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LEVIKKI 37600

ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA,
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Puhelin (09) 340 5585

Kuukauden kamppis!

Oppilastyöt

-30%

79€

normaalihinnoista

Meiltä nyt myös laadukkaat

Aloe Vera

-hyvinvointituotteet!

Salon Wellcome
Eskolantie 2, Pukinmäki
00720 Helsinki
&&&#'!+()&"++$(*"#%

Auki sopimuksen mukaan!

[A]

Ravintola

Lounasbreikki
Se maukkaampi
lounaspaikka!

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

8,90

Keittolounas

7,90

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

ERILLISTALO RUSKEASANTA

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

LAAJASALO PIENTALOTONTTI

Kovapohjainen rakennuspaikka, rakennusoikeus 333 m²,
asuntojen määrää ei rajattu.
Meri lähellä. Venepaikkaoikeus. Arkkitehdin viitesuunnitelma tehty. Tonttiosuus
n. 870 m². Hp. 290.000 €.
Jollaksentie 19

OK-TONTTI VUOSAARI

Tasainen kovapohjainen tontti
550 m². Rak.oikeus 165 m².
Lisäksi saa rakentaa autosuojaja varastotilaa 42 m².
PAKILA OKT
Omakotitalo ja 280 m² rakennu- Hp.145.000 €. Verkkotie 2
soikeutta. Talossa 4h, k, sauna,
OK-TONTTI MALMI
peh, autotalli. Kokonaisala
Tasainen, kovapohjainen
195 m². Koko tontti 1568 m².
kadunvarsitontti 500 m². Rak.
Omakotitalo ja rakennusoikeus
oikeus 125 m² + 35 m². Kaukovoidaan myydä erikseen.
tai maalämpö mahdollinen. Hp.
Kokonaishinta 430.000 €.
145.000 €. Tapperinkuja 11
Taulutie 31
RAMSINNIEMI OKT

Arkkitehti Pinomaan suunnittelema kivirakenteinen
omakotitalo. 5h, k, sauna, peh,
2 auton talli ym. n. 230 m².
Tontin koko 1153 m². Rakennusoikeutta käyttämättä. Hp.
390.000 €. Verkkotie 2

HEIKINLAAKSO OK-TONTTI

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

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Nro

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

Huollamme
kaikki merkit
•
•
•
•

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

paivi.pirnes@kodista.fi

Huolla autosi

Annis
Viljander

NYT,

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

maksa erissä!

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, YKV,
osakas
050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

Kiinteistönvälitys
Kodista Oy
Kirkonkyläntie 11,
00700 Helsinki
050 461 8787
www.kodista.fi

Hae luottoa Mekonomen toimipisteessä tai mekonomen.fi

Viinikka Oy
Korso Uranuksenkuja 1E
029 300 5501
korso@autonkorjaus.net
Heikinlaakso Sienitie 34
029 300 5500
heikinlaakso@autonkorjaus.net
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Pääkirjoitus

UUSI S-BONUSLUETTELO ON
ILMESTYNYT

TEIJA
LOPONEN

Ulkoa tulevia uhkia

TULE HAKEMAAN OMASI APTEEKISTA!

K

otikulmilla on hyvä ja turvallista
olla, niin toivotaan ja oletetaan. Ja
niin sen pitäisi tietysti ollakin, olipa
kyse sitten lasten liikkumisesta yksinään, liikenneturvallisuudesta tai asuinympäristöstä. Viime aikoina runsas pakolaisten tulo on
saanut välillä käsittämättömiä reaktioita aikaan,
jotkut kun tuntuvat uskovan kaikkien pakolaisten olevan terroristeja, rosvoja tai muuten asuinympäristöään tuhoavia ihmisiä. Kyse on kuitenkin pääsääntöisesti sotaa pakoon lähteneistä
ihmisistä, jotka haluavat jäädä eloon ja saada
perheensä turvaan. Lehtemme ilmestymisalueellakin ovat pakolaiset herättäneet ajatuksia.
Jokunen ihminen haluaisi vaikuttaa siihen, ettei
tänne pakolaisia majoiteta, jotkut taas jo kyselevät, mihin voisivat toimittaa vaikkapa vaatteita
tai peitteitä niitä tarvitseville.

• Maksuton eReseptien uudistaminen.
• Kotiinkuljetus Malmin alueella 5 euroa.
• Tarjoamme myös annosjakelua ja
muita lääkehoidon onnistumista tukevia
palveluja.
Malmin oma apteekki jo vuodesta 1922.
Ystävällistä ja asiantuntevaa
palvelua jonottamatta.
Ylä-Malmin tori 3
Puh. 09 565 6080
Avoinna ark. 8.30–20, la 9–17.

Tappajaetanoista on lehdessämme kerrottu
ennenkin, tässä numerossa palataan vielä asiaan
ja kerrotaan malmilaistutkijan toimesta vinkkejä, joilla tuon espanjansiruetanan voi pitää etäällä istutuksista.
Uusin ulkoapäin tullut uhka puutarhojen hyvinvoinnille on tyrnikärpänen. Uusi tulokaslaji on
kelju tuholainen, joka jättää jälkeensä vain tyhjät marjan kuoret. Tyrnikärpänen on merkittävä
tyrnin marjojen tuholainen ja se on levinnyt
aivan viime vuosina suurimpaan osaan Euroo-

Taas uusi tuholaislaji
rantautui Suomeen.

pan maista. Nyt siis myös Suomeen. Tyrnikärpänen munii heinäkuussa raakileisiin ja toukat
syövät hedelmän lihan, jolloin pensaisiin jää
tyhjät marjan kuoret. Kärpäsen tihutyöt näkee
parhaiten nyt syksyllä, kun marjojen kuoret jäävät roikkumaan pensaaseen ja muuttuvat tummiksi rusinoiksi. Keväällä havainnointi on hankalampaa toukkien piileskellessä maan alla.
Luonnonvarakeskus toivoo ilmoituksia
tyrnikärpäsistä, jotta niiden leviäminen saataisiin estettyä.
Uhka hyvinvoinnille voi syntyä myös itseaiheutettuna, väärillä elämäntavoilla tai toiminnoilla.
Niin ihanaa kuin auringosta nauttiminen onkin,
voi tuo taivaalla loistava pallo olla myös ihosyövän aiheuttaja. Auringonoton suhteen, kuten
kaiken muunkin, on syytä pysyä kohtuudessa.
Pieni määrä ei tee pahaa, mutta yliannostus kyllä. Hyvä olo –teemassamme muistutetaan luomien tutkimisen tärkeydestä. Mahdolliset muutokset kannattaa käydä näyttämässä lääkärille.

K-Market Kavaljeerista tällä viikolla
Atria

BROILERIN REISIKOIPI

1

LAUANTAIMAKKARA
1kg tanko

29
kg

Atria perhetilan

BROILERIN PANEROIDUT
FILEEPIHVIT

190g

1

Atria

99

3

99
kg

Green taste

CASHEWPÄHKINÄ
900g

12

90
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K-MARKET KAVALJEERI

Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki
Puh. 010 386 8500

Salmelan

Vienetta

KERMAMUNKKI

1

JÄÄTELÖKAKUT

99
kpl

Nam, nam

HYVÄÄ!
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osoitteessa
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HEIMO LAAKSONEN

Keltapaitaisen nousijaryhmän kuohujuomariemua Oulunkylässä päätösottelun voiton jälkeen. Ensi kaudella MPS tarjoaa koillishelsinkiläisille Kakkosen tasoisia
futiselämyksiä.

Kausi päättyi MPS:n
nousuruiskutteluun!

Pelit on pelattu. Alueemme ja kauden ykkönen oli MPS:n edustusjoukkue
pompaten lähes voittamattomana ensi kaudeksi Kakkosdivariin!

V

oitto on meidän, hihkuivat MPS:n
edustusjoukkueen pelaa-

jat norjalaisittain lauantaina
voittaessaan Oulunkylän
kakkostekonurmella merkityksettömässä ottelussa Riihimäen Palloseuran maalein

4–2.
Riihimäen kaatoa enemmän ilon ja kuohujuoman
ilmoille päästämisen syynä
oli malmilaisten sarjanousu

Kakkoseen.
Keltapaidat olivat kolmoslohkon paras joukkue 51
pisteellään, toiseksi sijoittunut Kontu jäin neljän pin-

nan päähän.
MPS pelasi lähes täydellisen kauden. Nousuriemun
lomassa valmentaja Jyri
Nieminen myhäili joukkueensa hävinneen kauden aikana vain kaksi peliä, talvella harjoitusottelun Kakkosen hallitsijalle Hongalle ja
sarjassa Lahden Reippaalle.
Nousujuhlan takasi 15 voittoa ja 6 tasapeliä. Nieminen
oli tyytyväinen joukkueensa
kehittymiseen kauden aikana, etenkin syyskierroksella
joukkue pääsi eroon turhasta keskikentän hieromisesta.
Upeassa syyssäässä pelattu päätöspeli oli malmilaissankarien hallintaa. Kauden

alussa nousijajoukkueeksi
povattu Riihimäki oli vastaantulija, MPS:n 4–2 voitto olisi voinut olla reilumpikin. RiPS sijoittui sarjassa
kolmanneksi.
Suuren maailman tyyliin malmilaiset sonnustautuivat sarjapäätöksen jälkeen keltaisiin voittopaitoihin, joiden selkämyksen
”Kolmosen kautta Kakkoseen” teksti passitti onnellisen joukkueen taustoineen
suomalaiseen tapaan saunan lauteille.
Heimo Laaksonen

Koivutisleestä eivät etanat pidä. Sivu 8.
Päiväkodin paalutus vie
noin 65 000 euroa

Kääntöpaikan parkkialue
merkitään selvästi

Alppikylä
Alppikyläntielle kaavoitettu päiväkoti alkaa rakentua.

