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Uutiset:
Linja 69 ei palaa ennalleen.
Uutinen:
Pukinmäen koululaiset
huolissaan nuorisotalosta.
Urheilu:
Maailman parhaat
seinälle Tapanilassa.

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
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Soininen vaihtumassa
Pukinmäenkaareksi

s12

Kirkonkyläntie 3,
MALMI

09 3855878

Tervetuloa!

parturikampaamoalanko.fi

JUHLA-
KAUDEN
TARJOUS!

Väri- tai
permanentti-
käsittelyn
yhteydessä
ripsien ja

kulmien värjäys
veloituksetta!

(arvo 28€)

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30

la klo 9.00–14.00

Marian Konditoria Oy
Orakas 5,

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi

Tällä kupongilla
ota 4 maksa 2.

Tarjous voimassa
vain Heikinlaakson

myymälässä
29. – 30.10.2015

Munkki kuin
munkki!

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Aurinkoraidat
+leikkaus
+föönaus

79
pitkien hiusten lisä 15€

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

Voimassa 17.12.15 asti

puolipitkien hiusten lisä 7€

[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
mahdollinen. Hp. 145.000 €.
Tapperinkuja 11

Rakennusoikeus 333 m²,
asuntojen määrää ei rajattu. Meri
lähellä. Venepaikkaoikeus.
Tonttiosuus n. 875 m².
Hp. 270.000 €. Jollaksentie 19

PIENTALOTONTTI LAAJASALO

PAKILA OKT
Tilava rintamamiestalo 4h, k, sau-
na, varastotilat, autotalli n. 180m².
Kaukolämpö. Tontti 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

Yhdessä tasossa 4h, k, s, n. 140
m² +at/var. n. 25 m². Erinomainen
pohjaratkaisu. Hyvä kunto, rv -85.
Tontti n. 773 m². Hp. 320.000 €.
Hiirakonkuja 5

TAPANINVAINIO OKT

TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti, asuntojen luku-
määrä ei rajattu. Tontin koko 695
m². Rak.oikeus 174 m² + 30 m²/
as. Hp. 150.000 €.
Kiitäjäntie 17

Kovapohjainen länsirinnetontti
1277m². Rak.oikeus 319m². Saa
rakentaa 3 asuntoa. Autosuoja- ja
varastotiloja 30 m²/as.
Hp. 339.000 €. Kirvestie 11

TONTTI HEIKINLAAKSO

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

VUOKRATAAN PUISTOLA

VAIHDA TALVIRENKAAT AJOISSA!

SOITA JA VARAA
09 387 9282
AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

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

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

Voitosta ilmoitetaan toimeksiantajalle 19.12.2015

Puistola okt-tontti, 512m²
Päättyvän kadun varrella hyvä
rakennuspaikka jossa 0,25e:lla noin
128kem² rak.oikeus. Tarjouskaupan
lähtöhinta 120 000€. Nummikuja 5.
Tiedustelut Kirsi-Marja Johansson/
040 594 8231

Puistola Okt
175m²+9,5m²+16,5m³
4h, k, s, tkh, akh, sekä autotalli ja
varasto. Päättyvän kadun varrella,
yksitasoinen, tiiliverhoiltu okt,
paalutettu vankasti paikalleen.
Tontti 788m². Mh 359 000€. Num-
mikuja 5. Kirsi-Marja Johansson/
040 5948231, Tomi Suvinen/044
3355135

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 379 000€.
Sepeteuksentie 32. Kirsi-Marja
Johansson/ 040 5948231

Heikinlaakso Pt 104m²
3-4 h, k, s. Vuonna 2000 valm-
istuneessa taloyhtiössä käytän-
nöllinen hyväkuntoinen huoneisto.
Pohjaratkaisu toimii monenlaisille
perheille, mahdollisuus neljään
makuuhuoneeseen. Mh. 284.000 €.
Kalkkivuorentie 2
Kristiina Kellander-Sinisalo/
045 847 2272

Tapanila Rt 84,5m2

3h, k, s parv, piha ja var.
Mh.364.000€. Uutta vastaava
huoneisto. Kotinummentie 66.
Timo Kuosmanen/0400 397 731

1155365

Siltamäki Rt 81m2

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

Tapulikaupunki Kt 88,5m2

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

Tapulikaupunki Pkt 74,5m²
3-4h, k, kph. Palveluiden ja hyvien
kulkuyhteyksien varrella hyvä
kuntoinen koti. mh 165 439,24
vh 169 000€. Palovartiantie 20.
Tiedustelut Tomi Suvinen/044
335 5135

1153589

Malmi Kt 68,5m2

3h, k, kph/s, wc, las.parv. Toimiva
perheasunto Malmin sydämessä.
Mukavat huonetilat, rem. kph/
sauna, las.parveke etelään, heti
vapaa! 2/ 3 krs. Mh. 185 000€.
Vmh. 186 990€ Soidinkuja 1. Kai
Lehtola/044 514 0164

1157436

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

1159985

Tapaninvainio Pkt 58,5m2

2h, k, kph/s, wc, parv.
Valoisa läpitalon huoneisto huip-
pupaikalla! Tilavat huoneet, oma
sauna ja parveke. Hyvinhoidettu
yhtiö. Heti vapaa. Velaton lähtöhin-
ta 168 000€. Muuttolinnuntie 14.
Kai Lehtola/044 514 0164

1160380

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
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Talvea kohden

V
iime viikonloppuna kellot käännet-
tiin näyttämään talviaikaa, kesä jäi
virallisesti taakse. Tulevana viikon-
loppuna kuukausi vaihtuu marras-

kuuksi, mikä enteilee jo vahvasti talvea. Mone-
na vuonna Helsingin ensilumi on laskeutunut
maahan marraskuun loppupuolella. Autotee-
massamme muistutetaankin tarkistamaan talvi-
renkaiden kunto ja laittamaan tarvittaessa uudet
renkaat tilaukseen. Hyvät renkaat vähentävät sel-
keästi onnettomuusriskiä. Talven tuloon valmis-
taudutaan myös pihamailla. On aika haravoida,
leikata perennat alas ja suojata arat kasvit. Vii-
meiset istutuksetkin ehtii vielä tehdä ennen maan
jäätymistä.

Lokakuun lopussa, eli tulevana viikonloppuna
vietetään Pyhäinpäivää. Lauantaina vieraillaan
ahkerasti hautausmailla poisnukkuneita muista-
massa. Hautausmaiden portit ovat poikkeukselli-
sesti avoinna torstaista maanantaihin ympäri
vuorokauden. Pyhäinpäivänä moni lepopaikka
laitetaan talvikuntoon viemällä asettamalla havu-
ja ja kanervia haudan kaunistukseksi. Näin hau-
tausmaat ovat hienossa asussa isänpäivän koitta-
essa reilun viikon päästä. Pyhäinpäivää eivät
kaikki vietä mitenkään erityisesti. Silloin on hyvä
muistaa, että valtaosa kaupoista pitää ovensa lau-
antaina kiinni ja vastaavasti taas kukkakaupoissa
aukioloajat saattavat olla tavallista pidemmät.

Viime viikolla ja kuluvalla viikolla on monissa
yrityksissä ja kaupoissa näkynyt tavallista nuo-
rempaa väkeä töissä. Parhaillaan on menossa
koulujen yhdeksäsluokkalaisten työelämään
tutustumisjakso. Myös meillä täällä toimituk-
sessa on kaksi nuorta perehtymässä lehden
tekoon. Heidän tekemistään jutuista ja gallu-
peista saatte lähiaikojen lehdissä nauttia. Tällä
viikolla vietetään useissa kouluissa yrittäjyyspäi-
vää. Yrittäjät tekevät kouluille vierailuja kerto-
en omista yrityksistään ja yritystoimintaan liit-
tyvistä asioista. Yrittäjyyden arvellaan lisäänty-
vän melkoisesti lähitulevaisuudessa. Kaikkien
etu on, jos pidemmän yrittäjätaipaleen omaavat
auttavat uusia tuoreita yrittäjiä välttämään
sudenkuoppia. Siihen pyritään myös alueen
omassa yrittäjien paikallisjärjestössä. Yrittäjät
haluavat antaa panoksensa jo peruskoulussa
opiskeleville, jos siten voivat helpottaa esimer-
kiksi jatko-opintojen valitsemista.

Lauantaina vietetään
Pyhäinpäivää ja
valtaosa kaupoista
on kiinni.

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

LEF Ravintola
Thai-ruokaa, sushia, salaattipöytä ja kahvi
Ma–Pe 10.30–19
La 11–18
Su 12–18

9€
10€

Ma–Pe 10.30–21
La 11–19
Su 12–19

Malmin kauppatie 18, Prisman
talo, 2.kerros

Lounasbuffet:

Tervetuloa!

Annokset
myös
mukaan!

26.10.–8.11. Lounas buffetiin kuuluu juoma (Pepsi tai Pepsi max)

Pihlajamäentie 32

KUKKATALO LUUMUPUU
HELSINGIN HAUTAUSTOIMISTO

Kukkatalo Luumupuu avoinna
pyhäinpäivänä la 31.10. klo 9–17

ja su 1.11. klo 10–15
Tervetuloa!

www.luumupuu.fi09 387 7003 info@luumupuu.fi

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
29.10.-1.11.2015

ellei toisin mainita

Kariniemen
BROILERIN RINTALEIKE

699

Atria
TUORESUOLATTU
PIKKUKINKKU

699
kg

SATSUMA

099
kg

Tuore
NORJAN LOHIFILEE

795
kg

Ben&Jerrys
JÄÄTELÖT
500ml

499
kpl

JUHLA MOKKA

1000
3kpl
1 erä/talous

LEE

Erä!

Muut voimassa
olevat tarjoukset

osoitteessa
www.k-market.fi

kg

PERSIMON
Espanja

249
kg

NAUDAN ENTRECOTE PALA
Suomi

1590
kg

3
pkt

Siltamäen K-kauppiaan
viikon tarjoukset!

hyvää
pyhäinpäivää!

Tarjous voimassa 29.–30.10.
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Kellon siirtelyä ei kaipaa kukaan. Sivu 6.

TIMO TOSSAVAINEN

arkku Pyt-
tynen sai
kunniakirjan
toimimisesta

alueen ja eri toimijoiden
yhteistyön hyväksi ja ansi-
oksi katsottiin sekin, että
viime vuosina hän on toimi-

nut erityisesti ikäihmiset
huomioiden.

Pyttynen on toiminut Sil-
tamäen palvelutalon johta-

jana vuodesta 1993. Palve-
lutalo tarjoaa 50-paikkai-
sen kodin päihdetaustais-
ten palveluasumiseen. Yli

Markku Pyttynen
on vuoden Sisukas
SiSu-päivän kyläjuhlassa lauantaina julkistettiin tämän vuoden Sisukas,
kunnia lankesi Siltamäen Palvelutalon johtaja Markku Pyttyselle.

Tunnustuksesta ilahtunut Markku Pyttynen palkittiin Vuoden 2015 SiSuKas- kunniakirjalla ja pokaalilla. Pyttynen kertoi salaa toivoneensa, että osuisi joskus tunnustuksen
saajaksi.

125-vuotiaan pihapiirin ra-
kennuksiin on kunnostettu
tilat puutyö-, kutomis- ja lii-
kuntatoimintaan, jotka ovat
myös alueen asukkaiden
käytettävissä.

Markku Pyttynen on teh-
nyt hyvää yhteistyötä alueen
eri toimijoiden, kuten Mart-
tojen, Lionsien ja Siltamäki-
Suutarila –Seuran kanssa.
Hän teki tiivistä yhteistyötä
jo edesmenneen Liisa Nord-
manin kanssa kotiseututie-
don tallentamisessa Kansa-
laismuistiin, jonka arkisto
sijaitsee palvelutalossa.

Markku Pyttynen ilahtui
tunnustuksesta ja totesi ole-
vansa hyvin otettu saamas-
taan kunniasta.

–Arvostan kovasti yhtei-
söllisyyttä ja toivon, että
edelleen löytyy ihmisiä, jot-
ka haluavat tehdä tätä työ-
tä.

Teija LoponenM

Helsingin kaupungin
opetusvirasto haluaa Koti-
nummen ala-asteen koulun
ja Ylä-Malmin peruskoulun
yhdistyvän 1.8.2016 alkaen.
Sekä Kotinummen ala-as-
teen koulun että Ylä-Malmin
peruskoulun johtokunnat
puoltavat koulujen yhdistä-
mistä.
Asiaa on käsitelty opetus-

lautakunnan suomenkielisen
jaoston kokouksessa eilen.
Lopullisen päätöksen

tekee valtuusto.
Samalla kun koulut on tar-

koitus yhdistää, aiotaan kou-
lujen opilaaksiottoalueita
muuttaa niin, että Ylä-Malmin
peruskoulun oppilaaksiotto-
alueesta siirtyy osa Soinisen
koululle, joka yhdistyy Pukin-
mäen peruskoulun kanssa.
Muutoksen jälkeen alaluok-
kalaistenmäärä tulee Mal-
milla hieman lisääntymään
ja yläluokkalaisten vähenty-
mään.

