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Uutiset:
Pukinmäkeen
meluisia asuntoja.
Urheilu:
Tytöille sulkapallokultaa.
Kulttuuri:
Malmitalossa
söpöillään.

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

Lentoemännät
satuilivat
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KAUPPA KÄY VILKKAANA

TARJA MÄÄTTÄ-
HEINONEN
Myyntijohtaja, LKV
Oulunkylä, Malmi
puh. 020 780 3582
gsm 040 772 4517

PÄIVI IKONEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3676
gsm 050 347 9809

PIA
KORPIOLA-KOIVU
Myyntineuvottelija
Oulunkylä
puh. 020 780 3677
gsm 050 370 1439

MARJA PRINTZ
Myyntineuvottelija, KiAT
Malmi
puh. 020 780 3442
gsm 050 511 1191

ANNE RAUTEVAARA
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3288
gsm 040 753 1458

PIRKKO SALMINEN
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3669
gsm 040 772 6833

MARJO SALMELAINEN
Myyntiassistentti, LKV
Malmi
puh. 020 780 3342
gsm 040 710 4021

MERJA SANDBERG
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Oulunkylä
puh. 020 780 3284
gsm 050 557 3112

TUUKKA HALME
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Oulunkylä
puh. 020 780 3292
gsm 040 653 2010

KAARIN LAAKKO
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Malmi
puh. 020 780 3285
gsm 0500 408 627

TIMO KARI
Liideri
Malmi
puh. 020 780 3638
gsm 0500 617 121

JUHA KOPONEN
Kiinteistönvälittäjä
LKV, OTM
Malmi
puh. 020 780 3602
gsm 040 647 4618

TANJAWESTERLUND
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KiAT, Malmi
puh. 020 780 3684
gsm 040 661 0048

MARINAWOLLSTÉN
Kiinteistönvälittäjä
LKV, kaupanvahvistaja
Oulunkylä
puh. 020 780 2162
gsm 040 673 9771

MAARET ARATIE
Myyntineuvottelija
Malmi
puh. 020 780 2227
gsm 040 536 8774
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ViinikkaOy

Heikinlaakso Sienitie 34
029 3005500

heikinlaakso@autonkorjaus.net

KorsoUranuksenkuja 1E
029 3005501
korso@autonkorjaus.net

Huolla autosi

NYT,
maksa erissä!
Hae luottoaMekonomen toimi-
pisteessä taimekonomen.fi

Huollamme
kaikkimerkit
• Varaosilla aina vähintään 3vuoden takuu.
• Saat leimanhuoltokirjaasi jolloin autosi arvo säilyy.
• Uudenauton tehdastakuu säilyy.
• Saat aina kirjallisen tarjouslaskelman.

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

RAMSINNIEMI OKT
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. 270.000 €. 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

Suositulla alueella tyylikäs lohko-
tilitalo. 5h, k, saunaos. n.150 m².
Autokatos 2 autolle + varasto n.
55 m². Tonttiosuus 419 m². Rajoit-
tuu Tulppaanipuistoon. 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

TONTTI PUISTOLASSA
Tasainen tontti aseman tuntu-
massa, asuntojen lukumäärä ei
rajattu. Tontin koko 610 m². Rak.
oikeus 152 m² + 20 m²/as.
Hp. 160.000 €. 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

Vuokrataan 2h, k, kh, 49 m².
Vuokrapyyntö 850 €/kk.
Aluksi 6 kuukauden sopimus.
Maamiehentie.

VUOKRATAAN PUISTOLASSA

PEHMO-
HARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
OO

LEIKKAA TALTEEN!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 30.11.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

(20,90€)
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Liikkumisen tarve

V
altakunnallista liikuntapäivää viete-
tään ensi lauantaina. Tavoitteena on
saada jopa 100 000 ihmistä liikkeel-
le tuon saman päivän aikana. Nyky-

ään valtaosa ihmisistä istuu suurimman päiväs-
tään, joko koulussa, työpaikalla tai ikäihmiset
kotona. Liiallisesta istumisesta aiheutuvien vai-
vojen ennaltaehkäisyyn on kehitetty monenlai-
sia välineitä, mutta paras tapa ehkäistä niitä olisi
sekä ottaa ”turhia” askeleita työpäivän aikana,
että muistaa liikkua vapaa-ajalla. Mitä useam-
pana päivänä harrastaa liikuntaa, sitä terveem-
pänä säilyy. Valitettavan usein liikunnan tärkey-
den havaitsee vasta sitten, kun jotain vaivoja jo
ilmenee.

Suomen Latu palkitsi juuri Suomen Liikuttaja
-tunnustuksella Frisbeegolfliiton ja Frisbeegolf-
kouluttajat. Suomen Latu on jo useana vuonna
palkinnut Liikuttaja-tunnustuksella tahon tai
organisaation, jonka toiminta edistää merkittä-
vällä tavalla liikkumista. Viime vuosina suureen
suosioon nousseen frisbeegolfin harrastajia arvi-
oidaan olevan jopa yli 100 000. Lajin etuna on
se, että se on helppoa ja halpaa, sitä voi harras-
taa yksin tai porukan kanssa ja yhden frisbee-
kiekon saa jo noin kymmenellä eurolla, joten
laji ei ole kalliskaan. Frisbeegolfratoja on Hel-
singissä jo useita, Siltamäen liikuntapuiston rata

on niistä yksi ja varsin suosittu.

Liikkumisen riemu pitäisi löytää jo pienenä.
Monilla urheiluseuroilla onkin tarjolla vanhem-
pi-lapsi –jumppia, tenavien liikuntaryhmiä ja
esikoululaisten omia urheilukouluja. Tapanilan
Erällä on koululaisille oma liikuntapäiväkerho,
jossa koulupäivän jälkeen harrastetaan moni-
puolista liikuntaa ja kokeillaan erilaisia lajeja.
Malmin Palloseuran ja Puistolan Urheilijoiden
keväisin toteuttamassa KimalaisCupissa täkä-
läisten päiväkotien lapset pääsevät ihan oikean
jalkapalloturnauksen makuun. Moni urheilu-
seura myös vierailee kouluilla antamassa näy-
tösesityksiä vaikkapa karatessa, judossa, taek-
wondossa ja koripallossa sekä kertomassa, että
lajia pääsee kokeilemaan maksutta. Lapsena
opittu liikunnan harrastaminen jatkuu usein
läpi elämän, vaikka laji vaihtuisikin. Lasten tar-
ve ja halu liikkua kannattaa siksi huomioida
mahdollisimman varhain.

Lapsena opittu liikunnan
harrastaminen jatkuu usein
läpi elämän.

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!

TERVETULOA VANHAT JA UUDET SOPIMUSASIAKKAAT!

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
22.-25.10.2015

KAALIKÄÄRYLEET

299

Atria
BROILERIN PAISTILEIKE
Merisuola 500g

349
rasia

CHINA MAN
-ATERIAT

490
kpl

Lihamestarin
KARJALANPAISTI

Atria
LAATIKOT
Makaroni-, lihaperunasose-,
salamiperunasose- ja maksalaatikko

099
rasia

KIVIUUNI KIERREPATONKI

239
kpl

Fazer
KISMET
SUKLAAPATUKKA

1€3kpl

Muut voimassa
olevat tarjoukset

osoitteessa
www.k-market.fi

699
kg

4 kpl

2KG JUURESPUSSIT
Lanttu, Porkkana ja punajuuri

149pussi

Siltamäen K-kauppiaalta
tällä viikolla!

3
kpl

TUMMA
PRESIDENT LUUMU
Puola

149kg

TUMMA
RYPÄLERASIA
500g Espanja

149rasia



3Koillis-Helsingin Lähitieto 21.10.2015

Isonpellontien asema-
kaavamuutosalue sijaitsee
Kehä I:n vieressä Pukinmä-
enkaaren risteyksen välittö-
mässä läheisyydessä. Jatku-
va liikennevirta tuo alueelle
melu- ja ilmanlaatuhaittaa.

Kaavoittaja Joakim Kettu-
selle tulleissa asukasmielipi-
teissä onkin kiinnitetty huo-
miota muun muassa melun-
torjunnan varmistamiseen.

Kaavoittaja on pyrkinyt
minimoimaan haitat raken-

nusten sijoittelulla ja useilla
sitovilla kaavamääräyksillä.
Kehätieltä asuntoihin koh-
distuvaa melua yritetään
sulkea toimitilarakennusten
massalla, jonka taakse viisi-
kerroksiset kerrostaloasun-

not tulevat aaltomaiseen
muotoon.

Helsingin kaupungin ym-
päristökeskus on lausunut,
että asuinkortteleiden me-
luntorjuntaratkaisuihin tu-
lee kiinnittää erityistä huo-
miota, mikäli toimitilara-
kentamista Kehä I:n var-
ressa ei ole mahdollista
toteuttaa ennen asuinraken-
nusten käyttöönottoa.

Edes toimitilat eivät kui-

tenkaan poissulje melua.
Kaavaselosteessa esitetyn
ennusteen mukaan kerros-
talojen pohjoispuolella ole-
vaa kehätietä pitkin ajaa
vuonna 2035 noin 72 800
autoa ja itäpuolella olevaa
Käskynhaltijantietä 15 000
autoa per vuorokausi.

Tuolloin talojen etelä-
puolen parvekkeilla päiväl-
lä oleskelevien korviin vyö-
ryy enimmäkseen yli 50–55
desibelin suuruinen meteli.

Melun päivärajan ohjearvo-
na pidetään 55 desibeliä.

Talojen länsipuolelle ei
suositella leikki- tai oles-
kelupaikkaa. Ei myöskään
Isonpellontien puolelle, kos-
ka siellä melu voi nousta
päivisin ajoittain jopa yli 70
desibelin.

Asemakaavaesityksessä
risteysalueella sijaitsevas-
ta 1910-lukua edustavan
rakennuksen suojelusta on
luovuttu, koska talo on me-
lualueella teiden puristuk-
sessa.

Kaavamuutos on esitelty
eilen kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle. Kokouspää-
tös ei ehtinyt tähän lehteen.

Pirjo Pihlajamaa

Uutiset

Tattarisuon toimijat haluavat kehittää teollisuusaluetta. Sivu 10

Sävelillä polskien –ni-
minen allaskonsertti kuului
Pohjois-Helsingin musiikki-
opiston ala-asteikäisille jär-
jestämänmusiikkileirin oh-
jelmaan. Koulusta syyslo-
malla olevat esiintyjät olivat
innoissaan kokoonpanonsa
ensiesiintymisestä ja taisivat
myös hieman hikoilla hallin
trooppisessa lämpötilassa.

Yleisö sai kuulla tuttuja
säveliä pikkuisista kultaka-
loistaWe will rock youhun
asti.
–Yleisö oli mukana alusta

loppuun iloisesti altaassa
polskien ja välillä mukana
laulaen, sanoo vt. hallipääl-
likkö Laura Kuutti.
Ajatus allaskonsertista

keksittiin musiikkiopistossa.

–Pohjois-Helsingin mu-
siikkiopistonMiia Reko oli
minuun yhteydessä kysyen,
olisiko konsertti mahdol-
lista toteuttaa. Mietimme yh-
dessä, miten toteutamme
loput, Kuutti kertoo.
–Olipas ihana idea! Kiitos!