Tontille paalutuksen tekee YIT Rakennus Oy. Kaupungille
koituu paalutuksesta 64 480 euron lasku.
Paalutuksesta kilpaili neljä urakoitsijaa, ja kaupunki valitsi tarjouksista halvimman.
Jos aikataulu pitää, korkataan 130 lapsen päiväkoti elokuussa 2016.
Päiväkoti tarjoaa paikkoja myös Heikinlaakson ja Puistolan perheille. Päiväkodin valmistuminen tietää hyvästejä
yhdelle lähialueen vanhoista päiväkodeista.
PP

Jakomäki
Louhikkokujan kääntöpaikan itäreunan pysäköintipaikat merkitään kunnolla, sillä kääntöpaikalle huolimattomasti pysäköidyt autot haittaavat ajoneuvojen
kääntämistä.
Samalla kielletään kokonaan Louhikkokujalle pysäköiminen, koska katu on vain viitisen metriä leveä.
Normaalisti kääntöpaikoilla ei saa pysähtyä, mutta
Louhikkokujalla tilaa on sen verran, että se on mahdollista.
PP

Postin paikka
vaihtuu
Malmi
Koillis-Helsingin viimeinen valtion ylläpitämä pos-

tikonttori katoaa katukuvasta, kun Hietakummuntiellä
toimiva Malmin posti sulkee ovensa lopullisesti ensi
maanantaina kello 17. Tiistaina posti on jo siirtynyt
Malmin K-Citymarketiin. K-Citymarketin posti korkataan kello 10.
PP
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Ex-ampumaradan sotkuja
siivotaan edelleen
Viikinmäki

Optimikodit Oy rakentaa Ristiretkeläistenkatu 1:n jyr-

källe kalliotontille pulpettikattoisia harmaatiilirivitaloja ja
luhtikerrostalon. Asuntoja tulee yhteensä 23. Niiden keskipinta-ala on 49 neliömetriä.
Ennen rakentamista alueella pitää louhia kalliota ja puhdistaa pilaantunutta maata. Myös puita pitää mahdollisesti
kaataa. Tontilla on luonnontilaan jätettyjä puualueita, joiden maaperä on pilaantunut, koska alueella on ollut ampumarata.
Hanke poikkeaa vähäisin osin asemakaavasta, jonka
mukaan taloissa saa olla kaksi kerrosta. Luhtitalo on osin
kolmikerroksinen. Poikkeama on hyväksytty, kun kantavien rakenteiden paloteknisiä ominaisuuksia on parannettu. Naapureilla ei ole ollut suunnitelmista huomautettavaa.
Rakentaminen tapahtuu aivan Vantaanjoen viereisen
puiston kyljessä. Muuta puustoa ja kalliopintoja ei saa vahingoittaa rakentamisen yhteydessä ja eroosio tulee minimoida.
PP

Katkaisuhoito muutti Malmille
Malmi

Alppilassa toiminut 29-paikkainen Hangonkadun ym-

pärivuorokautinen vieroitushoito-osasto muutti Malmin
sairaalan tontille viime viikon keskiviikkona.
Talvelantiellä olevan kiinteistö 18 b-rapun toisen kerroksen tiloihin on remontoitu hoitopaikka esteettömäksi
tilaksi. Kunnostetulle vieroitushoito-osastolle ohjataan
keskitetysti päihdeongelmaisia ympäri Helsingin.
Osastohoito on tarkoitettu potilaille, jos vieroitusoireita
ei voida turvallisesti hoitaa avohoidossa poliklinikalla tai
potilaan kotona. Hoidon tarve arvioidaan ensisijaisesti
arkisin alueellisissa psykiatria- ja päihdekeskuksissa tai
nuorisoasemalla ja tarvittaessa terveysasemilla tai päivystyksessä.
PP

Muun muassa mielisairaalana, lastensairaalana ja viimeksi alkoholistien asuntolana toiminut rakennus aiotaan
muuttaa väliaikaiseksi vastaanottokeskukseksi.

Suojelukohde myydään asuntorakentajalle

Siltamäkeen suunnitteilla
pakolaiskeskus
π Siltamäki

Siltamäen palvelukodilta tyhjäksi jäänyt historiallinen kiinteistö
on saamassa uuden omistajan, joka aikoo rakentaa tontille
lisää asuntoja ja kunnostaa niitä myös vanhaan asuntolaan.
Siirtymävaiheessa kolmikerroksista suojelukohdetta aiotaan tarjota
vastaanottokeskukseksi.
Peltokyläntie 8:n ja Pallomäentie 2:n kulmatontti
vuokrataan Asunto Oy Helsingin Pallomäentie 2 -nimiselle uudelle yhtiölle, joka
ostaa tontilla olevan suojellun talon. Noin 3000 neliömetrin alaa koskeva maavuokrasopimus on voimassa vuoden 2044 loppuun
asti. Tontin vuokrasopimus
on tarkoitus allekirjoittaa
heti, kun yhtiö on merkitty
kaupparekisteriin.
Yhtiön perustavat KOAAsunnot Oy ja Sörkka Invest Oy. He ovat antaneet
korkeimman tarjouksen
kaupungin järjestämässä
kilpailutuksessa, jossa taloa

havitteli viisi ostajaa. Tarjoukset vaihtelivat 21 500 eurosta ja 415 000 euroon.
Tontille saa rakentaa uutta 450 kerrosneliömetrin
verran. Kohteen voittaja on
alustavasti suunnitellut, että
se rakentaa tontille rivitalon
tai 4–5 toisiinsa kytkettyä
omakotitaloa.
KOA-Asunnot Oy ja
Sörkka Invest Oy ovat tiedustelleet kiinteistöviraston tonttiosastolta mahdollisuutta käyttää asuntolaa
väliaikaisena vastaanottokeskuksena kunnes uudisrakennuksen rakentaminen
on käsillä.

Suojeltuun rakennukseen
on tarkoitus toteuttaa
yhteensä 10–12 asuntoa
kaupunginmuseon neuvoja
kuunnellen, sillä 675 kerrosneliömetrin kokoinen
kohde on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana.
Vuodelta 1929 olevat alkuperäiset julkisivut, ikkunat ja ovet kattomateriaali ja väri mukaan lukien on
säilytettävä.
Taloa voisi rakennusoikeuden valossa laajentaa vielä
75 neliömetrin verran. Kaavoittaja on ollut jo suopea
viherhuonetyyppiselle laajennusajatukselle.

Kiinteistön ostaja on tietoinen, että kiinteistöviraston niskassa on tällä hetkellä juokseva uhkasakko, koska virasto ei ole huolehtinut
suojelukohteen kunnossapidosta.
Kiinteistölautakunta hyväksyi tontin vuokraamisen viime torstain kokouksessaan vastaanottokeskusajatuksineen pitemmittä puheitta.
– Esityksestä ei tullut yhtään kommenttia, kertoo
lautakunnan kokoomusjäsen ja Siltamäki-SuutarilaSeuran puheenjohtaja Timo
Tossavainen.
Pirjo Pihlajamaa

Kerrostaloille lisää kerroksia
Viikinmäki

Suomen Laatuasunnot Oy on rakentamassa Har-

jannetie 28–32:een kaksi kerrostaloa ja kaksikerroksiset
pysäköintitalot.
Yhtiö on saanut rakennuslautakunnalta luvan poiketa
asemakaavasta ja rakentaa kerrostaloihin lisäkerroksia,
ylittää rakennusalan ja jättää yhden kerhohuoneen rakentamatta. Poikkeamisen erityinen syy on asuntorakentamisen edistäminen.
Asemakaavan mukainen enimmäiskerrosluku ylittyy
molemmilla asuintonteilla. Ylitys on Harjannetien puolella yksi kerros ja Bysantinkujan puolella 2–4 ja saman
kujan toisella tontilla 2–5 kerrosta. Harjannetien puolella
rakennusmassa ylittää myös rakennusalan rajan rakennuksen koko pituudelta.
Yhtiö on hakenut asemakaavapoikkeamia sillä perusteella, että muuten tontille ei saa rakennettua kaavan sallimia neliöitä.
PP