Nyt koulujen yhteenlas-
kettu oppilasmäärä on 709.
Kotinummen ala-asteen
koulussa on 182 oppilasta
luokilla 1–6, ja Ylä-Malmin
peruskoulussa on 527 oppi-
lasta luokilla 1–9.
Alueella asuu noin 950

kouluikäistä.
Kaikki alueella asuvat eivät

valitse oman alueen koulua.
Kotinummen ala-asteen en-
simmäisen luokan oppilaista
66,7 prosenttia on koulun

oppilaaksiottoalueelta. Ylä-
Malmin peruskoulussa vas-
taava luku on 1. luokalla 75,9
ja 7.-luokalla 67,0 prosenttia.
Alueella asuvien oppilai-

denmäärän ennustetaan
kasvavan seuraavan kym-
menen vuoden aikana. Seu-
raavan kymmenen vuo-
den aikana 6–11-vuotiaiden
määrän ennustetaan kasva-
van noin 50:llä ja 12–14-vuo-
tiaiden yli sadalla.

Pirjo Pihlajamaa

Kotinummi ja Ylä-Malmi menossa yhteen
TEIJA LOPONEN

Pyttynen on
toiminut Siltamäen

palvelutalon
johtajana vuodesta

1993.

Kotinummen peruskoulu yhdistyy hallinnollisesti Ylä-
Malmin peruskouluun.
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Kaikistamaamme 20–29 –vuotiaista nuorista aikui-
sista asui vuokralla 55 prosenttia vuonna 2014. Henkilö-
määränä luku on 363 000 asujaa, ilmenee Tilastokeskuk-
sen tuoreesta tilastosta.
Määrä on noussut neljä prosenttia aikajaksolla 2005–

2014. Samaan aikaan omistusasujien osuus on hieman
vähentynyt.
Vanhempiensa luona nuorista aikuisista asui viime

vuonna 17 prosenttia eli 113 000 henkilöä. Vanhempi-
ensa luota pois oli muuttanut 550 000 henkilöä.

PP

Vuokra-asumisen suosio
hieman kasvanut

Töyrynummi
Pertunpellontie 3:n kerrostalon alakerrassa oleva
entinen liiketila remontoidaan päiväkodiksi.
Heka-Suutarila Oy:n omistamaan huoneistoon raken-

netaan uusi wc- ja suihkutila ja lämmityskeittiö. Ruoka
tulee päätoimipisteestä, jossa on myös henkilökunnan
sosiaalitilat.
Sisäänkäynnin eteen aidataan vastaanottopiha. Ul-

koilualueena toimii Pertunpellontie 3:n pihalla sijaitseva
leikkipaikka, päiväkoti Verson aidattu leikkipiha tai Silta-
kylän leikkialue.
Niin kaupungin varhaiskasvatusvirasto, kaupunkisuun-

nitteluviraston kaavoittaja, varhaiskasvatusvirasto ja ym-
päristökeskus ovat puoltaneet rakennusvalvontaviras-
tolle huoneiston käytönmuutosta.
Rakennusvalvontavirasto on katsonut naapureiden

kuulemisen tarpeettomaksi hankkeen vähäisyyden ja
asemakaavan sisällön takia. Asemakaavan mukaan ra-
kennuksen maantasokerroksessa saa olla liike-, toi-
misto- tai työtiloja. Liiketilan käyttö päiväkotina on viras-
tonmukaan vähäinen poikkeaminen kaavanmukaisesta
käyttötarkoituksesta.

PP

Verson sivupisteellä
rakennuslupa

Viikki
Helsingin kaupungin asuntolautakunta on valmis
puoltamaan korkotukilainahakemusta, jota TA-Asumis-
oikeus Oy:n Asumisoikeus Oy Helsingin Ristiretkeläis-
tenkatu 11 ja 20 hakee tonttinsa rakentamista varten Vii-
kissä.
Ristiretkeläistenkadulle on tarkoitus tehdä kaksi kol-

mekerroksista kerrostaloa, yksi kaksikerroksinen rivitalo
ja kuusi kaksikerroksista paritaloa. Asunnot ovat asumis-
oikeusasuntoja ja niitä tulee yhteensä 77 asumisoikeus-
asuntoa.
Asuinneliömetrin hankinta-arvoksi on laskettu tulevan

liki 4 000 euroa.
Yhtiö hakee korkotukilainaa Asumisen rahoitus- ja ke-

hittämiskeskukselta. ARA voi myöntää lainaa, jos kunta
puoltaa hanketta. PP

Yhteensä 77 kodille
haetaan lainaa

Isonpellontien, Pukinmä-
enkaaren ja Rälssintien liitty-
mä aiotaan muuttaa kierto-
liittymäksi, ja Pukinmäen-
kaaren ja Kehä I eteläisten
ramppien liittymää ja pysäk-
kejä muokataan uusiksi.

Kiertoliittymän on tarkoi-
tus helpottaa etenkin Ison-
pellontien ja Rälssintien lii-
kennettä ja parantaa liiken-
neturvallisuutta.

Nyt Isonpellontielle kään-
tyminen Pukinmäenkaar-
ta etelästä tultaessa on Hel-
singin kaupungin kaupun-
kisuunnitteluviraston liiken-
nesuunnittelijan mukaan
koettu vaaralliseksi huonon
näkyvyyden ja vastaantule-
van liikenteen vuoksi etenkin
aamuruuhkassa. Tilanne on
sama Rälssintien ylittävällä
pyörätien jatkeella, jossa on

tapahtunut useita pyöräilijän
ja autoilijan välisiä onnetto-
muuksia.

Kehä I:lle lännestä tulevan
rampin ja Pukinmäenkaaren
liikennevalo-ohjattuun liit-
tymään järjestetään rampil-
ta oikealle kääntyville kulku
valo-ohjauksen ohi. Suunni-
telman mukaan tämä niin sa-
nottu vapaa oikea parantaa
liittymän välityskykyä ja su-
juvoittaa liikennettä.

Pukinmäenkaarella Ison-
pellontien eteläpuolella si-
jaitsevat bussipysäkit tullaan
pidentämään kahden bussin
pituisiksi.

Isonpellontien liikenne-
suunnitelma liittyy Isonpel-
lontien asemakaavamuu-
tokseen, jonka Helsingin
kaupungin kaupunkisuun-

nittelulautakunta hyväksyi
viime viikon tiistaina. Samas-
sa kokouksessa lautakunta
hyväksyi Isonpellontien ase-
makaavamuutoksen. Kun
kaavasta tulee valtuustopää-
tös ja kaava saa lainvoiman,
voi Isopellontielle rakentaa
yli 300 asukkaalle kerrosta-
lokoteja sekä yrityksille toi-
mitiloja.

Isonpellontiestä on tarkoi-
tus tehdä tonttikatu, jossa on
30 km/h nopeusrajoitus. Ja-
lankulkijat menevät kadun
eteläpuolta ja pyöräilijät ajo-
rataa. Kadun päähän raken-
netaan kääntöpaikka.

Tulevan asuinkorttelin au-
tot pysäköidään korttelin pi-
han puolen paikoille tai ton-
tille kohtisuoraan Isonpel-
lontiehen nähden. Pysäköin-
tipaikan takana on kahden

metrin peruutustila, jotta py-
säköintipaikalta lähtevä au-
toilija ja kadulla liikkuja eh-
tivät havaita toisensa ajoissa.

Liiketonteille tulee niiden
parkkipaikat. Kadunvarsipy-
säköinti on nykytapaan kiel-
letty.

Asuinalueen ja Vantaan-
joen väliin tulee kevyen lii-
kenteen väylä, joka jatkuu
Käskynhaltijantien sillan ali
Vantaanjoen vartta etelään.
Puistoyhteyden ja Isonpel-
lontien välillä on merkitty
yhteys asuinalueen itäpuolel-
le. Pukinmäenkaarella jalan-
kulku ja pyöräily erotellaan
toisistaan. Rälssintien yli
menee suojatie ja pyörätien
jatke, jonka turvallisuutta
parannetaan muotoilulla.

Pirjo Pihlajamaa

Pukinmäkeen kiertoliittymä

Linjaa 69 ei voi palauttaa
Elielinaukiolle, sillä keskus-
takirjasto nousee Elielinauki-
on entisten bussipysäkkien
päälle. Sen sijaa linjan pääte-
pysäkki siirtyy syksyllä 2016
Kampin Salomonkadulta
Kampin kauppakeskuksen
terminaaliin. Muuton syynä
on se, että Espoon bussit
poistuvat Kampin terminaa-
lista, kun länsimetro aloittaa.

Lähitiedon lukijaa huo-
lestuttaa, että kun 69 ei me-
ne enää Mannerheimintietä,
jossa ovat muun muassa Fin-
landia-talo ja Oopperatalo,
saa Helsingin Seudun Liiken-

ne lopulta syyn lakkauttaa
koko linjan.

HSL:n liikennesuunnitte-
lija Miska Peuran mukaan
syytä huoleen ei ole.

– Lokakuun alkupuolen
nousijamäärätietojen perus-
teella linjan 69 nousijamää-
rät ovat olleet noin kymme-
nen prosenttia suuremmat
kuin viime vuonna samaan
aikaan. Kasvu näyttäisi tul-
leen Töölöstä. Näissä luvuis-
sa on toki mukana sellai-
sia matkoja, jotka olisi voi-
tu tehdä muillakin Töölön
kautta kulkevilla linjoilla,
mutta myös Töölön pysäkeil-

tä Pasilan ja Malmin suun-
taan nousseiden matkustaji-
en määrä on kasvanut selväs-
ti, kertoo Peura.

Linja 69 ei Peuran mukaan
ollut kovin käytetty Man-
nerheimintiellä. Hän uumoi-
lee syyksi sen, että juna toi
matkustajat Koillis-Helsin-
gistä linjaa 69 nopeammin
keskustaan, ja sieltä jalan tai
muilla julkisilla Mannerhei-
mintielle.

–On totta, että monet kult-
tuuripaikat ovat Mannerhei-
mintien varressa. Ne eivät
kuitenkaan tuoneet linjalle
69 kovin paljon matkustajia.
Linja kulkee joka päivä aa-
musta iltaan, mutta ooppe-
rassa tai konsertissa käydään
tyypillisesti melko harvoin ja
tiettyyn aikaan.

Nyt linja 69 palvelee pa-
remmin matkustajia Töölös-
tä Pasilaan. Reitin varrella si-
jaitsevat myös Töölön ja Ki-

velän sairaalat.
– Koska Töölön sisäosis-

sa on tiiviin asutuksen lisäk-
si myös paljon muita toimin-
toja, riittää siellä hyvin mat-
kustajia joukkoliikenteeseen
koko päivän ajaksi.

Linjan 69 palauttaminen
Mannerheimintielle ei kuulu
tämän hetken suunnitelmiin,
mutta tilanne voi kuitenkin
muuttua.

– Asiaa varmasti tarkas-
tellaan uudelleen siinä vai-
heessa, kun ratikkalinjojen
reitteihin tehdään muutok-
sia Töölön suunnalla. Rai-
tioliikenteen linjastosuunni-
telmassa olemme esittäneet
linjan 2 reitin muuttamista
siten, että se tarjoaisi yhtey-
den Pasilasta Töölöön Rune-
berginkadulle. Linjan 2 reit-
timuutos toteutuu aikaisin-
taan syksyllä 2017, kertoo
Peura.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Linjalla 69 on
hyvät elinmahdollisuudet
Elokuusta alkaen on Malmilta keskustaan
ajavan bussilinjan 69 päätepysäkki ollut
Elielinaukion sijaan Salomoninkatu Kampissa.
Päätepysäkki piti siirtää keskustakirjaston
rakentamisen takia. Vuoden päästä
päätepysäkki siirretään jälleen, mutta ei
takaisin vanhalle paikalleen.

Linja 69 oli vähällä loppua
kokonaan, mutta kansanliike

pelasti monille tärkeän
bussin.

Kalat alkoivat nousta Longinojassa viime torstaina.
Malmilla asuvaMaaret Ahlsved kuvasi tämän upean

koirastaimenen vonkaleen Savelan Shell-huoltoaseman
lähellä.
Juha Salonen Longinoja-ryhmästä kertoo kuvassa nä-

kyvän radiolähettimellä varustettu 61-senttinen koiras-
taimen. Se oli ottanut suunnakseen kulkea Kehä I:n ali.

TL

Koirastaimen lähti liikkeelle

MAARET AHLSVED
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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

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.

Veera täyttää 31.10.2015
9v. Onnea suloiselle
Veeralle toivottavat
Isomummi ja Isovaari

Nalle heitti kuperkeikan,
mukaan pyysi siskon ja
veikan. Pupu pensaastansa
hiipi mukaan luuli, ettei
sitä nähnyt kukaan. Iloita
yhdessä nyt saamme -
Onnittelut Almalle jaamme.
Onnea 3-vuotiaalle 29.10.
Rakkaudella: äiti, isi, siskot,
veikka, mummit, vaari,
Mira kummi ja kaverit.

CHEDDAR
HOTDOG

+ JUOMA 0,4 l

4,95
saa
tavil
la rajoitetunajan!

PEHMO-
HARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

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

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

!

KESÄ/TALVI-
TEHOPESU

Halutessasi kuumavahalla

19,90€
Tällä kupongilla

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

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

!

Etu voimassa Neste Oil
Metsälässä 30.11.2015 saakka.