Koska on seuraava konsertti,
kiiteltiin ja kyseltiin yleisöstä.

Pirjo Pihlajamaa

Uimaritkin lauloivat livekeikalla

Malmin uimahallissa polskiville tarjoiltiin yllätysohjelmaa viime keskiviikkona.
Musiikkileiriläiset viihdyttivät uimahallin asiakkaita esittämällä allastilassa
lauluja vedestä ja veden asukkaista.

Nuoret musikantit kantoivat soittimensa altaan reunalle ja esittivät hallin
asiakkaille vesiaiheista musiikkia.

Malmi

LAURA KUUTTI

Liikenteen pauhu kiirii
uusille pihoille
Isonpellontielle on suunniteltu asuinkerrostalojen
korttelialue, jonne voi rakentaa kodit reilulle 300
asukkaalle. Heiltä vaaditaan hyvää melunsietokykyä.

ARKKITEHTUURITOIMISTO B & M OY

Pukinmäki

Kaupunki järjesti Isonpellontien kerrostaloista suunnittelukilpailun, jonka voitti tämä Nikama-niminen suunnitelma.



Tapaninvainio

4 Uutiset

Alppikylän päiväkodin paalutus-uutisessa (KHL
7.10.2015) tien nimi Alppikylänkatu oli tullut virheellisesti
muotoon Alppikyläntie.

Korjaus

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto
aikoo ostaa Raide-Jokerin hankesuunnittelua tekeviltä
yrityksiltä lisätöitä sillä perusteella, että ne ovat välttä-
mättömiä alkuperäisen hankesuunnitelman toteuttami-
seksi.
Lisätöihin lukeutuvasta hankearvioinnin päivityksestä

Helsinki on valmis maksamaan noin 14 800 euroa. Jäl-
jelle jäävän liki 30 000 euron osuuden jakavat Espoo
ja Helsingin Seudun Liikenne, jonka omistajiin Helsinki
kuuluu.
Helsingin alueen havainnekuvista kaupunkisuunnitte-

luvirasto on valmis maksamaan 6200 euroa. Sen lisäksi
Pirkkolantien ja Hämeenlinnanväylän risteysalueen py-
säkkien mallintamisesta on tulossa virastolle liki 6000
euron lasku.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti marraskuussa

2014, että liikennesuunnittelupäällikkö voi tilata jokeri-
hankkeelle välttämättömiä lisätöitä enintään 87 000 eu-
rolla.
Raide-Jokerin hankesuunnittelua tekevät Ramboll Fin-

land Oy ja WSP Finland Oy ja niiden alikonsultit. Yhtiöt
laskuttavat konsulttityöstään noin 1,18 miljoonaa euroa,
josta Helsinki maksaa liki puoli miljoonaa euroa. Muina
maksajina ovat Espoon kaupunki, HSL sekä Liikenne-
virasto ja liikenne- ja viestintäministeriö, jonka rahoitus-
osuusmaksetaan HSL:n kautta.
Koillis-Helsingissä raidereitti on linjattumenemään Vii-

kin ja Pihlajiston kautta. Päätöstä nyt busseilla toimivan
jokerin muuttamisesta raidelinjaksi ei ole tehty.

PP

Raitiotien suunnittelusta
maksetaan lisää

Kaljakelluntaa kuivalla maalla
Keravanjoen rantaa koristaa muisto

viime kesän kaljakellunnasta.

Alppikylä
Hevosmiehenkadun päässä yritetään suitsia pelti-
lehmien pysäköintiä. Parkkipaikkaa Alppikylästä etenkin
iltaisin ja viikonloppuisin tarvitsevat vievät autojaan He-
vosmiehenkadun pään kääntöpaikalle.
Pääsääntöisesti kääntöpaikalle parkkeeraus onHelsin-

gissä kielletty, ja tämä koskeemyösHevosmiehenkatua,
jossa kääntöpaikan tyhjänä pysyminen on tärkeää vierei-
selle kiinteistölle. Tulipalon sattuessa ajotien pää on va-
rattu palokunnan nostoautolle.
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston lii-

kennesuunnittelupäällikön päätöksellä kääntöpaikka
merkitään pysäköintikieltomerkillä. Liikennemerkin tuonti
maksaa 500 euroa.

PP

Kääntöpaikalle tulee
kieltomerkki

Tontista on vuokrattu
3223 neliömetriä Kiinteistö
Oy Helsingin Uimarannan-
tien Palvelukoti –nimiselle
yh t iö l l e 1 .10 .2015–
31.3.2016 väliseksi ajaksi
rakennusluvan hakemista
varten. Yhtiö on perustettu
rakennuttajana toimivan
Avain-konserniyhtiöön
kuuluvan Avain Palvelu-
asunnot Oy:n nimiin huhti-
kuussa.

Tontille on tarkoitus ra-
kentaa kodit viidelletoista
mielenterveys- ja päihdeon-
gelmia sairastavalle helsin-
kiläiselle.

Vuokrapäätöksen on teh-
nyt Helsingin kaupungin

kiinteistöviraston asunto-
tonttitoimiston toimisto-
päällikkö. Hän on kirjan-
nut vuokraehtoihin, että
päätöksen pitkäaikaisesta
maanvuokrasopimuksesta
tekee kaupunginvaltuusto.
Rakennustöitä ei saa aloit-
taa ennen valtuustopäätös-
tä.

Esperi Care pitänee asias-
ta vielä asukasillan, sillä se
on pyytänyt Tapaninvaini-
on kaupunginosayhdistyk-
seltä, voisiko asukasyhdis-
tys järjestää jäsenilleen asiaa
koskevan avoimen kokouk-
sen vielä tässä kuussa.

Asukasyhdistys on ilmoit-

tanut, etteivät sen resurssit
riitä järjestelyihin, mutta se
voi auttaa kokoon kutsumi-
sessa.

Esperi Caren tekemän ai-
kataulutuksen mukaan ra-
kennuslupa on saatu tam-
mikuuhun mennessä ja
urakka on kilpailutettu hel-
mikuuhun mennessä. Ra-
kentaminen alkaisi huhti-
toukokuussa ja rakennus
otettaisiin käyttöön vuoden
2017 toukokuuhun men-
nessä.

Esperi Care ei ota käyt-
töönsä koko tonttia, vaan se
on jaettu kahtia. Virallinen
tontinjako on tehty elokuun
lopussa.

Tontin toisen puoliskon
kaupunki on varannut yksi-
tyisiä vuokra-asuntoja
rakentavalle Avain-konser-
nin Avain Rakennuttaja
Oy:lle. Se ei voi rakentaa
asuntoja ennen kuin tontin
asemakaavaa on muutettu.
Tällä hetkellä tontilla on
merkintä y, joka tarkoittaa
yleisen rakennuksen tonttia.
Kun kaavamuutos on tehty,
on kaupunki luvannut myy-
dä vuokra-asuntotontin
rakennuttajalle.

Pirjo Pihlajamaa

Uimarannantien ja Rasinkujan
tontista tehty vuokrasopimus

Uimarannantien ja Rasinkujan rajaamaa tyhjää tonttia jo vuosia varannut
hoivayritys Esperi Care Oy on käynnistänyt asuntolahankkeen.

Lautakunnan kokoo-
muspuheenjohtaja Risto
Rautava ilmoitti jo kokouk-
sen alla Facebook-seinäl-
lään, että esitys pysyy pöy-
dällä marraskuun 3. päivän
kokoukseen asti.

Jos asukas, toimija tai yri-
tys haluaa yrittää vaikuttaa
poliitikkojen kautta yleis-
kaavaehdotukseen ennen
lautakuntakäsittelyä, aikaa
on niukalti.

Yleiskaavaehdotus esittää,
miten Helsinki voisi kasvaa
250 000 asukkaalla vuoteen
2050 mennessä. Kiinteis-
törakentamisen lisäksi rai-
deliikennettä ja bulevarde-
ja esittävä ehdotus on muo-
kattu versio marraskuussa
2014 julkistetusta yleiskaa-
valuonnoksesta.

Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluvirasto
sai yleiskaavaluonnokses-
ta 46 viranomaislausuntoa
ja 1041 asukasmielipidettä.
Saadut mielipiteet kohdis-
tuivat pääosin uusiin alue-
varauksiin, joiden osoitta-
mista asuntorakentamiseen
vastustettiin. Eniten mielipi-
teitä tuli Tuomarinkylästä ja
toiseksi eniten Malmin len-
tokentän rakentamisesta.

Yleiskaavoittajien mu-
kaan kaupunkilaisten pa-
lautteissa kaavan strategi-

suus ja yleispiirteisyys näh-
tiin hyvänä ja joustavana.
Toisaalta kaavan pieninä
pikselineliöinä piirrettyä
esittämistapaa pidettiin vai-
keaselkoisena. Ylivoimai-
sesti suurin osa mielipiteis-
tä käsitteli tavalla tai toisella
viheralueita.

Mainittavia ruutumuu-
toksia on viraston mukaan
tehty kaavaehdotukseen
Meilahdessa Mäntyniemen
pohjoisosassa, Munkkivuo-
ressa Talin liikuntapuistoon
rajautuen, Keskuspuistossa
lähellä Kehä I:n liittymää,
Tuomarinkylän kartanon
pohjoispuolella, Oulunky-
län alueella Vantaanjoki-
varressa, Kivikon toimiti-
la-alueen itäreunalla, Jako-
mäen pohjoisosassa, Viikin
pelloilla (jossa osin on kyse
ruutujen siirrosta), Viikin-
rannassa, Arabianrannas-
sa ja Vartiosaaressa muutta-
malla asuntovaltaisia aluei-
ta virkistys- ja viheralueeksi.

Osa teemakartoista ote-
taan huomioon oikeusvai-
kutteisina. Luonnosvaihees-
sa vain pikselikartta oli oi-
keusvaikutteinen.

Teemakartoista löy-
tyy muun muassa Natu-
ra 2000-verkostoon kuu-
luvat alueet, luonnonsuo-
jelualueet ja Helsingin

luonnonsuojeluohjelman
2015–2024 suojeltavat alu-
eet sekä valtakunnallises-
ti merkittävät maisema- ja

kulttuuriympäristöt.
Pirjo Pihlajamaa

Ehdotus uudeksi yleiskaavaksi julkistettiin
tämän kuun alussa. Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnittelulautakunta sai esityksen
eteensä 6. lokakuuta, ja jätti ehdotuksen
saman tien pöydälle.

Helsingin rakentamiselle suuntaviivat antavasta
yleiskaavasta valmistunut ehdotus näyttää tältä.
Ehdotuksen ja aiemmin julkistetun luonnoksen
vertailu ei ole helppoa, koska kartat ovat eri
mittakaavassa.

HELSINGIN KAUPUNGIN
KAUPUNKI-

SUUNNITTELU-
VIRASTO

Yleiskaavaesitykseen on
päivitetty pikseleitä
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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

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

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Kirkonkyläntie 47
00780 Helsinki
050 436 4889
teija.ahonen@k-market.com
avoinna ma–pe 7–22
la 8–22, su 10–22

1€
3
kpl

VOI-
CROISSANT

Old El Paso
VEHNÄTORTILLA

8kpl/326g

Meillä voit aina nostaa käteistä kassalla pankkikortilla!

