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Viinikka Oy
Heikinlaakso Sienitie 34
029 300 5500  

heikinlaakso@autonkorjaus.net

Huolla autosi 

NYT, 
maksa erissä!
Hae luottoa Mekonomen toimi-
pisteessä tai mekonomen.fi

Huollamme 
kaikki merkit
•  Varaosilla aina vähintään 3 vuoden takuu.
•  Saat leiman huoltokirjaasi jolloin autosi  arvo säilyy. 
•  Uuden auton tehdastakuu säilyy.
•  Saat aina kirjallisen tarjouslaskelman.

KAKSI YHDEN HINNALLA
2 KIHLA- TAI VIHKISORMUSTA 1 HINNALLA

TARJOUS EI KOSKE 
TITAANI- JA HOPEA EIKÄ KALEVALA KORUJA. 

TARJOUS VOIMASSA 15.11.2015 ASTI 
WWW.KORUPAJA.FI

[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!

KAARELA OKT
Puurakenteinen talo 4h, k, s, 
peh, wc, n. 90 m². Kuntotarkastus 
tehty 10/15. Tontin koko 464 m². 
Hp. 220.000 €. Kalannintie 9

2 OKT-TONTTIA KAARELA
Tasaiset kovapohjaiset tontit 
491m² ja 605m². Rak.oikeudet 
123m² ja 151m². Hp. 140.000 € 
ja 160.000 €. Kalannintie 9

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

PIENTALOTONTTI LAAJASALOERILLISTALO RUSKEASANTA

Suositulla alueella tyylikäs lohko-
tiilitalo. 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. 
140m² +at/var. n. 25 m². Erino-
mainen pohjaratkaisu. Hyvä kunto, 
rv -85. Tontti n. 773 m².
Hp. 320.000 €. Hiirakonkuja  5

TAPANINVAINIO OKT

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

Tasainen kovapohjainen tont-
ti 470 m². Rakennusoikeus 
165m² + aputilat. Kaukolämpö 
rajalla. Hp. 165.000 €. Aittatie 5

TONTTI KONALA

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

VUOKRATAAN PUISTOLA

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

Se maukkaampi 
lounaspaikka!

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

Keittolounas

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

8,90

7,90

Lounas-
Ravintola

breikki
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Ongelmallinen Malmi

M
almin tulevaisuuden suunnittelu 
tuntuu olevan äärimmäisen vai-
keaa. Kaupunkisuunnittelusta 
vastaavat toteavat, että Malmi ei 

kehity, ellei tänne saada todella runsaasti lisää 
asuinrakentamista. Tuo lisäys vaatisi Malmin 
lentoaseman tienoon. Ilmailualan yrittäjien mie-
lestä taas koko Helsinki taantuu, jos Malmin 
lentotoiminta lopetetaan.
Malmin lentoaseman ystävät ovat lähettäneet 
kaupunkisuunnitteluvirastolle kirjeen, jossa 
toteavat, että ”Helsingin toimivuuden, imagon 
ja maineen kannalta kansainvälisen lentoaseman 
sulkeminen on katastrofi. Suunnitelma antaa 
Helsingistä kuvan taantuvana alueena, jonne ei 
kannata investoida. Malmin lentoaseman sulke-
misen sijaan kentän liiketoimintapotentiaali 
tulee tutkia ja vapauttaa. Valtuustolle on toimi-
tettu kuntalaisaloite ilmailukäytön säilyttämises-
tä ja sen mukana alustava liiketoimintasuunni-
telma, jonka toteutus edellyttää Helsingiltä 
sitoutumista lentotoimintojen säilyttämiseen.”

Tilanne on siis varsin kaksipiippuinen. Ajatellaan-
ko Malmin ydinkeskustan tulevaisuutta, vai koko 
Helsingin ja pääkaupunkiseudun elinvoimaisuut-
ta? Maahan jääville pakolaisille tarvitaan mitta-
vassa määrin asuntoja. Asuntopula on muutoin-
kin kova. Kentän kannattajat toteavat, että mikä-
li lentoaseman toimintaa kehitetään, tulee myös 

sitä kautta lisää käyttäjiä Malmin palveluille. Ja 
jos otetaan vaihtoehdoksi se, että kentällä säilyisi 
lentotoimintaa, mutta myös sen ympäristöön tuli-
si reippaasti täydennysrakentamista, olisi Malmin 
palveluille entistä enemmän hyödyntäjiä. 

Lentotoimintaa ja rakentamista sisältävää vaih-
toehtoa ollaan nyt myös kokoomuksen sisällä 
pohtimassa. Se on ensimmäisenä puolueena 
nostanut keskusteluissaan esiin kaupungin 
taholta vaietun vaihtoehdon, jossa lentotoimin-
ta ja muu yritystoiminta sekä asuinrakentami-
nen voisivat olla yhdistetty vaihtoehto. 
Tuota molempien vaihtoehtojen kehittämistä 
kannattaisivat täysin sydämin myös Tattarisuon 
yrittäjät. He ovat vuosikymmeniä kärsineet sii-
tä, että eivät ole voineet rakentaa kunnollisia 
toimitiloja, koska koko ajan on edessä pelko 
Tattarisuon teollisuusalueen alasajosta. Kannat-
tava yritystoiminta kun vaatii pitkäjänteisyyttä, 
ei epävarmuuden tilaa. 

Kokoomuksessa on 
keskusteltu lentotoiminnan 
ja asuinrakentamisen 
yhdistämisestä Malmilla.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

TARJOUS EI KOSKE TITAANI- JA HOPEA EIKÄ KALEVALA KORUJA.

WWW.KORUPAJA.FI

TARJOUS VOIMASSA 15.11.2015 ASTI MYYMÄLÖISSÄ JA VERKKOKAUPASSA
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• Maksuton eReseptien uudistaminen.

• Maksuton verenpaineen mittaus.

• Kotiinkuljetus Malmin alueella 5 euroa.

• Tarjoamme myös annosjakelua ja muita 
lääkehoidon onnistumista tukevia palveluja.

MARRASKUUN
TARJOUKSET

OmaPLUS -lehdessä
HAE OMASI APTEEKISTA! 

Avoinna ark. 8.30–20, la 9–17. 

Malmin oma apteekki jo vuodesta 1922. 

Ystävällistä ja asiantuntevaa
palvelua jonottamatta.

Ylä-Malmin tori 3           Puh. 09 565 6080

www.malminapteekki.fi 
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Jatko-opiskelupaikkoja kaivattaisiin lisää monille aloille. Sivu 6.

Malmin asemalta poistettiin perjantaina VR:n lippu-
automaatti. Samoin kävi Kauniaisten asemalla, mo-
lemmissa lippujen ostaminen automaatista on ollut 
vähäistä verrattuna muihin lähiliikenteen asemiin.

Malmin ja Kauniaisten lippuautomaatit sijoitetaan 
uudelleen Ainolan ja Saunakallion asemille marras-
kuun aikana. Tämän jälkeen lähes kaikilla pää- ja oi-
koradan vyöhykeliikenteen asemilla on VR:n lippu-
automaatit. 

Malmin asemalle jää siellä oleva HSL:n lippuauto-
maatti.

TL

Malmi menetti 
lippuautomaatin

Fallkullan kiilaan suunnitteilla olevalle asuinalueelle 
aletaan tehdä yhdyskuntateknistä yleissuunnitelmaa. 
Suunnitelmassa selvitetään erityisesti hulevesien tilava-
rauksia ja yhdyskuntateknisiä rakentamiskustannuksia.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston 
yleiskaavapäällikkö Rikhard Mannisen päätöksellä 
suunnitelma tilataan Ramboll Finland Oy:ltä.

Konsulttityön valmistumisen takaraja on 29.2.2016. Työ 
saa maksaa enintään 42 036 euroa.

PP

Fallkullan kiilan 
esisuunnittelu konsultille
  Tapanila

skolantielle 
nousi kuusi vuotta 
sitten puretun 
ostoskeskuksen 

tilalle senioritalo lähikaup-
poineen. Senioritalo ei tar-
koita palvelutaloa, vaan 
talon 45 huoneistoa ovat 
normaaleja omistusasunto-
ja.

Senioritaloksi paikkaa 
kutsutaan siksi, että hyvi-
en yhteyksien ja palvelui-

den äärellä olevat asunnot 
on myyty yli 55-vuotiaille 
ja suunniteltu esteettömiksi 
niin, että kodeissa voi asua 
mahdollisimman pitkään ja 
ostaa itse julkisia tai yksi-
tyisiä palveluita oman tar-
peen mukaan. Konsepti on 
osunut hyvään markkinara-
koon, sillä huoneistot kävi-
vät nopeasti kaupaksi ja nii-
hin on alusta asti sanottu 
olevan jonoa.

– Ihanaa. Ei mitään valit-
tamista. Täällä on hyvä hen-
ki ja kivoja ihmisiä.

Reilu puolenkymmen-
tä naisasukasta on juuri lo-
petellut joka maanantai-
sen jumppatunnin, ja intou-
tuu kilvan kehumaan asuin-
paikkaansa.

Talossa asuvat aktiiviset 
ihmiset ovat alkaneet tu-
tustua toisiinsa järjestämäl-
lä yhteistä tekemistä oman 

talon väelle sulkematta pois 
lähistön tuttuja ystäviä.

Jumppatunnin lisäksi ta-
lossa toimii Tyrnitytöt-nimi-
nen kerho, johon kutsutaan 
joka kuukausi yksi vierai-
lija kertomaan ajankohtai-
sista asioista kahvikupin ää-
relle. Luentoja on käynyt pi-
tämässä muun muassa oma 
apteekkari ja Pukinmäki-
Seuran puheenjohtaja.

– Tero Tuomistokin on 
käynyt jo kahdesti ja ihan 
piirakkapalkalla, Eeva Löf-
man kiittelee.

Tyrnityttöjen nimi keksit-
tiin Marja Tyrnistä sekä Es-
kolantien yhteisellä parvek-

keella kasvavasta tyrnistä, 
joka teki tänä vuonna peräti 
kymmenen litran sadon.

Naiset ovat miehiä aktiivi-
sempia, mutta eivät miehet 
ihan pimennossa pysytte-
le. Esimerkiksi jumpan tuo-
masta hyvästä olosta käy 
nauttimassa myös muutama 
mies. Tähän juttuun heitä ei 
saatu, sillä toimittajan esiin 
kaivelema kamera vei heis-
tä viimeisenkin oven kautta 
karkuun.

Tekeminen ja yhteisöl-
lisyyden rakentaminen ei 
vaadi suuria summia. Tyr-
nityttöjen kokoontumisissa 
on kahvikassa, jonka ropo-

silla on hankittu yhteistä ki-
vaa.

– Vaatii vain puolihöpe-
rön, joka pistää homman 
alulle, Eeva Löfman heläh-
tää nauruun ja muistut-
taa muita pitämään koto-
na kännykän aina matalal-
la siltä varalta, että kotona 
kaatuu.

Kaikkia asukkaita toimin-
ta ei ole vielä innostanut 
mukaan, mutta yhteisölli-
syys ja muista välittäminen 
on leviämään päin.

– Talossa on turvallisempi 
asua, kun tuntee naapurin-
sa, muistuttaa Löfman.

Pirjo Pihlajamaa

Poliisin mukaan hätäkeskus sai hälytyksen bussipysäkiltä 
löytyneestä puukotetusta miehestä iltamyöhällä perjantaina.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan 
uhri löytyi kerrostalon pihasta. Vakavia vammoja saanut uhri 
toimitettiin sairaalaan. 

Puukotusepäilys aikaansai mittavan poliisioperaation Gra-
niittitiellä ja poliisi teki useita kiinniottoja. Silminnäkijöiden 
mukaan poliisi myös saattoi talon asukkaita pihan poikki, jos 
heidän piti päästä kotiin tai sieltä pois. 

Poliisi jatkaa asian tutkintaa.
TL

Miestä puukotettiin 
Pihlajamäessä

  Pihlajamäki

Eskolantiellä pidetään 
naapuritkin kunnossa
Etteikö helsinkiläinen välitä naapuristaan? Väite on 
helppo kumota monessa pääkaupungin osoitteessa, niin 
myös Eskolantie 2:n senioritalossa.

Jumppatunnin vetristämät daamit 
vasemmalta oikealle: Hilkka Lehtinen, 
Terttu Ahtola, Raili Nousiainen, Anneli 

Vanhanen, Hellevi Partanen, Eira 
Luukkonen ja Eeva Löfman.

E

PIRJO PIHLAJAMAA
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Kiinteistölautakunta 
esittää kaupunginhallituk-
selle tonttivarauksia noin 
3 800 asunnon rakentamista 
varten. Se tietäisi asuntoja 
noin 8 000 asukkaalle. 

Tontit sijaitsevat eri puolil-
la kaupunkia, muun muassa 
Suutarilassa.

Tonteista noin 1 500 asun-
toa vastaava määrä esite-
tään varattavaksi yksityi-
sille rakennusalan toimi-
joille ja noin 1 050 asuntoa 
Asuntotuotantotoimistolle. 
Noin 1 250 asuntoa vastaa-
va määrä esitetään luovutet-
tavaksi erillisillä kilpailuilla. 

Valtaosa, eli noin 80 pro-
senttia tonteista on kerrosta-

lotontteja.
Käsittelyssä olevien ton-

tinvarausten jälkeen kau-
pungilla on varattuna tont-
teja yhteensä lähes 20 500 
asunnon rakentamista var-
ten,  mikä varauskanta mah-
dollistaisi yli viiden vuoden 
tuotantotavoitteiden mu-
kaisen asuntotuotannon ja 
asuntoja yli 40 000 asuk-
kaalle. 

Kumppanuuskaavoi-
tuksella toteutettavia tont-
teja esitetään varattavaksi 
muun muassa Pihlajamäes-
tä. Kumppanuuskaavoituk-
sella pyritään löytämään toi-
mijoita sekä korkeatasoisia 

ja toteuttamiskelpoisia rat-
kaisuja alueen tulevan ase-
makaavoituksen pohjaksi.

