkari on paikalla ma sekä
ke–pe. Hänen tehtävän-
sät ulottuvat tulostamisessa
ja skannauksessa opastami-
sesta e-aineistoihin, laiteneu-
vontaan ja sähköisessä asi-
oinnissa auttamiseen. Voit
varata myös henkilökohtai-
sen opastusajan tunniksi ker-
rallaan p. 09 31085075.

VIIKKI
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10
Luonnon ihmeitä –
öljyvärimaalauksia
Teosten taiteilijat ovat halun-
neet kuvata luonnon moni-
muotoisuutta kukin omalla
tavallaan. Gardenian käytä-
vägalleriassa 26.9.–5.11.
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Ma–to klo 10–17 ja la–su
klo 10–17 Koetilantie 1.
Viikin Seniorikerho
Viikin Seniorikerhon vuo-
sikokous ke 21.10. klo
13 Asukastalo Kaaressa,
Tilanhoitajankaari 9.
Juhlimme 2-vuotista toi-
mintaamme kakkukahveilla.
Vapaaehtoinen kahviraha 2e.

Lähimenot–palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Vinkit tulee lähettää
viimeistään to klo 15

mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon

lehteen.
janina.issakainen@

lahitieto.fi
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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*$'%(!'"&(#*)

TALVI 2015–16

WI31KW22

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Palvelemme:ma–pe7–17.00

Autojenhuolto ja korjaus
Öljynvaihtoaikaavaraamatta

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljonmuuta autollesi

www.rengaskeskus.com

MALMIN HAMMAS

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs p. 09 351 5015

NETTIAJANVARAUS
www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

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

Kaikki
sähköalan työt

Sähkö-Salo Oy

AUTOPALVELUITA

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

Melkein kaikki mitä tarvitsee
siirtää paikasta toiseen.

p. 040 87 28 248
infopalvelu15@gmail.com

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

RADIAL OY
RENKAAT, VANTEET
JA RENGASTYÖT
Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntipäällikkö

Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@

lahitieto.fi

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

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272

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

040 712 8888

KATTOREMONTIT
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Ja paljon muita palveluita!

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

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

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama (suuhygienistit)

www.maalausliikehelsinki.com



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233