Fazer
RUKIINEN

RIISIPIIRAKKA

3
kpl

Hoviruoka
LIHAPIIRAKKA

4kpl/paketti

Fazer
BERLIININMUNKKI

ES
ENERGIAJUOMA
0,5l (sis.pantin)

Snellman
MAKSAMAKKARA
300g

Makumestarin
HILLOT

190g

KIVENNÄISVEDET
1,5l (sis.pantin)

K-Menu
PERUNALASTU

200g

MOZZARELLAVEDESSÄ
200/125g

JÄÄTELÖTUUTIT
68-69g

3
kpl

KEITTOJUURES
200g/pss

Osallistu arvontaan ja voita
ämpärillinen irtokarkkeja!

5
pss

Ma

Tarjoukset voimassa

To-Su
22.-25.10.2015

tai niin kauan kuin
tavaraa riittää

K-Menu
MARGARIINI

600g

Lasten piirustuskilpailu! Piirrä meille kuva K-Market
Tapanintorista lasten silmin ja palauta kassalle!

Teijan ja Samin 1 v.
synttärihulinat Tapanintorilla!

Synttäreiden kunniaksi torstaina
22.10. klo 10-20 tarjolla kakkukahvit!

Omasta uunista!

Omasta uunista!

KOKTOBERFEST 27.10.

Koillis-Helsingin kokoomuslaisten
syystapahtumassa tavataan tuttuja

ja puhutaan politiikasta sekä
kotikaupunkimme asioista.

Koktoberfestiin pääset
tulemalla ti 27.10. klo 18–20

Ravintola Kaari 18,
Pukinmäenkaari 18, Helsinki.

Tervetuloa!

Viikin siirtokuormausasemalla saa aloittaa biojätteen vas-
taanoton, linjasi Etelä-Suomen aluehallintovirasto lokakuun
alussa. Biojätteen vastaanottotoiminta siirtyy Viikinmäkeen
Verkkosaaresta.
Ympäristölupaa biojätteelle hakenut Lassila & Tikanoja

Oyj on luvannut, että lokit ja varislinnut eivät pääse sotke-
maan ja popsimaan biojätettä kovin helpolla, sillä saapuva
biojäte suljetaan tiiviiseen puristinkonttiin.
Lintutilanteeseen kiinnitti huomiota Helsingin kaupungin

ympäristölautakunta keväällä, jolloin se antoi lausuntonsa
L&T:n lupahakemukseen, jossa yhtiö haluaa yhdyskuntajät-
teen rinnalla kuormatamyös biojätettä.
Ympäristölautakunnan mukaan aseman pihan siistey-

dessä on ollut sanomista, ja pihalle on kertynyt runsaasti
lokkeja ja variksia, jotka ovat voineet häiritä Viikin luonnon-
suojelualueella pesiviä pikkulintuja.
L&T on päättänyt ratkaista lintuongelman lopettamalla

koko yhdyskuntajätteen siirtokuormauksen lähiaikoina.
Asemalla on käsitelty rakennustoiminnan, kaupan, teol-
lisuuden ja yhdyskuntien jätteitä 75 000 tonnia vuodessa.
Kuormaustekniikasta johtuen linnuille on ollut tarjolla ruo-
kaa suhteellisen helposti.
Viikinmäen päiväkoti Vikkeristä ja Pihlajiston ala-asteesta

alle kilometrin päässä olevalla asemalla tulee ruuhkapäi-
vänä käymään noin 70 kuorma-autoa. Lähin asutus on 250
metrin päässä.
Ympäristölupapäätös on valituskelpoinen. Valittaa voi

2.11.2015 saakka.
Pirjo Pihlajamaa

Isoille linnuille tarjoilu
jäteasemalla loppuu

Viikki
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–Minä olen kiinnostunut
kaupunkibrändeistä. Suomi
tarvitsee merkittävän ja vah-
van kaupunkibrändin ollak-
seen globaalisti kiinnostava.
Metropolin brändiin kuu-
luu aina kaksi toimivaa kau-
punkikenttää, Helsingissä se
toinen on laskeutumisiltaan
Suomen toiseksi vilkkain
kenttä, eli Malmi, peruste-
lee Klinga yhtä syistä suoje-
luhakemuksen tekoon.

–Lentoaseman kulttuu-
rihistoriallisia ja luontoar-
voja ei voi kukaan kiistää.
On parasta, että toimiva
kokonaisuus suojellaan.
Koska lentokenttäalueen
käyttöön ja kaavoitustilan-
teeseen kohdistuu erittäin
suuri julkinen ja taloudelli-
nen intressi ja paine, olem-
me esittäneet, että ELY-kes-
kus asettaa Malmin lento-
asemalle vaarantamiskiellon
ja estää kohteen kulttuuri-
historiallista merkitystä vaa-
rantavat toimenpiteet, ker-
too Malmin lentoaseman
ystävät ry:n puheenjohtaja
Timo Hyvönen.

Vaarantamiskielto perus-
tuu lakiin rakennusperin-
nön suojelusta.

Hyvönen muistuttaa, että
Malmin lentoaseman mer-
kitys kansalaisille ja Suo-
men valtiolle on paljon suu-
rempi kuin yhden kaupun-
gin lyhytaikainen taloudel-
linen etu.

Helsinki on suunnitte-
lemassa kentälle asuntoja
25 000 ihmiselle. Kaupun-
kisuunnitteluviraston johta-
ja Mikko Aho ei Helsingin
Sanomien mukaan osaa vie-
lä sanoa, mikä vaikutus suo-
jeluhakemuksella on Mal-
min rakentumisen kannalta.
Kaupunki jatkaa edelleen
kaavoitusvalmisteluja.

Teija Loponen

RAINE HAIKARAINEN

avoitteena
o n e s t ä ä
rakentamisai-
keet koko-

naan. Jos alue olisi suojeltu,
ei sinne saisi rakentaa, tote-
aa Malmin lentoaseman
ystävien hallitukseen kuulu-

va Sari Klinga.
Laki rakennusperinnön

suojelemisesta mahdollis-
taa lentokentän suojelemi-

sen toimivana kokonaisuu-
tena niin, että lento- ja liike-
toiminta voi jatkua ja kehit-
tyä Malmilla.

Helsingin kaupungin kaa-
vasuunnitelmissa aluetta ha-
vitellaan asuntorakentami-
seen.

Malmin lentoasema
halutaan suojelluksi
kokonaisuutena, johon
liittyy myös lentotoiminta.

Malmin lentoasema haetaan suojeltavaksi ja vaarantamiskieltoon

Kentän rakentaminen saattaa
siirtyä tai estyä kokonaan
Uudenmaan ELY-keskukselle on toimitettu 12.10.2015 rakennusperintölain mukainen
esitys Malmin lentoaseman suojelemisesta toimivana kokonaisuutena rakennuksineen ja
lentokenttäalueineen.

”T

T-paidoissa, julisteissa ja
korteissa käytetty upea
Hornetin ylilentokuva on
Maaret Ahlsvedin ottama.
Maaret kuvasi esityslennot
parvekkeeltaan ja laittoi
niistä kuvia facebook –
sivuilleen. Sieltä Matti
Paukkonen ne huomasi ja
pyysi luvan käyttää kuvia
painotuotteissa.

–Julisteista ja korteista tu-
li tosi upeita ja ajattelin, et-
tä Malmin lentoaseman ys-
tävät voisivat saada niistä
mukavasti tuloja toiminta-
kuluihinsa. Niinpä päätin
kysyä vielä lentäjältä, jos-
ko hän voisi tulla signeeraa-
maan osan painotuotteis-
ta ja samalla saimme tietys-
ti mahdollisuuden luovuttaa

Ville Uggeldahlille kehyste-
tyn esityslentokuvan ja pai-
toja, Paukkonen kertoo.

Malmin lentokentällä vii-
me torstaina piipahtanut
kapteeni Ville Uggeldahl
kertoo itsekin ihastuneensa
kovasti Maaretin ottamaan
upeaan kuvaan.

–Se on todella upea otos,
kiitteli Uggeldahl.

Lapin lennostossa työsken-
televä Uggeldahl kertoi len-
tomatkan kestävän Horne-
tilla Rovaniemeltä Helsin-
kiin noin 50 minuuttia.
Paukkonen totesi tehneensä
saman matkan moottori-
pyörällä kahdeksaan tun-
tiin.

Malmin lentokentälle ei

Hornetilla kuitenkaan ole
asiaa, sillä kone tarvitsee
noin kahden kilometrin mit-
taisen kiitoradan laskeutu-
miseen. Lentonäytökseen
Hornet nousi Helsinki-Van-
taalta.

– Eikä Malmin kentällä
kiitortien päällystekään tai-
taisi kestää Hornetin pai-
noa, lentäjä arveli.

Helsingin yllä ei Uggen-
dahl ennen ollut lentänyt-
kään, kaupungin edustan
merialueella kylläkin.

–Kaupunkien päällä len-
tämisestä on todella tiukat
ohjeet Hornetien melutason
vuoksi. Lentonäytöksenkin
lentosuunnat ja korkeudet
oli hyvin tarkasti määritelty.

Uggeldahl on sukunsa en-

simmäinen upseeri ja vaikka
ei nuorena edes tiennyt mis-
sä lentosotakoulut sijaitse-
vat, on nyt ammatistaan in-
noissaan.

– Hornetilla lentämises-
sä ehdottomasti parasta
on kaikki. Teho, nopeus ja
3D-toimintaympäristö, jol-
la voidaan luoda millainen
harjoittelupelikenttä vain,
kapteeni Ville Uggeldahl ku-
vailee.

Teija Loponen

Hornet-lentäjä palasi Malmille
Yleisöä International AirShow’n aikana elokuussa ihastuttanut Lapin lennoston Hornet-lentäjä Ville
Uggeldahl kävi Malmin lentoasemalla signeeraamassa esityslennostaan otettuja painotuotteita.

Maaret Ahlsved luovutti
Ville Uggeldahlille

ottamastaan valokuvasta
tehdyn taulun.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa TO-SU 22.–25.10.2015
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
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Viennetta
JÄÄTELÖKAKUT 650 ml
1,54/l

PARSAKAALI 250 g
3,96/kg, Espanja

Tarjous voimassa TO-LA
Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Ruotsi, fileointuna 5,99 kg

PÄÄRYNÄ
Conference, Hollanti

Tarjous voimassa TO-LA
Hätälä tuore
KUHAFILEE
Viro

Tarjous voimassa TO-LA
Kalamestarimme tuore
KIRJOLOHEN MÄTI
Suomi

Candy King
IRTOMAKEISET

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

Atria
VILJAPORAAN
SISÄFILEE n. 500 g
pehmeän pippurinen ja naturel

Lihamestarimme
NAUDAN ULKOFILEEPIHVIT
myös marinoituna

399
kg,
raj. 2 kalaa /tal. 699

rs

2490
kg 3490

kg 1890
kg 795

kg

599
kg, raj.
2 kg /tal.129kg 099

rs 1.-kpl, raj.2 kpl /tal.

-62%

-27%

-21%

Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,69 kpl (4,14/l)

Hinta ilman K-Plussa-korttia 10,99 kg

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



Koillis-Helsingin lähim-
mäistyö Milja ry perustettiin
kaksikymmentä vuotta sit-
ten ja sen kunniaksi Lato-
kartanontien varren palve-
lutalossa vietettiin viime
maanantaina syntymäpäi-
väjuhlia avoimin ovin. Suu-
rimman ilon taisivat tuottaa
eläimet, joita oli tuotettu
paikalle Hembölen koti-
eläinpihalta.