Valtion tukemaan opiske-
lija- ja nuorisoasumiseen esi-
tetään varattavaksi noin 450 
asunnon tuotantoa vastaava 
määrä, jolloin kaupungilla 
olisi varattuna tontteja opis-
kelija- ja nuorisoasuntotuo-
tantoon noin 900 asunnon 
rakentamista varten. Kump-
panuuskaavoituksen tarken-
tuessa voi opiskelija- ja nuo-
risoasuntotuotannon koko-
naismäärä nousta huomat-
tavasti suuremmaksikin.

Erilliseen ryhmärakennut-
tamishakuun esitetään 
varattavaksi viisi tonttia Sil-
tamäestä sekä yksi tontti 
Laajasalosta. 

Sääntelemättömään omis-
tusasuntotuotantoon esite-
tään varattavaksi tontteja 
ainoastaan Kontulan ja Pih-

lajamäen alueilta.
Rakennusalan kilpailun 

edistämiseksi ja uusien ra-
kennusalan toimijoiden saa-
miseksi tontinvarauksia esi-
tetään nyt uusille rakennus-
alan toimijoille Kruunuvuo-
renrannasta, Jätkäsaaresta, 
Mellunkylästä ja Siltamäes-
tä.

Varausesityksen jälkeen 
varauskannasta noin 22 % 
olisi varattu valtion tuke-
maan vuokra-asuntotuo-
tantoon, 36 % välimuodon 
asuntotuotantoon ja noin 
42 % sääntelemättömään 
asuntotuotantoon. 

Helsingin kaupunki pyr-
kii luovuttamaan vuosittain 
tontteja 3 600 asunnon ra-
kentamiseen. Kokonaista-
voitteena on, että Helsin-
kiin rakennetaan vuosittain 
5 500 asuntoa.

Teija Loponen

Kaupunki varaamassa uusia 
tontteja rakentamiseen
Helsinki on osoittamassa muun 
muassa Pihlajamäestä, Siltamäestä 
ja Suutarilasta uusia tontteja 
rakentamiseen.

Suutarila on yhä kasvava asuntorakentamisalue. 

  Suutarila
Autokuski kaahasi Kehä kolmosta itään 142 kilomet-
rin tuntinopeutta Suutarilan ja Tikkurilan välisellä osuu-
della toissa lauantaina kello 09.54 aikaan.

Helsingin poliisin moottoripyöräpartio lähti seuraa-
maan ohi ajanutta autoa, joka ohitteli kymmenkunta 
muutakin ajopeliä ja osan oikealta puolelta. Partio sai 
41-vuotiaan mieskaaharin kiinni Tikkurilan Talvikkitiellä. 
Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantami-
sena.                   PP

Kaahari ohitteli oikealta

Helsingin poliisilla on tiedossa useita nettihuijausta-
pauksia. Eri ihmisiltä on huijattu muun muassa 150 000, 
170 000 ja 200 000 euroa. Uusimmassa tapauksessa 
uhri ehti siirtää huijaajalleen kaikkiaan liki 300 000 euroa 
ennen kuin havahtui ilmoittamaan poliisille.

– Erikoisen tästä tapauksesta tekee se, että ulkomaa-
lainen epäilty ja suomalainen uhri päättivät sopia tapaa-
misen Suomeen. Uhri ilmoitti tapaamisesta poliisille ja 
poliisi nappasi epäillyn tapaamispaikalta, kertoo rikostar-
kastaja Ismo Siltamäki Helsingin poliisilaitokselta.

Ovelimmat huijarit vetoavat taidokkaasti uhrin inhimil-
lisyyteen. He yrittävät saada sähköpostite tai netin kes-
kustelupalstalla vastaanottajan samaistumaan, ihastu-
maan tai jopa rakastumaan ja lähettämään rahaa eri ve-
rukkeilla kuten väittämällä lähiomaisen sairastuneen.

– Järkiperäisesti ajatellen harvempi jos kukaan menisi 
lankaan ja lähtisi lähettämään rahaa hatarin perustein 
täysin tuntemattomalle ihmiselle.

Poliisin ohje on, että jos se on liian hyvää ollakseen 
totta, se on todennäköisesti lumetta. Jos et ole osallistu-
nut ulkomaalaiseen lottoon tai sinulla ei ole ulkomaalai-
sia sukulaisia, kyseessä on melko varmasti huijaus.

PP

Huijari rahastaa verkossa

  Malmi
Poliisi pysäytti heittelehtivällä autolla länteen ajaneen 
rattijuopon Kehä 1:llä Malmin liittymässä toissa sunnun-
tain puolella kello 03.45 aikaan. 24-vuotias mieskuski pu-
halsi reilun kahden promillen lukemat.

Kuski myönsi käyttäneensä MDP-muuntohuumetta. 
Huumetesti paljasti amfetamiinin ja kannabiksen käytön. 
Lääkärissä miehen yleiskunto romahti, eikä hän kyen-
nyt huolehtimaan itsestään. Poliisi otti miehen tiloihinsa 
tarkkailtavaksi, sillä muuntohuumeen ja alkoholin sekoi-
tus voi viedä hengen.

Mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja häneltä 
otettiin ajokortti.

PP

Päihtynyt jäi kiinni
Malmin liittymässä

TEIJA LOPONEN

  Suutarila
Suutarilan yläasteen rikosilmoitinjärjestelmä liitetään 
nykyiseen kulunvalvontajärjestelmään. Samalla videoval-
vontajärjestelmään lisätään kymmenen uutta kameraa.

Laitteiden päivitys maksaa noin 41 000 euroa.
PP

Koulu petraa murtosuojausta

  Viikki
Viikin monitoimitalon ja urheilukentän alueen kaavasta 
on tullut lainvoimainen 23. päivä lokakuuta. Se tarkoittaa, 
että kaavan mukaisia hankkeita voi alkaa toteuttaa. Val-
tuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 9.9.2015.

PP

Monitoimitalon kaavaa 
saa toteuttaa

  Ala-Tikkurila
Keskiyöntie 8:ssa oleva pieni muuntamo puretaan 
uuden tieltä. Helen sähköverkko Oy on saanut rakennus-
luvan erillismuuntamolle, joka on verhoiltu puulla ja maa-
lattu harmaaksi.

Naapureiden kuuleminen on katsottu tarpeettomaksi.
PP

Uusi muuntamo vanhan tilalle

Esperi Care Oy aikoo 
avata uuden 15-paikkai-
sen asumispalveluyksikön 
Uimarannantielle. Asiasta 
on asukasilta torstaina.

Yhtiö haluaa päästä raken-
tamaan tonttia ensi kevään 
aikana. Tontille tulee ympä-
rivuorokautista asumispal-
velua päihdetaustaisille mie-
lenterveyskuntoutujille.

Esperi Caren kiinteistöjoh-
taja Tomi Rosqvist ja alue-
päällikkö Jouni Helén tule-
vat huomenna Pukinmäkeen 
kertomaan rakennusprojek-
tista.

Yhtiö on pyytänyt paikal-
lista asukasyhdistystä tiedot-
tamaan asiasta jäsenilleen. 

Tieto tilaisuudesta saattaa 
mennä monilta kiinnostu-
neilta ohi, sillä asukasyhdis-
tys levittää sanaa vain säh-
köpostin ja Facebookin 
kautta. Postilaatikkojake-
luun eivät rahkeet nyt riitä.

– Olen kehottanut Esperiä 
laittamaan ilmoituksen leh-
teenne. Sanoin, että yhdis-
tyksen virallinen jäsenistö on 
vain murto-osa Tapaninvai-
nion asukkaista, toteaa Ta-
paninvainion kaupungin-
osayhdistyksen puheenjoh-
taja Laura Vehkaoja.

– Emme ole mainostamas-
sa tilaisuutta lehdessä, vaan 
alueen kaupunginosayh-
distys on luvannut tiedot-

taa jäseniään omien kana-
vien kautta. Pidämme tätä 
kanavaa riittävänä. Emme 
kuitenkaan ole rajaamassa 
osanottajia, joten tervetuloa 
tilaisuuteen, kertoo erityis-
ryhmien asumispalveluista 
vastaava aluepäällikkö Jou-
ni Helén Esperi Caresta.

– Alueen asukasyhdistys 
on käsitellyt asiaa viime ko-
kouksessaan ja päätynyt an-
tamaan seuraavan lausun-
non:

Tapaninvainion kaupun-
ginosayhdistys ry on pet-
tynyt siihen, että kaupun-
ki osoittaa Tapaninvainion 
viimeisen rakentamattoman 
y-tontin voittoa tavoittele-

van kaupallisen yrityksen 
käyttöön - tilanteessa, jos-
sa asuinalueen lähipalvelut 
ovat riittämättömät. Samai-
selta tontilta aiemmin ho-
mevaurioiden takia puret-
tua päiväkotia ei lupauksista 
huolimatta koskaan korvat-
tu, samoin tontille kaavoitet-
tu asukastalo Kapuntalo päi-
väkoti- ja koulusuunnitelmi-
neen ajettiin alas säästöihin 
vedoten.

Pirjo Pihlajamaa

Uimarannantien asuntolahankkeesta asukasilta

Infoilta
 5.11.2015 klo 18 Pukinmäen 

peruskoulun ruokasa-
lissa, Kenttäkuja 12.
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Ma-Pe 7–22, La 8–22, Su 8.11. suljettu

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

K-MARKET 
KAVALJEERI

Tarjoukset voimassa

To-La 
5.-7.11.2015

Atria
VILJAPORSAAN 
KINKKURULLA
n.2,5kg pakaste

599
Tamminen
ROTUKARJAN PAAHTO- JA 
SISÄPAISTI
maustettu

995
kg

Forssan
RIISIPIIRAKKA
390g

099
6kpl

Erä!

Muut voimassa olevat tarjoukset www.k-market.fi 

kg

TUORE KOKONAINEN 
KIRJOLOHI

495
kg

6 
kpl

Siltamäen 
K-Marketista 
tällä viikolla!

 
 hyvää isänpäivää!

JOENSUUN HERKKULEIPOMON 
TUOTTEET
Käsintehdyt
KARJALANPIIRAKAT

099
kpl

Käsintehdyt
KUKOT
Muikku, lohi, lanttu ja liha

989
kpl

konsulentti pe 6.11. maistattamassa tuotteita

CHEDDAR 
HOTDOG

+ JUOMA 0,4 l

4,95
saatavilla rajoitetun ajan!

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 isänpäivänä klo 8-24 
Neste Oil Metsälä avoinna 24h

24h
Neste oil Metsälä

Avoinna kellon ympäri

BestRent.fi

KAIKKIIN 
KULJETUSTARPEISIIN

Plussaa ostoksistasi

hyvän fiiliksen liikenne-
asema pitää isästä huolta

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

VUODESTA 1966

 NÄLKÄ EI KATSO KELLOA! 
Neste Oil Metsälässä tarjolla 

yökeitto klo 22-03. Seisovan pöydän  
kotiruokalounas arkisin 9.30-14.30
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yövoima-
tarpeiden 
saavuttami-
seksi, työelä-

män kehittämiseksi sekä 
syrjäytymisen ehkäisemi-
seksi nuorten, nuorten 
aikuisten ja maahanmuutta-
jien saaminen koulutukseen 
on keskeinen tavoite.

Koulutuspaikat voidaan 
turvata vain riittävällä aloi-
tuspaikkojen määrällä, Juha 
Ojajärvi toteaa.

Hän toteaa, että laskevia 
aloja ei juuri ole, vaan lä-
hes kaikilla aloilla on tar-
vetta lisätä koulutusta. Juu-
ri nyt akuutein tarve saada 
koulutuspaikkoja lisää liit-
tyy maahanmuuttajiin, hei-
dät tulisi saada koulutuksen 
kautta mukaan työelämään.

– Tarvetta aloituspaikko-
jen lisäämiselle on muuten-
kin, esimerkiksi meidän op-
pilaitokseemme kohdistuu 

suurempaa kysyntää kuin 
oppilaspaikkoja on tarjol-
la. Kaikki oppilaamme ovat 
työllistyneet heti ja työ-
markkinoilla on paikkoja 
avoinna esimerkiksi matkai-
lun ja taloushallinnon am-
mattilaisille, Ojajärvi lisää.

– Pääkaupunkiseutu 
toimii koko Suomen kasvun 
veturina. Pääkaupunkiseu-
dun riittävillä koulutuspai-
koilla sekä vetovoimaisella 
ja työelämälähtöisellä kou-
lutuksella tuetaan koko 
Suomen menestystä, muis-
tuttaa Haaga-Helian rehtori 
Teemu Kokko.

Pääkaupunkiseudulle syn-
tyy maltillistenkin arvioiden 
mukaan vuoteen 2030 men-
nessä 85 000 uutta työpaik-
kaa ja 255 000 poistuman 
kautta avautuvaa työpaik-
kaa. 

– Pääkaupunkiseudun 

 Pääkaupunkiseudun oppilaitoksiin tarvitaan lisää aloituspaikkoja

Työvoima- ja 
koulutustarpeet ennakoitava
Malmilla sijaitsevan Helmi Liiketalousopiston 
rehtori Juha Ojajärvi toimii PKS Ennakoinnin 
ohjausryhmän puheenjohtajana. Ohjausryhmän 
selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla 
tarvitaan vahvaa panostusta nuorten, aikuisten 
ja maahanmuuttajien koulutukseen. 

NIILO KOTKASLAHTI

Rehtori Juha Ojajärvi pitää opiskelua tärkeänä 
välineenä myös syrjäytymisen ehkäisemisessä.

nuorille tulee taata muuhun 
Suomeen verrattuna yhtä-
läiset mahdollisuudet kou-
lutuspaikkaan. Tämä tulee 
huomioida aloituspaikkoja 
jaettaessa, huomauttaa Oja-
järvi.

Liiketalousopisto on ano-
nut 840 oppilaspaikan kas-
vattamista tuhanteen, mut-
ta uusia aloituspaikkoja on 
saatu vain parikymmentä.