Uusi työpaikka-alue
sai tiesuunnitelman
Viikki

Latokartanon Kolvinkujalle, Hierrinkujalle ja Pipetti-

kujalle on tehty yleisten töiden lautakunnan hyväksymät
katusuunnitelmat. Kadut on merkitty asemakaavassa
asuinalueen pohjoispuolen työpaikka-alueelle Lahdenväylän ja Kehä I:n ja Latokartanonkaaren väliin.
Katujen rakentaminen mahdollistaa toimitilojen rakentamisen uudelle Latokartanon työpaikka-alueelle. Tällä
hetkellä alue on kallioista, havupuuvaltaista sekametsää.
Kadut liittyvät Latokartanonkaareen ja päättyvät kääntöpaikkaan. Ajoradan itäreunaan rakennetaan jalkakäytävä ja länsireunaan pysäköintikaista lyhytaikaista pysäköintiä varten.
Katusuunnitelmien luonnoksia on esitelty kiinteistön
omistajille sekä Viikki-seuralle lähetetyllä tiedotekirjeellä
1.4.2015. Suunnitelmista ei ole tehty muistutuksia.
Katurakentaminen maksaa katusuunnitelman mukaan
yli 1,3 miljoonaa euroa verojen kera. Rakennusvirasto on
varautunut rakentamiseen vuosien 2016–2017 investointiohjelmassa.
PP
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Malmin toimintakeskuksen sosiaaliohjaaja Carita Saarinen tarjoaa kakkua Kaisu
Kaasiselle ja Nils Collinille. Kaikki olivat iloisia kaupunginhallituksen päätöksestä.

Asukastalot irrotettiin
hirsipuusta
Jokaisessa kaupungin ylläpitämässä asukastalossa
tarjottiin kermakakkukahvit kaikille kävijöille viime
torstaina.
Syynä oli kaupunginhallituksen viime viikon maanantaina tekemä päätös,
että asukastalojen toimintaa
ei anneta järjestöjen vedettäväksi, vaan talot pysyvät ja
niitä kehitetään kaupungin
omana toimintanaan.
– Iso helpotus ja taputuksen paikka, huokaisee sosiaaliohjaaja Tuija Salovaara Malmin toimintakeskuk-

sessa.
Hän pyörittää asukastaloa yhdessä kollegansa Carita Saarisen kanssa.
–Ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen voin suunnitella tulevaisuutta, hymyilee Carita Saarinen voipuneena.
Takana on pitkä epätietoisuus niin omasta kuin talon
kävijöidenkin tulevaisuu-

desta.
– Tämän paikan on oltava. Täällä on yhteisö, johon
voi tulla tapaamaan muita,
eikä kenenkään tarvitse joutua yksikseen harhaan, totesi Kirkonkyläntiellä viikottain käyvä Kaisu Kaasinen
onnellisena.
Pirjo Pihlajamaa
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www.lahitieto.ﬁ

www.facebook.com/lahitieto

TIMANTTISORMUSPÄIVÄT
ikuista kauneutta vuodesta 1918

Pe 9.10. klo 15-18 • La 10.10. klo 10-16

Kahvitarjoilu
Paikalla valmistajan edustaja
sekä koko KOHINOOR-valikoima.

Esittelypäivien ajan
kaikki KOHINOOR-korut

-25%

Mikäli ette
pääse paikalle,
alennukset
voimassa myös
verkkokaupassamme
9.-11.10.
www.korupaja.ﬁ.

Ark. 9-18, La 9-16, p. 09 351 2800, Markkinatie 6, Helsinki, www.korupaja.fi • Vi betjänar dig även på svenska.
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Asukkaat olivat saaneet kertoa kaavoittajille toiveitaan syyskuussa pidetyissä työpajoissa, ja ideoita tuli
roppakaupalla. Niitä sai etsiä karttojen äärellä.

Vilppulantie poikki ja muita suunnitelmia

Lentokentän
kaavaraami julkistettiin

Kaavoittajat lähtevät siitä, että lentotoiminta Malmilla loppuu ja tilalle nousee
25 000 asukkaan asuinalue.
Malmin kaavakehyksen
esittelytilaisuudessa Stadin
ammattiopiston auditoriossa ei kyseenalaistaville yleisökysymyksille annettu sijaa, vaan asukkaat ohjattiin
esittelyn jälkeen karttojen
äärelle keskustelemaan kasvotusten puolenkymmenen
suunnittelijan kanssa.
– Kirjoita, että tämä on
kaukana demokratiasta, ihmetteli varavaltuutettu Sinikka Vepsä (sd.) tuohtuneena.
Puistolalaispoliitikko ei
voinut käsittää, miksi kaavasuunnitelmista ei saanut
kysyä niin, että kaikki salissa olevat voivat kuulla vastaukset.
– Tämä on parempi tapa,
totesi ksv:n vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila
karttojen luona.
– Demokratiassa asioista
sovittaisiin yhdessä, kävi yksi mies kritisoimassa kaavarunkoa.
–Täällä puhutaan vain lentokentästä, vaikka kyse on
koko Malmista. Toimitilo-

ja on tyhjillään. Itäkeskuskin on mennyt ohi Malmin,
valitteli Malmin tulevaisuudesta huolta kantanut Aarne
Laurila toisaalla.
Puheet jäivät oppilaitoksen
seinien sisälle, sillä kukaan ei
kirjannut ihmisten mielipiteitä järjestelmällisesti ylös.

Lentokentän rakentamisen lisäksi esillä oli karttoja,
joissa esiteltiin Malmia laajemminkin. Niistä saattoi
löytää mieluisia tai epämieluisia yllätyksiä.
Esimerkiksi lentokentältä tuleva raitiotie ei mahdu Vilppulantielle sen koko matkalta, joten läpiajoliikenne on kaavakartoissa
katkaistu autoilta Soidintien
ja Pietiläntien välillä.
–Vilppulantie katkaistaan
autoliikenteeltä, ei voi olla
totta, käytän sitä jatkuvasti,
katselee yksi nainen liikennesuunnittelijan esittelemää
karttakuvaa.
Kaavarunkoa saa kommentoida 12.10. asti. Joulukuussa asia esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle.
Pirjo Pihlajamaa

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto esitteli Malmin lentokentän
alueen rakentamiseen tähtäävän kaavan raameja Vilppulantiellä Stadin
ammattiopiston tiloissa viikko sitten keskiviikkona.
Kentän maaperä herätti paljon kysymyksiä.
ELINA KUISMA

Johtajan paikkoja
auki partiossa
Malmi
Partiolippukunta Sinivuoren Soihduilla on johtajaongelma. Syksyn
alkajaisiksi perustettu uusi sudenpenturyhmä täyttyi heti ja halukkaita
jäi yli. Lippukuntaan olisi voinut perustaa saman tien toisenkin noin
kymmenen lapsen ryhmän, mutta se ei onnistunut, koska johtajat
loppuivat kesken.
Nyt noin 50-jäsenen lippukunta etsii uusia henkilöitä
koulutettavaksi ryhmän
vetäjän hommiin, jotta
jonoon jääneet lapsetkin
voisivat aloittaa partion ensi
vuoden alussa.
– Sudenpentulauman johtajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat 18 vuoden ikä
ja into tehdä lasten ja nuorNäillä Villivarsoilla
johtaja jo on, mutta
jonoon jääneet tulevat
sudenpennut kaipaavat
johtajaa Malmin
Hietakummuntielle.
Partiosta myös johtaja
saa luonnonläheisen
harrastuksen, jossa
tutustuu erilaisiin
ihmisiin.

ten parissa vapaaehtoistyötä. Aiempaa kokemusta partiosta et tarvitse, me
opastamme ja koulutamme sinut pestiin, kertoo hallituksen jäsen Tarmo Ylhävuori Sinivuoren Soihduista.
Lippukunta kustantaa
johtajille viisi iltaa kestävän
koulutuksen Töölön Partioasemalla.
– Kurssilla opetellaan sudenpentujen johtamista ja
tutustutaan partio-ohjelmaan.
Sudenpentulauman johtamisen ei pitäisi rasittaa liikoja, sillä työ on tarkoitus
jakaa useammalle henkilölle, jotta kenenkään työtaakka ei kasvaisi liian isoksi.
– Ihanteellinen tilanne sudenpentulauman johtami-

sessa olisi esimerkiksi neljän
ohjaajan rinki. Ringin jäsenet vuorottelisivat kokousten vetovastuussa. Näin
yksi johtaja vetäisi neljä tai
viisi kokousta kevätkauden
aikana.
Partio toimii Malmilla
Hietakummuntiellä lähellä bussiterminaalia olevassa
valkoisessa puutalossa, jota
nimitetään partiotyylin mukaisesti koloksi.
– Toki liikumme paljon
myös luonnossa kolon ulkopuolella, mutta kolo on
lippukuntamme tukikohta.
Johtajan tehtävistä voi kysellä sähköpostiosoitteesta
posti@soihdut.net.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tarjoukset voimassa
TO-SU 8.–11.10.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski
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1.-

99

kg

kg

BANAANI

Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen

Ecuador

KIRJOLOHI
Suomi

kg

Voimassa to-la
Hätälä tuoreet peratut

MUIKUT
Suomi

9

18

palana

3

Chile

5

4

95

rs

-32%

NAUDAN JAUHELIHA
10% 600 g 6,65/kg

kg

GRANAATTIOMENA

Espanja

99

HK

3

99

SATSUMA

SAVULOHIFILEE

kg

SISÄ- ja PAAHTOPAISTI

kg

Voimassa to-la
Oman savustamon ruodoton

95

Atria takuumurea naudan

1.-

95

4

pack

kg

99

sis. pantit 1,60,
raj. 2 erää /tal.