Yhdistyksen puheenjohta-
ja Alpo Saarisen kokoama
bändi viihdytti sisällä asuk-
kaita ja innosti muutamat
jopa tanssimaan tutun mu-
siikin tahdissa. Erityiset ta-
putukset annettiin Mosan
kisälleille, jotka olivat sa-
noittaneet yhden kappaleen
varta vasten Miljalle.

–Hyvin lämpimissä tun-
nelmissa näitä juhlia vietet-
tiin. Olimme kutsuneet
kaikki asukkaat, heidän
omaisensa ja yhteistyö-
kumppaneitamme mukaan
ja talon puolesta halusimme

antaa asukkaille mieltä läm-
mittävän lahjan, eläinten
vierailun. Eläimethän ovat
hyvin terapeuttisia ikäihmi-
sille ja kyllä asukkaamme
olivatkin aivan myytyjä nii-
den edessä. Eläinten paikalle
saaminen on aika arvokas-
ta, mutta nyt halusimme
satsata siihen juhlien kunni-
aksi, toiminnanjohtaja
Marie Anttila kertoo.

Anttilan mukaan Miljan
asukkaiden keski-ikä pyörii
90-vuoden tietämissä, joten
heitä ei voi juurikaan retkil-
le lähteä viemään. Juhlissa
haluttiin tuottaa heille pai-
kan päällä mukavia elämyk-

siä.
–Saimmekin paljon kiit-

tävää palautetta siitä, että
juhlista oli tehty asukkail-
le mieleiset. Myös se nostet-
tiin puheissa esiin, että pie-
ni palvelutalomme on läm-
minhenkinen ja sympaat-
tinen asuinpaikka. Miljan
kaltaisia yhdistysten pyörit-
tämiä voittoa tavoittelemat-
tomia palvelutaloja ei mon-
taa ole, ikäihmisten asuin-
palvelut ovat pitkälti suur-
ten kaupallisten yritysten
pyörittämiä, Marie Anttila
muistuttaa.

Teija Loponen
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KIRSI NARKINIEMI

Eläinvieraat
kohokohtana
Miljan synttäreillä
Aasit, lampaat
ja ponit saivat
vanhusten silmät
loistamaan ja kädet
nousivat taputtamaan
lapsuudesta ja
kotikonnuilta tuttuja
eläimiä.

Seurakunnan tervehdyksen Miljaan toivat pastori
Paula Närhi ja diakoniatyöntekijä Helena Pietinen
Pihlajamäen kirkolta. Tervehdyksiä vastaanottivat
Marie Anttila ja Alpo Saarinen.

Eläinten lähelle pääseminen
tuotti ikäihmisille paljon

iloa.

SALLA SIRKIÄ

Tanskan Roskildessa toissa viikonloppuna pela-
tussa sulkapallokilpailussa Puistolan urheilijoiden
Jemina Salonen voitti U11A luokassa tyttöjen kak-
sinpelissä ja nelinpelissä kultaa.
Päivästä tuli pitkä, kun kaksipäiväinen kilpailu oli-

kin päätetty käydä loppuun lauantain aikana. Jemina
pelasi loppujen lopuksi 11 peliä päivän aikana ja
kaksinpelin finaali käytiin lopulta lähes tyhjässä hal-
lissa yli 12 -tuntisen päivän viimeisenä finaalina.
Jemina joutui kohtaamaan kaksinpelissä Tanskan

U11A ranking ykkösen, kakkosen ja kolmosen, joten
kaaviota ennakkoon katsoessa tuskin kukaan odotti
finaalipaikkaa, saatikka voittoa tästä sarjasta.
Nelinpeliä Jemina pelasi parinaan HBC:n Nella

Nygvist, jonka kanssa hän kaatoi Tanskan nelinpelin
rankingin ykkösparin kahdessa erässä.

TL
Suomi kaatoi Tanskan tyttöjen
nelinpelissä.

PuiU:n tytöille kultaa
PETRI SALONENSulkapallo

Erä III, aikoinaan keppana
-lempinimellä ristitty nais-
joukkue on käynnistänyt
syksyn liigapelit suunnilleen
samalla tulosjäljellä kuin
viime kaudella. Kuuden

pelin jälkeen Erä III pasee-
raa sarjassa seitsemäntenä.

Mosattaret ovat voitta-
neet Happeen ja M-Teamin,
porvoolaisen PSS:n kans-
sa tahkoutui 5–5 tasapeli.
Tappion kalkkia on Keppa-
na saanut niellä kolme ker-
taa. Joukkue kaipaa ottei-
siinsa tasaisuutta. Se voit-

ti Crackersin peräti 11–3,
mutta hävisi vastaavasti
NST:lle 4–9 ja nyt viimeksi
sunnuntaina Aurajoen mai-
semissa TPS:lle peräti 13–3.

Ensi lauantaina 24.10. kel-
lo 14.00 Erä III ottelee vie-
raskentällä SB-Pro:ta vas-
taan.

Heimo Laaksonen

Erä III:n otteet
aaltoilevat

Mosalaisten uusi pääval-
mentaja Jyri Korsman on
saanut viritettyä sinipaidat
kilpailukykyiseen syyskun-
toon. Kuusi liigamatsia on
antanut 9 sarjapinnaa. Syys-
menossa ovat nujertuneet
M-Team, Indians, Oilers ja
Nokian Krp. Ainoan tappi-
on on tuottanut TPS. Ja hal-
litseva Suomen mestari jää
aikakirjoihin yhdestä palloi-
lupelien kovimmista loppu-
kireistä. Se nousi sunnuntai-
na ottelun lopussa 5:ssä
minuutissa 0–6 tappioase-
masta 6–6 tasapeliin.

Seinäjoen ottelu näytti

Erän heiniltä. Pitkään! Kol-
mannessa erässä Mikko Jol-
ma iski murskaavan tapani-
lalaisjohdon ajassa 54.49.
Sitä ennen Erän maalit oli-
vat tehneet Tuomas Iisko-
la 2, Miika Iskanius, Ilkka
Koski ja Janne Salonen.

Kellon näyttäessä 55.56
isäntäjoukkue SPV vaih-
toi maalivahti Jarno Ih-
meen ylimääräiseen kenttä-
pelaajaan. Ja kävi ihmete-
on kimppuun. Reilun neljän
minuutin aikana seinäjoki-
set takoivat pallon 6 kertaa
Erän pömpeliin. Uskomat-
tomin oli ottelun viimeinen

minuutti, jolloin Pohjan-
maan pojat toimittivat rei-
käpallon peräti kolme ker-
taa Erän pömpeliin.

–Valmentajille jäi tänään
aika kovat oppirahat mak-
settaviksi. Henkisesti oli
kuitenkin vahvan joukku-
een merkki, että saimme
täydellisen fiaskon jälkeen
vielä jatkoajalla homman
raiteilleen, purki Korsman
tuntojaan Erän verkossa he-
ti tasapelipinnan tuoneen
kummitusottelun jälkeen.

Mutta ei hätää, pelit jat-
kuvat. Ensi maanantai-
na Erä mittaa Lappeenran-
nassa NST:n kunnon ja he-
ti keskiviikkona 28.10. klo
18.30 tärähtää Vantaan
Energia Areenalla käyn-
tiin ottelu Erä - Tampereen
Classic.

Heimo Laaksonen

Salibandyliiga miehet

Hyvin menee, paitsi
viimeiset 5 minuuttia
Tapanilan Erän miesten liigakausi on startannut
varsin mallikkaasti liikkeelle. Kuuden pelin
jälkeen Erä on sarjataulukossa neljäs.
Historiallisen ankea hetki osui Seinäjoelle viime
sunnuntaille, kun Erä sössi 6–0 johtonsa ottelun
viiden viimeisen minuutin aikana.

SALIBANDYLIIGA

Tommi Aro, vas, ja Lauri
Kapanen edustavat
vahvaa kokemusta

Erän tämän kauden
liigamiehistössä.
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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

Hyvä, uusi hieroja

044 944 1445
Malmin raitti 12, Malmi

Boonmee
hieronta

Auttaisitko meitä havainnollistamaan kuinka paljon
alueemme on muuttunut jo muutamassa vuosi-
kymmenessä? Lähetä meille kotiseutuhengessä
kuvia eri vuosilta, mahdollisimman tarkalla
tiedolla kuvauspaikasta.

KOILLINEN NYT JA ENNEN.

Kuvat voi lähettää sähköpostilla teija.loponen@lahitieto.fi tai postitse
Koillis-Helsingin Lähitieto, Malmin raitti 4, 00700 Helsinki.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
'''+;@3<9%=9%<@8>158%%1:+/)&13&9
Seurakunta facebookissa:
'''+?1$@0##5+$#&)&13&9%<@8>158%:1

Uskonpuhdistuksen merkkipäivänä
kuuluu Martti Lutherin ajatus: ihmi-
sen ei tarvitse omin teoin lepyttää
Jumalaa. Hän kääntyy ihmisen

puoleen armahtaen ja rohkaisten.

Mitä on luterilaisuus?
-sarja tunnustuskirjoista
Puistolan kirkolla to klo 18. Mihin pe-
rustuvat luterilaisen kirkon opetukset?
Alustus ja keskustelua. Kahvitarjoilu.
To 29.10. klo 18: Maallinen esivalta.
Juhani Forsberg, TT, dosentti.
To 12.11. klo 18: Ehtoollinen. Torsti Pai-
jola, kappalainen.
To 26.11. klo 18: Kirkko ja virka. Kalevi
Toiviainen, TT, piispa emeritus
To 3.12. klo 18: Usko ja armonvälineet.
Ilmari Karimies, TL
To 10.12. klo 18: Miksi olla luterilainen?
Eero Huovinen, TT, piispa emeritus
Luennoitsijoille tai keskusteluun voi lä-
hettää kysymyksiä illan aiheesta etukä-
teen sähköpostitse viim. viikkoa ennen
58:159% :9319<88::1* !89<:#31+!99>9-@73+/+

Kristittynä uskontojen ja
katsomusten keskellä
-illat Malmin kirkolla
ke 21.10. klo 18 Pekka Y. Hiltunen:
Uskontojen eroista ja yhtäläisyyksistä.
Sanoittavatko kaikki uskonnot yhtä ja
samaa inhimillistä kokemusta?
ke 28.10. klo 18 Kirsti Kosonen: Aikamme
uskonnollisuus. Millaisen uskonnollisen
värikartan keskellä Suomessa elämme?

HILJAISUUDEN ILTAPÄIVÄ
Tapulin seurakuntakodilla su 1.11. klo
2.(2,+ 41!839&@<<8 53# 2,+ 49@"+ 6#/1 48#-
menvirta p. 09 2340 4472.

TUTUSTUMINEN MALMIN HAU-
TAUSMAAN KREMATORIOON
ti 27.10. klo 17.30–19, esittelijänä ylipuutar-
huri Juha Ollila. Kokoontuminen kappelin
viereisessä odotustilassa.