Toisen asteen ammatilli-
sen koulutuksen tarve ko-
rostuu monella toimialalla. 
Valmistuvia ei ole riittäväs-
ti työvoimatarpeeseen näh-
den. Oppilaitosten resurssi-
tarjonnassa on muistettava 
tarve elinikäiseen oppimi-
seen. Siinä aikuiskoulutuk-
sella on merkittävä rooli.

– Elinkeinoelämässä ta-
pahtuvat nopeat muutokset 
edellyttävät nopeaa toimin-
taa myös koulutuksenjärjes-
täjiltä. Niille on varmistet-
tava riittävät keinot toimia 
joustavasti ja kysyntälähtöi-
sesti, sanoo projektipäällik-
kö Mari Korpiola Helsingin 
seudun kauppakamarista.

Pääkaupunkiseudulla li-
sää osaajia vuoteen 2030 as-
ti tarvitaan erityisesti palve-
lualoilla, kuten taide-, viih-

de- ja virkistyspalveluissa 
sekä majoitus- ja ravintola-
alalla. Myös sosiaali- ja ter-
veyspalvelut, rakentaminen 
sekä koulutus taataan tule-
vaisuudessa vain riittävällä 
määrällä osaajia.

Tulevaisuus tuo muka-
naan myös uudenlaista 
opiskelua. Juha Ojajärven 
mukaan muutaman vuoden 
päästä voi heillä kaikki tut-
kinnonosat suorittaa myös 
verkossa, ilman fyysistä läs-
näoloa opiskelupaikassa.

Koulutustarpeista kerro-
taan pääkaupunkiseudun 
koulutuksenjärjestäjien yh-
teisen PKS Ennakoinnin te-
kemässä raportissa Pää-
kaupunkiseudun koulutus 
ja osaaminen – kohti vuot-
ta 2030.

PKS Ennakointi käynnis-
tyi vuoden 2013 alussa pää-
kaupunkiseudun sivistys-
toimen johdon aloitteesta 
tavoitteena rakentaa pää-
kaupunkiseudulle pysyvä 
ennakointimalli koulutus- 
ja työvoimatarpeiden enna-
kointiin.

Teija Loponen

Suomen väestöstä 
lähes 30 % asuu 

Uudellamaalla 
ja Uudenmaan 

väestöstä 69 % 
pääkaupunki-

seudulla.

Helmi Liiketalousopistoon kuten moneen muuhunkin oppilaitokseen olisi huomattavasti enemmän tulijoita kuin aloituspaikkoja on tarjolla.

 TEIJA LOPONEN

”T
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa 
TO-LA 5.–7.11.2015 ellei toisin 
mainita tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää.

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

w
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ERÄ Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi/Ruotsi

Kalamestariltamme tuoreet
LOHIMEDALJONGIT
Norja

Kalamestariltamme ruodoton
SAVUKIRJOLOHIFILEE

MANSIKKA 400 g
9,98/kg, Hollanti

VIHREÄ ja TUMMA
RYPÄLE
Italia

Atria Suomalainen porsaan
ULKOFILEE
palana

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

Lihamestariltamme
KARITSAN SISÄ- ja ULKOFILEE
myös marinoituna, Uusi-Seelanti

Elonen
KINUSKIKREEMIKAKKU 800 g
12,44/kg

Simmental rotukarjan
ENTRECÔTE
Saksa

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

-68%

ILMAINEN FILEOINTI!

599
kg 1295

kg

1795
kg 1295

kg 599
kg

995
kpl

2990
kg

399
rs199

kg 1 .-pkt, raj.
2 pkt /tal.

Isänpäivänä sunnuntaina

8.11. olemme suljettu.



– Kaikki pienkoneet pyri-
tään siirtämään Helsinki-
Vantaan lentoasemalta pie-
nemmille lentoasemille, 
kertoo Go! Aviatonin ope-
ratiivinen johtaja Roope 
Kekäläinen. 

Lentoliikenne on tarkoitus 
käynnistää Malmin lento-
asemalta, mutta jos se ei on-
nistu, voidaan lennot ope-
roida myös Helsinki-Van-
taan liikelentoterminaalista. 

– Ruuhkien välttämisen, 
parkkipaikkojen ja ylipään-
sä sijainnin kannalta Mal-
min lentoasema olisi parem-
pi lentojen lähtöpaikaksi. 
Helsinki-Vantaan lentoase-
malla pienet koneet, kuten 
käyttämämme Pilatus PC-
12 NG -matkustajalentoko-
neet, voivat jäädä isojen ko-
neiden lähtöjen jalkoihin. 

Liikennöinti aloitetaan 
kolmella Pilatus-koneella 
ainakin Kuopioon, Tallin-
naan ja Vaasaan. Lentoja 
voi tilata myös muihin koh-
teisiin.  

– Helmikuussa aloitamme 
charter-lentojen myynnin, 
ja kesään mennessä olisi tar-
koitus aloittaa varsinaiset 
reittilennot. Koneessa on ti-
laa kahdeksalle matkusta-

jalle sekä kahdelle lentäjäl-
le. Pilatuksen huippunope-
us on 500 km/h ja se pystyy 
lentämään yhdellä tank-
kauksella noin 2 200 km. 
Esimerkiksi Pietariin matka 

kestää noin tunnin, valistaa 
Kekäläinen.

Niilo Kotkaslahti
TET-harjoittelija  

8   Uutiset

Uusi lentoyhtiö 
Malmin lentoasemalle
Malmin lentoasemalle saadaan ensi vuonna uutta liikelentoliikennettä. Go! Aviation aloittaa 
lentotoiminnan sekä Malmin että tarvittaessa myös Helsinki-Vantaan lentoasemalta.

NIILO KOTKASLAHTI

Pilatus-konetta esiteltiin Malmin lentoasemalla.

Koneessa on kahdeksan hengen viihtyisä matkustamo.

Viikkiläisvirasto Evira on selvittänyt, että aasianrun-
kojääriä on pesiytynyt Vantaan Itä-Hakkilassa Kivipyykin-
tien ympäristön kasvaviin puihin jo muutamia vuosia sit-
ten. Alue on noin kolme kilometriä pohjoiseen Heikinlaak-
sosta ja Suurmetsästä. Pari kilometriä itään päin avautuu 
Sipoonkorven kansallispuisto.

Lähes kaikki lehtipuut kaadetaan ja hävitetään jääräalu-
eelta hyönteisten tuhoamiseksi. Evira pyytää alueen ihmi-
siä odottamaan viranomaisohjeita.

Aasianrunkojäärät pesiytyvät terveisiin lehtipuihin, eivät 
asuntoihin. Jäärän suuret toukat elävät puunrungon si-
sällä ja syövät runkoon suuria käytäviä, ja lopulta puu 
kuolee.

Eviran kasvintarkastajat tarkastivat löydöspaikan ympä-
ristön kaikki puut sadan metrin säteellä. Tarkastuksessa 
puista löydettiin eläviä aasianrunkojäärän toukkia ja aikui-
nen runkojäärä.

Saastuneen alueen ympärille muodostetaan kahden 
kilometrin levyinen puskurialue, jonka sisällä tarkastuk-
sia jatketaan. Evira tiedottaa asiasta internetsivuillaan sitä 
mukaa kuin asiasta tiedetään enemmän.

Pirjo Pihlajamaa

Tuhohyönteinen 
asuu Kehä III:n takana

Toukat nakertavat lehtipuihin tällaisia reikiä.

Toukka näyttää tältä. Evira on viime 
vuosina tiedottanut kivitavaraan liittyvästä 
kasvintuhoojariskistä Suomessa.

ULLA OKSANEN

Helsingin tavoitteena on olla Suomen yritysmyönteisin 
kaupunki, kirjoitti Helsingin kaupungin liikennesuunnitte-
lupäällikkö päätöksensä loppuun otteen kaupunginhalli-
tuksen hyväksymästä strategiasta, kun hän hyväksyi Vel-
jestentielle pysäköintimuutoksia.

Päätös tarkoittaa, että Veljestentie 19–21 edustalla kiel-
letään yli 60 minuutin pysäköinti ja  vastapäätä samaista 
kohtaa sallitaan rajoittamaton pysäköinti. Toteutus mak-
saa 300 euroa.

Päätökseen johti kuukauden takainen puhelinsoitto, 
jonka mukaan pitkäaikainen pysäköinti liikkeiden edessä 
haittaa yritystoimintaa ja on liikkeiden kannalta myös es-
teettinen haitta.

Ratkaisu helpottaa myös kiinteistöjen 19 ja 21 edustan 
jalkakäytävän kunnossapitoa.

 PP

Lyhytaikainen pysäköinti 
liikkeiden eteen
  Tapanila

Koillis-Helsingin lähim-
mäistyö Milja ry on anonut 
lyhennysvapaata Helsingin 
kaupungilta saamilleen lai-
noille. Lyhennysvapaa kos-
kee kahden eri lainan kol-
mea lyhennyserää, yhteensä 
48 648,63 euroa. Vanhus-
ten asumis- ja muita palve-
luja tarjoava Milja pyytää, 

että lyhennyserät siirrettäi-
siin laina-ajan loppuun, niin 
että laina-aika pitenee ja 
päättyy 31.5.2023.

Yhdistys perustelee laina-
ajan pidentämistarvetta ti-
lapäisellä likviditeetin hei-
kentymisellä. Syynä on kah-
den ostopalvelusopimuksen 
päättyminen. Saunotus-
palvelujen sopimus päät-

tyi syyskuussa 2014 ja päi-
vätoiminnan huhtikuussa 
2015.

Yhdistys toteaa, että se on 
ryhtynyt rahoituksen ter-
vehdyttämistoimiin käy-
mällä YT-neuvotteluja, nos-
tamalla palveluhintoja, te-
hostamalla markkinointia 
sekä suunnittelemalla uu-
sia palvelumuotoja. Yhdis-

tys arvioi, että talous terveh-
tyy puolentoista vuoden ai-
kana.

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta toteaa, että kaupunki 
ostaa yhdistykseltä tällä het-
kellä 12 tehostetun palvelu-
asumisen paikkaa. Estettä 
pidentää laina-aikaa ei ole.

Pirjo Pihlajamaa

Kassavajeesta kärsivä Milja sai lyhennysvapaata
  Malmi
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Me tykätään susta. Tykkää sinäkin meistä!
facebook.com/lahitieto

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

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€  l 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€

Alla esimerkkejä AVAJAISTARJOUSTUOTTEISTAMME nastarengas 4kpl asennettuna:

MALMINTORIN 
KIRPPIS

VARAA PAIKKASI 
P. 0400 689263

su 8.11. ja su 6.12. klo 8–14

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

Tuulen tuvalla Puistolassa
28.–29.11.2015 klo 10 – 15.00
Ylermintie 2 00760 Helsinki

P.044 3525671/Sinikka

Perinteiset 
käsityöläisten 
joulumyyjäiset

Kirjolohikeittolounas 5 euroa, kahvio
Arpajaiset
Käsitöitä

Myyntipöytä täynnä herkkuja

Järjestää Malmin eläkeläiset ry.

 SYYSMYYJÄISET
Malmin työväentalossa Takaniitynkuja 9

lauantaina 7.11.2015 klo 10–14.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Etäisyys – läheisyys – myönteisyys – 
kielteisyys – menneisyys – nykyisyys – 

kärsivällisyys –syyllisyys --. Isyys. 
Taivaallinen Isä, täydellinen Vanhempi, 

siunaa jokaista isää.

RIKASTA MINUA  
-parisuhdekurssi Malmin seurakun-
tatalolla 5.3. ja 6.3.16. Parisuhteen 
rikastuttamisviikonloppu auttaa kohti 
uusia vuorovaikutustapoja. Kurssilla 
keskitytään suhteen vahvuuksiin ja 
mahdollisuuksiin sekä etsitään yh-
teisiä konkreettisia tavoitteita ja kei-
noja niiden toteuttamiseen arjessa. 
Ei sovi kriisipareille. Ohjaajat Satu 
Asplund-Jokinen ja Jyri Jokinen. 
Hinta 50 e/pari, sis. materiaalit ja 
välipalat. Ruokailu omakustantei-
sesti lähiravintolassa. Ilmoittautu-
minen (nimet ja yhteystiedot) kati.
karppinen@evl.fi. Ilmoittautuneihin 
otetaan sähköpostitse yhteyttä. Parit 
valitaan haastattelujen perusteella.

PERHERETKI  
Tampereelle la 12.12. Vierailu Koira-
mäessä (Mauri Kunnaksen kirjoihin 
perustuva satumaailma) ja Finlaysonin 
myymälässä. Hartaushetki lastenkated-
raalissa. Ruokailu Ideaparkissa, mahd. 
ostoksiin. Ensisij. Tapulin, Puistolan, 
Siltamäen, Suutarilan, Pukinmäen ja 
Savelan perheille. Hinta 25 e/hlö (alle 
2v ilmaiseksi), sis. matkat, ohjelman ja 
lounaan. Ilm. 1.12. menn. Tapuli/Puis-
tola Taava Lankinen p. 09 2340 4544, 
Siltamäki/Suutarila Kati Karppinen p. 
09 2340 4543, Pukinmäki/Savela Niina 
Penttinen p. 09 2340 4549.

KASVATUKSEN ILTAPÄIVÄ
ADHD perheessä – riemu vai riesa? la 
7.11. klo 14–16 Malmin kirkolla. ADHD, 
rakentava vuorovaikutus sekä arjen toimin-
takeinot. Luennoitsijana Kaisa Humaljoki, 
projektipäällikkö, pari- ja perhepsykotera-
peutti, ADHD-liitto ry.