-12%

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO
ja COCA-COLA LIGHT 1,5 l

Lihamestarilta

BROILERIN PAISTILEIKE
miedosti suolattu (0,7%)

0,57/l
Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 4-pack (0,65/l) sis. pantit 1,60

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,89 rs (9,82/kg)

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

www.k-citymarket.fi

4

99

kg
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TEIJA LOPONEN

ika usein
sanotaan,
että nämä
etanat liikkuvat pimeällä, mutta
espanjansiruetanan tekee
tuhoisaksi ennen muuta se,
että se on myös päiväaktiivinen, eli se syö ja liikkuu päivälläkin. Suurikokoisena se
syö huomattavasti enemmän kuin pienet etanat ja
kotilot, muistuttaa kasvituholaistutkija Sini Ooperi.
– Espanjansiruetana pystyy munimaan noin 400
munaa kesässä ja kuten
muutkin etanat, sekin on
hermafrodiitti eli sen ei tarvitse löytää edes kumppania
lisääntyäkseen,
Malmilla asuva Sini Ooperi valmistelee parhaillaan
väitöskirjaansa. Kuopiosta
kotoisin oleva Sini Ooperi
on jatko-opiskelijana maataloustieteiden laitoksella
Viikissä ja perehtynyt siellä erilaisiin kasvituholaisiin.
Oma väitöskirja on syntymässä koloradonkuoriaisista, joita aika ajoin ilmestyy
perunapeltoihin ilmavirtausten mukana. Koloradonkuoriainen on viljelijöille
suoranainen vitsaus, perunaa kun ei kuoriaisilmentymän jälkeen saa viljellä saastuneilla pelloilla moneen
vuoteen.
Osa kotipuutarhojen nilviäisistä on helppo karkottaa,
toisia vaikeampi. Palstaviljelijöitä kiusaavat kirvat ja
punkit on näppärää hävittää
vaikkapa mäntysuopaliuoksella, mutta marjaluteet saa
parhaiten aisoihin keräämällä. Sama keräysmenetelmä on tavallisin espanjansiruetanan hävityskeino.
– Lehtokotiloita ja espanjansiruetanoita eivät linnut syö, eikä niille ole taudit uhkana. Biologiseen torjunnan tavallisimmat keinothan ovat tulla syödyksi,
loisten tuhoamaksi tai bakteerin, viruksen tai sienitaudin sairastuttamaksi, opastaa Ooperi.
– Biologisia torjuntakeinoja on kyllä etanoillekin
löydetty. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa
opiskelleen Marleena Hagnerin väitöskirjassa todetaan, että koivuterva ja koivutisle karkottavat kotiloita ja etanoita tehokkaasti.
Olen itse ohjannut Ulla Anttilan kandityön espanjansiruetanoista. Siinäkin koivutisle osoittautui tehokkaaksi
torjunta-aineeksi espanjansiruetanaa vastaan.
Tisle on koivusta saatava
luonnontuote jota syntyy
grillihiiliteollisuuden sivutuotteena. Koivutisleen
käyttö kasvinsuojeluaineena
on uusi innovaatio, eikä tutkimuksissa ole todettu sen
aiheuttavan haittaa maaperälle eikä vesistölle. Sen koelupa on kuitenkin jo päättynyt, eikä sitä toistaiseksi saa
markkinoida etanakarkotteena.
–Myynnissä sitä kuitenkin

SINI OOPERI
• Syntynyt Kuopiossa
• Viettänyt lomat
Haukivuoren
mummolassa
• Asunut Malmilla 17
vuotta
• Opiskellut Helsingin
sihteeriopistossa,
teologisessa
tiedekunnassa ja
nyt maatalous- ja
metsätieteellisessä
tiedekunnassa
• Tehnyt gradussaan
erään trooppisen
perhostuholaisen
kotiutumisriskiarvion
Namibian
maataloussektorin
käyttöön

Sini Ooperi kertoo viettäneensä kaikki lapsuutensa kesät ja lomat mummolassa maalla, sieltä kiinnostus
luontoon sai alkunsa.

edelleen on, mutta muihin
käyttötarkoituksiin. Samalla tavoin etanoita karkottaa
viljelyksistä koivutervahajustemaali, jolla voi sivellä
esimerkiksi ruukkujen reunat, jos haluaa varmistaa,
etteivät etanat popsi ruukkuihin istutettuja kasveja,
opastaa Ooperi.
Yle haastatteli kesällä Luonnonvarakeskuksen
professori Kari Tiilikkalaa. Tiilikkala on tutkinut
Jokioisissa tappajaetanoiden ruokailutottumuksia ja
etenkin erilaiset kaalit näyttävät olevan niiden mieleen.
Tiilikkala kertoo Ylen
haastattelussa, että ruukku,
jonka ulkopinta on sivelty tervalta tuoksuvalla koivuntervahajustemaalilla, on
saanut olla etanoilta rauhassa.
Musta tökötti toimii hyvin
etanoita vastaan, mutta sitäkään ei saa ostaa etanakarkotteena, vaan maalina.
Samat aineet tepsivät
myös lehtokotiloihin, jotka
nekin ovat levinneet melkoisesti etelän kotipuutarhoissa
syöden muun muassa perennojen lehtiä.
Espanjansiruetanoita eivät Suomeen tuo ilmavirtaukset, kuten koloradonkuoriaisia, vaan ne ovat tulleet
tänne taimien, kasvien multapaakkujen ja viherrakentamisen mukana.
Teija Loponen

Malmilainen Sini Ooperi tuntee kasvituholaiset

Etanoista eroon
koivutisleellä
tai maalilla
Ei suinkaan Espanjasta vaan Portugalista kotoisin oleva
espanjansiruetana on yksi ikävimmissä kotipuutarhojen tuholaisista.
Sillä ei ole luontaisia vihollisia ja niinpä tappajaetanoiden armeijat
vain kasvavat, vaikka moni niitä ahkerasti kerää ja hävittää.

Malmilainen Sini Ooperi tietää hyvin
espanjansiruetanoiden aiheuttamat
ongelmat, vaikka onkin itse paneutunut
enemmän koloradonkuoriaisiin.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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.

Onnittelut Roopelle 11.10.
3v-synttäreiden johdosta.
T. Mummi, pappa ja Eija

Malmilta
lennetään
kohta
Eurooppaan
Malmin lentokentälle on

rantautunut uusi yritys, joka
aikoo aloittaa matkustajalennot Pohjoismaihin ja Eurooppaan vuonna 2016.
Matkustajalentoliikenne
aloitetaan kolmella Pilatuspotkuriturbiinikoneella. Yhteen koneeseen mahtuu
kahdeksan matkustajaa.
Go! Aviation –niminen
yhtiö julkaisee lentoverkostonsa vuoden 2016 alussa.
Kuluvan syksyn aikana on
tarkoitus järjestää asiakastilaisuuksia muun muassa
Kuopiossa, Vaasassa ja Helsingissä.
Yhtiö lupaa tarjota nopeita
lentoja paljon matkustaville
niin, että lentoreitit kulkevat mahdollisimman läheltä
lähtö- ja määränpääkaupunkia. Aikaa säästyy, kun suurten ruuhkakenttien sijaan
käytetään pieniä ja joustavia
lentokenttiä.
Yhtiö on saanut kumppanikseen ja rahoittajakseen
entisen F1-kuljettaja Mika
Salon.
–Päätin lähteä mukaan,
koska tämä on juuri sen kaltainen palvelu, jota itse tarvitsen, ja jolle löytyy kysyntää Euroopasta. Uskon, että
saavutamme tavoitteemme
olla Euroopan johtava Pilatus-operaattori vuoteen 2020
mennessä, toteaa Mika Salo.
–Mikan laaja kontaktiverkosto esimerkiksi Keski-Euroopassa auttaa meitä toteuttamaan suunniteltua laajentumistamme, kertoo Go!
Aviationin toimitusjohtaja
Jorma Kario.

Pirjo Pihlajamaa

Erinomaiset
PASSIKUVAT
samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Nuorille löytyi vapaa-ajan
paikka
Puistola

9

7.10.2015

Tutut miehet vuosien takaa toivottavat sinut
lämpimästi tervetulleeksi!
Tikkurikuja 1 00750 Helsinki

SOITA 020 71 81 611

TIKKURILA ON AVATTU!

AVAJAISTARJOUKSET!!!