750
/hlö (norm. 9,50)
Tällä kupongilla
max. 4 hlöä/kuponki

Neste Metsälän
lounasbuffet:

!

arkisin klo 9.30-14.30

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

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

Neste Oil K-market Malmi avoinna pyhäinpäivänä 31.10. klo 8-24
Neste Oil Metsälä avoinna 24h

24h
NesteoilMetsälä

Avoinnakellonympäriympärääräääää iyympäääääääääääärärrri

BestRent.fi

KAIKKIIN
KULJETUSTARPEISIIN

Plussaa ostoksistasi

hyvän fiiliksen liikenne-
asemapitää sinustahuolta

MUISTA VAIHTAA TALVIRENKAAT AJOISSA! SOITA JA VARAA AIKA 09 387 9282 TARJOUS! HENKILÖAUTOT 25€, PAKETTIAUTOT 30€
AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

NÄLKÄEI KATSOKELLOA!
Neste Oil Metsälässä tarjolla

yökeitto klo 22-03. Seisovan pöydän
kotiruokalounas arkisin 9.30-14.30
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Elintarviketurvallisuus-
virasto Evira kehottaa leh-
tipuita käsitteleviä ihmisiä
tarkkailemaan, näkyykö leh-
tipuissa merkkejä aasianrun-
kojäärästä. Vaarallisen kas-
vintuhoojan kaksi edustajaa
on löydetty teollisuusalueen
jalkakäytävältä Vantaalta.

Ilta-Sanomien mukaan
löytöpaikka on Itä-Hakki-
la. Sinne ei ole Suurmetsästä
montaa kilometriä. Alueelta
aiotaan kaataa kolme heh-
taaria metsää Eviran suosi-
tuksesta. Muutoin on riski,
että lehtipuita kuolee laajal-
ta alueelta.

Kuoriaiset ovat saattaneet
tulla Suomeen esimerkiksi
kiinalaisen puupakkausma-
teriaalin mukana.

Suomessa on keväällä
2015 löydetty kahdesti elä-
viä aasianrunkojäärän touk-
kia. Ne löytyivät Kiinas-

ta tuotujen kivien puupak-
kauksista. Aasianrunkojää-
riä on levinnyt pakkauksista
luontoon ainakin Saksas-
sa, Sveitsissä, Hollannissa,
Ranskassa, Itävallassa, Itali-
assa ja Englannissa.

Aasianrunkojäärälle kel-
paa melkein kaikki maam-
me lehtipuut. Jäärän toukat
syövät puunrunkoon sen si-

sällä suuria käytäviä, ja sit-
ten puu on entinen. Tuhot
ovat alkuvaiheessa liki huo-
maamattomia.

Toukka kasvaa kuoriaisek-
si kahdessa vuodessa. Jäärä-
aikuinen elää vain noin kuu-
kauden. Se tulee ulos puus-
ta halkaisijaltaan noin yhden
sentin reiästä.

Pirjo Pihlajamaa

Viime sunnuntaina on jäl-
leen saatu nukkua tuntia
pidempään, kun kellot on
taas siirretty talviaikaan.
Tämä voi kuitenkin aiheut-
taa sisäisen kellon häiriinty-
mistä joillain ihmisillä var-
sin pitkäksikin aikaa. Kesä-
talviaikaa vastaan onkin

noussut kansalaisaloite, jol-
la pyritään saamaan Suo-
men kellot käymään vuoden
ympäri Keski-Eurooppalai-
sen aikavyöhykkeen tahtiin.

Ensimmäistä kertaa kesä-
aikaa kokeiltiin Suomessa
1942, mutta pysyvästi sii-
hen siirryttiin vasta vuonna

1981.
Alunperin kesäaikaa on

perusteltu energiansäästöl-
lä, aurinkoisen ajan lisään-
tymisen periaatteessa vä-
hentäessä sähkövalaisun
tarvetta, mutta tutkimukset
ovat osoittaneet, ettei tällä
ole varsinkaan pohjoisessa

huomattavaa merkitystä.

Aiheesta on ollut aikai-
semminkin kansalaisaloite,
vuonna 2012 alkanut Kesä-
ajasta luopuminen. Se ei
kuitenkaan kerännyt kuin
16 732 kannatusilmoitusta,
mikä ei riitä eduskunnan
käsittelyyn pääsemiseen.

Uudella kansalaisaloit-
teella on tällä hetkellä 5433
kannatusilmoitusta. Aloite
tarvitsee vähintään 50 000

kannattajaa, jotta se menee
eduskunnan käsiteltäväksi.
Talviaikaan liittyvän aloit-
teen allekirjoittaminen on
mahdollista 8.4.2016 as-
ti, osoitteessa kansalaisaloi-
te.fi.

Maaliskuun viimeisenä
sunnuntaina käännetään
jälleen kellot eteenpäin ke-
säaikaan. Vaihdos tapahtuu
kello 03.00 yöllä.

Aino Heikka
TET-harjoittelija

Pysyvästi talviaikaan?
Pitäisikö Suomen siirtyä pysyvästi yhteen aikaan? Tätä
mieltä ovat ainakin Yhteiskunnan rasitteet kesä-talviaika
pois -kansalaisaloitteen virillepanijat.

Kellojen siirto on työlästä hommaa ja lisäksi se saattaa sekoittaa ihmisen sisäisen kellon. Kuvassa Malmin Korupajan kelloja.

Yksi aika riittäisi hyvin mi-
nulle, huono keksintö tuo
alunperinkin oli. Kannattaisin
kyllä aloitetta.

Mitä mieltä
kellonsiirrosta?

Pico Laaksonen
Malmi

Kyllä pitäisi olla aina sama
aika, turha oli alunperinkään
alkaa vaihtaa. En ole kuullut
kansalaisaloitteesta, mutta
hyvältähän se vaikuttaa.

Mitäs sitä turhaan kelloja
siirtelemään. Voisihan tuon
aloitteen allekirjoittaa, jos
olisi netti.

Raimo Kononen
Malmi

Irja Aho
Malmi

AINO HEIKKA

Onko olemassa toimijaa, joka on teh-
nyt Helsingin kaupungille vuokra- tai
ostotarjouksen kentän alueen ja raken-
nusten hallinnasta Finavian luopuessa?

Kenttäalue jäänee omistajansa vapaas-
ti käytettäväksi vuokrasopimuksen päät-
tyessä.

Onko olemassa sopimusta tai käy-
däänkö neuvotteluja liikenneministeri-
ön tai ilmailuhallinnon kanssa Malmin
kentän lentotoiminnan jatkamisen vaa-
tivista luvista ja käytännöistä Finavian
ilmoitettua vetäytyvänsä sieltä? Yksityi-
nen lennonjohto Helsinki-Vantaan nou-
su- ja laskeutumissektorilla?

Jos vastaus edellisiin kysymyksiin on

KYLLÄ, olisi hyvä saada tieto julkisuu-
teen.

Jos vastaus on EI, niin eikö olisi syytä
aloittaa taistelu kentän jatkumisen puo-
lesta näistä seikoista?

Kaupungillahan lienee oikeus suunni-
tella vapautuvalle tontilleen sen kannalta
kannattavaa toimintaa. Jos se on asunto-
ja, niin sitten on. Jos se on lentotoimin-
taa, joka antaa kaupungille tuloja maa-
alueen vuokrana, niin sitten se on se.

Suojelu ilman alueen hallintaa ja lento-
toiminnan lupia on turhaa.

Kunnioittavimmin
Esko Vepsä

Eläkeläinen kiitotien ”alta”.

Avoin kirje Malmin lentokentän ystäville

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.

Aasianrunkojäärä on 2-2,5 sentin pituinen, mustaval-
koinen ja muistuttaa ulkonäöltään sarvijaakkoa, joka
taas on väriltään harmaanruskea.

Evira varoittaa jäärästä
Viikki

PÄIVI RONNI / EVIRA
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-PE 29.–30.10.2015 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 Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Ruotsi

Kalamestariltamme tuoreet
LOHIMEDALJONGIT
Norja

Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE

Kalamestariltamme
KYLMÄ- ja LÄMMINSAVU-
LOHISALAATIT

ERÄ
TUORE KARITSAN PAISTI
Chosen by Farmer’s, Uusi-Seelanti

TAATELI 200 g
5,00/kg, Tunisia

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
6,33/kg, myös tumma paahto

BANAANI
Ecuador

HK takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE
palana,
PIHVEINÄ 19,95 kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 3,59 pkt (7,18/kg)

-11%

PERJANTAINA Ilmainen
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Kalamestariltamme
SIIANMÄTI
Kanada

Kalamestariltamme tuore
KIRJOLOHENMÄTI
Suomi
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3490
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kg 950
raj. 1 erä
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–Luotettavat työntekijät,
vastaa joukko nuoria, kun
heiltä kysyy, mikä on paras-
ta Pukinmäen nuorisotalos-
sa.

– Ja ruoka, he lisäävät
nauraen.

Kaikki ovat käyneet talol-
la jo vuosia, osa ensimmäi-
sestä luokasta alkaen.

–Siitä on tullut kuin toi-
nen koti, kuvailee Jenna Pa-
tama.

Nyt ainakin työntekijät
ovat vaarassa vaihtua, sillä
Helsingin kaupunki on ot-
tamassa nuorisotalon hal-
tuunsa sen toimintaa pyörit-
täneeltä HNMKY:ltä. Op-
pilaat pelkäävät, ettei tun-

nelmakaan olisi sama, jos
tutut työntekijät lähtisivät.
Niinpä nuoret päättivät
tarttua toimiin, ja Vanotit
Muyaun, Kaarina Karjalai-
sen sekä Amanda Wikblan-
din johdolla he alkoivat ke-
rätä nimiä adressiin luokkia
kiertämällä.

–Adressin kerääjien kans-
sa tullaan keskustelemaan
talon ja sen työntekijöiden
kohtalosta, mutta kokouk-
sen ajankohtaa ei olla vie-
lä päätetty, kertoo Merja
Hovi, vastaava suunnitelija
nuorisoasiain keskuksesta.

Nuorisotalosta on todel-
la tullut tärkeä paikka näille

teineille.
–Siellä voi tanssia, laulaa,

pelata tai vaan hegailla ka-
vereiden kanssa, sanovat ta-
lon vakiokävijät.

Nuorisotalolla toimii
myös mopohalli ja bänditi-
la ja siella järjestetään dis-
coja sekä erilaista harrastus-
toimintaa.

Pitämällä samat tärkeik-
si tulleet työntekijät luotai-
siin jatkuvuutta nuoren elä-
mään.

– Se tunnelma on jotain
erityistä, se on hyvä paikka
kasvaa.

Aino Heikka
TET-harjoittelija, Pukin-

mäen peruskoulu

Nuorisotalo kuin
toinen koti
Pukinmäen peruskoulun oppilaat vastustavat Pukinmäen nuorisotalon
siirtymistä Helsingin kaupungin vetämäksi adressilla.

Pukinmäen nuorisotalo on noin 40:n nuoren kantapaikka.

Pukinmäki

AINO HEIKKA

Omakotitalon venynyt
rakennusprojekti teettää
töitä Helsingin kaupungin
rakennusvalvontavirastol-
le. Virasto myönsi vuonna
2005 omakotitaloa koske-
van rakennusluvan. Lupa
oli voimassa vuoden 2010
loppuun. Työ käynnistyi
keväällä 2006.

Marraskuussa 2007 ton-
tille katselmuksen tehnyt
rakennusvalvontaviraston
tarkastusinsinööri havait-
si, että pääpiirustukset ei-
vät täsmänneet muun mu-
assa julkisivun, ajotien ja
pellettilämmitysjärjestel-
män osalta. Tarkastusinsi-
nööri kehotti työmaavas-
taavaa laittamaan suunni-
telmat ajan tasalle.

Huhtikuussa 2009 koh-
teen naapurit kysyivät kau-
pungin rakennusvalvon-
nalta alati jatkuvan talo-
projektin etenemisestä sekä
valittivat savusta. Edellis-
kuussa kohteessa oli pi-
detty osittainen loppukat-
selmus, jossa rakennusval-
vonnan edustaja kehotti te-
kemään ulkotyöt loppuun
ja antoi sisätiloille käyttö-
luvan lukuun ottamatta
pellettilämmitysjärjestel-
mää. Taloa oli käytetty jo
ennen loppukatselmusta.

Rakennuslupa päättyi,
eikä rakentaja hakenut jat-
koajalle lupaa, vaikka ul-
kotyöt jatkuivat. Elokuus-

sa 2013 rakennusvalvon-
taan tuli naapurin kirjalli-
nen valitus, jossa todettiin,
että kiistanalainen raken-
taja oli tehnyt tonttinsa ra-
jalle kaksi vajarakennusta
naapurilta kysymättä.

Rakennusvalvontaviras-
ton rakennusmestari kä-
vi tontin pihalla mittanau-
han kanssa. Sen lisäksi, et-
tä molemmat vajat olivat
0,7 merin päässä rajasta
oli tontin ajoyhteys vää-
rässä paikassa, asemakaa-
van ja rakennusluvan edel-
lyttämää raja-aita puuttui,
pientaloon oli tehty luva-
ton terassi kaiteineen, tois-
ta sisäänkäyntiporrasta ei
ollut toteutettu, talon ik-
kunajakoa oli muutettu ja
samoin takalle tarkoitetun
piipun paikkaa.