MESSUT ISÄNPÄIVÄNÄ 8.11.
Messu Malmin kirkossa klo 10. Kirkko-
kahvit.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12. 
Musamessu Pihlajamäen kirkossa 
klo 16. Kaija ja Toni Mäki-Leppilampi. 
Kirkkokahvit.
Messu Puistolan kirkossa klo 10. 
Saarna Matti Malmivaara Herättäjä-
yhdistyksestä, Esa Ruuttunen, laulu. 
Kirkkokahvit ja Siioninvirsiseurat.
Perhemessu Pukinmäen seurakunta-
kodissa klo 16. Helsingin Erä-Leijonien 
partiolupaus. Kahvihetki.
Perhekirkko Siltamäen seurakunta-
kodissa klo 12. Lapsikuoro ja minilau-
lajat, joht. Elina Tofferi. Kirkkokahvit.
Valon messu Tapanilan kirkossa klo 
17. Raamattuopetus klo 16.30. Lasten-
hoito, rukouspalvelu, iltatee.
Messu Viikin kirkossa klo 10. Saarna 
perheneuvoja Saku Toiviainen. Mak-
karanpaistoa takassa ja kotikaljaa.

PERHELEIRI  
Lohirannan leirikeskuksessa 21.–22.11. 
Ohjelmaa, leikkejä, hiljentymistä, sauna. 
Hinta 20 e/aik., 10 e/lapsi, 45 e/perhe 
(2 aik. ja 1-3 lasta). Leiri on tarkoitettu 
ensisijaisesti Malmin alueen (postinu-
meroalueet 00700 ja 00780) perheille. 
Ilmoittaudu Malmin kirkolle 13.11. men-
nessä, p. 09 2340 4420.

ILON PYSÄKIT – naisten hyvin-
voinnin iltapäivä Pihlajamäen kirkolla 
la 14.11.2015 klo 12–16. Kirjailija Ulla 
Welin, paikallisia hyvinvointiyrittäjiä. Keit-
tolounas, kahvila, ehtoollisenvietto. Hinta 
5 e. Ilm. ja hemmotteluhoidon varaus 
kirkolle 12.11. menn. p. 09 2340 4427.

PUKINMÄEN APTEEKKI
KEHÄ I  VARRELLA – ASEMAN VIERESSÄ
Säterintie 2, 00720 HELSINKI
p. 3505 7210 
ma-pe 8–19, la 9–17

Katso muut tarjouksemme 
www.pukinmaenapteekki.fi 

FLUNSSAN HOITOON
LÄHIAPTEEKISTA
APTEEKKI -sarjan uutuudetj

18 60
  (19,47€)

APTEEKKI fl uacute + 
zinc aniksenmakuinen 

suusuihke

lyhentää fl unssan kestoa

8 50
  (10,40€)

APTEEKKI
hoitavat nenäsuihkeet 
hajuton ja piparminttu 

10 ml 

13 20
  (15,56€)

APTEEKKI
C-vitamiini + sinkki 100 kpl 

imeskelytabletti 
Tarjoukset voimassa 
30.11.2015 asti

Suomessa on 882 000 alle 15-vuotiasta 
henkilöä vuonna 2030, ennustaa Tilastokeskus 
tuoreimmassa väestöennusteessaan. Edellisen 
kerran saman ikäluokan osuus on ollut niin al-
hainen vuonna 1984.

Suurin syy vähenemiseen on alhainen syn-
tyvyys. Vielä 1980-luvun alussa joka viides oli 
alle 15-vuotias. Osuus pienenee 14 prosenttiin 
ennen vuotta 2060, ennustaa Tilastokeskus.

PP

Ennuste: 
Nuoret vähenevät

  Viikki
Ruohonleikkurista lentänyt kivi rikkoi 
auton sivuikkunan ja auton maalipintaa Vii-
kintiellä kello 11.30 heinäkuun 27. päivä.

Stara on myöntänyt vahingon tapahtuneen, 
ja kaupunki korvaa auton korjauskulut.

Auton omistaja on lähettänyt Helsingin 
kaupungin maksettavaksi 1 287,00 euron 
korjaamolaskun.

PP

Ruohonleikkaus 
johti autovaurioon

UUSIN LÄHITIETO 

LÖYTYY MYÖS 

Lehtitelineistä
• Malmin 
Citymarketin edestä
• Malmintorin
 kauppakeskuksen 
2. kerroksesta 
Plaza Mocca kahvilasta
• Kirkonkyläntien 
S-marketin aulasta
• K-Market 
Tapanintorilta
• Siltamäen 
K-Market Kavaljeerilta
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SYÖ JA JUO HYVIN!

Pohjolankatu 38, 00610 Helsinki

Isänpäivä-buff et
8.11. klo 12:00–16:00
Varaukset ja tiedustelut
09 799 755, myyntipalvelu@park.fi 
Tarkemmat tiedot www.park.fi /ravintola
Tervetuloa!

Isänpäiväbuff et    35,00 euroa
lapset 4 – 12 v.     17,50 euroa
alle 4 v. veloituksetta

Isänpäivää vietetään Suo-
messa aina marraskuun toi-
sena sunnuntaina. Tänä 
vuonna se on 8. marraskuu-
ta.

Idea isänpäivään syntyi 
Yhdysvalloissa äitienpäivän 
jalanjäljissä ja 1940-luvulla 
pohjoismaalaiset kauppiaat 
ehdottivat, että päivää vie-
tettäisiin marraskuun toise-
na sunnuntaina, kun kau-
poissa ei olisi vielä joulu-
ruuhkaa. 

Jo 1970-luvun alussa isän-
päivä oli merkitty yliopiston 
kalenteriin ilman, että Hel-
singin Yliopisto oli hyväksy-
nyt sitä. Suomessa isänpäivä 
kuitenkin lisättiin virallisesti 
kalenteriin vuonna 1987 ja 
nimettiin myös samalla lipu-
tuspäiväksi. 

Siitä lähtien suomalais-
ten mieltä on painanut, mitä 
voisi isälle tai vaarille antaa 
lahjaksi. Joillekin perheil-
le isänpäivä on tärkeä ja si-
sältää paljon rutiineja, mut-
ta toisille se on vain normaa-
li päivä muiden joukossa.

Lapsilla on tapana tehdä 
kouluissa tai päiväkodeissa 
isille kortteja.

Niilo Kotkaslahti
TET-harjoittelija

Isänpäivä lähestyy

Petra, 
Malmi
Käydään toivottamassa veljeni kanssa hyvät isänpäivät 
isälle ja tarjotaan kahvia ja kakkua.

Kari, 
Tapaninvainio
Minut viedään yleensä ulos syömään. Ennen kun lapset 
olivat vielä pieniä niin tuli hienoja kortteja, joita oli tehty 
koulussa tai kotona salaa minulta.

Janne, 
Malmi
Käyn viemässä jonkun lahjan isälleni.

Jaakko, 
Malmi
Ei tuo päivä poikkea minulla muista päivistä ollenkaan.

Miten vietätte isänpäivää?

 NIILO KOTKASLAHTI

onessa perhees-
sä halutaan yhä 
kokata itse ja syö-

dä kotosalla juhlapäivinä-
kin, mutta yhä useammin 
tehdään myös  pöytävara-
uksia ravintoloihin.

Äitienpäivä on perintei-
sesti ollut ravintoloissa kii-
reistä aikaa, mutta nyt sen 
rinnalle on kirimässä isän-
päivä. Isää juhlitaan yhä 
useammin syömällä hyvin 
yhdessä kodin ulkopuolella, 
kenties isän mielipaikassa. 

Valtaosa lapsiperheis-
tä ruokailee mielellään päi-
vällä, aikuisten lasten kans-

sa käydään myös illallisella. 
Aikuisten kesken ravintola 
valitaan pikemminkin ruo-
an kuin sijainnin mukaan. 
Osa suosii perinteistä tut-
tua paikkaa, toiset haluavat 
joka kerta bongata uuden 
ruokaravintolan.

Isänpäivälounaalle on 
suosituimpiin ravintoloihin 
vaikea päästä ilman vara-
usta, varsinkin jos kyseessä 
on isompi seurue. Ja usein 
on, sillä kyselyiden mukaan 
perheet lähtevät nykyään 
viettämään isänpäivää hy-
vän ruoan ympärille otta-
malla mukaan myös mum-

mit ja vaarit. 
Pienten lasten kanssa suo-

sitaan buffet –tyyppistä ruo-
kailua, isompien kanssa tila-
taan listalta kullekin mielei-
set annokset.

Ravintola Ruoka-aika 
Malmin keskustassa on 
isänpäivänä iltapäivällä var-
sin suosittu.

– Meillä käy paljon lapsi-
perheitä ja he suosivat ilta-
päivää. Ruokailijoita tosin 
riittää aina iltaan asti, Riit-
ta-Liisa Piiroinen tietää.

Isänpäivän suosituin ruo-
ka on Isänpäivän buffet, 

josta jokainen löytää mie-
lestään syötävää.

– Meillä on myös muuta-
mia annossuosituksia, joi-
ta valitaan paljon. Tämä on 
meillä jo viides isänpäivä 
ja moni on tottunut varaa-
maan täältä pöydän, Piiroi-
nen kertoo.

Isänpäivänä ovi aukeaa 
ahkeraan myös etnisissä ra-
vintoloissa, esimerkiksi ne-
palilaisella ja intialaisella 
ruoalla on vankka suosija-
kuntansa.

TL

Isänpäivänä syödään 
yhä useammin ulkona
Kalaa, pihvejä ja yhä enenevässä määrin myös herkullisia kasvisruokia 
kuuluu isänpäivän herkkuihin. Juhlapäivän ateria ulkona syötynä käy myös 
itse lahjasta.

M
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Unioninkatu 18
00130 Helsinki
puh. 044 592 2222
www.toca.fi 

3 ruokalajin 
menu
5 ruokalajin 
menu

39€

59€
Tarjous voimassa marraskuun, 
mainitse “marraskuu” varausta tehdessäsi.

(norm. 45€)

(norm. 65€)

Iso salaattipöytä
2 x lihapöytä

2 x kasvis

Basmatiriisi + tuore naanleipä

Kahvi tai tee

AVATTU UUSI 
INTIALAINEN  

LOUNASRAVINTOLA

MALMIN KAUPPATIE 18, 00700 HELSINKI
2. KERROS

040 584 6862

TERVETULOA!

PE JA LA KARAOKE
TO JA SU BINGO

TULE MAISTAMAAN!

TERVETULOA VANHAT JA UUDET SOPIMUSASIAKKAAT!

1,90

NYT SUOMESSA!

Päivölän� e 21, 00730 Helsinki  www.chinaman.fi 

LUNG LUNG
Thaimaalainen riisinuudeli wok
Aidot maut, sopivas�  tulinen ja vie kielen mennessään.

7,90
Vain noude� una.

KOKEILE MYÖS 
CHINAMAN CHILIÄ
Ken� es maailman 
syödyin chilikas� ke

Tarjous voimassa vuoden loppuun.

lisätiedot 
www.ruoka-aika.fi 

ja facebookista

Kirkonkyläntie 7, 
00700 Helsinki

Su 8.11. 
Isänpäivä Buffet 
klo 11–20

16,50€

Varaukset:  0400 481 222

ALKUPALAPÖYTÄ
• Vihreä salaatti
• Kana-pastasalaatti
• Punajuurisalaatti
• Cocktail-piirakoita
• Tuoretta leipää
• Marinoitua punasipulia
• Marinoituja oliiveja
• Kik herneitä

PÄÄRUOKAPÖYTÄ:
• Kermainen tomaattikeitto
• Härän sisäpaistia ja 
 punaviinikastiketta
• Pestolla kuorrutettua lohta
• Tuorejuustolla täytettyä 
 kananrintaa
• Kukkakaali-parsakaaligratiini
• Valkosipuliperunat, muusi, 
 Keitetyt- ja lohkoperunat
• 6 erilaista pannupizzaa
 (kinkku, kebab, salami, kana, 
 tonnikala ja kasvis)

JÄLKIRUOKANA 
kinuski-kermakakkua 
sekä kahvi / tee.

Tarjolla myös maukkaita Special A´la carte- annoksia

Isänpäivän pöytävarauksen tekoa ei kannata jättää 
sunnuntaiaamuun.
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Lauantaina parikymmen-
tä kymmenvuotiasta juhli 
synttäreitään. Päivä alkoi 
pitsan merkeissä, jonka jäl-
keen lähdettiin keilaamaan. 
Hetkessä keilahalli täyttyi 
iloisista äänistä, kun kuka 
milloinkin sai täyskaadon.

Keilailun jälkeen suunnat-
tiin Megazoneen, mikä oli 
9-vuotiaiden Matilda Hyyti-
sen ja Roosa Ryynäsen mu-
kaan kivointa. Megazones-
sa ammuttiin vastapelaa-
jia laserpyssyillä ja pyrittiin 
saamaan mahdollisimman 
monta osumaa. Samalla tie-
tysti välteltiin osumia toisilta 
pelaajilta.

Illaksi palattiin takaisin 
Malmille, ensin kirkolle seik-
kailemaan ja sitten seura-
kuntatalolle. Kirkkoseikkai-
lussa ratkottiin kiperiä tehtä-
viä,  kuten laskett i in 
urkupillien lukumäärää ja 
otettiin selfieitä siitä, kun 
saarnattiin saarnatuolissa. 

Lopuksi päästiin tutustu-
maan Malmin kirkon kel-
lariin, jossa ei ihan kuka ta-
hansa lapsi ole käynyt.

Seurakuntatalolla oli vie-
lä vuorossa leffan katselua 
ja yökyläilyä. Juhlijat saivat 
nukkua yön makuupusseissa 
kerhohuoneen lattialla. 

Roosa Ryynäsen mieles-
tä nämä muistuttivat jopa 
unelmasynttäreitä: ”Onhan 
se hienoa olla täyskymppi.”

Pinja Ylhävuori

Malmin seurakunnan 
vauhdikkaat kymppisynttärit
Toissaviikonloppuna kymmenvuotiaat juhlivat syntymäpäiviään Malmin 
seurakuntatalolla. Ohjelmassa heillä oli keilailua, Megazone, kirkkoseikkailu 
ja yökyläily.

Synttäreillä otettiin tietysti selfieitä.

Tortillat maistuivat seurakuntatalolla pitkän päivän jälkeen.

Kirkkoseikkailussa tutustuttiin muun muassa Malmin kirkon kastemaljaan.

 TARMO YLHÄVUORI.