Puistolassa tehdään taas ruohonjuuritason nuoriso-

työtä viiden kuukauden tauon jälkeen. Puistolan raitti
18:ssa ala-asteen toimipisteessä sijainnut Kalliolan
nuorten ylläpitämä Olkkari sulki ovensa lopullisesti toukokuun päätteeksi. Nyt Olkkarin tilalle on saatu kunnostettua uusi kokoontumistila Koudantieltä Puistolan peruskoululta. Paikka korkattiin torstaina.
Kokoontumistila on avoinna keskiviikkoa lukuun ottamatta joka arki-ilta. Toimintaa on uudistettu niin, että
paikka on auki myös 9–12-vuotiaille. He voivat olla nuorisotilassa kello 15.30–17.30. Heidän jälkeensä kello 1820.30 sisään pääsevät 13–18-vuotiaat. Perjantaisin ajat
alkavat puoli tuntia myöhemmin, ja isommat saavat olla
tiloissa kello 22 saakka.
Lähtökohtaisesti on tarkoitus, että toiminta on avointa,
ilmaista ja pitää sisällään myös kerhotoimintaa.
Toiminnan järjestäjinä ovat Kalliolan nuoret sekä Helsingin kaupunki. Toimintaan on mahdollista osallistua
myös vapaaehtoisena aikuisena. Siihen järjestetään tarvittaessa koulutus.
Pirjo Pihlajamaa

Alla esimerkkejä avajaistarjoustuotteistamme 4kpl asennettuna.
Koko
175-65/14
195-65/15
205-55/16
225-45/17
225-40/18

315€
388€
480€
549€

248€
286€
345€
444€
488€

320€
375€
480€
600€
666€

Edullinen uusi
215€
245€
280€
300€
305€

300€
365€
465€
599€
626€

ENNAKKOVARAAJAN ETU
talvirenkaat vanteelle asennettuna 4 kpl alla esimerkkejä.
Koko
195-65/15
205-55/16
225-55/16

495€
643€
730€

445€
555€
698€

HKPL8
495€
666€
755€

Edullinen uusi
330€
342€
365€

395€
485€
598€

TERVETULOA TÄYDEN PALVELUN RENGASTALOON

TIKKURIKUJA 1 00750 HELSINKI
020-71 81 611
www.gtrengas.ﬁ

Aluvanteet
alkaen kpl
15” 65€
16” 75€
17” 85€

Arkisin 8-18
Lauantaisin 9-15

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

, 7.

LINSSIT

Vain sinä tunnet minut,
Vapahtaja. Tunnet perin
pohjin uskoni ja epäilykseni,
epäuskoni ja kiusaukseni.
Näet rakkauden ja
hyväksynnän kaipuuni.
Älä hylkää minua.

-50%
OSTAESSASI KEHYKSET

Kristittynä uskontojen ja
katsomusten keskellä

Mitä on luterilaisuus?
-sarja tunnustuskirjoista

Riitta Uosukainen x 1

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

Puistolan kirkolla to 29.10., 12.11.,
26.11., 3.12. ja 10.12. klo 18. Alustus ja keskustelua. Kahvitarjoilu.
Sarjan alustajia mm. teol. asiantuntijat Ilmari Karimies ja Juhani Forsberg sekä emerituspiispat Kalevi
Toiviainen ja Eero Huovinen.

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

MAHTUUKO MAAILMA SYLIIN
-kummi-ilta Siltamäen seurakuntakodilla ti
13.10. klo 18. Terveisiä Nepalin kummilapsityöstä. Kummilasten tilanne maailmalla - Missä nyt tarvitaan uusia kummeja? Raija Kiljunen Suomen Lähetysseurasta. Nepal-tee.

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros,
Puh. 044 237 7371 tai 044 731 7000
ark. 10–18, la 10–14

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

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

MONIKULTTUURISET MESSUT
Pukinmäen seurakuntakodissa su 11.10.
klo 12. Pakistanilainen lounas. Ruokaliput
10 e seurakuntakodilta.
Pihlajamäen kirkossa su 25.10. klo 16.
Mukana afr.taustaiset Siloé- ja IFCH-ryhmät.
ENGLANNIN LUOSTARISAARET
aiheena matkailuillassa Malmin kirkolla la
24.10. klo 18. Vieraana Milla Turunen.
KATKERUUDESTA VAPAUTEEN –
ANTEEKSIANTAMISEN VAIKEUS
JA VOIMA
-ilta Malmin kirkolla ma 19.10.klo 18. Vieraana teologi, kirjailija Anna-Liisa Valtavaara. Kahvitarjoilu. Valtavaaran kirjoja
myynnissä. Illassa saa tietoa ma 2.11. Malmin kirkolla alkavasta kristillisen toipumisen ryhmästä ”Katkeruudesta vapauteen”,
johon ilm. ja puh. haastattelu ke 21.10. klo
16–17.30, p. 09 2340 4484, Saviniemi.

MESSUKOULU
vapaaehtoisille su 11.10. klo 12–15
Puistolan kirkolla. Koulutus avaa
messun sisältöä sekä antaa oikeuden avustaa messussa ja jakaa
ehtoollista. Tied. ja ilm. Laura-Elina
Koivistolle, p. 09 2340 4478 tai
,4%(4#.,/*4!-)/$/'&)6.$,!7!
ALFA-ILLAT
Tapanilan kirkolla ma 19.10.–16.11.
klo 18.30. Lisäksi lauantaipäivä
14.11. Tiilikanojan leirikeskuksessa
ja päätösjuhla ma 23.11. klo 18.30.
Illoissa paneudutaan kristinuskon
perusteisiin, ohjelmassa iltapala,
alustus ja pienryhmäpohdiskelut.
Ilm. Arto Pulkkiselle 050 323 8063
tai pulkkinenarto@hotmail.com
LÄHETYSMESSUT
Viikin kirkossa su 11.10. klo 10.
Kylväjän lähetyspyhä.
Siltamäen seurakuntakodissa 25.10.
klo 12. Laulut Viisikielinen-laulukirjasta.
RAKKAUDEN VOIMA
-raamattuluento Malmin kirkolla ti
13.10., 27.10. klo 18. Ilkka Rytilahti.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
"""!1.,'/*3/*'.%(4-%**4&!78+4,+/
Seurakunta facebookissa:
"""!540.2))-!0)+8+4,+/*'.%(4-%*&4
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Urheilu
SPORTTIKLUBI

Kausi oli
nousujohteinen
Jalkapallo kolmonen

PuiU kohensi asemiaan sitten viime vuoden ollen MPS:n voittolohkossa 4.
Sarjatulokas Malmin Ponnistajat ylsi hienosti sijalle 6. MPS/Atletico Malmi
on räjäyttää malmilaisen nousutaivaan sijoittuen omassa lohkossaan
jämäkästi toiseksi.
Jatkoa sivulta 3.

PuiU päätti kautensa tyylikkäästi hyväkuntoisella
Koudan nurmella niittaamalla kumoon lahtelaisylpeyden Reippaan maalein
4–0. Ottelun näkyvin hahmo ja PuiU:n parhaaksi palkittu oli Sami Rinta-Kahila,
joka tekaisi kolmen maalin
hattutempun. Kunniaa ei
himmennä eikä hikinauhaa
poista se, että Rinta-Kahilan vapaapotkusta laukaisema PuiU:n ensimmäinen
maali kimposi lahtelaispelaajan päästä pömpeliin.
PuiU:n neljännen päätösmaalin sinetöi varman ottelun pelannut ”Pexi” Oravainen.
Voitto takasi puistolalaisille neljännen sijan sarjas-

sa. Vastustaja Reipas jäi neljä pinnaa PuiU:a heikompana viidenneksi. Reippaan
pelaajista palkittiin kukkakauppa Kastanjan kimpulla
ja Vikingin matkalahjakortilla Anton Nieminen.

Malmin Ponnistajien
tehtävänä oli päättää sarja
Lahdessa voittoisasti ja
samalla todistaa vastustajansa Lahen Poikien putoaminen lohkon viimeisenä
ensi kaudeksi Nelostasolle.
Ponnareilla ei ”Lahessa”
ollut huolen häivää. Voitto
kirjattiin 4–1 luvuin. Näin
tälle kaudelle Kolmoseen
noussut malmilaisryhmä
osoitti kirkkaasti kuuluvansa tälle tasolle. Sarjatulokas

napsi mukavat 31 pistettä,
jotka oikeuttavat sarjassa 6.
sijalle. Tästä on hyvä jatkaa.