Rakennusvalvontavi-
rasto vei asian rakennus-
lautakunnalle, joka loka-
kuussa 2013 määräsi
talonrakentajan sakon
uhalla tekemään talotyöt
valmiiksi vuoden 2013
loppuun mennessä, jotta
kohteessa voi tehdä loppu-
katselmuksen. Tähän
rakentajalta tuli vastaus,
että rakentaja oli olettanut,
että pääsuunnittelija olisi
lähettänyt rakennusval-
vonnalle sen kaipaamia
dokumentteja, ja että pää-
suunnittelija asui toistai-

seksi ulkomailla. Rakenta-
ja kertoi hankkivansa
uuden pääsuunnittelijan,
vetosi sairastumiseen ja
pyysi projektille jatkoaikaa
vuoden 2014 toukokuun
loppuun saakka. Raken-
nuslautakunta hyväksyi
takarajan.

Mitään ei tapahtunut.
Siksi rakennuslautakunta
määräsi helmikuussa 2015
rakentajan maksamaan
valtiolle kertyneet uhka-
sakot, kiinteän 4000 eu-
ron peruserän sekä 700 eu-
roa jokaiselta kertyneeltä
kuukaudelta eli yhteensä 8
900 euroa. Rakentaja valit-
ti Helsingin hallinto-oikeu-
teen, joka syyskuussa 2015
jätti valituksen tutkimatta,
koska se oli tehty valitus-
ajan päättymisen jälkeen.
Sakkoja ei maksettu.

Rakennusvalvonta kä-
vi tontilla viime kuussa to-
deten, ettei velvoitteita ol-
lut noudatettu. Tieto vie-
tiin reilu kolme viikkoa
sitten rakennuslautakun-
nalle, joka velvoitti raken-
tajaa maksamaan valtiol-
le vanhojen sakkojen lisäk-
si 5600 euron uhkasakot
ja kaupungille 800 euron
valvontamaksun, jos ei vel-
voitteita aleta parin kuu-
kauden kuluessa noudat-
taa.

Pirjo Pihlajamaa

Rakentajalle lisää uhkasakkoja
Suutarila

Pukinmäen Martat
vierailivat Naistenklinikan
osastolla 52 lokakuun
puolivälissä. Martat lah-
joittivat Naistenklinikalle
71 kutomaansa toukka-
pussia vastasyntyneitä läm-
mittämään, sekä lisäksi
yhdeksän pikkupeittoa ja
13 paria kudottuja sukkia.

Pukinmäkeläismarttojen
puheenjohtaja Marjukka
Hautanen ja viemiset vas-
taanottanut osastonhoitaja
Kaisa Honkanen haluavat
kiittää kaikkia innokkai-
ta kutojia ja lankoja lahjoi-
tuksina antaneita. Kutojien
urakalle löytyy kyllä käyt-
töä.

Teija Loponen

Martoilta
toukkapusseja
Naistenklinikalle

Pukinmäen Marttojen
puheenjohtaja Marjukka

Hautanen ja sihteeri
Helena Raitio luovuttivat

osastonhoitaja Kaisa
Honkaselle kolme

valtavaa kassillista
marttojen vauvoille

kutomia lämmikkeitä.
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Lähitieto tuo
lähiyritykset luo

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

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
''')4:.52$62$5:17-/1$$-3)*(&-.&2
Seurakunta facebookissa:
''')8-#:+""/)#"&(&-.&2$5:17-/1$3-

Hautausmaan kynttilämeri.
Kaipuun liekki sydämessä.

Palava pensas, jossa
Jumala puhuu.

VIIMEINEN TAHTONI – iltapäivä
omaan kuolemaan valmistautumises-
ta Pihlajamäen kirkolla la 7.11. klo
12–16. Mitä voimme tehdä helpottaak-
semme jälkeemme jäävien läheisten
elämää. Keskustelussa sairaalapap-
pi, psykoterapeutti Aino Bärlund ja
lakimies Mari Holopainen. Musiikkia
Kristiina Olanto. Kevyt lounas ja kah-
vit, 10 e. Ilmoittautuminen viim. 5.11.
mennessä kirkolle p. 09 2340 4427.

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)

PARISUHDEILTA
Siltamäen seurakuntakodilla to 29.10.
klo 18–20. Päivi Sutinen: Uusperheen
haasteet ja mahdollisuudet.
Tule löytämään työvälineitä parisuhteen
arkeen! Voit tulla yksin tai kaksin. Ei ryh-
mäkeskusteluja. Sopii monen ikäisille ja
monenlaisissa elämäntilanteissa oleville.
Lastenhoito järjestetty.

PYHÄINPÄIVÄ HAUTAUSMAILLA
Pyhäinpäivänä on tapana käydä sytyttä-
mässä kynttilöitä haudoille ja viedä kukkia.
Hautausmaiden portit ovat auki kellon
ympäri torstaiaamusta 29.10. klo 7 alkaen
maanantaihin 2.11. klo 22 saakka kaikilla
Helsingin seurakuntien hautausmailla eli
Hietaniemessä, Malmilla, Honkanummella,
Maunulassa, Kulosaaressa ja Östersundo-
missa. Hautausmailla voi sytyttää kynttilän
myös muualle haudattujen muistoksi.
Hartaus Malmin hautausmaalla isossa
kappelissa la 31.10. klo 14.

PYHÄINPÄIVÄ VERKOSSA
,:7//"5201$ ''')!%492$!9209)* /-133- 0"2
seurata pyhäinpäivän iltana, kun ihmiset
käyvät sytyttämässä kynttilöitä Hietanie-
men hautausmaan muualle haudattujen
muistomerkille. Oman kynttilän voi somes-
sa sytyttää hashtagin #pyhäinpäivä alle.

KOULUTIE TANSANIASSA
-ilta Siltamäen seurakuntakodilla 3.11.
klo 18. Nimikkolähetti Katri Niiranen-
Kilasi ja tansanialaisen kristillisen
koulun rehtori James A. Somi.
Niiranen-Kilasi työskentelee Pohjois-
Tansaniassa kirkon ylläpitämässä
Makumiran yliopistossa opettajien kou-
luttajana. Opettajista on suuri pula.
Rehtori Somi on monin tavoin kehittä-
nyt Ngarenanyukin kristillistä koulua,
jossa keskellä savannia on muun
muassa toimiva vesivoimala, oma säh-
kögeneraattori ja hyvä navetta. Koulu
on sisäoppilaitos, jossa opiskelee yli
400 yläkouluikäistä lasta ja nuorta.
Oppilaista pidetään hyvää huolta. Reh-
tori Somi toivoo, että koulu voisi toimia
esimerkkinä myös muille tansanialai-
sille kouluille.

PAIKKOJA

RAJOITETUSTI

Muistailmoittautua

Muista
ua

Tule mukaan kuulemaan, miten julkiset palvelut
auttavat yritystäsi eteenpäin. Paikalla asian-
tuntijoita muun muassa TE-palveluista, Helsingin
yrittäjistä sekä NewCo YritysHelsingistä.
Luvassa myös tarjoilua, tervetuloa!

HAAGA-HELIA:n Malmin toimipisteen auditorio, Hietakummuntie 1 A. Maksuton tilaisuus

AFTERWORK 4.11. klo 17

YRITTÄJÄNJÄNJJ
OLKAPÄÄ!

JULKISET PALVELUT PK-YRITYK
SILLE

Helsingin Yrittäjät - Koillis-Helsinki ry
c/o Meena K. Oy
Kehäkukantie 6, 00720 HELSINKI
koillis_helsingin@yrittajat.fi
www.kohy.fi

After work ja syyskokous
kokoavat yrittäjät yhteen

Ensi viikolla
toteutetaan
ensimmäistä kertaa
After work -tapahtuma
yhdessä Helsingin
nuorten yrittäjien
ja Haaga-Helian
opiskelijoiden kanssa.

After work on
kaikille yrittäjille
ja yrittäjyydestä
kiinnostuneille avoin
tilaisuus, lämpimästi
tervetuloa!

Ilmoittauduosoitteessa
www.tinyurl.com/
afterwork411

Koillis-Helsingin Yrittäjien syyskokous
järjestetään 23.11. kello 18–20 Malmin jää-
hallin kokoustilassa, osoite on Talttakuja 6
Ala-Malmilla. Huomaamuuttunut paikka!

Voileipäkahvit tarjolla 17.45 alkaen.

Kokouksen aluksi Helsingin Yrittäjien kehit-
tämispäällikkö Kaisa Välivehmas esittelee
ESR-rahoitteiset DIgiopisto- ja XL Knowhow/
XL-osaaja -hankkeet.

Varsinaisessa syyskokouksessa valitaan
muunmuassa hallituksen puheenjohtaja
ja uudet jäsenet erovuoroisten hallituksen
jäsenten tilalle.
Käy ilmoittautumassa tilaisuuteen
Koillis-Helsingin Yrittäjien nettisivulla!

Syyskokous
Malmin jäähallissa

Koillis-Helsingin Yrittäjien loppusyksyyn sisältyy kaksi merkittävää
tapahtumaa. Ilmoittaudu heti niihin mukaan!

M
ERJA

CARLAN
DER

Octoberfesteilla nautittiin
Tunnelma oli katossa, kun runsas
seitsemänkymmentä yrittäjää
aveceineen ja ja ystävää
kokoontui lokakuun alussa
ravintola Kaari 18 juhlatelttaan
viettämään iloista Oktoberfest-
iltaa. Tilaisuudessa palkittiin uusi
Vuoden yrittäjä, Tuukka Saimen.

Octoberfestissa oli mukana myös
kaksi yhdistyksen perustajajäsen-
tä, Antero Myllynen ja
Hannes Karppinen.

Kirkonkyläntie 6,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 5350

Vihertalo
Lintumäki OyTuulen tuvalla Puistolassa

28.–29.11.2015 klo 10 – 15.00
Ylermintie 2 00760 Helsinki

P.044 3525671/Sinikka

Perinteiset
käsityöläisten

joulumyyjäiset

Pihlajamäen ostoskeskuksen ainoa kukkakauppa.

Kukka Meripihka

Meripihka;e 3, 00710 Helsinki. Puh. 09 387 6112
kukka@kukkameripihka.fi

Pyhäinpäivänä 31.10. avoinna klo 9–18
Sunnuntaina 1.11. klo 9–16

Joka 10. kerta
kaupan päälle!

044 944 1445
Malmin raitti 12, Malmi

Boonmee
hieronta
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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

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

AUTOTTALVIKUNTOON!

Talvirenkaisiin vaihto on
tärkein asia. Talvirengas-
pakko kestää joulukuusta
helmikuun loppuun. Tarvit-
taessa talvirenkaat saa vaih-
taa alle jo marraskuussa.
Myös renkaiden ilmanpaine
on syytä tarkistaa, liian pie-
ni paine lisää kulutusta mer-

kittävästi. Ilman kylmene-
minen voi laskea rengaspai-
netta.

Vaihda nesteet. Jos öljyn-
vaihdosta on kauan, kan-
nattaa se tehdä ennen pak-
kasia. Samalla on syytä tar-
kistaa jäähdytys- ja lasinpe-
sunesteet.

Auton puhdistusvälineet
ovat välttämättömät lumi-
pyryssä. Hyvä harja, ikku-
naraappa ja myös pieni la-
pio kannattaa lisätä varus-
teisiin. Tarkista myös niiden
kunto, sillä vialliset välineet
naarmuttavat auton pintaa.

Kaikkea ei tarvitse teh-
dä itse. Usein on parempi
kääntyä ammattilaisen puo-
leen.

Aino Heikka

Muista auton
talvihuolto
Alkaa jälleen olla aika valmistella autoa
Suomen talvea varten. Mitä kaikkea pitää
muistaa tarkistaa ennen pakkasten tuloa?

TERVETULOA SIIS TÄYDEN PALVELUN RENGASTALOON
TIKKURIKUJA 1, 00750 HELSINKI!

020 71 81 611 www.gtrengas.fi Arkisin 8-18 Lauantaisin 9-14

Koko Edullinen uusi
175 65 14
195 65 15
205 55 16
225 45 17
225 40 18

400€
470€
595€
840€
888€

320€
375€
488€
688€

386€
455€
578€
768€
908€

280€
328€
345€
400€

400€
470€
616€
849€
888€

HKPL8
400€

Loput kesärankaat ULOSHEITTOHINTAAN. Alla esimerkkejä:

GT-Rengas TIKKURILA
ON AVATTU!

Tutut miehet vuosien takaa Ari, Miika ja Joni
toivottavat sinut lämpimästi

tervetulleeksi!
Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki

SOITA 020 71 81 611

Aluvanteet

alkaen kpl

15” 65€
● 16” 75€

17” 85€

Edullinen uusi
195 65 15
205 55 16
225 55 16

350€
445€
599€

280€
345€
440€

305€
315€
345€

243€
280€
305€

370€
445€
599€

370€

Alla esimerkkejä AVAJAISTARJOUSTUOTTEISTAMME nastarengas 4kpl asennettuna:

Moni pohtii, valitako nas-
ta- vai kitkarenkaat. Nasta-
renkaita perustellaan usein
turvallisuudella, ne kun
pitävät jäällä paremmin.
Kitkarenkaat, eli nastatto-
mat talvirenkaat taas ovat
parhaimmillaan kokeneem-
malla kuljettajalla. Ne ovat
myös ympäristöystävälli-
semmät, eli aiheuttavat
vähemmän katupölyä sekä
melusaastetta.