Alkuun Harry Mälkki kertoi yrittäjyydestä ja tarvittavasta 
halusta oppia aina jotain uutta. Esityksen jälkeen oppilaat 
menivät luokittain pajoihin ja saivat tehtävät omalta yrittä-
jäohjaajaltaan. Vierailevia yrittäjätähtiä olivat Harry Mälkki: 
FinComer Oy, Teija Loponen: Koillis-Helsingin Lähitieto, 
Marja-Leena Kajander: Meena K. Oy, Markus Tahvanai-
nen: NEEDIT OY, Taisto Palonen: Laatuvalo Oy ja Heikki 
Kaseva: MV-Kuvat.

Melkein kaikissa pajoissa oli sama idea: Yrittäjät antoi-
vat materiaaleja, joille pitäisi keksiä uusiokäyttöä. Materi-
aaleina käytettiin muun muassa ylijäämätavaroita eri yrityk-
sistä, kuten huonekalu- ja mattokankaiden tuotenäytteitä, 
vanhoja kehyksiä sekä pahvilaatikoita ja sanomalehtiä. Jo-
kaisessa pajassa ja luokassa oli hyvä meininki ja ryhmissä 
työskenneltiin ahkerasti sekä pikkutarkasti. Oppilaat on-
nistuivat olemaan luovia ja tuloksena oli hienoja, toisis-
taan eroavia tuotoksia. Kaikki valmiit työt koottiin peilisa-
liin, jossa ne esiteltiin muille ryhmille.

Markus Tahvanaisen pitämässä pajassa ei rakennettu 
mitään, vaan mietittiin, miten paperia, joka on rikkoutuma-
ton ja sään kestävä voisi käyttää. Samassa pajassa mie-
tittiin myös, minkälaista muuta käyttöä kuin tavaran myy-
mistä voisi olla verkkokauppa-sovellukselle. Tehtävät oli-
vat aika vaikeita ja tuloksena ei tästä pajasta saatu hirveän 
paljoa mietteitä tai ideoita.

Niilo Kotkaslahti
TET-harjoittelija 

Oppilaat näppärinä 
yrittäjyyspäivässä
Pukinmäen peruskoulussa vietettiin torstaina 
29.10. yrittäjyyspäivää. Päivä oli suunnattu 
kahdeksasluokkalaisille ja teemana oli 
kierrättäminen ja uusiokäyttö.

Sanomalehdistä syntyi Pikkuprinssille upea keinu ja 
nukkekodin tarvikkeita.

Harry Mälkki muistutti kahdeksasluokkalaisia 
jatkuvan uuden oppimisen tärkeydestä.

Sisustajan sininen unelma.
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Tänäkin vuonna kahdek-
san yhdeksäsluokkalaista 
lähti tutustumaan työelä-
mään viikoksi. Botkyrka 
sijaitsee Tukholman lou-
naispuolella. Botkyrka sve-
rigefinskaskolanin oppilaat 
tulevat vuorostaan ensi 
vuoden puolella työharjoit-
teluun Suomeen. 

Matkan rahoittajana toi-
mi CIMOn Nordplus-oh-
jelma ja myös Pukinmäen 
peruskoulun budjetista on 
saatu vähän rahaa. Mat-
kaa on ollut järjestämässä 
tänä vuonna Suomen pääs-
sä opettajat Antti Malassu, 
Nea Malin ja Reeta Ellen-
berg sekä koulumme reh-
tori Leena Hiillos. Ruotsis-
sa taas opettaja Anna-Sofia 
Sandströn ja rehtori Susan-
na Viinikka. Ystävyyskou-
luprojekti taas on pyörinyt 
jo noin kymmenen vuoden 
ajan ja sen on pannut liik-
keelle Pirjo Heiskanen, Ina 
Sinisalo ja Raija Saikkonen. 

Viikon aikana Pukinmäen 
koululaiset tekivät töitä eri-
laisissa työpaikoissa, kuten 
päiväkodissa, kirjakaupas-
sa, kirjastossa, kaupassa, 
hevostallilla ja koulussa ja 
asuivat isäntäperheissä. 
Iltaisin oli koululaisille jär-
jestetty aina jotain ohjel-
maa, ravintolassa syömistä, 
jalkapallo-ottelu Hammar-
by IF-Helsingborgs IF, met-
rosuunnistusta ja shoppai-
lua. Matka oli kaikkien 
osalta aika onnistunut. 

Minä, Niilo Kotkaslahti 
olin itse töissä koululla lii-
kunnan ja englannin opet-

tajan Stellan Björckin apu-
laisena. Botkyrkan sverige-
finskaskolan oli aika pieni, 
yksikerroksinen punainen 
puutalo, jossa oli samassa 
päiväkoti ja esikoulu. Kou-
lulla oli kuitenkin iso piha-
alue, jolla oli monenlaisia 
liikuntapaikkoja kuten iso 
kiipeilyteline ja koripallo-
kenttä.  

Työtehtäviini kuului aut-
taa oppilaita englannin kie-
len tehtävissä ja liikunnan 
tunneilla auttaa Stellania  
siirtelemään liikuntaväli-
neitä ja näyttämään liik-
keitä oppilaille. Liikunta-
tunnit pidettiin Botkyrkan 
kunnan omistamassa lii-
kuntahallissa, joka oli ki-
venheiton päästä koulusta. 

Olin myös mukana kou-
lun järjestämässä luistelu-
kerhossa 1.–3. luokkalai-
sille, joka oli todella suosit-
tu. Se pidettiin jäähallissa, 
joka oli myös Botkyrkan 
kunnan omistama. 

Huomasin, että oppitun-
nit ja opetus olivat hyvin-
kin samanlaisia kuin Suo-
messa, mutta englannin 
tunneilla tehtävien teke-
misen sijasta puhuttiin 
paljon enemmän. Lii-
kuntatunneilla oli aika-
lailla sama juttu. Lapset 
tulivat innolla tunneil-
le ja tekivät kaiken, mi-
tä opettaja pyysi, joskus 
kyllä vähän enemmän-
kin, mikä ei ollut aina 
niin hyvä juttu. 

Niilo Kotkaslahti
TET-harjoittelija

Pukinmä-
en peruskoulu

Ruotsissa 
työharjoittelussa
Jo monen vuoden ajan Pukinmäen peruskoulusta yhdeksäsluokkalaisia 
on lähtenyt työharjoitteluun Ruotsiin, Botkyrkaan, jossa sijaitsee 
Pukinmäen peruskoulun ystävyyskoulu Botkyrka sverigefinskaskolan.

 NIILO KOTKASLAHTI

Tele2Arena, jossa kävimme katsomassa 
isäntäperheiden lasten kanssa jalkapallo-ottelun 
Hammarby IF- Helsingborgs IF.

Pukinmäkiläisiä työharjoittelijoita ja isäntäperheiden lapsia. Niilo Kotkaslahti 
kuvassa keskellä harmaassa paidassa ja sinisissä farkuissa.

Siiri Rintamäki järjeste-
lee varauskirjoja hyllyyn 
Kirjasto 10:ssä.  

– Aakkoset tässä on ai-
nakin tullut kerrattua, hän 
nauraa. Rintamäki on tois-
ta viikkoa työelämään 
tutustumisessa, 
TET:ssä. Ensim-
mäisen viikon hän 
oli Ruotsissa, siel-
läkin kirjastossa. 

– Haastavaahan 
se oli, mutta samal-
la hauskaa. 

Rin-
tamä-
ki pää-
si muun 
muassa pitämään kielikah-
vilaa maahanmuuttajille.

TET on yleen-
sä kahdeksas- ja 
yhdeksäs-, jos-
kus myös seitse-
mäsluokkalaisil-
le järjestettävä ly-
hyt työharjoittelu. 
Se kestää yhdestä 
päivästä kahteen 
viikkoon. Monet 
saavat ensimmäi-
sen kokemuksensa 
työelämästä.

– Ainakin täällä 
oppii, miten vaatekauppa 

toimii, sanoo Karolii-
na Lindquist, Foru-
min KappAhlissa ole-
va TET:läinen. 

– On saanut tar-
peeksi haasteita.

Samaa mieltä on 
ensimmäisen vii-
kon IT-konsulttiyh-
tiö HiQ Finlandis-
sa, toisen Syystien 
palvelutalossa oleva 
Ada Hirvonen. 

– Teknologia al-
kaa tuntua ihan 
varteenotettavalta 
vaihtoehdolta jat-
ko-opiskelun kan-
nalta. Palveluta-

loonkin voisi tulla vaikka 
kesätöihin.

Moni saa TET-paikkan-
sa vanhemman kautta. Niin 
myös Malmin poliisiasemal-
la oleva Annumaria Harja-
luoma. Ensimmäisen viikon 
hän oli kampaamolla. 

– Unelma olisi perustaa 
oma kosmetologiyritys, jo-
ten kampaamosta sai hyvää 
oppia siihen ja hienoja ko-
kemuksia.

Aino Heikka
TET-harjoittelija

Unelma-
ammattia 
etsimässä
Pukinmäen peruskoulun 
oppilaat ovat saaneet tutustua 
työelämään muun muassa 
poliisin, kirjaston ja kampaamon 
leivissä.

Ada Hirvosen toinen 
työviikko kului Syystien 

palvelutalossa.

Siiri Rintamäelle on 
kirjasto tullut tutuksi.

Annumaria 
Harjaluoma 

unelmoi kosmeto-
logiyrityksestä.

Karoliina Lindquist suoritti harjoitteluaan vaatekaupassa.

Minä olin 
töissä koululla 

liikunnan ja 
englannin 
opettajan 

apulaisena.

AINO HEIKKA
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Tapulin liikuntapuistoon al-
kukesästä saatua keinonur-
mea pääsivät vielä ennen 
talvikautta testaamaan lähes 
200 alueen päiväkotilasta. 
Kyse oli Puistolan Urheilijoi-
den pyörittämän kesäkau-
den päiväkotifutiksen lop-
puhuipennus, 9:n joukkueen 
turnaus.

– Hyvä meidän joukkue, 
hihkui päiväkoti Naavan se-
kajoukkue päätettyään värik-
kään ottelun päiväkoti Seu-
lasta vastaan.  

Aurinkoisen maanantain 
aamupäivään mahtui rop-
pakaupalla aitoa liikunnan 
ja yhdessäolon riemua. Lii-
villiset ja liivittömät jouk-
kueet pörräsivät ampiais-

parvien lailla hyväkuntoi-
sella keinonurmella. Missä 
pallo, siinä ympärillä viiletti-
vät kummankin joukkueen 
pelurit. Taktiikka oli yksin-
kertainen, pidetään hauskaa 
ja pallo maaliin. Joulukuusi-
muodostelmat oli kuopattu. 
Kuusen aika ja paikka on 
jouluna, senkin aika tulee 
pian.

PuiU:n valmennuspääl-
likkö Arpad Mester on ke-
säkauden aikana apulaisi-
neen vetänyt alueella suo-
sittua päiväkotifutista. Lop-
puturnauksessa peli-ilolle 
löi korkeintaan vertaa jälki-
huolto.

– Kyllä se kohokohta taitaa 
olla pelien jälkeinen eväiden 

syönti. Ne maistuvat urakan 
jälkeen, paljasti Tuula Kos-
kiniemi päiväkoti Naavan 
lasten nautinnollisen suun-
nitelman. 

Makean huollon takasi 
kentän reunaman paket-
tiautopuffetti, jossa Arzu 
Caydam-Lehtonen ojenteli 
joka pelurille suklaarinkelin 

mehun kera.
Turnaukseen osallistui-

vat Puistola-Suutarila-Sil-
tamäki alueiden päiväkoti-
joukkueet Seulanen I, Seula-
nen II, Perttu, Klaara, Naava, 
Suurmetsä, Kotilo, Puistolan 
ryhmä I ja Puistolan ryhmä II.
Heimo Laaksonen

Hyvä meidän joukkue!
PuiU:n päiväkotifutis iloiseen päätökseen

Tytöt ja pojat taistelivat palloherruudesta tosissaan, 
mutta puhtaasti.  

Tapanilan Erän joukku-
eet edustivat hienosti 
mo lempina  pä iv inä . 
10–12-sarjan Elite Alexa sai 
toiseksi korkeimman kate-
gorian 2, Axoria 04:n kate-
goria oli 4 ja Axoria 05:n 
kategoria 6. Parhaiten pär-
jäsi Erän ja SC Vantaan seu-
rayhteistyöjoukkue Elite 
molemmilla kokoonpanoil-
laan. 

12–14 SM-sarjassa Elite 
Pre Jr-joukkue saalisti hope-
aa pistein 17.50 jääden kul-
tamitalit voittaneesta Glo-
ria Nova-joukkueesta vain 
0.05 pistettä. Junioreiden 
sarjassa Elite voitti kultaa 
pistein 18.15 jättäen taak-
seen MM-hopeamitalijouk-
kueen Minetit Jr:n. Samalla 
Elite lunasti paikan marras-
kuun lopussa Budapestissä 
kisattavaan Challenge Cup-
osakilpailuun.

Sunnuntaina parhaim-
masta tuloksesta vastasi 
14–16-vuotiaiden kilpasar-
jan Anastasia saaden pisteet 
13.10, sijoitus oli 11. Saman 
sarjan Anastasia00 jäi sijalle 
16 pistein 9.93. Yli 16-vuo-
tiaiden kilpasarjan Aforian 
sijoitus oli 14. pistein 13.97.

Elite Pre Jr jatkoi Turusta 
suoraan Tampereelle, jossa 
kisattiin sunnuntaina Kol-
men lajin kilpailut. Tytöt 
nostivat pisteitään lauan-
taista saaden yhteensä 
17.75 pistettä sekä teknisen 
ja taiteellisen bonuksen. 
Ennätyspistemäärä riitti yli-
voimaiseen voittoon, sillä 
toiseksi tullut turkulainen 
LaTy:n Elix saavutti piste-
määrän 16.11.Uudistuneen 
Pre Jr-joukkueen kausi ei 
olisi voinut upeammin 
alkaa. Koko joukkue on 
tehnyt valtavasti töitä uuden 
vastuuvalmentajan Heini 
Tuovisen johdolla kesästä 
alkaen. Samaisissa Kolmen 
lajin kilpailuissa Tapanilan 

Erän Anastasia01 saavutti 
12–14-vuotiaiden kilpasar-
jassa korkeimman kategori-
an A, ryhtibonuksen ja 
mitalit.