VIIMEINEN TAHTONI – iltapäivä
omaan kuolemaan valmistautumisesta
Pihlajamäen kirkolla la 7.11. klo 12–16.
Mitä voimme tehdä helpottaaksemme
jälkeemme jäävien läheisten elämää. Kes-
kustelussa sairaalapappi, psykoterapeutti
Aino Bärlund ja lakimies Mari Holopainen.
Musiikkia Kristiina Olanto. Kevyt lounas ja
kahvit, 10 e. Ilmoittautuminen viim. 5.11.
kirkolle p. 09 2340 4427.

RAUHAN RUKOUS
Viikin kirkossa la 24.10. klo 18. Rukous-
hetki rauhan, ihmisoikeuksien ja kan-
sainvälisen vastuun rukouspäivänä.

PYHÄINPÄIVÄN TILAISUUDET
MALMIN SEURAKUNNASSA 31.10.
Malmin seurakunta kutsuu vuoden aikana
omaisensa ja läheisensä menettäneet
pyhäinpäivän kirkkotilaisuuteen. Juhlassa
luetaan vuoden aikana kuolleiden seura-
kuntalaisten nimet. Tilaisuudessa palaa tai
sytytetään kynttilä poisnukkuneiden muis-
toksi. Juhla, jossa vainajan nimi luetaan,
määräytyy hänen asuinpaikkansa mukaan.
Asian voi tarkistaa kirkkoherranvirastosta
p. 09 2340 4400 ma–pe klo 9–15.
Malmin kirkko, Kunnantie 1, klo 18 (posti-
numeroalue 00700, 00740, 00780)
Jakomäen kirkko klo 12 (00770)
Pihlajamäen kirkko klo 16 (00710)
Puistolan kirkko klo 10 (00750, 00760)
Pukinmäen seurakuntakoti klo 18 (00720)
Siltamäen seurakuntakoti klo 12 (00740)
Tapanilan kirkko klo 12 (00730)
Viikin kirkko klo 10 (00790, 00560)

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.

Syystien palvelukeskuksen
vapaaehtoisten keskiviikon
ompeluryhmässä tehdään lahjoi-
tuksina saaduista makuupusseista
hyödyllistä uutta. Niistä ommel-
laan jalkapusseja, jotta talvisäällä
olisi mukavampi ulkoilla kun
jalat saa sujauttaa lämpöiseen
pussiin.

Työ sujuu porukassa ja jokai-
nen tuo ryhmään omaa osaamis-
taan.

MP Yhdessä tekeminen on mukavaa hyvässä seurassa.

Hyvä
kiertämään

MARJUT PITKÄRANTA

CITYMARKET
MALMI

Malminkaari 19
Ke 21.10. – Pe 23.9.

Klo 10–16.30

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat, rahasarjat,
setelit, sotien kunniamerkit, Kalevala-korut sekä
antiikkiesineet.

Yhteistyössä:

AUREK

Kullan ja
hopean y

m.

ostopäiv
ät Malmi

lla
KÄTEISMAKSUtai tilille

MALMINTORIN
KIRPPIS

VARAA PAIKKASI
P. 0400 689263

la 31.10., su 8.11. ja su 6.12. klo 8–14

P-hallissa, Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.fi

Suutarila-Siltamäki on
joutunut ilkivallan kohteeksi.

Kahtena viimeisenä vii-
konloppuna on rikottu bus-
sipysäkkejä

8 kpl 9.–10.10. viikon-
vaihteessa ja 4 kpl 16.–
17.10. viikonloppuna.

Hyvät vanhemmat tiedät-
tehän missä nuorisonne liik-
kuu ja mitä he tekevät.

Porukassa tyhmyys tiivis-
tyy! Kuinka kukaan ei kos-
kaan kuule eikä näe mitään!

Titta Suutarilas-
ta ihmettelee

Päätöntä
ilkivaltaa!
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Tattariharju

Tattarisuo

Tattariharjuntie

Lahdenväylä

Malmin
asema 2,3km

Alppikylä

MONI-
PUOLISTEN
PALVELUJEN
KESKITTYMÄ

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

almin lento-
kentän lakkaut-
tamissuunnitel-
mien seurauk-

sena Tattarisuonkin kohtalo
on vaakalaudalla.

Yrittäjiä on jo vuosikausia
hiertänyt se, että vuokraso-
pimukset uusitaan varsin ly-
hyeksi ajaksi, jolloin kallis-
ta uudisrakentamista ei ton-
teille ole kannattanut tehdä.

Malminseudun yritysyh-
distyksen koolle kutsumaan
tapahtumaan oli pyydet-
ty puhujaksi myös Malmin
lentoaseman ystävät –yhdis-
tyksen puheenjohtaja Timo

Hyvönen, joka kertoi muun
muassa juuri kaupungille jä-
tetystä kuntalaisaloitteesta
sekä yleiskaavassa olevista
suunnitelmista.

Esa Laine nosti esille kysy-
myksen lentoaseman maa-
pohjan selvityksestä, maa-
pohja on savea, kalliota löy-
tyy noin 29 metrin syvyy-
destä.

MSY:n varapuheenjohtaja
Kari Laine painotti puhees-
saan voimavarojen yhdistä-
mistä. Tattarisuolla olisi tar-
vetta parantaa alueen yleis-
tä siisteyttä, poistaa romu-
autot ja väärin pysäköidyt

autot teiden varsilta sekä
huoltaa opastaulut. Siistey-
den ja viihtyisyyden myötä
alueen arvostus kasvaisi.

Puheenjohtaja Lisbet Sipi-
lä lupasi ottaa kaupunkiin
yhteyttä ojarumpujen kun-
nossapidosta ja myös kiin-
teistöjen viemäröintiä poh-
dittiin.

Kari Laine ehdotti lopuksi
kuukausittaista tapaamista
yrittäjien kesken, jotta asioi-
ta saadaan edistettyä ja on-
gelmakohtiin puututtua no-
peasti.

TL

Tattarisuolla
pohdittiin
tulevaisuutta
Tattarisuon yrittäjät ja alueen vuokralaiset kokoontuivat
viime viikolla miettimään alueen tulevaisuuden näkymiä.

Tattarihovin ravintolaan kerääntyi nelisenkymmentä Tattarisuolla toimivien yritysten
edustajaa miettimään miten aluetta voitaisiin kehittää.

LISBET SIPILÄ

65 00

Ohjauskulmien
nelipyörä suuntaus alk.

Kysy tarjous autosi huollosta

Tarjous voimassa vuoden loppuun asti

ACTION CAR SERVICE- ACS OY
Kytkintie 34, 00770 Helsinki puh.09-389 2865

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO LÄHELLÄ SINUA

Meiltä myös huollot AD-erämaksulla, saat aina
korotonta maksuaikaa 30 vuorokautta.
Maksutapa edellyttää myönteistä luotto-
päätöstä. Tutustu ad-erämaksun maksu-
tapakuvaukseen tarkemmin AD erämaksun
sivuilla http://www.ad-finland.com/
autokorjaamo/ad-eramaksu

M

Kaikki kaasut suoraan varastosta.
Pullovuokrat edullisesti.
Nestekaasu vain 22 euroa!

Kytkin<e 18 Ta=arisuo
Puh. 040 6422 630
www.aitovirta.com

- NOSTURI - VAIHTOLAVA
- PERÄVAUNU KULJETUKSET
- VARASTOKONTTIEN VUOKRAUKSET

www.esakone.fi
KYTKINTIE 27, 00770 HELSINKI
PUH. (09) 388 1169

0400 420778
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AUTOMAALAAMO

KORIKORJAAMO

KORIKORJAAMO, AUTOMAALAAMO

Kimmo Merkkiniemi
040 543 1997
kimmo.merkkiniemi@pro-paint.fi

Jani Männistö
040 510 6104
jani.mannisto@pro-paint.fi

Akkutie 5, 00770 HELSINKI, Kaaritie 4, 06400 PORVOO

www.propaint.fi

VAHINKOTARKASTUS
- kaikki vakuutusyhtiöt

AUTOROBOT B15
- korin oikaisu

MUOVIKORJAUS
- myös lujitemuovit

TUULILASIT
- vaihto ja korjaus

HINAUSPALVELU

SIJAISAUTOT

Kaikkea puurakentajalle:
myös määrämittasahaus ja kotiinkuljetus

Puutavara A.ÄIKÄS Oy
Akkutie 19, 00770 Helsinki, Tattarisuon teollisuusalue
Puh. 09 389 1596. Avoinna ma-pe 8–17

http://kolumbus.fi/puutavaraaikas

AITOA
ITSETEHTYÄ KOTIRUOKAA

noutopöydästä arkisin 10.00–14.30
Aamupala tarjolla 7.00–9.00

Avoinna arkisin 7.00–15.00

ET-Lounas Oy
Takoraudantie 2, 00700 Helsinki 040 562 7777
www.et-lounas.fi et-lounas@luukku.com

Meiltämyös sopimusruokailut,
tilausruokailut ym.

Yhteydenotot

SUOSI SUOMALAISTA

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

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

Käyntiosoite: Valuraudankuja 6, 00700 HELSINKI Puh. 09-774 3460

ERIKOISTYÖKALUJEN TUONTI JA TUKKULIIKE TARJOAA

Laadukas jiirisaha Rexon SM2154AE varustettu liu’lla.

Erinomainen saha remonttitöihin ja pihatalkoisiin.

Moottori 1800W/230V

Max.katkaisu 305x62mm

Muut tarjoukset osoitteesta http://www.kauppa-oy.fi/tarjoukset

Rexon SM2154AE

259,00 €
sis. alv 24%,

toimitukset
ja varaterän

(arvo 65 €)

24h
HINAUSPALVELUA
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

JUSSIN PELTIPAJA OY
KAASUTINTIE 27, 00770 HELSINKI
PUH. 040 5342 223
JUSSIN.PELTIPAJA@GMAIL.COM

JUSJUSJUSUSJUSJUSJUSJUSJUSJJU SSSSISINSINSIN PPEPELTILTIPAJJJA OA OA OA OA OOOOOOYYYYYYYYY
KAAASUTSUTUTUTTININTINTINTINTNTNTNTTTTIEIEIEIEIEEIEEIEIEE 222727,272727,272727727,27,7,7 000000000000000 777707700 HHEHHEH LSILSISILSILS NKNKINKN
PUPUPUHPUHPUHPUHPUHPUHPUHUHHH. 0. 0. 00. 0. 0. 0. 00004404044040404040404 5553453434455 42 22222 2223232323333
JJJUSJUSJUSJUSJJ SINSINSINSINSS .PE.PE.PEEEEELTILTILTITILTILTITILL PAPAJPPAPAJJPAJPP JA@GAA@G@GA@A GMAIMMAIMAMAIMAIMAIMAIMAIAMAMM LLLLL.CCLLLL OMMO

JUSSIN PELTIPAJA OY
KAASUTINTIE 27, 00770 HELSINKI
PUH. 040 5342 223
JUSSIN.PELTIPAJA@GMAIL.COM

AMMATTITAITOINEN
KATTOREMONTTI
JA KATTOTYÖT
UUDELLAMAALLA

AMMATTITAITOINEN
KATTOREMONTTI
JA KATTOTYÖT
UUDELLAMAALLA

!Tällä kupongilla
Huollon ajaksiBestRent.fi sijaisauto

VELOITUKSETTA
Nyt myös pakettiautoja

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

SOITA JA VARAA!
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966
HENKILÖ- TAI PAKETTIAUTON
SYYSHUOLTO sis. öljy max. 5 l + suodatin +
raitisilmasuodatin ja kattavan kuntotarkistuksen
sis. mm: pakkasnesteiden ja jarrujen tarkistuksen Tarjous voimassa

30.11.2015 saakka

MUISTA VAIHTAA TALVIRENKAAT AJOISSA! SOITA JA VARAA AIKA 09 387 9282
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Viikin kirjastossa on esillä Shashi Prabhan värikkäitä
maalauksia intialaisista jumalhahmoista.
Näyttelyn nimi - Samgacchadhvam - tarkoittaa yhdessä

liikkumista.
Prabhan toteaa Intian olevan yksi uskonnollisesti moni-

muotoisimmista maista maailmassa, siellä uskonnolla on
hyvin keskeinen rooli useimpien ihmisten elämässä. Ju-
malan jatkuva läsnäolo on tosiasia, vaikka jumalalla onkin
monia eri nimiä ja muotoja.
Taiteilija kertoo, että Krishnan ja Buddhan tyynet kasvot

ovat aina kiehtoneet häntä ja hän yrittää saada tuon tyy-
neyden ilmentymän näkymäänmyös omissa töissään.
Shashi Prabhan jumalhahmojen näyttely on esillä Viikin

kirjastossamarraskuun 11. päivään saakka.
TL

Shashi Prabhan
maalauksia Viikissä

Vahvat värit ja kasvojen tyyneys nousevat esiin
Shashi Prabhan maalauksissa.