Viime vuonna ensilumi sa-
toi Helsinkiin 21. marras-
kuuta, mikä on melko kes-
kimääräinen aika ensilumel-
le. Tänä vuonna Lappi on jo
saanut ensimmäisen lumi-
peitteensä, vaikka se sulikin
melkein heti pois.

Liukkaus aiheuttaa noin

kuusi prosenttia liikenne-
onnettomuuksista. Talvi-
renkaat ovat ensisijainen ta-
pa vähentää onnettomuus-
riskiä talvella. Turvavälit ja
oikea tilannenopeus ovat
myös oleellisia tekijöitä.

Aino Heikka
TET-harjoittelija

Pukinmäen peruskoulu

Talvirenkaat alle
Pian on jälleen aika vaihtaa
talvirenkaat autoihin. Viimeistään
joulukuun alussa ne pitää olla alla,
sillä talvirenkaiden käyttöpakko on
Suomessa 1.12. – 28/29.2.

Talvirenkaiden kunto kan-
nattaa tarkistaa ennen

niiden alle laittoa. Viime
vuoden lumeton talvi söi

renkaista nastoja.

TEIJA LOPONEN

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40•00760 HELSINKI

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

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO
HEIKINLAAKSOSSA

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

Tykkää meistä
facebookissa!

Tervetuloa!
www.autokorjaamokanerva.fi
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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

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

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

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

NYT ON OIKEA AIKA

RUOSTESUOJATA
AUTOSI!

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

VARAA AIKA HETI!

VARAUDU AJOISSA TEIDEN
SUOLAUKSEEN JA ESTÄ
AUTOSI RUOSTUMINEN.

UUSS
fifi

77,,

A HETI!AA HHEETTII!!
SSTT OOYY

KAIKKI KÄSITTELYMME
JOPA 12 KK
KOROTTOMALLA
MAKSUAJALLA!

100 ensimmäiselle Goodyear rengassarjan
ostajalle 50 €:n lahjakortti K-Rautaan
Tarjous voimassa 23.10 alkaen ja koskee vain uusia tilauksia.

Porttisuontie 11, 01200 Vantaa
Puh: 020 755 8335
www.star-rengas.fi

12kk korotonta ja
kulutonta maksuaikaa

AUTOTEEMA LÄHITIEDOSSA MYÖS 25.11.
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Koulun taipaleesta oli
koottu museonäyttely.
Oppilaille oli järjestetty
monia erilaisia pisteitä,
kuten pomppulinna, QR-
koodirata ja disko. Myös
vanhemmat oli kutsuttu
juhliin.

Tarjolla oli jäähilejuomia,
popcornia ja hattaraa. Kah-
deksasluokkalaiset pitivät
kahvilaa, jolla he keräsivät
rahaa leirikouluun.

Illan lopuksi yläluokka-
laisille järjestettiin luokkien
välinen köydenvetokilpailu.
Yleinen ilmapiiri oli iloinen
ja oppilaat vaikuttivat viih-
tyvän. Vastuussa olleet op-
pilaatkin olivat tyytyväisiä
tapahtumaan.

Annumaria,
Karoliina ja Siiri

Pukinmäen
peruskoulu, 9 C

Pukinmäen peruskoulu
50 vuotta
Perjantaina 25.
syyskuuta 2015
juhlittiin koulumme
50-vuotista taivalta.
Juhla järjestettiin
illalla viidestä
seitsemään.

Alh.
Juhlien antimiin kuuluivat

myös popcornit.
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Juhlan kunniaksi koulun pihalle hankittiin pomppulinna.

Ylh.
Köydenvedossa

yhdeksäsluokkalaiset
ottivat mittaa toisistaan.

Suomen Lentäjäliitto pitää Malmin lentokentän lo-
pettamista virheenä Suomen tulevaisuuden kannalta. Lii-
ton mukaan globalisoituva Suomi tarvitsee liikkuvuutta ja
nopeita yhteyksiä, joita voidaanMalmille rakentaa. Nyt lak-
kauttaminen tukee vain pientä intressiryhmää rakennus-
hankkeessa ja vaatii paljon Helsingin kaupungin taloudel-
lista panostusta.
Suomen Lentäjäliiton puheenjohtaja Sami Simonen to-
teaa ilmailun kuuluvan Suomen harvoihin kasvualoihin.
–Malmin kehittäminen lentokeskuksena on voitonmah-

dollisuus, jota ei saa tuhota, Simonen sanoo.
Suomen Lentäjäliitto on erittäin kiinnostunut, mitä

mieltä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.)
on Suomen ilmailusektorin tulevaisuudesta.
–Kunmaailmalla haetaan kasvua ja kehittymistä, raken-

netaan lentokenttä. Helsinki-Vantaan kapasiteetti ei mah-
dollista joustavaa yksityiskonelentämistä eikä minkään-
laista koulutusta, Simonen huomauttaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi 5. loka-
kuuta raportin, joka vahvistaa, että korvaavaa vaihtoehtoa
Malmille ei ole. Sami Simosenmukaan Malmilla on jo nyt
toimiva infrastruktuuri ja palvelut.
–Malmi on Suomen toisiksi vilkkain lentokenttä Hel-

sinki-Vantaan jälkeen ja työpaikka 300 ihmiselle. Finavia
ei ole halunnut kehittää ja uudistaa toimintaa Malmilla, se
on keskittynyt vain säästämään.
Suomen Lentäjäliittomuistuttaa, että suurin osa suoma-

laisesta lentokoulutuksesta tuotetaan Malmilla. Malmin
lentokenttäalueen kehittäminen vaatisi vain murto-osan
siitä rahasta, joka aiotaan nyt käyttää maapohjan puh-
distamineen, paaluttamiseen ja muokkaamiseen ennen
asuntorakentamista.
–Rohkeilla päätöksillä voitaisiin Helsinki-Malmista

tehdä Tukholma-Bromman kaltainen liikkuvuuden kes-
kus, jopa parempi, Simonen visioi.

TL

Suomen Lentäjäliitolta
kannanotto Malmin
lentokentän lopettamiseen

Syystien palvelukeskuksessa (Takaniitynkuja 3) on
4.11. alkaen tarjolla palveluohjausta ikäihmisille. Ohjausta
annetaan keskiviikkoisin paikan päällä kello 9–11 ja per-
jantaisin on puhelinaikoja 13–15 (numero 09 310 24972).
Paikan päälle tultaessa pitää aika varata etukäteen sa-
masta numerosta.
Palvelunohjaus on neuvontaa, koordinointia ja ohjausta

muun muassa etuusasioissa ja palveluihin hakeutumi-
sessa.

AH

Palvelunohjausta Syystiellä

Sanaristikko nro 20/2015
oikea ratkaisu

Koillis-Helsingissä aloittaa ensi syksynä kaksi uutta
koulua, jotka on synnytetty kouluja yhdistämällä.
Kouluille esitetään uusia nimiä. Malmilaisen Soinisen

koulun ja pukinmäkeläisen Pukinmäen peruskoulun lii-
tosta on syntymässä Pukinmäenkaaren peruskoulu.
Töyrynummen ala-asteen ja Suutarilan yläasteen koulu-

jen yhdistämisen tulosta on tarkoitus kutsua virallisesti ni-
mellä Suutarinkylän peruskoulu.
Nimiasiaa on käsitelty eilen opetuslautakunnan suo-

menkielisessä jaostossa.
Koulujen yhdistämiset on jo päätetty kaupunginvaltuus-

tossa. Koulutiloista ei ole tarkoitus luopua.
Pukinmäenkaaren peruskoulun oppilaaksiottoaluetta

aiotaan laajentaa niin, että uusi raja kulkee Kunnantieltä
suoraan Pukinmäenkaarelle.

PP

Kouluille uudet nimet
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Seurakuntien kehys-
määrärahoja joudutaan
vähentämään seurakun-
tayhtymän talouden tasa-
painottamiseksi. Tämä tie-
tää toiminta- ja palkkaraho-
jen pienentymistä kolmella
prosentilla ensi vuonna, vii-
dellä prosentilla 2017 ja 7
prosentilla vuonna 2018.

Säästöjen saamiseksi on
Malmin seurakunnan ta-
lousarviossa vähennetty
avoimeksi jääneet virat ja
työsuhteet, joita ovat Sil-
tamäen ja Tapulin suntion
virka, Jakomäen ja Pihla-
jamäen osa-aikaiset sunti-
on virat, kaksi nuorisotyön-
ohjaajaa, lastenohjaaja ja
Pihlajiston diakoniatyönte-
kijä. Näistä diakonian vir-
kaa lukuun ottamatta kaik-
ki muut aiotaan esittää lak-
kautettaviksi. Vähennyksen
vaikutus henkilöstökuluihin

on noin 240 000 euroa.

Toinen merkittävä kustan-
nuserä on toimitilat. Jatkos-
sa tullaan harkitsemaan
Malmilla sijaitsevan Taka-
niityntien kerhotilasta luo-
pumista ja samoin Kiilleku-
ja 3:n ja mahdollisesti osas-
ta Pukinmäen alueen
kerhotiloja. Toimitiloista
luopumista tarkastellaan
ensi vuoden alkupuolella.

Seurakuntapiirien määrä-
rahat säilyvät vuoden 2015
tasolla yhteissumman olles-

sa 110 000 euroa. Piirien
keskinäisissä määrärahois-
sa tapahtuu pieni muutok-
sia jakoperusteista ja muut-
toliikkeestä johtuen.

Lasten ja nuorten parissa
tehtävästä toiminnasta vä-
hennetään reilut 53 000 eu-
roa, josta peräti 40 000 eu-
roa kohdistuu rippikou-
lutyöhön. Tämä johtuu
rippikouluikäluokan pie-
nenemisestä.

Teija Loponen

Seurakunta pohtii tilavähennyksiä
Malmin seurakunnan
määrärahat vähenevät
vuodelle 2016 noin
350 000 eurolla.

Pukinmäessä seurakunnalla on käytössään seurakuntakodin lisäksi useita muita tiloja, kuten Porttikahvila, jossa
toimii myös kirpputori ja kutomakerho sekä kuvan Pukinmäen Paja.

TEIJA LOPONEN

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

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
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

– päivä lyhenee ja meidän työpäivä pitenee
TALVIAIKA ON HYVÄÄ KAUPPA-AIKAA

Helsinki Vantaa

Ville Vertainen
040 1494 300

Kirkkonummi

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

Tapaninkylä KT 36m²
1h+kk+s+p. Tämä siistikuntoinen ja kompakti
koti sopii erinomaisesti ensiasunnoksi ja on
hyvä kohde myös sijoittajalle. Edulliset asu-
inkustannukset! Asunnossa on oma sauna ja
uusitut lattiapinnat. Suojaisasta ja rauhallis-
esta 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

Kaarela OKT 165m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! Oh+avok+ rt+
5 mh+ khh+ wc/kph+ s+ vh. Unelma koti
rauhalliselta ja halutulta alueelta Kaarelasta.
Omakotitalo on Vaajatalojen suurelementti talo.
Valoisa yhdistetty keittiö, olohuone sekä ruokai-
lutila ovat talon sydän. Tällä hetkellä talo huokuu
kartanoromantiikkaa, mutta mukautuu moneksi.
Oma tontti 1270m² Lähtöhinta 485.000 €.
Kalannintie 6. Tiedustelut Petri Hietala p. 0400
519 920 9656943

Viikki KT 102m²
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 varust-
ettu iso työtila. Mh. 228.571,19 €, vh. 285.000 €.
Latokartanonkaari 41. Tied. Tommi Känkänen p.
040 151 2230 9401121

Töölö, KT 41,5m²
Tarjouskauppakohde! 1h + kt + s + p. Huoletonta
asumista vuosiksi eteenpäin tässä Mannerheimint-
ielle v 2000 valmistuneessa taloyhtiössä. Muut-
tovalmis, hyväkuntoinen ja tilava saunallinen yksiö,
jossa parveke sisäpihalle. 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

Kivistö, OKT 193/219 m²
5 h, k, rt, 2xkph, s, vh, autokatos, lämminvara-
sto, Vantaalle vuonna 2011-2013 rakennettu
uniikki ja ainutlaatuisen kaunis Kannustalon
Long Island –malli ihastuttaa vaalealla sis-
ustuksellaan, valoisuudellaan ja uusvanhalla
maalaisromanttisella tyylillään. Maalämpö
vesikiertoisella lattialämmityksellä. Oma
tontti 913m². Mh. 680.000 €. Muskettikuja 16.
Tiedustelut Juha Taponen p. 0400 537 500.
9944724

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. Tiedustelut Seppo Väisänen p.
0400 426 233 9764388

Pakkala RT 84m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3h+k+s+pihaterassi/
pihat. Upean valoisa koti, Jumbon palveluiden
äärellä! Vaaleasävyinen kaksikerroksinen rivi-
talokoti. Toimiva pohjaratkaisu, alakerrassa keittiö,
olohuone, eteinen ja vaatehuone. Yläkerrassa
kaksi makuuhuonetta joissa molemmissa oma
vaatehuone sekä sauna ja tilava kylpyhuone jossa
myös kodinhoitotila. Lähtöhinta 257.000 €. Väinö
Tannerintie 9. Tiedustelut Petri Hietala p. 0400
519 920. 9492864

Masala RT 63m²
TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2 h+k+ s+ terassi+
piha+lämmin ulkovarasto.
Rauhallisella ja lapsiystävällisellä asuinalueella
sijaitseva tilava ja valoisa rivitalon pääty kaksio.
Olohuoneesta käynti suoraan omalle aidatulle
pihalle. Remontoitu keittiö ja kokonaan 2015
uusittu kylpyhuone.
Velaton lähtöhinta 148.000 €. Nissnikuntie 13.
Tiedustelut Berit Lönnqvist p. 040 961 1233
9992454

www.kaari18.fiPukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki

La31.10.
ANNA
HANSKI
klo23alkaen
Vapaapääsy



Kilpailuihin oli ilmoittau-
tunut 150 osallistujaa 20 eri
seurasta. Eräläisiä kisoissa
oli muutaman sairastumisen
jälkeen 14, yhteensä 13 eri
sarjassa.