Kisakausi jatkui viime vii-
konvaihteessa Mäntsälässä 
HJM-Cupissa ja Kerava 
Cupissa. Lauantaina HJM-
Cupissa Elite voitti jälleen 
oman 14–16-vuotiaiden 
sarjansa pistein 17.67. Elite 
Pre Jr jäi jälleen hiuksenhie-
nosti Gloria Novan taakse - 
tällä kertaa vaivaisella 0.03 
pisteen erolla saalistaen kui-
tenkin hienosti hopeaa. 

Tapanilan Erä Axori-
an pistemäärä samassa 
12–14-vuotiaiden SM-sar-
jassa oli 13.80. 10–12-vuo-
tiaiden sarjassa Elite Ale-
xa saavutti kategorian 2 ja 
joukkue palkittiin kolmen 
parhaan joukossa. Axo-
ria04 nosti suoritustaan ka-
tegorian 3 ja joukkue si-
joittui hienosti neljänneksi. 
Axoria05:n kategoria oli 5, 
Amila 05:n 9 ja AMila04:n 
10.

Kerava Cupissa Elite Ale-
xa paransi suoritustaan saa-
vuttaen korkeimman ka-
tegorian, bonuksen taito-
osista ja mitalit. Axoria04 
oli jälleen 3. kategorias-
sa. Aforian pisteet 13.44 
riittivät kuudenteen sijaan 
16-20-vuotiaiden kilpasar-
jassa. 8-10-vuotiaiden sar-
jassa Alexa Minorit saavutti 
hienosti kategorian 2.

Hienosti vauhtiin päässyt 
kilpailukausi jatkuu jo tule-
vana viikonloppuna Helsin-
gin Kisahallissa, jossa käy-
dään Etelä-Suomen Alue-
mestaruuskisat. Joko Elite 
Pre Jr pääsee Gloria Novan 
ohi? Miten käy Erän omien 
joukkueiden? Lähde Kisa-
hallille kannustamaan!

Lauri Järvinen

Elite Pre Jr aloitti kisakautensa voitoilla.

Eliten kokoonpanot mitaleille

Joukkuevoimistelun 
kisakausi upeasti 
käyntiin
Joukkuevoimistelun syksyn kisakausi 
käynnistyi toissa viikonloppuna perinteiseen 
tapaan Cailap Cupissa Turussa. Lauantaina 
käytiin 10–12-vuotiaiden sarja ja SM-sarjat 
sekä sunnuntaina kilpasarjat. 

Erä lähti Pasilan urheiluta-
lolla hyvällä sykkeellä liik-
keelle. Alkutahteja ei hai-
tannut, että mosalaiset jou-
tuivat cup -taistoon ilman 
muutamaa avainpelaajaan-
sa. Poissa olivat Tom Ström-
sten, Mikko Pasanen, Sami 
Lehtinen ja Eero Nuutinen. 
Riku Holopaisen, Lauri 
Kapasen ja Tuomas Iiskolan 

maaleilla Erä siirtyi avaus-
erässä jo 3–1 johtoon. Alku-
huuman jälkeen otteet 
tasoittuivat ja ensimmäiselle 
erätauolle lähdettiin Erän 
4–3 johdossa. Tapanilalais-
ten neljännen rysän isä oli 
Ossi Jalonen.

Toista erää vei kotijouk-
kue Viikingit. Kahdella 
maalilla se siirtyi 5–4 joh-

toon.
Päätöserän alussa koke-

neet salibandyketut Tero 
Tiitu ja Mikael Järvi veivät 
sarvipäät jo 7–4 johtoon. 
Puolivälissä eräläiskaksik-
ko Iiskola ja Mikko Jolma 
juonivat vaparista 7–5 ka-
vennuksen. Erälle tarjoutui 
vielä tämän jälkeen mahdol-
lisuus kaventaa ylivoimalla, 

mutta maalijuhlia ei synty-
nyt. Lopussa Viikingit vielä 
kaunistelivat päätösluvuik-
si 9–5.

Erän taival Suomen cupis-
sa päättyi tähän. Mutta ensi 
keskiviikkona, 11.11. kello 
18.30, Erä isännöi seuraa-
vaa liigakoitosta Vantaan 
Energia Areenalla. Mauk-
kaasti vastustajana on sil-
loin ja jälleen Viikingit. Oli-
siko jo aika viikinkiveneen 
kaatua mosalaisten aallok-
koon?

Heimo Laaksonen

Viikingit purjehti taas 
Erän ohitse
Hyväkään alku ei sunnuntaina riittänyt Tapanilan 
Erälle pullauttamaan arkkivihollistaan Viikinkejä ulos 
salibandyn Suomen cupista. Avauserän mosalaisjohto 
kääntyi lopulta viikinkiveneen 9–5 voittoon.

Viikingit oli jälleen rinnan mitan edellä Tapanilan Erää, kuten kuvassa viikkareiden Tapio Kinnunen, 90, on edellä 
Erän taisteluikoni Jussi Kosolaa.    

  Salibandy Suomen cup, miehet

SALIBANDYLIIGA

HEIMO LAAKSONEN

LAURI JÄRVINEN



Koillis-Helsingin Lähitieto  4.11.2015  15

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena 
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: la 21.11. klo 18.30
Erä Akatemia – KeLy (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: su 22.11. klo 17.00
Erä III – JoKa (liput 8/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi  ja tapanilanera.fi 

Miesten liigaa: ke 11.11. klo 18.30
Erä – SSV (liput 14/9 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

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

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 
  
 

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.

 Olen Hanna Keltanen, 23 vuot-
ta. Minulta on useasti kysytty, 
miksi olen niin innostunut nimien-
keruusta Malmin lentoaseman säi-
lyttämiseksi. 

Olen koko ikäni tykännyt lento-
koneista, jo kaksivuotiaasta kävin 
äitini kanssa katselemassa koneita 
Seutulan kentän laidalla. 

Tunsin jo neljävuotiaana lento-
koneiden merkit, olipa sitten ky-
seessä Mc Donnell Douglas DC-
10 tai MD-11. Toki tunnen myös 
Malmin pienkoneiden merkit: 
Cessnat, Piper ym.

Kaikki ilmailuun liittyvä on ol-
lut hevosten ohessa lempiasioitani 
elämässäni, onneksi niitä saa ihail-
la täällä Helsingissä ja toivon että 
saamme ihailla Malmin lentoase-
maa myös tulevaisuudessa.

Olen saanut kerättyä Malmin 
lentoasemalle 1 500 allekirjoitus-
ta kahdessa viikossa, vaikka olen 
lievästi kehitysvammainen. Siitä 
huolimatta jaksan ja tahdon aut-
taa Malmin lentokenttää, koska 
kenttä on ollut elämäni tärkein 
paikka koko Helsingissä. 

Malmin lentoasema on ainoa 
vapaalla aikataululla palveleva 
kansainvälinen lentoasema 150 
km säteellä pääkaupungista ja len-
tosuoritteillaan Suomen toiseksi 
vilkkain lentokenttä. 

Kentällä on myös Museoviras-
ton RKY-merkintä, Rakennetun 
Kulttuurin Ympäristö, ja se on yk-
si maailman parhaiten säilyneistä 
varhaisaikojen siviililentokentistä.

Malmin lentokenttä tarjoaa yli 
miljoonan asukkaan Suur-Helsin-
gille kevyen liikenteen kansainvä-
lisen lentokentän, aktiivisen vir-
kistys- ja harrastekeitaan, paikan 
suurille ilmailutapahtumille sekä 
mahdollisuuden kouluttautua il-
mailun ammattiin.

Malmin kenttäalue muodos-
taa myös Pohjois-Helsingin ava-
ran luonto- ja lintukeitaan. Mis-
sään muualla pääkaupunkiseudul-
la ei pääse harrastamaan laskuvar-
jourheilua. Malmin lentokentästä 
nauttivat myös lennokkien lennät-
täjät.

Suurin osa pitää myös pienko-

neiden ja ilmailutoiminnan kat-
selusta. Se on aivan ilmaista tou-
hua, johon Malmin näköalatasan-
ne ja ravintola tarjoavat mahtavan 
ja ainutlaatuisen paikan. Malmil-
la järjestettävät ilmailutapahtu-
mat vetävät paikalle kymmeniä 
tuhansia innokkaita katsojia ym-
päri Suomea.

Harrastustoiminnan osuus Mal-
min kentän lentoliikenteestä on 
alle 20%. Malmi on kotimaasta ja 
ulkomailta suuntautuvan pienlen-
toliikenteen kansainvälinen lento-
asema, jolta löytyy Tulli sekä pas-
sintarkastus. Se on myös Rajavar-
tioston ja Poliisin helikopterien 
tukikohta. Samalla Malmilta teh-
dään yleishyödyllistä vapaaehtois-
työtä, kuten etsintä- ja pelastuslen-
toja (SAR, Search And Rescue), 
samoin kuin Suomenlahden laiva-
liikenteen päästövalvontaa osana 
WWF:n Itämeri -kampanjaa.

Helsinki-Vantaan jääminen pää-
kaupunkiseudun ainoaksi lento-
kentäksi olisi selvä haitta ilmalii-
kenteen sujuvuudelle.

Helsinki olisi Euroopan harvo-
ja pääkaupunkeja, joiden lähel-
lekään ei pääse vapaalla aikatau-
lulla kevyellä lentokalustolla. Tuk-
holman seudun kiitotiekapasi-
teetti katsottiin vuonna 2003 niin 
merkittäväksi alueelliseksi kilpai-
lueduksi, ettei sen supistamiseksi 
katsottu olevan varaa. Arlandan 
suurkentän lisäksi Tukholmaa pal-

velee Bromman lentokenttä, joka 
vastaa kooltaan Malmia ja sijait-
see keskellä kaupunkia, sekä usei-
ta pienempiä lentopaikkoja alle 25 
km etäisyydellä kaupungista.

Malmin lentoasema tulee säilyt-
tää ilmailukäytössä!

Hanna Keltanen

Hanna Keltanen: Keräsin tuhansia nimiä

Malmin lentoaseman ystävien Marko Kempas vei Hanna Keltasen 
tämän elämän ensimmäiselle lennolle kiitokseksi mahtavasta ni-
mienkeruusta.

 Helsingin Kirjamessuilla oli 
mosalaisilla todella vahva panos.

Sunnuntaiaamupäiväni omistin 
kokonaan Tapanilan väelle. Ensin 
olin kuuntelemassa, miten Mosan 
lukupiiri keskusteli kirjailija Aki 
Ollikaisen uudesta teoksesta. Sen 
jälkeen olin kuuntelemassa kirjai-
lija Leena Krohnia ja heti sen jäl-
keen Sirpa Kivilaaksoa, joka esitteli 
lentoemäntäryhmänä valmistamaa 
mainiota lastenkirjaa.

Messuilla oli tietysti esillä myös 
Matti Rönkä. Tapasin messuilla 
myös Kimmo Saareksen. Siellä oli 
vielä varmaan esiintymässä Tapa-
nilasta joku muukin. Hyvä Mosa!

Timo Uotila

Kirjamessut 
mosalaisittain

 Oletetaan, että Malmin lento-
kentän toiminta lakkaa, alueen 
kokonaissuojelu raukeaa. Otetaan 
nuo lähtökohdaksi, koska muuten 
ei mikään keskustelu etene, vaan 
pysähtyy lopetetaan-ei lopeteta –
jänkkäämiseen.

Perimmäinen vastuumme on aja-
tella, millaisen maailman jätämme 
tuleville polville. Tulevilla helsinki-
läisillä on oikeus viihtyisään ja toi-
mivaan kotikaupunkiin.

Mietitään hetki, että miten alueel-
le saadaan hyvää kaupunkia, miten 
luontoarvoja kunnioitetaan ja mi-
tä hyötyä rakentamisesta voisi olla 

koko Helsingille.
Yleiskaavassa Malmia on lähdet-

ty suunnittelemaan hyvällä otteel-
la. Ensin on haluttu kartoittaa tär-
keimmät luontoarvot, ja vasta sen 
jälkeen katsoa, mihin rakentaa. 
Asukkaat on otettu mukaan poh-
jatyöhön jo ennen varsinaista kaa-
vatyötä.

Kaupunkilaisten ehdotuksista 
kannattaa nostaa idea Longinojan 
entistämisestä – nythän se kulkee 
maan alla lentokentän alitse. Tai-
menia nousee jo. Kun kansalaisraa-
teja käytetään jatkossakin, voidaan 
alueelle saada jopa enemmän ja pa-
rempaa kaupunkiluontoa. Sitä tar-
vitaan, koska koillisessa se on vä-
hissä jopa ydinkeskustaan verrat-
tuna.

Malmi oli ennen vuoden 1948 
alueliitoksia Helsingin maalais-

kunnan hallinnollinen keskus. Sitä 
on myöhemminkin yritetty kehit-
tää aluekeskuksena, mutta nykyi-
sellään se on hiukan hajanainen ja 
epäviihtyisä verrattuna moneen uu-
dempaan paikalliskeskukseen. Len-
tokenttäalueen rakentaminen tuo 
lisää asukkaita ja yritystoimintaa, 
jotka voivat kohentaa Malmin il-
mettä.

Nyt lentokenttä on kohtalaisen 
järven kokoinen liikenne-este, joka 
osaltaan pitää yllä koillisten kau-
punginosien hajanaisuutta. Suun-
nitellut joukkoliikenneyhteydet 
muuttavat tilanteen. Paitsi että koil-
linen tulee paremmin osaksi kau-
punkirakennetta, vahvistuu Malmi 
liikenteen solmukohtana.