MPS/Atletico Malmi
hupsutteli viimeisessä pelissä vakuuttavan 5–1 voiton
lähtöpassit Kolmosesta nyt
saaneesta SAPA:sta. Pallokenttä 6:della pelatussa
ottelussa nähtiin tehtailijakin, kun Jesse Ketonen tehtaili kolmella maalillaan
itselleen hatun.
Neljännen malmilaismaalin värkkäsi velipoika Jonne
Ketonen, yhden viidestä teki SAPA-puolustaja. Ottelun toinen jakso oli tico tico
irrottelua. Joukkueen sormivammainen maalivah-

ti Elis Rintala viiletti hyökkääjänä ja 79. minuutille
kehiin hyppäsi viiden vuoden kolmosdivaritauon jälkeen joukkueen manageri Janne Vottonen. Hauskaa oli.
Atletico varmisti kakkoslohkossaan jo aiemmin
vankan kakkossijansa. Ticolaiset keräsivät historiansa suurimman pistemäärän,
42. Myös joukkueen paras
sarjasijoitus parani kahden
vuoden takaisesta kolmostilasta. Hilkulla oli myös
pääsy suomalaiseen futishistoriaan, että saman seuran lipun alta olisi noussut
kertaheitolla kaksi joukkuetta Kakkoseen.
Heimo Laaksonen

Valmentajaduo
jatkamassa Kakkosessakin
Malmin Palloseuran nousun takuumiehinä ovat

Mark Soutar pelaa ja valmentaa malmilaisia hyvin
todennäköisesti ensi kaudellakin Kakkosen tasolla.
Ansaitut nousuhuikat maistuivat Markille.

olleet kahden vuoden ajan Jyri Nieminen ja Mark
Soutar. Parivaljakko on vastannut seuran edustusjoukkueen valmennuksesta nousujohteisesti. Viime
vuonna tuli Kolmosessa hyvä kärkisijoitus, ja nyt tärähti varma nousu sarjaporrasta ylemmäs Kakkoseen.
Nieminen on vastannut valmennuksesta, aisapari
Soutar on myös luutinut puolustajapelaajana keltapaitojen alakerrassa. Lauantain nousujuhlassa kumpikin
oli valmis jatkamaan pestiään ensi kaudellakin Kakkosen tasolla. Skotlannin lahja malmilaisfutikselle, Mark
Soutar arveli vielä virtaa löytyvän jatkamiselle. Nieminen oli vielä hitusen vakuuttuneempi tulevaisuudesta.
–Ei kai tätä matkaa voi kesken jättää. Todennäköisesti jatkan valmennusta, vaikka nimet eivät vielä olekaan paperissa, lupaili MPS:n puistolalaisvalmentaja.
HL

Norsufudiksen riemua.

Nuorisotalo
liikuttaa lapsia
Tapanila
Tapanilan Erän nuorisotalolla kokoontuu varsin
vauhdikkaita 2–4-luokkalaisia lapsia. Heille
vanhempien toiveesta synnytetty Sporttiklubi
kokoontuu kolmesti viikossa.
Sporttiklubi syntyi vanhempien kyseltyä lapsille
iltapäiviin ohjattua liikunnallista toimintaa. Klubi toimiikin Tapanilan Erän iltapäiväkerhon jatkeena
2–4-luokkalaisille tenaville
maanantaisin, tiistaisin ja
torstaisin klo 14–16.
–Sporttiklubissa liikutaan
ohjatusti noin 1,5 tuntia
kerrallaan vaihtelevien lajien, leikkien sekä pelien ympärillä. Sporttiklubi toimii
Tapanilan Urheilukeskuksen monipuolisissa tiloissa ja myös lähiympäristössä, kertoo Susanna Keijama
nuorisotalolta.
Sporttiklubissa hyödynnetään urheilukeskuksen sekä Tapanilan Erän urheilutarjontaa lapsille. Ryhmässä
päästään kauden aikana kokeilemaan erilaisia lajeja kuten kiipeilyä, keilausta, lentopalloa, koripalloa, yleisurheilua, salibandyä, tennistä, sulkapalloa ja pesäpalloa
muiden pelien ja leikkien
ohessa.

– Sporttiklubi tarjoaa liikunnan ilon lisäksi mahdollisuuden tutustua toisiin ja
oppia erilaisia taitoja. Tavoitteenamme on liikuntaja terveyskasvatuksen lisäksi kehittää ryhmäläisten sosiaalisia taitoja, Sporttiklubin Merja Piironen valistaa.
Sporttiklubissa pääpaino
ei ole liikunnallisessa suorituksessa vaan siinä, että
erilaisten lajikokeiluiden ja
hauskuuden kautta kannustetaan lapsia liikkumaan.
Toiminnassa yhdistyvät liikunta, ajattelu, tunteet ja
sosiaaliset suhteet sekä ryhmätyöskentelytaidot.
Sporttiklubi on Tapanilan Erän nuorisotalon järjestämää toimintaa, ja siksi
sinne ilmoittaudutaan suoraan Tapanilan Erän nuorisotalolle. Ryhmään pääsee
myös kesken kauden. Ohjaajina toimivat Erän työntekijät sekä liikunnan ohjaajat. Sporttiklubin kuukausimaksu on 60 euroa.

JOUKO SIRO

Kovaa kyytiä
Jo 46:nnen kerran järjestetty Puistolajuoksu oli lauantaina

26. syyskuuta. 7,55 kilometrin matkalla kilpailtiin myös 15-,
19-, 40-, 50- ja 60-vuotiaiden luokissa ja kuntosarjassa.
Puistolan Urheilijoiden järjestämän kilpailun reitti kiersi
Malmin lentokentän. Juoksun sisällä järjestettiin myös välikirikilpailu.
Finnish Marathon Runnersia edustava Tomi Halme, 30,
voitti miesten sarjassa sekä välikirikisan että koko kilpailun. Hänen loppuaikansa oli 25,56.
– Vaikka flunssa on vähän vaivannut, olen kohtalaisen
tyytyväinen. Tämä kisa oli tarpeellinen harjoitusmielessä.
Juoksen yleensä maratoneja ja pitkiä ultrajuoksuja. Hienoa,
että tällaisia tapahtumia järjestetään, Halme sanoi.
Mitri Pakkanen

Puistolajuoksun muut voittajat

(suluissa luokka ja aika) olivat
Julia Venesmaa (N, 30,25),
Janne Sakkara (M40, 27,10),
Sanna Kullberg (N40, 29,02),
Juhani Meskanen (M50, 27,28),
Kati Oikarinen (N50, 32,21),
Lauri Ollitervo (M60, 34,20),
Seija Nurmi (N60, 32,31),
Timo Sali (M Kuntosarja, 29,26),
Pauliina Rantavuori (N Kuntosarja, 38,34),
Jaakko Ranta (P19, 26,43),
Otto Bräysy (P15, 35,56)
sekä Inka Sakkara (T15, 36,23).
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Kauneus ja hyvä olo
Oireileva luomi voi paljastaa
melanooman

Lähes jokaisella on ihossaan hyvänlaatuisia ruskeita pigmenttiluomia,
joista ei tarvitse olla huolissaan.

JANINA ISSAKAINEN

–Luomien määrä on yksilöllistä ja synnynnäistä.
Lapsi syntyy tietyn luomiperimän kanssa. Luomien
määrä alkaa yleensä kasvaa
lapsuus- ja nuoruusiässä,
selventää ihotautien erikoislääkäri Maria Huttunen
Terveystalosta.
Lähtökohtaisesti pigmenttiluomet ovat vaarattomia.
Ne voivat kuitenkin kehittyä pahanlaatuisiksi ja edetä
melanoomaksi, yhdeksi ihosyövän vaaralliseksi muodoksi.
– Melanoomalle altistaa
herkästi palava, punertava ja pisamainen ihotyyppi. Ihon palaminen, etenkin lapsuudessa, ja suvussa
esiintyvä melanooma kasvattavat sairauden riskiä,
Huttunen kertoo.
Ikääntyvillä saattaa luomien määrä lisääntyä runsaastakin.
–Seborroiset keratoosit tai
suomeksi rasvasyylät lienevät ihmisen yleisimpiä ihokasvaimia, luomia. Ne ovat

• Erilaiset ihosyövät
ovat nopeimmin
länsimaissa yleistyviä
syöpälajeja.
• Suomessa
diagnosoidaan
vuodessa noin 1300
melanoomatapausta,
ja niiden määrä on
lisääntymään päin.
• Lääkäriin on syytä
mennä, jos yksittäinen
luomi muuttaa
muotoaan.
• Melanoomista vain
20% kehittyy iholla
aiemmin olleeseen
pigmenttiluomeen.

hyvänlaatuisia muutoksia,
mutta jos niitä tulee suuria
määriä nopeasti, ilmiön takana voi joskus olla jokin
sisäelinkasvain. Rasvasyyliä poistetaan jos ne häiritsevät, tai jos ei olla varmoja siitä, onko kyseessä todella rasvasyylä ja halutaan pa-

VARO-muistisääntö pahanlaatuisen
luomen tunnistamiseen
V – Väri vaihtuu tummaksi tai epätasaiseksi
A – Alue laajenee nopeasti
R – Reunasta tulee epätarkka
O – Osat epäsymmetriset

Uudet kynnet
akryyli

30€ (norm. 35€)

Geelilakkaus

Uv geeli kynnet

55€ (norm. 65€)

Kynsihuolto 25€
sis. tavallinen
lakkaus

Kestopigmentointi 200€ (norm. 350€)