Aamu alkoi hienosti nuo-
rimpien Hanan Lafghanin
ja Bella Aallon ottaessa kak-
soisvoiton tyttöjen pyykki-
poikaottelusta. Lisäksi tytöt
katasivat ikäluokassaan mo-
lemmat pronssia.

Kisaryhmän uusin jäsen
Gleb Varshukov voitti ikä-
sarjassaan sekä pyykkipoika-
ottelusta että katasta prons-
sia, mikä varmasti innostaa
hänet jatkossakin kisatata-
mille.

Tyttöjen 12-vuotiaiden sar-
jassa Ronja Piironen katasi
ja otteli upeasti hopeaa, San-

ja Pesosen jäädessä tällä ker-
taa sijoituksitta. Ben Parik-
ka katasi samoin ikäluokas-
saan hopeaa häviten Lohjan
Aapo Kirjavaiselle finaalis-
sa. Samassa suursarjassa (19
osallistujaa) katanneet Ale-
xander Schvedchikov ja Pet-
ja Sutinen eivät tällä kertaa
sijoittuneet. Ottelussa Ben jäi
sijoituksitta. Myös ”Sashan”
tie loppui ensimmäiselle kier-
rokselle, mutta samassa pai-
noluokassa ensimmäistä ker-
taa otellut Jukka Saarinen
eteni keräilyihin asti.

Junioreiden tyttöjen kata-
sarjassa urakoivat Erän Nina
Uusi-Esko, Pinja Piironen ja
Noora Marttila. Pinjan mat-
ka päättyi harmittavasti toi-
selle kierrokselle ja Nooran

keräilyihin Ninan edetessä
keskinäisestä ottelusta
pronssiotteluun. Pronssiotte-
lussa Nina voitti Lahden
Heta Virkkusen ja pokkasi
itselleen pronssisen mitalin.

Noora jatkoi kataurak-
kaansa Naisten U21 ja avoi-
messa sarjassa. Pienten epä-
onnistumisten jälkeen Noora
kokosi itsensä hienosti avoi-
meen sarjaan voittaen itsel-
leen hopeaa.

Tyttöjen junioreiden avoi-
messa kumitesarjassa kisasi
Ninan ja Pinjan lisäksi Son-
ja Voutilainen. Kaikki Erän
tytöt keräilivät lohkoissaan
ja Sonja eteni aina pronssi-
otteluun saakka. Tällä kertaa
Mäntsälän karaten Cecilia
Koskinen oli kuitenkin hive-
nen parempi Sonjan jäädes-

sä harmittavasti neljännelle
sijalle.

Poikien junioreiden -68 kg
kovassa sarjassa toista kertaa
kisaamassa ollut Elias Haar-
noja tarjosi hyvän vastuksen
kokeneemmille ikäkavereil-
leen aina keräilyotteluihin
saakka.

Kilpailijoiden koutsaami-
sesta Kirkkonummella vasta-
sivat veljekset Kimi ja Jani
Nyberg sekä tuttuun tapaan
Satu Oinonen, Tuuli Vänskä
ja Heidi Väkeväinen. Tuo-
mareista tulessa oli tällä ker-
taa ainoastaan Anne Aalto.

Jälleen kerran saimme näh-
dä upeita otteluita ja onnis-
tumisia. Kisaajat kehittyvät
hurjaa vauhtia, eivätkä pie-
net epäonnistumisetkaan
tunnu heitä lannistavan. Seu-
raavan kerran karatejaoksen
kisaajat ottavat erää Tukhol-
man avoimissa 31.10. ja ko-
timaassa jälleen 7.11. Porin
kansallisissa.

Tuuli Vänskä

14 Urheilu

Eräläisille menestystä ja mitaleja
Kirkkonummella järjestettiin 17.10. kansalliset karatekilpailut, joissa
Erän karatekat menestyivät mainiosti.

Karate

Gleb Varshukov voitti ikäsarjassaan sekä
pyykkipoikaottelusta että katasta pronssia.

KONSTANTIN VARSHUKOV

Pyhäinpäivän lauantaina
kello 10 alkaen ovet ovat
avoinna jokaiselle ilman
pääsylippua aistimaan ja
jännittämään Pohjoismai-

denkin mittakaavassa ainut-
laatuista kiipeilykisaa. Erän
salibandyn vahvana koti-
kenttänä tunnettu Mosahal-
lin areena palvelee kisavie-

raita kiipeilyaiheisena mes-
suareena. Paikka tarjoaa
myös ruokaa ja anniskeluoi-
keudet. Lisäherkkuna yleisö
saa seurata viereisen kiipei-

lyseinän tapahtumia 3 x 4
metrin suuruiselta screeniltä.

– Olemme jo etukäteen
myyneet kaikki 100 pääsy-
lippua, jotka oikeuttavat is-
tumaan kisaseinän juureen,
mutta viereiseen messuhal-
liimme pääsee ilmaiseksi tu-
tustumaan lajimme tuoteuu-
tuuksiin sekä seuraamaan
kisoja isolta näytöltä, kertoo
Helsingin Kiipeilykeskuksen

tapahtumatuottaja Oskari
Sneck.

Joukko maailman huippu-
ja tulee Tapanilaan haasta-
maan Suomen huiput. Mie-
histä itävaltalainen Jakob
Schubert on maailmanlis-
talla numero yksi, Slovenian
Domen Skofic on 3. ja maa-
ilman ykkösen maakaveri
Mario Lecher löytyy maail-
manlistalta sijalta 21. Nais-

Harvinaista ilmaisherkkua tarjolla!

Maailman kärki ja Suomen huiput
kiipeävät kilpaa Mosahallissa
Tulevana lauantaina tehdään Tapanilan urheilukeskuksen Mosahallissa
jännää historiaa. Kansainvälisen köysikilpailun Northern Lights
Challenge - haastekilpailussa joukko maailman kärkikiipeilijöitä haastaa
Suomen huiput. Luvassa on huikeita hetkiä kesällä uusitulla, 16 metrin
korkuisella ja vaativalla Mosahallin kiipeilyseinällä.

OSKARI SNECK

ten kovaa tasoa kuvastavat
maailman rankingin 7., itä-
valtalainen Katharina Posch
sekä Norjasta tuleva Tina
Johnsen, joka on 35. paras
maailmassa.

Hikinen ja kova on urak-
ka suomalaisilla kapuajilla,
jos mielivät napata maail-
mantähtien päänahkoja. Jo-
ka tapauksessa kotimainen-
kin huippu pääsee mitaleil-
le, sillä ensimmäistä kertaa
kansainvälisen haastekisan
yhteydessä mitellään sekä
naisten että miesten Suomen
mestaruuksista.

Paikallista ja täkäläistä
kiipeilytaitoa lauantain
kisassa edustavat sisarukset
Roosa ja Kuutti Huhtikorpi,
jotka ovat juniori-iästä alka-
en kivunneet Mosahallin kii-
peilyseinillä.

Oskari Sneck on iloinen
lajinsa kehityksestä ja olo-
suhteista. Kiipeily on hänen
kertomansa mukaan seitse-
mässä vuodessa eniten kas-
vanut urheiluharrastus ja
Tapanilan kiipeilyolosuhteet
ovat aivan huippua Helsin-
gissä.

Kenelle ei sovi suora kisa-
tunnelmien aistiminen lau-
antaina, voi maanantaina
2.11. kello 19 alkaen seura-
ta TV:n Nelonen Prolta nel-
jän tunnin ajan kiperiä vai-
heita Mosan seinältä. Li-
säksi tämä Northern Lights
Challenge 2015 menee kan-
sainväliseen levitykseen ym-
päri maailman.

Kisapäivällä 31.10. on
mittaa. Karsinnat käynnis-
tyvät kello 10. Finaalijänni-
tyksestä pääsee nauttimaan
lauantai-illan huumassa kel-
lo 19 alkaen. Illan kruunaa
palkintojenjako. Challen-
ge-palkintojen yhteydessä
jaetaan myös Suomen mes-
taruuspalkinnot maamme
parhaille nais- ja mies köysi-
kiipeilijöille.

Heimo Laaksonen

Joka lajilla on huippunsa. Lauantaina on Mosassa tarjolla ilmaista jännitystä ja viihdykettä, kun maailman parhaat köysikiipeilijät ottavat
mittaa Suomen parhaista hiljattain uusitulla ja vaativalla 16 metrin seinällä.
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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?

Kaksi viimeistä kautta
Malmin Palloseuran miehiä
valmentaneet ja seuran syk-
syllä II divisioonaan luot-
sanneet Jyri Nieminen sekä
pelaajavalmentaja Mark
Soutar ovat solmineet vuo-
den jatkosopimuksen.

Myös muut viime kaudel-
la joukkueen taustoissa toi-
mineet henkilöt ovat lupau-
tuneet jatkamaan, joten seu-
ra on hyvissä ajoin liikkeellä
uuden kauden valmisteluis-
sa.

–Jyri ja Mark ovat tehneet

kaksi vuotta erinomaista
työtä, ja joukkue on kehit-
tynyt koko ajan tavoitteiden
mukaisesti. Sopimusten jat-
kaminen oli jo ennen nou-
sun selviämistä toiveenam-
me, kommentoi MPS:n tyy-
tyväinen puheenjohtaja Jyr-
ki Saulo.

–Nousijajoukkueena pää-
tavoitteemme on sarjapai-
kan säilyttäminen. Hyppäys
kolmosesta kakkoseen on
nyt poikkeuksellisen haas-
tava, koska kakkosen jouk-
kueiden määrää vähennet-

tiin. Valtakunnan sarjois-
sa pelaaminen asettaa myös
muulle organisaatiolle haas-
teita, mutta onneksi innos-
tus seurassa ja sen tukijoi-
den keskuudessa on tällä
hetkellä korkealla. Suhtau-
dumme tulevaisuuteen luot-
tavasti, Saulo lisää.

Jyrin ja Markin erityisek-
si ansioksi menneellä kau-
della voidaan katsoa, että
he onnistuivat ajamaan
kokoonpanoon uusia nuo-
ria pelaajia menestystavoit-

teista tinkimättä. MPS halu-
aa jatkossa edelleen profi-
loitua kasvattajaseurana,
mutta ovet ovat avoinna
myös uusille pelaajille, kun-
han näillä on tahtoa ja näl-
kää kehittyä. Pitkällä tähtäi-
mellä seuran pyrkimyksenä
on tason vakiinnuttaminen
kakkosessa, jotta nuorille
olisi tarjolla riittävästi haas-
tetta keltapaidassa.

Parhaillaan joukkue ve-
tää hieman henkeä menes-
tyksekkään kauden jälkeen,
joka toi mukanaan vain yh-
den tappion kolmosessa.
Neuvottelut ensi vuoden pe-
laajasopimuksista ovat kui-
tenkin täydessä käynnissä,
ja tavoitteena on, että use-
ampi jatko olisi selvillä pi-
kapuoliin.

Skotlannista kymmenkun-
ta vuotta sitten Suomeen
kotiutunut Soutar jatkanee
pelaamistaan myös kakko-
sessa, jolloin juuri UEFA B-
lisenssin menestyksekkäästi
suorittanut Nieminen ottaa
päävastuun koutsaamisesta
pelien aikana.

Sami Koskinen

MPS:n valmennus pysyy tutuissa taitavissa käsissä, kun Nieminen ja Soutar tekivät
jatkosopimukset. Keskellä seuran puheenjohtaja Jyrki Saulo.

MPS solmi jatkosopimukset
Niemisen ja Soutarin kanssa

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: pe 30.10. klo 17.00
Erä Akatemia – SBS Wirmo (liput 7/4 €)
Su 1.11. klo 17.00
Erä Akatemia – Josba (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: ma 2.11. klo 18.30
Erä III – Koovee (liput 8/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa: ke 28.10. klo 18.30
Erä – Classic (liput 14/9 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

Tapanilan Erä hiljensi
viime viikolla Suomen cupin
4. kierroksen ottelussa Tam-
pereella hyvän 2. divisioonan
joukkueen Soittorasian. Alta-
vastaajana otteluun lähtenyt
kotijoukkue Soittorasia lait-
toi Erän ahtaalle puolustaen

uhrautuvasti ja rynnäten tar-
vittaessa vikkeliin vastahyök-
käyksiin. Paljon kertoo se,
että Erän paras oli maalivahti
Teemu Kortelainen.
Lopulta Erä kuittasi 7–3

voiton. Vastus ei 5. kierrok-
sella helpotu, kun arpa heitti

Erän vastustajaksi hallitse-
van cupmestarin ja arkkivi-
hollisen Viikingit. Tämä koi-
tos otellaan Pasilan urheilu-
talolla jo ensi sunnuntaina
1.11. kello 16.00 alkaen.
Ennen cuphuumaa Erä

pelasi maanantaina liiga-

ottelun Lappeenrannassa
NST:tä vastaan. Tänään kes-
kiviikkona tapellaan Vantaan
Energia areenalla liigapis-
teistä tamperelaisen Classi-
cin kanssa.
Kova on viikko!