Tapanilan elävä adventtikalenteri etsii luukkujen pitäjiä.
Kymmenkunta iltaa on vielä vailla isäntää tai emäntää. Ad-
venttiluukut aukeavat aina kello 18.30 ja niiden yllätykselli-
nen ohjelma kestää yleensä 5-15minuuttia. Luukun sisäl-
töä ei tarvitse etukäteen kertoa, se saa olla kaikille yllätyk-
senä. Luukusta voi vastata yksittäinen ihminen tai perhe,
taloyhtiö, kaveriporukka tai yhdistys.
Luukut varataan Tapanila-Seuran nettisivuston kautta,

josta on linkki kalenterivarauksiin. Ensimmäinen luukku
aukeaa ensimmäisenä adventtina, siis 29.11. seuran toi-
mesta torilla ja viimeisenä on jouluaaton luukku Tapanilan
kirkolla. Se on poikkeuksellisesti jo kello 15 alkava tunnin
jouluaaton hartaus.
Luukkujen ohjelma tapahtuu pääsääntöisesti ulkona,

ja paikalle saattaa tulla parikymmentä ihmistä tai jopa lä-
hemmäs sata.
Luukkuvaraukset tulee tehdä 15.11.mennessä, jonka jäl-

keen niistä koostetaan Tapanilassa jaettava kalenteriesite,
jotta asukkaat tietävät, mihin minäkin päivänä suunnistaa.

Teija Loponen

Aika varata luukku

–Kirjaprojekti kesti kaik-
kiaan kaksi vuotta, josta
ensimmäinen vuosi meni
satujen pyytämiseen eri ihmi-
siltä. Vain yksi niistä, lentä-
jän satu lapselleen, oli valmii-
na, muut kirjoitettiin varta
vasten tähän projektiin, ker-
too itsekin Finnairilla lento-
purserina työskentelevä
tapanilalainen satututkija ja
kirjalija Sirpa Kivilaakso.

Kirja-idean äiti on lento-
emäntä Kati Kaivanto, joka
halusi tehdä satukirjan Uu-
den Lastensairaalan hyväksi.
Kaivanto kutsui koolle len-
toemäntänä aiemmin toimi-
neen puheterapeutti Meriit-
ta Ahtikarin ja lentoemäntä,
kirjailija Riitta Kiiverin. Ide-
an saatua jo siivet mukaan
pyydettiin ikään kuin ”esi-
mieheksi” satukirjaili-
ja, filosofian tohtori Sir-
pa Kivilaakso.

Kirjoittajia löytyi tu-
tuista työntekijöistä Fin-
nairin sisältä, sekä mat-
kustajien joukosta. Kirjas-
sa on myös hauskoja lasten
suusta kuultuja lausahduk-
sia. Lopulta satuja oli enem-
män kuin kirjaan mahtui ja
kustantaja päätti valikoida
kirjaan vain jollain tavoin
lentämiseen liittyvät tarinat.

Puheterapeuttina
Meriitta Ahtikaria on kos-
kettanut vahvasti niiden las-
ten kohtalot ja tarinat, joita
hän on työssään kohdannut.
Sairaalamaailmassa koettu

ystävyys, välittäminen ja rak-
kaus heijastuvat niin hänen
kuin monen muunkin kirjoit-
tajan yhteisessä teoksessa.

Pirkko Saaren Pii Peippo-
nen kiertää maailmaa tehden
tutuksi erilaiset tervehtimis-
tavat, Ari Kyyrön Leo Lek-
kerin lentomatka kertoo pie-
nen lentäjän pojan jännäs-
tä mielikuvitusmatkasta ja
Riitta Kiiverin Elmo-revon-
tuli taivaan ilmiöistä ja nii-
den ilkikurisista tempuista.
Eläimet seikkailevat monissa
saduissa. Helena Kaartinen
vie Hiirulaiset -tarinassaan
lukijan pienten hiirten ruo-
anhankintamatkalle. Pertti
Kiiveri on laittanut leijonan
pyöräilykilpailun järjestä-
jäksi ja Ka-

ti Kai-
vonnon sadussa Mäyrä-

koira Olavi Pitkänen pää-
see Pariisiin tutustumaan sen
nähtävyyksiin ja ruokiin.

Jouni Finnilän Venni len-
tokapteenina kertoo, kuin-
ka pikkupojan luvaton len-
tomatka päättyy onnellisesti
ja onnellinen päätös on myös
Raija Murphyn Onnen Kul-
tamunaa etsimässä –sadus-
sa. Tarina kertoo erossa ole-
misen ikävästä ja siitä ilosta
kun lapsi pääsee kotiin.

Kivilaakson Sirpan Panu-
poron lahjaretki tuo esille
ajankohtaisen aiheen, siinä
slummien lapset saavat ek-
syneeltä porolta reen täydel-
tä lahjoja. Kaikki on lopulta
hyvin myös Nina Sandsun-
din Supersymppis-sadussa,
jossa juonia punonut ilkeä
professori muuttuu kiltiksi

supersankarin sanojen an-
siosta. Ystävällisyyden ja
ystävyyden tärkeys nou-
see esiin Meriitta Ahtika-
rin Ystävyyden Aartees-
sa. Se opettaa, että vaik-
ka olemme erilaisia ja
erivärisiä, on jokainen
yhtä hyvä.

Liki 60-sivuisen kir-
jan viimeinen tari-
na Arttu Satakieli on
Antti Miettisen loru-
tarina nälkäistä Ar-
tusta, joka tutustuu
erilaisiin ruokiin
ja oppii jopa pitä-
määnkin niistä.

Kirjan toimittivat Sirpa
Kivilaakson kanssa Riitta
Kiiveri ja Anna-Reetta Sipilä,
kuvituksesta vastaa Karolii-
na Pertamo. Lennokas jul-

kaistaan myös englanniksi
nimellä Airy tales – Stories
from above the clouds and
beyond the skies. Kääntäjänä
on Nana Arjopalo.

Sirpa Kivilaakso kertoo
Lennokas-kirjan olevan hä-
nen kolmas hyväntekeväi-
syysprojektinsa.

–Sitä edeltävät: Siivenlen-
toja, Runoja lennoista ja san-
kareista -runokirja (1998) se-
kä Runohattaroita Ruskea-
suon taivaalla (2000). Mo-
lempien tuotto on ohjattu
Lentävän Pyörätuolin kaut-
ta Ruskeasuon koululle, joka
on ollut pitkään finnairilais-
ten hyväntekeväisyyskohde.

–Vuonna 2012 julkaistiin
Finnairin henkilökunnan toi-
mesta: Taivas mikä työpaik-
ka -kirja, joka sisältää työ-
paikkaperinnettä, tarinoita
lennoilta ja maailmalta. Sen
tuotto suunnattiin Mielen-
terveyden keskusliiton Prin-
sessa-koulukampanjaan.
Lennokas on jatkoa sille,
mutta lapsille suunnattu te-
os, Kivilaakso toteaa.

Lasten Keskuksen tuot-
tama Lennokas -kirja julkais-
taan Kirjamessuilla, jonka
Tarinalaaksossa Lastenkes-
kuksen standilla kirjan teki-
jät ovat paikalla joka päivä
kello 11–14. Lisäksi Lenno-
kasta luetaan sunnuntaina
Tarinateltassa.

Kirjan julkaisujuhlaa vie-
tetään Aleksanterin teatte-
rissa 7.11. kello 13. Ohjel-
mallisessa tapahtumassa pu-
heen pitää kirjan kummi, uu-
tisankkuri Arvi Lind. Lind
kertoo, miten lukeminen on
vaikuttanut hänen ammatti-
laisena jääkiekkoa pelannee-
seen poikaansa Juha Lindiin.
Illan juontajana toimii kym-
pin uutisten kevennyksistä
tuttu Mika Tommola. Lip-
puja myy Lippupalvelu.

Teija Loponen

Lentämiseen liittyviä satuja ja tarinoita kansien väliin

Lennokas saa siivet
Kirjamessuilla
Finnairin henkilökunnan ja matkustajien yhteistyönä syntyi
huikeita satuja eri kulttuureista ja maailmankolkista, sekä
kauniita tarinoita ystävyydestä ja selviämisestä.

TEIJA LOPONEN

SISU-päivän kyläjuhla tulevana lauantaina käynnistyy tai-
kurivoimin Suutarilan Palvelukeskuksessa. Juhlapuhujana
on Sari Klinga.
Jokeri Pokeri Box-esitykset kutsuvat alueen lapsia kello

10 ja 12.
Iltapäiväjuhlassa kello 14 alkaen julkistetaan tämän vuo-

den SiSuKas, JormaManner pakinoi stadin slangilla ja Silta-
mäen Nuorisoseuran tanssijat esittävät Mari Sainion ohjaa-
man showtanssin. Lisäksi Purkkiorjat- yhtye musisoi soit-
timilla, joiden rakentamiseen on käytetty säilykepurkkeja.
Korret Kekoon -yhdistys avaa puffetin juhlan alla ja tarjoi-

lee yleisölle myös uuden Hupailun. Kyläjuhlan aikana myy-
dään arpoja marraskuisen Suutarilan Tonttupolun hyväksi.
Tapahtumassa jaetaanmyös eri kilpailujen palkinnot.

HP

SiSu-päivän kyläjuhlassa
taikuri, Purkkiorjat, SiSuKas

SISU-päivän kyläjuhlat,
lauantaina 24.10. 2015, Seulastentie 11.