Lentokentän rakentamiselle on 
toki vaihtoehtoja, mutta niihin liit-
tyy vielä suurempia ongelmia. Vii-

kin pellot suojaavat nyt Vanhan-
kaupunginlahtea, joka on kansain-
välisesti arvokas linnustonsuoje-
lualue. Samaan kokonaisuuteen 
kuuluu Kivinokka, jota myös on 
haviteltu rakennusmaaksi. Halu-
ammeko säilyttää Haltialan ja Tuo-
marinkylän peltomaisemat? Onko 
Keskuspuisto koskematon? Sellais-
ta vaihtoehtoa ei ole, jossa kaikki 
nämä jätetään rakentamatta. Kau-
pungistuminen jatkuu, Helsingin 
väkiluku kasvaa. Ei Malmin kent-
tääkään rakenneta kajoamatta mo-
nille tärkeisiin arvoihin, mutta eh-
kä sittenkin siellä hyödyt suhteessa 
haittoihin ovat pienimmät.

Hannu Tuominen, 
Koillis-Helsingin Vihreiden pj, sote-
lautakunnan jäsen, kaupunginhal-

lituksen varajäsen ja sen edus-
taja nuorisolautakunnassa.

Millaisen 
Malmin jätämme 
jälkipolville?

Lähitieto löytyy 
myös facebookista!
www.facebook.com/lahitieto



olaris Celeb-
ration Band 
eli PCB on yksi 
Suomen van-
himmista edel-

leen toimivista ja aktiivi-
sista dixieland-swing-New 
Orleans-classicjazz-orkes-
tereista. Vuonna 2015 PCB 
on yhtäjaksoisesti ollut toi-
minnassa 34 vuotta ja on 
yhä täydessä iskussa. 

Polaris Celebration Band 
syntyi vuonna 1981. Yh-
tyeen ohjelmisto on alus-
ta lähtien ollut perinteistä 
klassista jazzia eli dixielan-
dia, swingiä ja New Or-
leans -jazzia. 

Yhtyeen perustajajä-
senet olivat soittaneet 
monissa yhteisissä ko-
koonpanoissa jo 1960 
-luvulta lähtien. PCB 
on vieraillut muun 
muassa Porin 
Jazz -festivaa-
leilla, Kaamos 
Jazz -festivaa-
leilla, Classic 
Jazz -festivaa-
leilla, Imat-
ran Big-
Band -fes-
tivaaleil-
la, Dresden 
International 
Dixieland -fes-
tivaaleilla sekä 
Salgotarjanin Jazz 
-festivaaleilla Unkarissa. 
PCB:n historiaa käsittelevä 
bluray-levy on ilmestymäs-
sä vielä tänä vuonna.

Jussi Raittisesta tuli 

säännöllinen vie-
raili ja PCB:n 
riveihin noin vuo-
den 2000 tienoilla. 
Siitä lähtien 
Raittinen 
on 

enemmän 
tai vähem-

män ollut 
mukana 

bändin keikoilla. 
Ennen PSB-yh-
teistyötään rok-

kivaari Jussi 
Raittinen oli 
tullut tutuk-
si The Boys-
yhtyeensä 
kautta, so-
listina se-
kä lisäksi 
monien 
kappa-
leiden 
sa-
noit-
taja-
sävel-
täjänä 

ja so-
vittajana. 

Malmitalos-
sa kuullaan tors-
taina 12.11. kak-
si konserttia, jois-
ta iltakonsertti on 
kestoltaan iltapäi-
vämatineaa pidem-
pi ja siihen sisältyy 
myös väliaika.

Teija Loponen

16   Kulttuuri

Gustavo Nasuti on argentiinalainen kitaristi, sävel-
täjä sekä opettaja. Hän on opiskellut kitaransoittoa ja sä-
vellystä Morónissa, Buenos Airesilaisessa kaupungissa. 
Siellä hän kiinnostui alueen ulkopuolisesta musiikista, 
saaden runsaasti vaikutteita eri musiikkityyleistä. Nasuti 
on konsertoinut ympäri maailmaa Brasiliasta Belgiaan.

Malmitalon konsertti on osa Etnosoi! –kansanmusiikki-
festivaalia, joka on järjestetty vuodesta 1988. Festivaalin 
tavoitteena esitellä musiikkia eri puolilta maapalloa sekä 
innostaa uusiin musiikkiseikkailuihin.

Malmitalolla Nasuti esiintyy sekä soolona että ryh-
mänsä, Waldemar Garin (viulu) ja Zelmar Garin (rum-
mut), kanssa.

Aino Heikka

Argentiinan 
musiikkiperinne herää 
henkiin Malmitalolla
Malmitalolla kuullaan argentiinalaisrytmejä, kun 
Gustavo Nasuti Group esiintyy siellä perjantaina. 
Ryhmän musiikista löytyy vaikutteita niin 
tangosta, folkloresta, kuin zambasta.

Gustavo Nasuti Group tuo argentiinalaista 
musiikkia Malmille.

Gustavo Nasuti Group 
Malmitalossa pe 6.11. klo 19. Liput 15/12 e.

ANITA KALIKIES

Tupla-annos 
dixielandia ja 
New Orleans –jazzia 
Polaris Celebration Band featuring 
Jussi Raittinen tarjoilee ensi 
viikon torstaina kahden 
konsertin verran vanhaa 
kunnon jazzia.

Jussi Raittinen ja 
kitara on tuttu näky 
vuosikymmenten 
varrelta. Tällä 
kertaa 
taustalla 
soittaa 
PCB.

Polaris Celebration 
Band featuring 
Jussi Raittinen 

to 12.11. kello 15 & 19. 
Liput 5 e päiväesityk-

seen, ei väliaikaa. Liput 
15 e iltaesitykseen, 
väliaika. Malmitalo, 
Ala-Malmin tori 1.

P

Finlandia-palkinnon 
ehdokaskirjat julkistetaan 
perjantaina 6.11. Suomen 
Kirjasäätiö on nimittänyt 
lautakunnan, joka valit-
see enintään kuusi romaa-

nia palkintoehdokkaak-
si. Valintalautakunnan 
puheenjohtaja on filosofi-
an tohtori Iris Schwanck ja 
jäsenet vapaa toimittaja Ilk-
ka Pernu ja kirjakauppias 
Katri Tuominen.

Finlandia-palkinnon voit-
tajalle on tiedossa 30 000 
euroa ja hänet valitsee tänä 
vuonna toimittaja, laulunte-
kijä Heikki Harma.

Tieto-Finlandia-palkin-
non saajasta päättää tänä 

vuonna toimittaja Arto Ny-
berg. Enintään kuusi pal-
kintoehdokasta valitsevaan 
palkintolautakuntaan on 
nimitetty puheenjohtajak-
si toimittaja Maria Petters-
son ja jäseniksi viestintäasi-
antuntija Heikki Hakala ja 
päätoimittaja Leeni Pelto-
nen.

Finlandia Junior -palkin-
non saajan puolestaan valit-
see Viron instituutin johta-
ja Anu Laitila. Ehdokaskir-

jat valitsevaan lautakuntaan 
on nimitetty puheenjohta-
jaksi Tampereen kaupun-
gin kirjastopalvelujohtaja 
Pirkko Lindberg ja jäsenik-
si nukketeatteritaiteilija Al-
ma Rajala ja toimitusjohta-
ja Pablo Steffa.

Kaikkien sarjojen voitta-
jat julkistetaan samassa ti-
laisuudessa 26.11.2015.

TL

Finlandia-ehdokkaat esittelyssä
Tapanilalainen 
kirjallisuuskriitikko Suvi 
Ahola esittelee syksyn 
Finlandia -ehdokaskirjat 
Tapanilan kirjastossa 
maanantaina 23.11. klo 
18.30.

TIMO UOTILA

Kuvassa Suvi Ahola.
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Trooppisessa puutarhas-
sa ehtii käydä vielä kuukau-
den verran.

Helsingin kaupunginhalli-
tus päätti heinäkuussa, että 
Gardenian toiminta ajetaan 

alas vuoden loppuun men-
nessä. Trooppinen puutar-
ha on avoinna marraskuun 
loppuun. 

Gardenian trooppisen 
puutarhan laaja kasvilajis-

to tutustuttaa muun muas-
sa kaakkoisaasialaisiin hyö-
tykasveihin. Pihamaalta löy-
tyy japanilainen puutarha ja 
erilaisia perennoja.

Trooppinen puutarha on 
avoinna maanantaista tors-
taihin kello 10–18, perjan-
taisin se on suljettu, lauan-
taina ja sunnuntaina ovet 
ovat avoinna kello 10–17.

Opastettuja kierroksia 
trooppiseen puutarhaan jär-
jestetään sisäänpääsymak-
sun hinnalla tiistaina 10.11. 
ja 24.11. kello 13. Opaste-
tulla kierroksella tutustu-
taan trooppisessa puutar-
hassa kasvaviin kasveihin ja 
niiden käyttöön. Sisäänpää-
symaksu on aikuisilta 4 e, 
lapsilta 2 euroa.

Taskulampun kanssa puu-
tarhaan pääsee tutustumaan 
maanantaina 16.11. kello 
17–19. Taskulampun kans-
sa kulkiessa puutarha tun-
tuu aivan erilaiselta ja tuok-
sutkin huomaa herkemmin.

Teija Loponen

1944

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.

pe 6.11. ja la 7.11. klo 18, liput 6 €
Kansainvälisesti menestynyt sota-
elokuva on Viron Oscar-ehdokas. 
100 min. K16

la 7.11. klo 14 ja ke 11.11. klo 18, liput 5 €
Tyttöjen vieraana pikkuruiset 
Vaaksanheimot. 83 min. Kaikenikäisille.

to 12.11. klo 15 & klo 19,
alk. 5 (päivä)/15 (ilta) €
Dixieland-swingorkesterin solistina 
Suomen rockvaari. Iltakonsertti on 
päivämatineaa pidempi sisältäen 
myös väliajan.

su 8.11. klo 13–16, vapaa pääsy
Hauskaa isänpäivää! Koko perheen tapahtumassa on ohjelmaa

konserteista työpajoihin. Mukana mm. Pentti Rasinkangas & MuuSika 
Pupular, duo Ristorante Gustoso ja Koratrio. Pajoissa opetellaan niin 

sambaamaan kuin tuunaamaan sukkiakin. 

Kino Helios: 

Onnelin
Annelin

ja
talvi

Kino Helios: 

Jussi
Raittinen

Polaris 
Celebration 
Band PCB

Ainoani!

 Etnosoi
Lasten

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

  JAKOMÄKI 
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-opastusta 
ilman ajanvarausta. Ma 9.11. 
klo 9–12 joulumyyjäispöytien 
varaukset, myyjäiset 25.11. 
Sota-aikojen dekkareita ti 
10.11. klo 15–16.30 Susikoski 

ja Mauri Sariolan varjo. 
Dekkariasiantuntija, suomen-
taja Risto M.K. Raitio yhteis-
työssä työväenopiston kanssa.
Bridgen peruskurssi
Tule oppimaan Bridgen salat! 
Opettajana toimii Jonne Jalava, 
kurssi on maksuton. Kurssi 
ajalla 14.10.–16.12. klo 9.15–
13.15, Syystien palvelukeskus, 
Takaniitynkuja 3. Lisät. ja ilm. 
Jonne Jalava p. 040 4172451, 
jonnewj@gmail.com.
Malmin toimintakeskus
Suomen kielen keskustelu-
kerho maahanmuuttajille ma 
klo 10–11. Maanantaimaalarit 
klo 11–13. Afrotanssi ti klo 
10–11. Opi soittamaan uku-
lelea ke klo 12.30–13.15. 
Kädentaitopaja ke klo 13.30–
15.30. Lukupiiri pe klo 12–14.
Päivätanssit Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15. 
Elävää musiikkia, buffet. 
Liput 8e, ei narikkamaksua. 
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Enter ry:n tablet-opastus
Enterin vapaaehtoiset ver-
taisopastajat auttavat tablet-
tietokoneiden käytössä. 
Opastus on henkilökoh-
taista ja maksutonta. 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 

keramiikasta. Avoinna ma–pe 
9–20 ja la 9–18. Vapaa pääsy. 
Malmitalo 22.10.–14.11.
Kuvia Jakomäestä
Esillä Ansa Mielosen maise-
mamaalauksia Jakomäestä 
ja lähiseudulta sekä Seppo 
Salon ja muiden jakomäke-
läisten albumeista valoku-
via vuosien varrelta. Aulassa 
nähtävillä Tiina Reunasen 
videodokumentti Jakomäki – 
Top. Avoinna ma–pe 9–20 
ja la 9–18. Vapaa pääsy 
Malmitalo, 28.10.–21.11.
HKO Screen: Rautaa, 
terästä & messinkiä
Valkokankaalla esitetään 
30.10. nauhoitettu konsertti. 
Orkesterin solistina norjalainen 
trumpetisti Tine Thing Helseth. 
Ohjelmassa Johann Nepomuk 
Hummelin elegantti trumpetti-
konserto ja Sergei Prokofjevin 
toinen sinfonia. Vapaa pääsy, 
Malmitalo, to 5.11. klo 18.30.
Etnosoi! Gustavo 
Nasuti Group
Kitaristi Gustavo Nasuti 
ammentaa musiikkinsa koilli-
sen Argentiinan ja Uruguayn 
rikkaasta musiikkiperinteestä. 
Ennen konserttia klo 18 artisti 
on tavattavissa Malmitalon kah-
vilassa. Järj. Maailman musii-
kin keskus. Liput 15/12e, 
Malmitalo pe 6.11. klo 19.
Lasten Etnosoi!
Koko perheen ohjelmaa 

Esillä on Ansa Mielosen 
maalauksia, joista kymme-
nen ovat Jakomäkiaiheisia 
ja loput kymmenen ovat 
muita aiheita, kuten maise-
mia. Maalauksia on Lou-
hikkotien ja Jakomäentien 
varrelta sekä Vuorensyrjäl-
tä. Kaikki maalaukset ovat 
myös myynnissä. 

Esillä on lisäksi valoku-
via Seppo Salon ja muiden 
jakomäkiläisten kotialbu-
meista. Valokuvissa on per-
he- ja ryhmäkuvia ja lisäksi 
niissä on kuvattu myös ra-
kennuksia Jakomäen alku-
ajoilta. 