20€ (norm. 25€)

parturi-kampaamo / kauneushoitola

TÄLLÄ KUPONGILLA
HIUSTEN LEIKKAUS

-50%
30.10.2015 asti

Facebook / salon royalty
Graniittitie 1, Pihlajamäen ostari
044 3599921

Kauppakeskus Malmin Nova 3. krs

050 542 8714

aikana
Lokakuun
svohoitokaikille ka
lahjaksi
asiakkaille
tainen
vapaavalin
Bohote!
e
m ikkituo

KASVOHO
IDON
YHTEYDES
SÄ
KULMIEN
VÄRJÄYS
VELOITUK
SETTA!

www.bohosuomi.ﬁ

Puh. (09) 374 3584
www.kauneushoitolatuulikki.ﬁ
Rapakiventie 10 D, 00710 Helsinki

Kohenna kehoasi:
Niskahartia- ja
päähieronta (45 min)

28€

Kevennä askeltasi:
Vain pieni osa luomista kehittyy pahanlaatuisiksi.

tologin varmistusta, valaisee
ihotautien ja allergologian
erikoislääkäri Kari Kaitila
Malmin Terveystalosta.
Kaitila kertoo, että luomia
tulevat näyttämään hyvinkin eri ikäiset henkilöt; Malmin Terveystalon luomipäivänä paikalla kävi -30, -40,
-50 ja -60 -luvulla syntyneitä, kaikkia suunnilleen sama määrä. Sukupuolijakaumakin meni varsin tasan.
– 22 kävijästä jatkohoitosuosituksia annoin yhdeksälle; kuudelle ehdotin jonkin luomen tai ihomuutok-

sen poistoa tai näytepalan
ottoa siitä ja osalle annoin
ehdollisia ohjeita, kertoo
Kaitila.
Ihon palamista talven etelänmatkoilla, jolloin ihossa
ei vielä ole riittävästi melaniinia sitä suojaamassa, pidetään riskitekijänä ihon
pahanlaatuisille kasvaimille. Aurinkoa tai vastaavaa
säteilyä esimerkiksi solariumeissa, tulisi ottaa vähitellen lisääntyviä määriä.
Teija Loponen

Boonmee
hieronta
044 944 1445
Malmin raitti 12, Malmi

puh 044 369 8888
Avoinna ma–pe 10–19, la 10–16 tai sopimuksen mukaan.
Kauppakeskus Malmin Nova 3krs.

SALON ROYALTY

• Sokerointi- ja vahakäsittelyt
• Ripsi- ja kulmavärjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen päänhieronta
• Meikkaukset
• Lahjakortteja

SKY-kosmetologi Tuija Hasu

Avataan to 8.10. uusi

MALMI NAILS

• Kasvohoidot:
Ultra- ja mikrovirta
Timanttihionta
Kasvolymfa
Lifting-hoidot
• Käsi-/jalkahoidot

Hiushoitola
Lintumäki
Kirkonkyläntie 6,
00700 Helsinki
Puh. 09 3852 999, 09 385 3732

Perusjalkahoito (75 min)

45€

Ilahduta lahjakortilla:
Hemmotteluhieronta
(120 min)

70€

Hieronta- ja hoitopalvelut
Ajat ajanvarauksella
Vilppulantie 26, 00700 Hki
044 303 3389 /Tarja
www.kolmenkonstin.suntuubi.com
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Kulttuuri
TEIJA LOPONEN

SONJA SEPPÄLÄ

Wigwam Revisited esiintyy Malmitalolla perjantaina.

Wigwam on yhä voimissaan
Historian havinaa ja nykypäivää. Malmitalossa kuullaan
tuttua ja uuttakin musaa Wigwamin erityisprojektissa.
Kokoonpanossa on mukana yhtyeen jäseniä niin 60-,
70- kuin 90-luvultakin. Heiltä kuullaan tuttuja ja tuntemattomiakin helmiä legendaarisen yhtyeen tuotannosta. Mukana on myös kappaleita Jim Pembroken soololevyiltä.
Ajattomat kappaleet saavat yhtyeen käsittelyssä välillä
yllättävän kohtelun, kyse ei kuitenkaan ole nostalgiasta
vaan edelleen yhtä tuoreilta kuulostavien biisien tuomisesta yhä uusien yleisöjen kuultavaksi.
Kokoonpanossa soittavat Jukka Gustavson, koskettimet ja laulu, Mikko Rintanen, koskettimet ja laulu, Pekka
Nylund, kitara, Måns Groundstroem, basso ja Jan Noponen, rummut.

LC Park on tehnyt arjen hyviä tekoja muun muassa järjestämällä Puistolassa vanhustentalon asukkaille
tapahtumia ja tarjoiluja.

Leijonat liikkeellä
Hyvän päivänä

Leijonien ensimmäistä valtakunnallista Hyvän Päivää
vietetään 8. lokakuuta. Lions-järjestön kansainvälisestä
palvelutoiminnan teemapäivästä tehdään Suomessakin
jokavuotinen perinne.

S

uomen Lionsliitto palkitsee vuosittain Hyvän Päivänä sekä valtakunnallisen hyväntekijän että
leijonien Vuoden Hyväntekijän. Liitto julkistaa tunnustuksen saajat Lionstalolla Malmilla torstaina
8.10.
Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomio-

ta vapaaehtoiseen palvelutoimintaan. Leijonat esittelevät lionsklubien toimintaa
ja havainnollistavat Suomen
Lions-liiton tunnuslausetta ”Monta tapaa tehdä hyvää”.
Leijonien hyvän päivän
tekoja nähdään lähialueellamme paljon. Hyvän tekeminen ei rajoitu vain kouluissa jaettaviin stipendei-

hin, vaan hyvää tehdään
ihan käytännössä. Auttamistavoista voi kuulla lisää
8.10. esimerkiksi Pihlajamäen ostoskeskuksessa, jossa LC Pihlajamäki myy eurolla herkullista makkaraa
kuumasta grillistä kello 11–
13. LC Pohjoinen suorittaa
päivällä yleisten alueiden
siivousta Pukinmäessä ja siihen pääsevät osallistumaan

TL

muutkin kuin leijonat. LC
Malmittaret puolestaan vierailee Malmilla Syystien palvelutalossa antamassa sen
asukkaille pieniä hemmotteluhetkiä kello 13–15.
Citymarket Tammistossa LC Siltamäki tekee Auta
Lasta -Auta perhettä -tuotekeräystä lauantaina 10.10.
kello 10–13. Asiakkaiden
toivotaan ostavan tuolloin
yhden tuotteen leijonien keräykseen ja lahjoitetut tuotteet toimitetaan Ensi- ja turvakotiin.
– Kun näet keltaisilla leijonaliiveillä varustetun henkilön, tule rohkeasti juttelemaan. Kerromme sinulle lisää hyvien asioiden tekemisestä omalla alueellamme.
Leijonat ovat aina valmiina
auttamaan, muistuttaa Mirva Neva-aho Simonsen paikallisten klubien puolesta.
Teija Loponen

Wigwam Revisited
pe 9.10. klo 19 Malmitalossa. Kesto n. 75 min,
ei väliaikaa, liput 15 e. Yhteistyössä Osuuskunta
NOT-Production ja Helsingin kulttuurikeskus.

Taidelainaamokonsulentti
Malmille
20 vuotta täyttävä Taidelainaamo juhlii menestyksekästä
toimintaansa näkyvästi läpi vuoden, eri yhteyksissä. Juhlavuonna taide jalkautuu myös kirjastoihin ympäri Helsinkiä.
Rikhardinkadulla toimiva taidelainaamo perustettiin
vuonna 1995 ja sen toiminta on osoittautunut varsin menestyksekkääksi. Taidelainaamosta voi vuokrata aitoa nykytaidetta kohtuullisella kuukausimaksulla, joka toimii myös
osamakasuna.
Taidelainaamon konsulentti saapuu muutaman tunnin
vierailulle Malmin kirjastoon ensi tiistaina mukanaan pieni
valikoima lainattavia teoksia. Konsulentti esittelee kirjastokävijöille Taidelainaamon toimintaa ja esillä olevia teoksia saa lainata saman tien mukaan. Internetin kautta voi samalla tutustua Taidelainaamon teosvalikoimaan laajemmin
ja tehdä myös online-teosvarauksia.
Keväällä 2015 konsulentti vieraili muun muassa Puistolan
ja Tapulikaupungin kirjastoissa.

Teija Loponen

Taidelainaamon konsulentti
vierailee Malmin kirjastossa tiistaina 13.10. klo 17–19.