Heimo Laaksonen

Soittorasian mykistämistä seuraa Viikingit cupissa
Salibandyliiga miehet

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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16 Kulttuuri

aija Juurik-
kalan vetämä
kurssi Galleria
viileä punai-
sessa sai kuva-

taiteilija Liisa Rasinkan-
kaan vapauttamaan mielen-
sä maalaamaan intuition
perusteella muiden mielipi-
teistä välittämättä. Samalla
kurssilla Liisa ihastui galle-
riaan niin, että halusi varata
sieltä itselleen näyttelyajan.

–Lempeys ja ihmisten vä-
linen hellyys ovat tämän
näyttelyni pääasia. Osa töis-
tä on syntynyt galleria Allis-
sa ollessani siellä näyttelyni
valvojana, osa kursseilla ja
jotkut kahviloissa.

– Kahvilassa maalaami-
nen on hyvin avartavaa.
Yleensähän taiteilija ei ha-
lua näyttää kuin valmiin
työnsä, eikä ottaa toisilta
neuvoja kuinka viedä sitä

eteenpäin. Kahvilassa ihmi-
set tulevat katsomaan kes-
keneräistä työtä ja kom-
mentoivat sitä, saattavat eh-
dottaakin mitä siihen pitäisi
lisätä. Ennen en olisi halun-
nut kuulla muiden ehdotuk-
sia kesken maalaamisen,
mutta nyt olen havainnut
sen varsin rikastuttavaksi.
Ihmisillä voi olla todella hy-
viä näkemyksiä ja ehdotuk-
sia, Liisa Rasinkangas on
huomannut.

Aiemmin kuvataidetta
opettaessaan Liisa koki sen
vievän jotain itseltään pois,
nyt sekin on kääntynyt pää-
laelleen. Muiden ohjaami-
nen ja kommunikointi tai-
teesta vievät häntä itseään-
kin eteenpäin.

–Saan sekä muilta, että it-
seltäni maalatessani henki-
siä oivalluksia. Maalates-
sa kommunikoin sisimpäni

kanssa, saan alitajunnasta
viestejä miten toimia.

– Yleensä niin taiteilijat
kuin muutkin ihmiset peit-
tävät tunteitaan pettymisen
ja sattumisen pelossa. Herk-
kyyden ei uskalleta antaa
näkyä. Minä haluan tällä
näyttelylläni tuoda esiin it-
selleni herkkiä asioita. Esi-
merkiksi sen, että kaipaan
toisen ihmisen läheisyyttä ja
hellyyttä. Sen tunnustami-
nen ei tee minua yhtään hei-
kommaksi, oikeastaan päin-
vastoin, Liisa pohdiskelee.

Näyttelyn töissä ovat
ihmishahmot vahvasti esillä.

–Ennen maalasin paljon
maisemia. Nykyään olen
vapauttanut itseni siitäkin,
etten voi maalata ihmisiä,
koska mittasuhteissa saat-
taisi olla virheitä. Nyt tie-
dostan, etten ole tekemäs-

sä anatomian kirjaan kuvi-
tusta, vaan maalaan tauluja
sielustani nousevien viestien
pohjalta. Silloin mikään ei
voi näyttää väärältä.

Suuri osa näyttelyn töistä
on syntynyt hyvinkin nope-
asti, jopa puolessa tunnis-
sa. Toisaalta yksi töistä val-
mistui vasta kahden vuoden
pohdinnan jälkeen. Alkuun
siinä oli toisiaan suutelevat
vuoret ja taivaankappaleita,
lopulta Liisa tajusi, että tau-
lussa tulee olla suutelevat ih-
miset.

Osaan tauluista liittyy ta-
rina. Niitä voi kuulla Liisa
Rasinkankaalta vielä ensi
sunnuntaina, jolloin näytte-
ly on viimeistä päivää auki.
Pyhäinpäivänä galleria on
suljettu.

Teija Loponen

Liisa Rasinkangas
maalasi rakkaudesta
Tapanilassa Galleria viileä punaisen seinillä riippuvat taulut
pulppuavat iloa ja läheisyyttä. Liisa Rasinkankaan Puss!
Maalauksia rakkaudesta –näyttelyn teokset ovat valoisia
läheisyyden tunteen kuvauksia.

Liisa Rasinkangas on oppinut erilaisilla kursseilla vapauttamaan mielensä luovuutta rajoittavista ajattelumalleis-
ta ja antaa intuitionsa johdattaa taiteen tekoa.

Puss! Maalauksia
rakkaudesta,

Liisa Rasinkangas, Galleria
viileä punainen, Päivöläntie
20. Avoinna ti-pe 13–18, la
suljettu, su 11–15. Näyttely

jatkuu 1.11. saakka.

TEIJA LOPONEN

K

–Tarkoitus on saada Malmi soimaan joka ainoa päivä
joulukuun ensimmäisestä jouluaattoon, kertoo Malmi-
Seuran puheenjohtajaMaria Laurila, yksi hankkeen ak-
tiiveista.
Nyt kutsutaanmalmilaisia yrityksiä, kerhoja, yhdistyksiä,

kouluja ja malmilaisia nimikkopäivän varaamiseen Mal-
min Laulavasta Joulukalenterista.
–Mitä te voisitte järjestää?Musiikillinen tuokio kauppa-

keskuksissa? Puhallinten soittoa Prismassa, selloa City-
marketissa? Vai taloyhtiön joululauluhetki? Koulun kuo-
ron Lucia-esitys senioriasuntolassa, Joululaulukaraoke
tai musiikkiopiston joulusoittajaiset?, ehdottelee Laurila.
Mukaan on jo ilmoittautunutmukavasti eri tahoja, kuten

leikkipuisto Filpus, Syystien palvelukeskus, malmilainen
partiolippukunta Sinivuoren soihdut ja tietenkin Malmin
toimintakeskus. Jouluaatto on varattu Malmin seurakun-
nalle. Mutta vielä on vapaitakin päiviä.

–Tämä on erinomainen tapa saada kerrottua omasta
jouluisestamusiikkitilaisuudesta, vinkkaaMaria Laurila ja
kertoo odottavansa kalenterin rakentumista innoissaan.
–Malmilla musisoidaan paljon eri paikoissa. On kutkut-

tava ajatus saada ne kaikki näkymään samassa kalente-
rissa, saada ne saman otsikon alle. Laulaminen ja soitta-
minen tekee kaikille hyvää, myös Malmille ja meille mal-
milaisille.
Syyskuun alussa pidettiin pop up -laulutempaus Malmi

laulaa Veera Railion vetämänä. Laulu kaikui silloin niin
Ala-Malmin torilla, Malmin Novassa kuin aseman putkes-
sakin. Laulajia kertyi yli 50 ja moni kysyi, milloin lauletaan
taas. Railio lupailee nyt jatkoa yhteislaulutapahtumalle
joulukuussa.
Asukastalo Malmin toimintakeskuksen Tuija Salo-

vaara innostaa ilmoittautumaan mukaan omalla musii-
kintäyteisellä luukulla. Hän lupaa auttaa päivän varaami-
sessa ja antaa lisätietoja joulukalenterista.
Päiviä voi varata 15. marraskuuta saakka. Sitten kalen-

terin ”luukut” kerätään julisteeksi, josta voi nähdä mitä
minäkin päivänä tapahtuu. Oman luukun kalenteriin saa
joko Facebookin Elävä Malmi -sivun kautta tai ottamalla
yhteyttä Malmin toimintakeskukseen tai Malmi-Seuraan
(malmiseura@gmail.com).

TL

Malmille laulava
joulukalenteri -
luukkuja kaivataan
Malmille rakennetaan nyt ensimmäistä
kertaa musiikillinen joulukalenteri, joka
on saanut nimekseen Malmin Laulava
Joulukalenteri.

Malmin lentokentän läheisessä metsikössä
kohtasin varpuspöllön, joka tapitti minua

oksalta parin metrin päästä. Vaihtoi hetken
istuttuaan paikkaa. Pöllö ei ollut kovin säikky ja

suloinen kuin mikä!
Kyseessä on Euroopan pienin pöllölaji,

jonka pituus on 16–19 cm, siipiväli 34–36 cm
ja paino 60–70 g Wikipedian mukaan.

MA

MAARET AHLSVED
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Pentti Rasinkangas &
MuuSika Pupular on
aivan tuore yhtye ja nyt
kuullaan sen ensimmäinen
keikka. Suomalais-brasilia-
lainen orkesteri soittaa sekä
akustisesti että sähköistetty-
nä kello 13 ja uudelleen
14.45 Malmisalissa.

Rasinkankaan Pentin re-
pertuaari 30 vuoden ajal-
ta muuntuu merkittävästi,
kun säestäviä instrumentte-
ja ovat berimbau, ”trio de
surdos” -rummut, perkussi-
ot ja kielisoittimet.

Toinen uusi yhtye, jota Et-

nosoissa kuullaan on duo
Ristorante Gustoso, jos-
sa soittavat Kuukuminas-
ta tutut Vili Mustalampi ja
Mikko Rajala. Ristoran-
te Gustoso tarjoaa lapsil-
le sovitettua vanhaa ja uut-
ta italialaista musiikkia, niin
italiaksi kuin suomeksi esi-
tettynä. Klassisesta Lazza-
rellasta syntyy herkutte-
luversio Mozzarella. Kap-
paleet musisoidaan menun
muodossa, alkupaloista ai-
na loppuherkkuihin. Yleisö
pääsee osallistumaan musii-
kin tekoon valitsemalla pit-

salaulun täytteet. Duo esiin-
tyy Pienessä salissa kello 14
ja 15.15.

Brasilian rytmeihin tutus-
tutaan työpajassa tanssien.
Salla Kytömäki ja Kati Suo-
mela johdattavat kaikki
halukkaat latinotanssien
keinuviin tunnelmiin tanssi-
salissa kello 13.45 ja 15.

Tilataiteilija Kristiina
”Tikke” Tuuran ja Roina-
Akatemian kierrätysteemai-
sessa askartelupajassa toi-
sen kerroksen parvella tuu-
nataan teemalla ”Sukki-
en uusi elämä”. Mukanaan
tuomista pieneksi tai parit-
tomiksi jääneistä puhtaista
sukista voi tehdä jotain uut-
ta ja hauskaa.

Aulassa tunnelmaa luo
rauhallisen iloinen Korat-
rio. Kora on länsiafrikka-
laisen mandekansan perin-
teinen kielisoitin. Trio ker-
too mielellään soittimistaan
ja kutsuu yleisöä tutustu-
maan, kyselemään ja ihmet-
telemään.

Kasvomaalausta on myös
tarjolla sekä päivän teemoi-
hin liittyvää ohjelmaa Mal-
min kirjastossa.

Tapahtuman järjestävät
Maailman musiikin keskus,
Helsingin kulttuurikeskus ja
Malmin kirjasto

Teija Loponen

Lasten Etnosoi
juhlistaa isänpäivää
Isänpäivää vietetään tänäkin vuonna Malmitalossa Lasten
Etnosoi! -tapahtuman merkeissä. Koko perheen ohjelmaan
sisältyy konsertteja, työpajoja, askartelua ja soiton- sekä
tanssinopetusta.

ISLA RASINKANGAS

Lasten Etnosoi!
Malmitalolla sunnuntaina 8.11.

klo 13–16. Vapaa pääsy.

Iloista musiikkia tarjoilee Pentti Rasinkangas & MuuSika Pupular –yhtye
maailmanensi-illassaan.

Sambaopettaja Kati Suomela vie isätkin samban
rytmeihin.

Ainoani!

MOZART!

La mañana noLa ma
comienza aquí...

Yhteislaulut

Torstaielokuva:

to 5.11. klo 18.30, vapaa pääsy
Konsertti valkokankaalla. Norjalainen
trumpetisti Tine Thing Helseth
Helsingin kaupunginorkesterin solistina.

ti 10.11. klo 19, alk. 8 €
Kiintopisteenä lumoava neiti A. Järnefelt.
Melodraamakonsertti sisältää sekä nyky-
säveltäjien että Sibeliuksen teoksia ja
lausuntaa Juhani Ahon Yksin-romaanista.

su 8.11. klo 13–16, vapaa pääsy
Hauskaa isänpäivää! Koko perheen
tapahtumassa on ohjelmaa konser-
teista työpajoihin. Mukana mm.
Pentti Rasinkangas &MuuSika Pupular,
duo Ristorante Gustoso ja Koratrio.
Pajoissa opetellaan niin sambaamaan
kuin tuunaamaan sukkiakin.

to 29.10. klo 18, vapaa pääsy
DJ ja vuohipaimen – draamaelokuva
kahdesta nuoresta meksikolaisesta.
Kieli espanja, tekstitys englanniksi.
89 min.

ti 3.11. klo 17.30, vapaa pääsy
Iloinen laulujoukko koolla, tule mukaan!

ti 3.11. klo 19, alk. 13/9 €
Miten herkullisesti soikaanMozart!Wanhanmusiikin konsertissa

esiintyvät alansa huippumuusikot Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch – viulu,
Réka Szilvay – viulu, Asko Heiskanen – klarinetti, Riittaliisa Hakulinen –

alttoviulu, Lilli Maijala – alttoviulu ja Jussi Seppänen – sello.