Riitta Kiiveri, Meriitta
Ahtikari ja Sirpa

Kivilaakso odottavat
innoissaan Kirjamessuja

ja Lennokas-kirjan
ilmestymistä.
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Malmin kirkolla pohditaan kahtena keskiviikkoiltana
nykypäivän uskonnollisuutta ja uskontojen olemusta.
–Silloin tällöin kuulee väitettävän, että kaikki uskon-

not ovat yhden ja saman uskonnollisen kokemuksen
vaillinaisia sanoitusyrityksiä. Tuosta aiheesta luennoi
tänä keskiviikkona kirkon uskontokasvatussihteeri
Pekka Y. Hiltunen, kertoo diakonissa ja lähetyssih-
teeriMinna-Sisko Mäkinen.
Ensi keskiviikkona vuorossa onKirsti Kososen alus-

tus luterilaisuudenmonimuotoisesta hengellisestä elä-
mästä.
–Juuri nyt elämme suurten, myös uskonnollisten

muutosten keskellä. Millainen on tämän päivän uskon-
nollinen värikartta Suomessa?Mitä värejä kristityt maa-
hanmuuttajat tai muiden uskontojen edustajat tuovat
uskonnolliseen kenttäämme? Luterilaisuutta on usein
kuvattu värittömänä, jopa harmaana, mutta onko se
oikea kuva, valaisee Mäkinen Kososen aihetta.
Sekä Pekka Y. Hiltunen että Kirsti Kosonen ovat ol-

leet lähetystyössä Thaimaassa ja pitäneet seurakun-
nissa Uskonnot ajassamme –kursseja.
Iltojen lopuksi teetarjoilu ja keskustelua. Illat järjestää

Malmin seurakunnan kansainvälinen työ.
TL

Kristittynä uskontojen keskellä

Uskontojen eroista ja
yhtäläisyyksistä

21.10. klo 18. Aikamme
uskonnollisuus 28.10. klo 18.
Malmin kirkko, Kunnantie 1.

Kirsti Kosonen puhuu
Malmin kirkolla viikon päästä
keskiviikkona.

Yasushi Koyama on
japanilainen kuvanveistäjä,
joka asuu ja työskentelee
Helsingissä. Hän tekee etu-
päässä söpöjä ja ilmeikkäitä
eläinveistoksia puusta ja
keramiikasta. Useimmat
puuveistoksista on veistetty
käsin taltalla yhdestä puus-
ta.

Koyaman SÖPÖ -näytte-
ly Malmitalon galleriassa
on suunnattu kaikenikäisil-
le lapsista eläkeläisiin. Koy-
ama haluaa antaa taideteos-
tensa kautta hieman iloa ja
onnea Malmitalossa kirjas-
tossa, kursseilla, elokuvis-
sa ja konserteissa kävijöille.
Hän uskoo, että onnellisuu-
den tunne ylittää iän ja kult-
tuurisen taustan.

Koyama on kiinnostunut
nykytaiteen ja ihmisten vä-
lisestä suhteesta, ja kokee,
että etäisyys niiden välillä
on suuri. Koyama samais-
tuu saksalaisen taiteilija Jo-
seph Beusin ajatukseen, että
jokainen on taiteilija ja sik-
si hän on pitänyt näyttelyitä
muun muassa vanhusten ta-
lossa ja lasten osastolla kir-
jastossa. Parhaillaan Koya-
ma tekee ”Taidetta lapsille”
-projektia.

Malmitalon näyttely on
osa Koyaman ”Taidetta lap-
sille 2015” -projektia. Siellä
on esillä suuri eläinveistos,
jota lapset voivat koskettaa
ja halata. Näyttelyn jälkeen
veistos lahjoitetaan lapsil-
le Helsingin Rudolf Stei-

ner kouluun marraskuussa
2015.

Koyama on myös aikai-
semmin veistänyt ja lahjoit-
tanut ison puusta tehdyn
veistoksen ”Big Panda”. Se
on yli metrin korkea ja pai-
naa yli 100 kg. Big Panda
on lahjoitettu lastensairaa-
la Lastenlinnaan, jossa se on
ilahduttanut useita lapsia.

Taidetta lapsille 2015 on
Taiteen Edistämiskeskuksen
tukema lasten kulttuuripro-
jekti.
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Yasushi Koyaman söpöä taidetta
Harvoin on näyttelyllä yhtä osuvaa nimeä kuin Japanista kotoisin olevan
Yasushi Koyaman näyttelyllä, SÖPÖ – eläinveistoksia. Näyttelyn työt on
tarkoitettu niin lasten kuin aikuistenkin iloksi.

Yasushi Koyaman Söpö
–eläinveistoksia

22.10.–14.11. Malmitalon
galleriassa.

Japanista kotoisin oleva taiteilija tekee
ilmeikkäitä ja söpöjä veistoksia eläimistä.

Tulevalla musiikkiviikol-
la kuullaan viiden eri seura-
kuntapiirin kuoroja sekä
Pukinmäessä toimivaa kan-
teleryhmää. Viikon ohjel-
maan mahtuu kuoroesityk-
siä, solistikonsertteja ja soi-
tinyhtyeiden musisointia,
mutta myös yhteislauluti-
laisuuksia sekä Sibelius-
juhlavuoden kunniaksi lap-
sille tehty musiikkitarina
Sibeliuksen elämästä.

–Erityisesti haluaisin nos-
taa esiin viikon avauksena
toimivan kelttiläisen mes-
sun, jota toteuttamassa on
noin 50 laulajaa ja soitta-
jaa. Messu pidetään Pu-
kinmäen seurakuntakodil-
la sunnuntaina 25.10. kel-
lo 12. Vanha kelttiläinen
kulttuuri ja sen omaleimai-
nen kristillisyys puhuttele-
vat monia kiireisen elämän-
menon keskellä eläviä ihmi-
siä. Virsikirjan lisävihkoon
on ehdolla kolme kelttiläis-

tä alkuperää olevaa laulua,
joita pääsee Pukinmäen
messussa laulamaan irlanti-
laisten soitinten säestyksel-
lä. Aitoja sointisävyjä ovat
luomassa muusikot Kir-
si Vinkki ja Samuli Kar-
jalainen, kelttiläisen har-
pun osuuksista vastaa Pu-
kinmäen oma Kannelta-
jat-kanteleryhmä, kertoo
kanttori Kaisu Rauhamaa.

Sunnuntaina kello 18 voi
käydä kuuntelemassa es-
panjalaista barokkimu-
siikkia Tapanilan kirkol-
la, saksofoninsoittoa Viikin
kirkolla tai Malmin kan-
taattikuoron ja Tapanilan
kamarikuoron laulua Mal-
min kirkolla. Tiistaina pi-
detään virsi-ilta Siltamäen
seurakuntakodilla ja kes-
kiviikkona 12.45 toivevir-
sihetki Pukinmäen Portti-
kahvilassa.

Pihlajamäen ja Jakomä-

en Kirku- ja Raiku-kuoroil-
la on yhteisesiintyminen
keskiviikkoiltana Pihlaja-
mäen kirkolla ja torstai-
iltana Jakomäen kirkolla.
Torstaina kello 18.30 seu-
rakunnan Houseband esit-
tää Tapanilan kirkolla hen-
gellisen ulottuvuuden sisäl-
täviä pop/rock-kappaleita.

Ruotsinkielinen GUF-
kuoro esittää Pyhäinpäivän
iltana 31.10. kello 17 Vii-
kin kirkossa meditatiivista
musiikkia ja konsertin pää-
tyttyä vaeltaa kynttiläkul-
kueena Malmin hautaus-
maalle.

Musiikkiviikko päättyy
sunnuntaina 1.11. kello 18
kolmeen konserttiin: Viikin
ja Puistolan kirkoissa on
laulumusiikkia ja Malmin
kirkolla sellon- ja urkujen-
soittoa. Kaikkiin konsert-
teihin on vapaa pääsy.
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Kotikirkoissa soi viikon
Kotikirkko soi! on Malmin seurakunnan musiikkiviikko,
jolloin järjestetään monenlaisia musiikkitilaisuuksia.
Samalla se on seurakunnan omien musiikkiryhmien
esittäytymispaikka.

Miekkailija

Onnelin
Annelin

Teatteri Vantaa

LuTo

talvi

ja

Teatteri Vantaa

Kuningaskalastaja

MårtensoninM
lauluja Torstaielokuva:

ti 27.10. klo 19, alk. 8 €
Kitarasovituksina LasseMårtensonin
tunnetuimpia kappaleita Myrskyluodon
Maijasta lähtien. Pentti Hildén – kitara,
laulu, Mikko Helenius – bandoneon, piano
ja Eerik Siikasaari – kontrabasso.

su 25.10. klo 17, alk. 6 €
Kaksi todellista jazzmaestroa irrottelee
ja improvisoi sydämensä kyllyydestä.
Teppo Hauta-aho – basso, Eero Ojanen –
piano. ”Yllätysvieraana” piipahtaa Emmi
"Erkki" Jurkka.

pe 23.10. ja la 24.10. klo 18, liput 6 €
Vaikuttava, kaunis ja monitahoinen
elokuva on Suomen tuorein Oscar-
ehdokas. 99 min. K7.

ke 28.10. klo 19, alk. 18 €
Taneli Mäkelän ohjaama herkullinen
komedia, jonka hauskoissa rooleissa
nähdään SeppoMaijala, Ilkka Heiska-
nen ja Anne Nielsen.

to 22.10. klo 18, vapaa pääsy
Meksikolainen elokuva Luisasta ja
Tomáksesta, joiden suhde etenee
intohimosta eroon. 62 min. Kieli
espanja, ei tekstitystä.

la 24.10. klo 14 ja ke 28.10. klo 18 sekä
la 7.11. klo 14 ja ke 11.11. klo 18, liput 5 €

Uusi elokuva tuo tyttöjen ikiomaan taloon pieniä vieraita
– Vaaksanheimot. 83 min. Suositellaan kaikenikäisille.

Kino Helios:
su 25 10 klo 17 alk 6 €

NuevaNNNNuev
Duo

Finlandia

Kino H
elios:

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



JAKOMÄKI
Jakomäen taidekerhon
syysnäyttely
Ansa Mielonen, Lilia Pöllä,
Helin Ojanen ja Consuelo
Stigell. Jakomäen kirjas-
tossa 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, To
neulekahvila klo 9.30–12, klo
11.15–14 atk-opastusta ilman
ajanvarausta. Luento yhteis-
työssä Työväenopiston kanssa
ti 27.10. Bysantin taidetta:
Mosaiikin esihistoria latti-
alta seinälle taidemaalari
Dmitri Zudov klo 15–16.30.
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 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 lait-
teen saa ottaa mukaan. Syksyn
opastukset 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.
Yasushi Koyama: SÖPÖ
Koko perheen näyttely. Suloisia
eläinveistoksia puusta ja kera-
miikasta. Useimmat teok-
sista on valmistettu yhdestä
puusta käsin talttaa käyttäen.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–18 paitsi 30.10. 9–18 ja
31.10. suljettu. Vapaa pääsy.