Näyttelyssä voit nähdä 

myös Tiina Reunasen tä-
nä vuonna valmistuneen 
Top Jakomäki- dokument-
tielokuvan, jossa kerrotaan 
haastatteluiden avulla Jako-
mäen historiasta. Elokuva 
kestää 36 minuuttia ja siinä 
kerrotaan miten Jakomä-
ki on syntynyt ja rakennet-
tu, millaista elämä on ollut 
1970-luvun lopulla Jako-
mäessä ja miten kaupungin-
osa on kehittynyt vuosien 
varrella.

Näyttely on avoinna aina 
21.11. asti.

Niilo Kotkaslahti
TET-harjoittelija 

Jakomäen historiaa 
Malmitalolla
Jakomäki avautuu uudella tavalla Malmitalolla 
28.10. avautuneessa Jakomäki-näyttelyssä. 

NIILO KOTKASLAHTI

Malmitalon aulassa olevassa Jakomäkinäyttelyssä on nähtävillä muun muassa näitä 
kotialbumeista otettuja valokuvia.

Ansa Mielosen 
maalauksista osa kuvaa 
Jakomäkeä.

Trooppinen puutarha vielä auki

Gardeniassa sijaitsevaan trooppiseen puutarhaan 
pääsee vielä marraskuussa tutustumaan, tarjolla on 
myös yleisöopastuksia ja taskulamppuilta.

PIRJO PIHLAJAMAA



löytyy konserteista työpajoi-
hin, luvassa on myös askarte-
lua kestävän kehityksen hen-
gessä sekä soiton- ja tans-
sinopetusta. Vapaa pääsy, 
Malmitalo, su 8.11. klo 13–16.
Ainoani! – kiintopisteenä 
lumoava neiti A. Järnefelt
Melodraamakonsertti sisäl-
tää sekä nykysäveltäjien että 
Sibeliuksen teoksia. Konsertin 
ytimessä ovat kolmelta suo-
malaiselta nykysäveltäjältä tila-
tut melodraamat lausujalle ja 
pianistille kontrasteinaan Jean 
Sibeliuksen kolme melodraa-
maa konserttiprojektia var-
ten suomennettuina. Liput 8 e. 
Malmitalo, ti 10.11. klo 19.
Koillis-Helsingin par-
kinsonkerho
kokoontuuu 
Malmin kir-
kolla 1.12. 
klo 17–19.
Kirjasuomi elää 
vuosisadasta 
toiseen
FT Elina Heikkilä 
Kotimaisten kiel-
ten keskuk-
sesta luennoi. 
Sanojen elin-
voimaa verk-
kosanakirjoissa 
-luentosarjassa tutus-
tutaan suomen sanaston ker-
rostumiin 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.
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.
”Mikrofoni auki”- 
mielenosoitus
SSS-hallituksen leikkauspoli-
tiikkaa vastaan Malmin torilla 
la 7.11 klo 10–14. järj SKP:n 
Koillis-Helsingin osasto.
Omaishoito tutuksi
Pääkaupunkiseudun 
Omaishoitajat ja Läheiset ry 
POLLI esittelee toimintaansa 
ja kertoo omaishoidosta. 
Vapaa pääsy. Malmin kirjasto 
24.11. klo 10–12 ja 16–18.
Murteet elossa - 
sanat tallessa
Suomen murteiden sanakir-
jan toimittajat Kotimaisten kiel-
ten keskuksesta luennoivat. 
Sanojen elinvoimaa verkko-
sanakirjoissa -luentosarjassa 
tutustutaan suomen sanaston 
kerrostumiin kolmen verkkosa-
nakirjan avulla. Vapaa pääsy. 
Malmin kirjasto, 11.11. klo 18.
Anu Harkin jouluaskartelu
Tehdään yhdessä Anu Harkin 
kanssa marionettienkeleitä ja 
joulukortteja. Materiaalit löyty-
vät kirjastosta, 20 ensimmäistä 
mahtuu mukaan. HelMet-
käsityökiertueen tapahtuma. 

Malmin kirjasto, 26.11. klo 14.

  PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12. 
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14. 
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 9.11. 
Pihlajamäen nuorisota-
lolla, Moreenitie 2, klo 10.30. 
Vieraina Tommi Ripatti, 
aiheena eläkeläiset ja tieto-
kone, sekä Miki Mielonen: 

Senioreiden ja nuor-
ten yhdessä asuminen.

  PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke 
klo 17.30–19.30.
Enter ry 
Enter ry tarjoaa seniorei-
den tietotekniikkaopas-
tusta vertaistukihenkisesti 
Puistolan kirjastossa ke 
10–12. Oman ajan voi varata 
numerosta 09 3108 5076.
Puutarhakerho
Ma 9.11. klo 18–19.30 
Puistolan kirjastolla, 
Nurkkatie 2. Tarjolla kah-
via ja teetä, vapaa pääsy.
Lukukoira Bubu
Ti 10.11. klo 18–19 lukukoira 
Bubu vierailee Puistolan kir-
jastossa. Lukukoiratoiminnan 
tarkoituksena on kannus-
taa lasta ääneen lukemisessa. 
15min/lapsi, varaa aika 09 
3108 5076 tai kirjastosta.

  PUKINMÄKI
Satutunnit 
Pukinmäen kirjastossa 
aina parillisen viikon ma 
klo 10.15–10.45.
Lasten isänpäiväaskartelu 
Isänpäiväksi tehdään kortteja 
ja pieniä lahjoja. Pukinmäen 
kirjasto, to 5.11. klo 13 – 15.
Puksun kädentaitolauantait 
- Isänpäivän lahjapaja. 
Isänpäiväksi tehdään kortteja 
ja inspiroidutaan itse tehdyistä 
lahjaideoista. Pajat on suun-
nattu aikuisille ja yli 15-vuo-
tiaille nuorille. Kirjasto tar-
joaa tarvikkeet, mutta voit 
tuoda omiakin materiaaleja. 
Pajoihin mahtuu 12 ensimmäi-
seksi ilmoittautunutta /kerta. 
Ilm. pukinmaen_kirjasto@
hel.fi tai p. 09 3108 5072. 
La 7.11.2015 klo 13–15.
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.
Novellikoukku
Novellikoukussa voit tehdä 
omia neuletöitäsi tai hyvän-
tekeväisyystöitä. Paikalle voit 
tulla myös ihan vain naut-
timaan ääneen luetuista 
novelleista. Kahvi- ja tee-
tarjoilu. Pukinmäen kirjasto, 
ke 11.11. klo 18–19.30.

  SILTAMÄKI 
Teatteriretki
Teatteriin Lahteen, lippuja tar-

jolla esitykseen Myrskyluodon 
Maija 14.11. päivänäytös. ret-
ken hinta 70e sis. kuljetuk-
sen Siltamäestä, ja aterian. 
Var. sinikka.putkonen@silta-
maennuorisoseura.fi. Myös 
esitykseen Nummisuutarit 
30.12. on lippuja tarjolla. Järj. 
Siltamäen Nuorisoseura ry.
Korttelitupa
avoinna ti ja pe klo 11–14  srk-
kodissa, Jousimiehentie 5.

  SUUTARILA
Novellikoukku
To 12.11. klo 18–19.30 
Suutarilan kirjastossa. 
Tule mukaan kuuntele-
maan novelleja ja neulo-
maan yhdessä! Voit myös 
tulla vain kuuntelemaan tari-
noita. Tarjolla kahvia ja teetä.
Lukupiiri
Kerran kuussa Suutarilan 
kirjastossa to klo 18–19. 
Syksyn kokoontumiset 5.11. 
ja 3.12. 5.11. kirjana  J.M. 
Coetzeen Hidas mies ja 3.12. 
Herman Kochin Illallinen. 
Piiriä vetää Maikki Eronen. 

  TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat 
ja Kotien Puolesta ry
Tiistaikerhon kokoontu-
miset klo 11.30–13.30. 
Tapanilan Seniorilaulajat har-
joitukset ti klo 13.30–15, 
Torstaikerhot klo 11–14. 
Tapanilan Työväentalo, 
Sompiontie 4. Katso myös: 
tapanilan.elakkeensaajat.fi.

  TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa seni-
oreita vertaistukihenki-
sesti tietoteknisissä ongel-
missa kerran viikossa ti klo 
12–14. Tapulikaupungin kir-
jasto. Varaa aika p. 09 310 
85075 (1 h /opastettava).
Digitalkkari
Tapulikaupungin kirjaston digi-
talkkari 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
Taidenäyttelyssä esillä Anne 
Leppäsen viidakkoaiheisia 
maalauksia. Leppäsen mukaan 
viidakko on tuntematon, etäi-
nen, värikäs mielikuvituk-
sen paikka. Näyttely avoinna 

ma–to klo 10–18 ja la–su 
klo 10–17. Näyttelyyn vapaa 
pääsy. Gardenia 7.11.-26.11.
Shashi Prabhan maalauksia 
intialaisista jumalhah-
moista esillä Viikin kir-
jastossa 6.11. asti.
Viikin kirjaston Lukupiiri 
kokoontuu jälleen ke 4.11. 
klo 17–18.30. E-aineistojen 
ja tablettien opastus to 
7.11. klo 17–19.
E-kirjoja ja -lehtiä 
tableteilla lukemaan
E-kirjasto tarjoaa kirjoja, leh-
tiä, elokuvia ja musiikkia mak-
sutta asiakkaiden käyttöön. 
E-opastuksessa neuvomme 
miten e-kirjoja lainataan ja 
kuinka e-lehtiä luetaan. Voit 
ottaa mukaan oman laitteesi tai 
käyttää kirjaston tabletteja. To 
5.11. klo 17–19, Viikin kirjasto. 
Taskulamppuilta
Tule kokeilemaan, miltä troop-
pinen puutarha tuntuu ja tuok-
suu pimeässä. Ota tasku-
lamppu mukaan ja tutkaile kas-
veja taskulampun valossa. 
Taskulamppuiltaan pääsee 
puutarhan sisäänpääsymaksun 
hinnalla. Gardenia, Koetilantie 
1. Ma 16.11. klo 17–19.
Viikin Seniorikerho
Seniorikerho tekee jäähyväis-
vierailun Gardeniaan 10.11. klo 
13. Kyseessä on yleisökierros 
ja sisäänpääsymaksu on 2,30e. 
Kokoontuminen Gardenian 
ulko-ovella klo 12.50.

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

KOKOUKSET

Herkullinen näyttely
Erityisesti lapsille suunnattu 
värikäs ja herkullisen 
näköinen näyttely kertoo 

teatteriruoasta 
lattiamoppispagetista 
vaahtomuovileipään. 
Mutta saako sitä syödä?

Saako sitä syödä? Teatterimuseon 
rekvisiittaruokaa eri vuosikymmeniltä 

Malmitalon parvella 29.10. – 12.12. Vapaa pääsy.

Pukinmäki-Seura ry:n
SYYSKOKOUS JA ASUKASILTA
Syyskokous ja asukasilta pidetään tiistaina 
17.11.2015 klo 18.00 alkaen Madetojan
palvelu-talossa, Madetojankuja 3. 

Tervetuloa! Kahvitarjoilu! 
- Johtokunta

Ennen kokousta pidettävässä yleisötilaisuudessa 
projektipäällikkö Pia Tynys (HSL) kertoo hank-
keesta Elinvoimaiset aseman seudut.
Tule keskustelemaan ja tekemään
päätöksiä!

Lähimenot–palstalle 
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
 Vinkit tulee lähettää 
viimeistään to klo 15 

mennessä, jotta ne ehtivät 
seuraavan keskiviikon 

lehteen.  
janina.issakainen@

lahitieto.fi

Ennen varsinaisia kokousasioita on kaikille avoin asukasilta, 
jonka teemana ovat ajankohtaiset paloturvallisuusasiat. 
Asiantuntijavieraana on VPK:n palokunnan päällikkö. 

Kahvitarjoilu tilaisuuden aluksi.
Tervetuloa!

PUISTOLA-SEURA ry:n
sääntömääräinen syyskokous

 torstaina 19.11. 2015 klo 19.00 alkaen.
 Puistolan kirkolla, Tenavatie 4.

Tapanilan Kiinteistöyhdistyksen sääntömääräinen 
syyskokous pidetään torstaina 19.11.2015 klo 18 

Tapanilan kirkon kokous� loissa, Veljesten� e 6.
 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen 10.§:ssä mainitut asiat.

Kahvitarjoilu
Tervetuloa kokoukseen!

SYYSKOKOUKSEEN

KUTSU
TAPANILAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN

Johtokunta

Pukinmäen taidetalo-
yhdistys ry:n sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
Säveltie 5 LH 1,

to 19.11. klo 19.00. Tervetuloa!
Pukinmäen Taidetalon hallitus

PUKINMÄEN 
TAIDETALO
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HYVINVOINTI

KAMPAAMOT JA PARTURIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

Kirkonkyläntie 3 A, II krs, 00700 Helsinki
puh. (09) 347 8850
www.malmintorinhammas.fi 

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h. 
Käy kotisivuillamme!

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

Puh. 09 345 3350

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa 
sopimuksen mukaan.
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

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

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!

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET 
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 1551

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925 
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17

v Määräaikaishuollot  v Ilmastointihuollot
v Pakokaasumittaukset, bensa 13€  v OBD-mittaukset 13€

v Katsastuskorjaukset  v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€  v Kausisäilytys 50€

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2015–16

WI31KW22

Malmin asema

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@
mosanautohuolto.fi

Palvelemme
Ma-Pe 07.00-17.00
La Suljettu

PIKAHUOLTO
Avoinna klo 8-16

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki 
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

Renkaat ja vanteet 
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljon muuta autollesi

www.rengaskeskus.com

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

AUTOPALVELUITA

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16

TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

Lähitieto 
joka 

keskiviikko

LÄHITIETO 
TUO
lähipalvelut luo

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 

Juhla-aika 
lähestyy...

Kuinka 
tukka voi?

mo loser fi

Pesu+leikkaus
+fön 39€

85€

 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

Permis+leikkaus
+sävy+fön



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!