HKO ScreenHKO Screen

Rautaa,Rautaa,
terästä

to 5 11 klo 18 30 vapaa pääs

messinkiä

Lasten

klo 13 16 vapaa pääsy

Etnosoi

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

JAKOMÄKI
Jakomäen sydän -työpaja
Uutta Jakomäkeä suunni-
tellaan asukastyöpajassa
Jakomäen kirjastolla 29.–
30.10. klo 10–18. Järj. Uusi
Kaupunki -arkkitehtiryhmä
ja Helsingin kaupunki.
Jakomäen kirjaston olkkari
Lehtien ääneenlukua ja keskus-
telua ajankohtaisista asioista
ja uutisista hyvässä seurassa!
Kahvi- ja teetarjoilu. To klo
11–12, Jakomäen kirjasto.

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-opas-
tusta ilman ajanvarausta.
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 31085070.
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.
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.
Jokeri Pokeri Box: Simon
Super taikaShow
Legendaarisen taiku-
rin Simo Aallon uusi koko
perheen SuperShow.
Liput 10/8e. To 29.10.
klo 18, Malmitalo.
Torstaielokuva – Meksiko: La
mañana no comienza aquí...
Draamaelokuva kertoo kah-
desta nuoresta meksikolaisnai-
sesta. Toinen haaveilee DJ:n
urasta Mexico Cityssä ja toi-
nen hoitaa vuohia maaseu-
dulla. Yllättävästi näiden erilais-
ten nuorten ajatusmaailma kui-
tenkin kohtaa toisensa. Kieli:
espanja, tekstitys englanniksi.
Kesto 89 min. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 29.10. klo 18.
Yhteislaulut
Lauluilta Jukka Okkosen ja
Pauli Kainulaisen kanssa.
Vapaa pääsy, Malmitalo,
ti 3.11. klo 17.30.
Kamari21: MOZART!
Kamari21 Wanhan musii-
kin konsertissa soi Wolfgang



Amadeus Mozartin musiikki.
Muusikoita johtaa perio-
disoittimien virtuoosi, viu-
listi Sirkka-Liisa Kaakinen-
Pilch. Liput 13/9e.
Malmitalo ti 3.11. klo 19.
UMO juhlii: Juhani Aaltonen
& UMO – 80 + 40
UMO saa solistikseen orkes-
terin perustajajäseniin kuu-
luvan saksofonisti/huilisti
Juhani ”Junnu” Aaltosen,
joka täyttää joulukuussa
80 vuotta. Orkesteria joh-
taa Kirmo Lintinen. Enemmän
irti esityksestä: ennen kon-
serttia Malmitalon kah-
vilassa klo 14.15 Junnu
Aaltonen kertoo esityk-
sen taustoista. Liput 12/6e,
Malmitalo, ke 4.11. klo 15.
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.
Rintamaveteraanien turinat
2.11. klo 14 Syystien
vanhustenkeskuk-
sella, Takaniitynkuja 3.
Kirjasuomi elää
vuosisadasta toiseen
FT Elina Heikkilä Kotimaisten
kielten keskuksesta luennoi.
Sanojen elinvoimaa verkko-
sanakirjoissa -luentosarjassa
tutustutaan suomen sanaston
kerrostumiin kolmen verkkosa-
nakirjan avulla. Vapaa pääsy.
Malmin kirjasto 4.11. klo 18.
Reading Stories
englanninkielinen lukutuokio
Sari Pauloma lukee Sir
Arthur Conan Doylen novel-
lin A Scandal in Bohemia.
Tule kuuntelemaan ja virittele-
mään kuullunymmärtämistai-
tojasi. Vapaa pääsy. Malmin
kirjasto 9.11. klo 17.30.
Novellikoukku
Malmin kirjastossa ti 3.11.
klo 18. Kuullaan Hannu
Väisäsen novelleja. Voit
ottaa mukaan oman neule-
työsi, osallistua SPR:n kerä-
ykseen lähetettävien neuletöi-
den tekoon, tai vain kuunte-
lemaan. Kirjasto tarjoaa kah-
via ja teetä. Malmin kirjasto.
HEL Volley 2 - EuRa
Naisten lentopallon 1.sar-
jan peli su 1.11. klo 17,
Latokartanontie 12.
Yhteislaulua
Malmin Työväen talolla
4.11.2015 klo 12. Vapaa
pääsy. Järj. Malmin
Eläkeläiset ry.
Malmin seudun
näkövammaiset
kokoontuu 2.11. klo 14,

Malmin kirkolla, Kunnantie 1.
Vieraaksi tulee lähetysyhdis-
tys kylväjästä Janne Sironen,
kertomaan Mongoliasta.
Mukana on myös laulukuoro
Toivon säteet, ohj. Kaisu
Rauhamaa. Oppaat vastassa
ennen tilaisuuden alkua.
Elävä Malmi -tapaaminen
Malmin asukkaiden ja alueen
toimijoiden avoimessa fooru-
missa voit tuoda esiin ideoi-
tasi Malmin kaupunkitilan viih-
tyisyyden kehittämiseksi tai liit-
tyä mukaan käynnissä olevaan
Elävä Malmi –liikehdintään. Nyt
on työn alla Malmin Laulava
joulukalenteri. Lisää ideoita
ja tekijöitä kaivataan mukaan!
4.11. klo 17, Malmitalo.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Koillis-Helsingin Seniorit ry.
Kk-tapaaminen ti 3.11. klo 13
Pihlajamäen kirkolla, Liusketie
1. Ohjelmassa arpajaiset isän-
päiväksi ja luento taiteesta.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Verkkoluentoja
Helsingin yliopiston avoi-
mia verkkoluentoja esitetään
Puistolan kirjastossa to klo
17–19. Tilaisuudet ovat mak-
suttomia ja kaikilla avoimia.
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.
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.
Puistolan Eläkkeensaajat
Ti 3.11. klo 13 jumppa, klo 14
syyskokous, katso myös www.
puistolan.elakkeensaajat.fi
Luovuuskouluttaja
Puistolan kirjastossa 3.11. klo
18–19. Tietokirjailija, kuva-
taiteilija ja luovuuskouluttaja
Krista Launonen luennoi luo-
vuudesta sekä avaa luovuu-
den merkitystä arjen voimava-
rana. Tilaisuus kestää n. tun-
nin. Vapaa pääsy, Nurkkatie 2.

PUKINMÄKI
Enter ryn opastukset
Opastukset aina ke klo
14–15 ja 15–16 sekä parit-
toman viikon keskiviikkoi-
sin lisäksi myös klo 10–11
ja 11–12. Halutessaan voi
varata kaksoistunninkin. Varaa
aika kirjastossa tai p. 09 310
85072. Pukinmäen kirjasto.
Joulunalusmyyjäiset
ja kirpputori
31.10. klo 11–14, Savelantie
6 kerhohuone. Isänpäivään
ja joulupöytään leivonnai-
sia, lahjoja. Kirpputoriaarteita
isoille ja pienille.
Järj. talotoimikunta.

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.
Poliittinen keskustelu
ke 28.10. klo 18–20
Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3. Mukana varaval-
tuutettu, varhaiskasvatuslau-
takunnan jäsen Petra Malin.
Kahvia yms. Avoin kaikille, lap-
set mukaan. Järj. Pihlajan-
Viikin Vasemmisto ry.

SILTAMÄKI
Teatteriretki
Teatteriin Lahteen, lippuja tar-
jolla esitykseen Myrskyluodon
Maija 14.11. päivänäytös.
reteknmhinta 70e sis. kulje-
tuksen Siltamäestä, teatterin
ja aterian esityksen jälkeen.
Var. sinikka.putkonen@silta-
maennuorisoseura.fi. Myös
esitykseen Nummisuutarit
30.12. on lippuja tarjolla. Järj.
Siltamäen Nuorisoseura ry.
Entisen Malmin Virkkarin
kutojat ja puutyömiehet
kahvittelevat joka kk ensim-
mäisenä ma klo 10 Siltamäen
Palvelukodin D-talossa,
Peltokyläntie 4. Malmilta
tuo perille bussi 70T.

SUUTARILA
Novellikoukku
To klo 18–19.30 Suutarilan kir-
jastossa. Tule mukaan kuun-
telemaan novelleja ja neu-
lomaan yhdessä! Voit ottaa
mukaan oman neuletyösi
tai osallistua hyväntekeväi-
syyteen lähetettävien neu-
letöiden tekoon. Voit myös
tulla vain kuuntelemaan tari-
noita. Tarjolla kahvia ja teetä.
Lukupiiri
Kerran kuussa Suutarilan kir-
jastossa to klo 18-–9. Syksyn
kokoontumiset 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.
Liikuntapäivät
kutsuu liikkumaan ja kokeile-
maan kodin tai työpaikan lähi-
kuntosalia maksutta. Voit liikun-
nan jälkeen pulahtaa aamusta
alkaen lämmitetyn kylpypal-
jun rentouttavaan syleilyyn. Ota
oma uimapuku, pyyhe ja san-
daalit mukaan, sillä paju on
ulkosalla. Lisät. www.facebook.
com/ptsuutarila, www.liikun-
tapaivat.fi. 24.10. klo 10–16,
Tapuli-kaupungintie 39.

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 kirjailija-
vieraaksi ke 28.10. klo 18.30

saapuu Kimmo Oksanen. Hän
on HS:n pitkäaikainen toi-
mittaja, joka tunnetaan eten-
kin romanikerjäläisiä, vähä-
osaisia, syrjäytyneitä sekä
kaupunkikulttuuria käsittele-
vistä jutuistaan. Vuonna 2015
häneltä ilmestyi kirja Kasvonsa
menettänyt mies. Oksasta
haastattelee Suvi Ahola.
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.

Halloween-askartelua
Tapanilan kirjastossa
Kirjasto tarjoaa välineet ja
materiaalit. To 29.10. klo
13–15, vapaa pääsy.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senioreita
vertaistukihenkisesti tieto-
teknisissä ongelmissa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kir-
jasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Digitalkkari
Tapulikaupungin kirjaston digi-
talkkari paikalla ma sekä ke–
pe. Voit varata myös henkilö-
kohtaisen opastusajan tunniksi
kerrallaan p. 09 31085075.
Tapulin eläkeläiset
Ma 9.11. syyskokous.
Ajurinaukio 5 ( 2.Krs. )

VIIKKI
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10
Viidakon kutsu – Anne
Leppäsen öljyvärimaalauksia
Anne Leppäsen viidakkoai-
heisia maalauksia. Leppäsen
mukaan viidakko on tuntema-
ton, etäinen, värikäs mielikuvi-
tuksen paikka. Näyttely avoinna
ma–to klo 10–18 ja la–su
klo 10–17. Näyttelyyn vapaa
pääsy. Gardenia 7.11.-26.11.
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.
Terhokerho
Avoin kohtaamispaikka ikäih-
misille ja lapsiperheille.
Tule rohkeasti mukaan.
Leikimme, askartelemme, jut-
telemme ja juomme kah-
vit. Voit osallistua toimintaan
oman jaksamisesi mukaan.
To 29.10. klo 18–19.30.
Järj. MLL Viikki ja SPR.

18 Menot

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Inka Utriainen
Rahim Keshvari

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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!

Viikin Martat
kokoontuu ma
2.11. Viikin
kirkon takka-
huoneella klo
18. Askarrellaan

tuleviiin myyjäisiin,
tule mukaan ja ideat

askartelun aiheiksi

tervetulleita. Jos jo valmis idea
ja tarvitaan tarvikkeita tms.,
ota yhteyttä puheenjohtajaan.
Viikin kirjaston Lukupiiri
kokoontuu jälleen ke 4.11.
klo 17–18.30. E-aineistojen
ja tablettien opastus to
7.11. klo 17–19.

Jakomäki kuvina ja videona
Malmitalon aulanäyttelyssä

on esillä jakomäkeläisen Ansa
Mielosen maisemamaalauksia

sekä valokuvia Seppo Salon
ja muiden jakomäkeläisten

albumeista vuosien varrelta.
Aulassa on myös nähtävillä vuonna 2015 valmistunut

Tiina Reunasen videodokumentti Jakomäki – Top.
Jakomäkeä kuvina Malmitalossa 21.11. asti.
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HYVINVOINTI

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.
Huom: Ei toimistomaksua!

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

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

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!

puh. 3507050

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

Kotirinki Puistola
puistola@kotirinki.fi

0400 513 272
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040 712 8888
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Ja paljon muita palveluita!

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)

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

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

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

• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

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

Soita
ilmainen
mittaus

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

•Peililiukuovet

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

www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi

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

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

facebook.com/
lahitieto

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntijohtaja

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

lahitieto.fi

Väri alk. 65€
Permanen2
alk. 65€
Hiusten

pidennykset
alk. 350€
(sis.hiukset)

fmhair.fi
p. 045 872 8097
(9.30–18.00)
LiuskeAe 9,
Pihlajamäki

Partur i Kampaamo FMHair
Tällä kupongilla
joka Ma

-20%
naisten ja
miesten
hiusten
leikkauksista

Leikkaa
& ota

mukaan!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!