Malmitalo 22.10.–14.11.
Kuvia Jakomäestä
Näyttelyssä on esillä jakomä-
keläisen Ansa Mielosen mai-
semamaalauksia Jakomäestä
ja lähiseudulta sekä Seppo
Salon ja muiden jakomäkeläis-
ten albumeista valokuvia vuo-
sien varrelta. Aulassa nähtä-
villä Tiina Reunasen video-
dokumentti Jakomäki – Top.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–18 paitsi 30.10. 9–18 ja
31.10. suljettu. Vapaa pääsy
Malmitalo, 28.10.–21.11.
Saako sitä syödä? –
Teatteriruokaa
Erityisesti lapsiyleisölle suun-
nattu värikäs ja mielenkiintoi-
nen Teatterimuseon näyttely
kertoo ruoasta ja syömisestä
näyttämöillä. Esillä on erilaisista
materiaaleista valmistettua rek-
visiittaruokaa eri vuosikymme-
niltä. Avoinna ma–pe 9–20 ja
la 9–18 paitsi 30.10. 9–18 ja
31.10. suljettu. Vapaa pääsy.
Malmitalo, 29.10.–12.12.
Meksiko: LuTo
Meksikolainen elokuva
Luisasta ja Tomáksesta ja hei-
dän suhteestaan, joka vää-
jäämättä etenee kohti eroa.
Kesto 62 min. Kieli: espanja,
ei tekstitystä. Vapaa pääsy,
Malmitalo to 22.10. klo 18.
Pohjois-Helsingin
musiikkiopisto: Suuri
suomalainen viihdekonsertti
Suomen itsenäisyyden ajan
suosituimpia iskelmä- ja viih-
desävelmiä, mukana iso
orkesteri puhaltimineen, jou-
sineen sekä kuoroineen ja
solisteineen. Vapaa pääsy.
Malmitalo, pe 23.10. klo 19.
Takuumiehet:
Lastenrokkikonsertti
Lapsille tarjotaan reipasta, juu-
revaa musiikkia, hauskoja kom-
melluksia ja interaktiivista toi-
mintaa. Kesto 45 min, ei väli-
aikaa. Ikäsuositus 3–10. Liput
5e, isovanhemmat 2,50e.
Malmitalo, la 24.10. klo 15
Jazz’n Jam: Duo
Nueva Finlandia
Kaksi Suomen jazzken-
tän todellista vanhaa maest-
roa irrottelee ja impro-
visoi sydämensä kyllyy-
destä +50-vuotiskonsertis-
saan. Konsertin loppupuo-
lella lavalle saadaan myös vie-
railija – Emmi ”Erkki” Jurkka.
Teppo Hauta-aho – basso,
Eero Ojanen – piano. Liput 6e.
Malmitalo, su 25.10. klo 17.
Mårtensonin lauluja
Pentti Hildén on sovitta-
nut kitaralle omat suosikkinsa
Lasse Mårtensonin rikkaasta
säveltuotannosta. Liput 8e.
Malmitalo, ti 27.10. klo 19.
Teatteri Vantaa:
Kuningaskalastaja
Pintaa syvempi komedia ilah-
duttaa brittihuumorin ystäviä.
Taneli Mäkelän ohjaama näy-
telmä on herkullinen kaksi-
näytöksinen komedia, jonka
hauskoissa rooleissa näh-
dään näyttelijät Seppo
Maijala, Ilkka Heiskanen ja
Anne Nielsen. Liput 18e.
Malmitalo, ke 28.10. klo 19.
Malmin kirjastossa
kirjailijavieras: Jani Saxell,
Sotilasrajan unet
Saxell kertoo kirjastaan
Sotilasrajan unet. Teos kar-
toittaa entisten Jugoslavian

maiden menneisyyttä ja fik-
tiivistä lähitulevaisuutta.
Vapaa pääsy, Malmin kir-
jasto, ke 28.10. klo 18
Koillis-Helsingin
parkinsonkerho
kokoontuuu Malmin kirkolla
ti 3.11., ja 1.12. klo 17–19.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset.
Kerho kokoontuu 26.10. klo
10.30 Pihlajamäen nuori-
sotalolla, Moreenitie 2.

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. 22.10. Arkea työtä päi-
vää. 29.10. Arjen valot ja varjot.
Enter ry
Enter ry tarjoaa senioreiden tie-
totekniikkaopastusta vertais-
tukihenkisesti Puistolan kirjas-
tossa ke 10–12. Oman ajan
voi varata p. 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
Ke 28.10. klo 18 avoin ter-
veysilta, aiheena: ruoansula-
tus, gluteeniyliherkkyys, kelia-
kia, laktoosi-intoleranssi sekä
D- ja B12 vitamiinien tärkeys.
Osallistumismaksu 3e, sis. kah-
vin. Marttala, Puistolantori 5.

PUKINMÄKI
Enter ryn opastukset
Opastukset aina ke klo 14–15
ja 15–16 sekä parittoman vii-
kon keskiviikkoisin lisäksi myös
klo 10–11 ja 11–12. Varaa
aika kirjastossa tai p. 09 310
85072. Pukinmäen kirjasto.
Joulunalusmyyjäiset
ja kirpputori
Savelantie 6 kerhohuoneella,
31.10. klo 11–14. Pöytiä rajoi-
tetusti. Var. Merja p. 050 330
8191 ja Annika 046 579
6674 klo 15.30 jälkeen.
Satutunnit
Pukinmäen kirjas-
tossa aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.
Eeva Sjöbergin
öljyväritöitä
Syksyisiä mai-
semia ja tun-
nelmia
esillä loka-
kuun ajan
Pukinmäen
kirjaston
aukiolo-
aikoina.
Peppi
Pitkätossu
70 vuotta
-vitriininäyttely
Maailman
vahvin tyttö

täyttää 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 taideteoksis-
taan, taiteensa syntyproses-
seista ja kokemuksistaan tai-
teen parissa. 21.10. klo 18
Pukinmäen kirjastossa.
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 suos-
tuisikaan näyttäytymään eikä
pieni sadekaan haittaa. Vapaa
pääsy. Lisät. p. 050 5814118
ja ritva.tuomisto@outlook.
com. Järj. Helsingin kaupun-
gin liikuntaviraston lähiölii-
kunta 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.
Koktoberfest
Koillis-Helsingin kokoomusyh-
distysten yhteinen syystapah-
tuma ti 27.10. klo 18 alkaen.
Rento koillishelsinkiläisten
kokoomuslaisten illanvietto,
jossa tavataan uusia ja vanhoja
tuttuja sekä puhutaan politii-
kasta ja kotikaupunkimme asi-
oista. Paikkana on Ravintola
Kaari 18, Pukinmäenkaari 18.

SILTAMÄKI
Korttelitupa
Ti 27.10. klo 11.30.
Kuntoutussihteeri Johanna
Juola Kuuloliitto: ikäkuulo,
sopeutuminen ja apuvälineet.
Srk-koti, Jousimiehentie 5.
Teatteriretki
Teatteriin Lahteen, lippuja tar-
jolla esitykseen Myrskyluodon
Maija 14.11. päivänäytös. ret-
ken hinta 70e sis. kuljetuk-
sen Siltamäestä, teatterin
ja aterian esityksen jälkeen.
Var. sinikka.putkonen@silta-
maennuorisoseura.fi. Myös
esitykseen Nummisuutarit
30.12. on lippuja tarjolla. Järj.
Siltamäen Nuorisoseura ry.

14 Menot

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.
Lukupiiri
Suutarilan kirjastossa to klo
18–19. Syksyn kokoontumi-
set 5.11. ja 3.12. Lokakuun
kirjana keskustellaan Khaled
Hosseinin romaanista Ja
vuoret kaikuivat. Siltamäen
Nuorisoseuran, Siltamäen
Marttojen ja Suutarilan kir-
jaston lukupiirissä luetaan
kiinnostavia kirjoja ja jutel-
laan niistä teekupin äärellä.
Piiriä vetää Maikki Eronen.
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.

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 työ-
väentalolla, Sompiontie 4,
klo 11–13. Tarjolla leivon-
naisia, 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 musisoivat

kanteleen ja koran säes-
tyksellä suomalais-län-
siafrikkalaista musiikkia.
Varaa paikkasi ajoissa.
Novellikoukku
Tehdään käsitöitä ja kuunnel-
laan novelleja vaihtuvien luki-
javieraiden lukemana. Kahvi-
ja teetarjoilu. Tapanilan kirjas-
tossa ti 27.10. klo 18–19-30.
Liisa Rasinkankaan
maalauksia
rakkaudesta: Puss!
13.10.–1.11. ti–pe 13–18,
la–su 11–15. Taiteilija tavatta-
vissa galleriassa sunnuntaisin
11–15. Vapaa pääsy. Galleria
Viileä Punainen, Päivöläntie 20.

TAPANINVAINIO
Immolan sivukoulun
syysmyyjäiset
Perinteinen koko perheen
syystapahtuma. Ohjelmassa
mm. leivonnaisten myyntiä,
arpajaiset, kasvomaalausta,
lasten suunnistusrata, pal-
lotutka, kirppispöytä, kahvio,
vohveleita, makkaraa. Tuotto
menee oppilaiden hyväksi.
Su 25.10. klo 11–13. Järj.
1. ja 2. luokan oppilaat van-
hempineen. Immolantie 9.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senio-
reita tietoteknisissä ongel-
missa kerran viikossa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kir-
jasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Digitalkkari
Digitalkkari 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.
Tapulin eläkeläiset
Ma 26.10. keittolounas 7e/
jäsen. Pelataan myös bin-
goa. Ajurinaukio 5, 2.Krs.

VIIKKI
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10
Luonnon ihmeitä –
öljyvärimaalauksia
Gardenian käytävägalleriassa
26.9.–5.11. Näyttelyyn vapaa
pääsy. Ma–to klo 10–17 ja la–
su klo 10–17 Koetilantie 1.
Viikin kirjaston Novellikoukku
kokoontuu jälleen neulei-
den ja novellien merkeissä
ke 28.10. klo 18–20.
Shashi Prabhan maalauksia
intialaisista jumalhah-
moista esillä Viikin kir-
jastossa 6.11. asti.

Malmin Palloseura ry:n

SYYSVUOSIKOKOUS

Malmin Palloseura ry, hallitus

pidetään torstaina 29.10.2015 klo 18.30
MPS:n toimistolla, os. Lyhtytie 24, 00750
Helsinki. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

KOKOUKSET

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

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

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi
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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!

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

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

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

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

Kaikki
sähköalan työt

Sähkö-Salo Oy

AUTOPALVELUITA

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

Tapanilan asema

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

Mosan Autohuolto Oy

Mosan Autohuolto Oy palvelee autoilijoita Tapanilassa.
Tarjoamme asiakkaillemme helppoa ja turvallista autoilua
huolehtimalla autoilijan puolesta auton kunnosta ja
hyvinvoinnista. Noudatamme tiukkoja laatukriteereitä
niin korjaustyössä kuin käyttämissämme varaosissa.
Palvelemme teitä nykyaikaisissa tiloissa Tapanilassa ja
korjaamollamme on käytössä kaikkiin automerkkeihin
soveltuvat testerit ja ohjelmat.

Huollamme myös takuun alaisia autoja ja luonnollisesti
niiden takuu säilyy. Tervetuloa!

Mosan Autohuolto Oy
Hiidenportti 10

Puh 09 350 6070
asiakaspalvelu@
$!+*#*')!%'!")!&(

Palvelemme
Ma-Pe 07.00-17.00
La Suljettu

PIKAHUOLTO
Avoinna klo 8-16

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

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

Lähitieto
joka

keskiviikko

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect
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Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntijohtaja Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto

Lähitieto
netissä

lahitieto.fi



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!