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.
MIKKO RANTANEN

Lautakunta ei päätä
ulkopuolisten lainoista
Tarkentaisin Puistolan Urheilijoiden hallihankkeen uutisointia
viime Lähitiedossa. Minulle tulleissa muutamissa huolestuneissa
yhteydenotoissa on epäilty, että
kaupunginhallitus ei välttämättä
tue hanketta, koska liikuntalautakunta on päättänyt siirtää päätöksen lainoituksesta kaupunginhallitukselle.
Liikuntalautakunta ei lainoita
koskaan suoraan kaupunkikonsernin ulkopuolisten toimijoiden liikuntapaikkarakentamista,

vaan annamme kohteista lausuntomme kaupunginhallitukselle.
Se hallinnoi rahastoa, josta näiden kohteiden rakentamista lainoitetaan.
Lainan hyväksyy aina kaupunginhallitus ja viime kädessä kaupunginvaltuusto. Lainan korko
on peruskorko ja se kattaa korkeintaan 40 prosenttia rakennuskustannuksista.
Riku Ahola, puheenjohtaja
liikuntalautakunta

Juhlaviikko
huipentui
kotikaupunkipolun
avajaisiin
Tapulikaupungin 40-vuotisjuhlaviikkoa vietettiin 21.-27. syyskuuta. Ohjelmaa oli muun muassa
Tapulikaupungin kirjastossa, nuorisotalolla sekä Tapulin Huollossa.
Viimeisenä juhlapäivänä sunnuntain aurinkoisessa säässä oli
Pauli Salorannan vetämänä kotikaupunkipolun avajaiset, parin
tunnin kävelykierroksen alueella.
Mikko Rantanen

Uusi kotikaupunkipolku kiinnosti asukkaita.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Malmin sairaala hakee
vapaaehtoisia
Sairaalan päivystyksessä henkilökunnalla on usein kiire
ja siellä vuoroaan odottelevat saattavat tuntea olonsa
epävarmaksi tai yksinäiseksi. Tähän on apuun tulossa Aulis
–vapaaehtoistoiminta.
TEIJA LOPONEN

Malmin sairaala avaa
ovensa vapaaehtoistoiminnalle nyt syksyllä. Aulis –
vapaaehtoinen voi toimia
joko päivystyksessä tai sairaalan osoittamilla vuodeosastoilla.
– Toivoisimme päivystykseen vapaaehtoisia, jotka voisivat seurustella yksin vuoroaan odottelevien
kanssa, hakea peiton palelevalle, saattaa vaikkapa kahvilaan ja olla muutenkin tukena oudossa paikassa oleville, listaa ylihoitaja Katariina Jantunen.
Malmin sairaalassa toiminta on ehtinyt nyt asettua
niin hyvin omiin uomiinsa,
että siellä päästään kehittämään omaa vapaaehtoistoimintaa.
– Lähtökohtana on myös
se, että me haluamme kaupungin strategian mukaisesti olla osana ympäristömme yhteisöä. Toivomme voivamme tarjota mielekästä
tekemistä paikallisille ihmisille, joita kiinnostaisi vapaaehtoistoiminta nimenomaan sairaalaympäristössä, lisää Jantunen.
Vapaaehtoisia haetaan sekä Malmin sairaalan päivystykseen, että vuodeosastoille.
Päivystyksessä toiminta
on ilta- ja viikonloppupainotteista. Vuodeosastolla
toimintaa voi olla myös päiväsaikaan. Siihen voisi sisältyä esimerkiksi potilaille lukemista, heidän saattamistaan alas kahvilaan ja kesäkeleillä pihalle istumaan.

JAKOMÄKI

Jakomäen taidekerhon
syysnäyttely
Ansa Mielonen, Lilia Pöllä,
Helin Ojanen ja Consuelo
Stigell. Näyttely Jakomäen
kirjastossa lokakuun ajan.

MALMI

Malmin sairaalan eri osastoille koulutetaan Aulisvapaaehtoisia potilaiden seuraksi.

–Minkäänlainen hoitotyö
ei kuulu vapaaehtoisille, esimerkiksi potilaan auttamisen sängystä ylös tekee hoitoalan ammattilainen, mutta vapaaehtoinen voi kyllä
työntää pyörätuolia, selventää Katariina Jantunen.

Mitään erityisiä vaatimuksia päivystyksessäkään toimiville vapaaehtoisille ei
ole. Täysi-ikäisyys on kuitenkin suositeltavaa.
–Vapaaehtoisen olemassa
olevat tiedot ja taidot, sekä
halu toimia ihmisten parissa
sairaalaympäristössä ovat
ominaisuuksia joita arvostamme. Vastaavasti täällä
toimiessa pääsee näkemään
erilaisia ammatteja ja työtä
sairaalassa. Se voisi kiinnostaa vaikkapa hoitoalaa pohtivia tai sitä jo opiskelevia,
ylihoitaja arvelee.
Sairaalavapaaehtoistoi-

minnan nimenä on Aulis,
joka ajatellaan kuvaavan
erinomaisesti vapaaehtoisia,
auliita auttamaan.
Vapaaehtoiset koulutetaan ja he saavat yhteneväiset suoja-asut ja nimikyltit,
joista heidät helposti tunnistaa. Alustavasti on ajateltu,
että ainakin päivystyksessä
vapaaehtoiset voisivat toimia kahden tunnin vuoroissa silloin kun heille sopii.
Infotilaisuus sairaalavapaaehtoistoiminnasta on
avoin kaikille ja se pidetään
torstaina, 8.10. kello 17–18
Malmin sairaalassa. Kaikki
kiinnostuneet koulutetaan
28.–29.10. klo 17–19 tehtäväänsä ja kurssi päättyy toiminnalliseen sairaalaseikkailuun 2.11.
Teija Loponen

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15–
15.30, bridge ti klo 9.30–
13.30. To neulekahvila klo
9.30–12, klo 11.15–14 atkopastusta ilman ajanvarausta.
To 8.10. Kultanivelet esiintyy. Pe 9.10. Luento ravitsemuksesta klo 13–14.30. Ti

20. ja 27.10. Bysantin taidetta, Työväenopiston luennot klo 15–16.30.
Bridgen peruskurssi
Tule oppimaan Bridgen salat!
Opettajana toimii Jonne Jalava,
kurssi on maksuton. Kurssi
ajalla 14.10.–16.12. klo 9.15–
13.15, Syystien palvelukeskus,
Takaniitynkuja 3. Lisät. ja ilm.
Jonne Jalava p. 040 4172451,
jonnewj@gmail.com.
Malmin lentokentän ystävät
MLY:n kokous la 10.10. klo
14 Malmin lentoasemalla.
Tanssiliikuntaa eläkeläisille
ja työttömille
- itämainen, lattari, ”lavis”,
ym. Syystien palvelukeskuksessa ti klo 11.30. Tied. ja
ilm. Riitta Heleste 040 720
7262. Järj. Korret Kekoon ry
Malmin toimintakeskus
Suomen kielen keskustelukerho maahanmuuttajille ma
klo 10–11. Maanantaimaalarit
klo 11–13. Afrotanssi ti klo
10–11. Opi soittamaan ukulelea 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 vertaisopastajat auttavat
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tablet-tietokoneiden käytössä.
Opastus on henkilökohtaista
ja maksutonta. Oman laitteen saa ottaa mukaan. Syksyn
opastukset to klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika Malmin kirjastosta p. 09 310 85072.
Matti Sääski: Piileviä kuvia
Stereovaikutelmaa hyödyntäviä
maalaus- ja valokuvapohjaisia
teoksia sekä peilikuvateoksia.
Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy
Malmitalo 24.9.–17.10.
La grandeza de las miniaturas
– Miniatyyrejä Meksikosta
Näyttely esittelee miniatyyrejä meksikolaisen kulttuurivaikuttaja Teresa Pomarin kokoelmasta. Yht.työssä Meksikon
Suomen-suurlähetystö
ja Helsingin kulttuurikeskus. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy,
Malmitalo 30.9.–18.10.
Meksikolaisten lasten
piirustuksia ja maalauksia.
Yhteistyössä Meksikon
Suomen-suurlähetystö
ja Helsingin kulttuurikeskus. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy
Malmitalo, 7.10.–24.10.
Torstaielokuva –
Meksiko: Fogo
Herkkä ja melankolinen draamaelokuva kertoo Fogon kolmen saaren asukkaista. Karun
kauniit saaret sijaitsevat

Iva
Nova
to 8.10. klo 19, alk. 13/9 €
Koe rockin riemu – astu äärimmäisyyksien areenoille!
Venäläisen rockin viileimpien naisten musiikissa yhdistyvät moderni
rock, slaavilainen folk, humoristiset yksityiskohdat ja sähköinen aromi.

Wigwam
Revisited

Munkkikahvila
innosti
Asunto-osakeyhtiö
Kämnerinkuja 1 päätti
osallistua Tapulipäiviin
tuoreiden munkkien
kera. Esille laitettiin myös
akvarelleja Tapulista
Tapulikaupunkiseuran
pyynnöstä ja lisäksi Malmin lentokentän alueen
luonnosta.
Kahvilla kävijät saivat
arvata, mistä päin Tapulia viisi akvarellia
on maalattu, mutta aika vaikeaa joidenkin taulujen tunnistaminen tuntui olevan.
Pöydällä oli puhelinluettelo ja suurennuslasi, jotta arvioitu paikka kohdentuisi oikeaan osoitteeseen. Vastauksia tuli yhteensä neljä.
Yhtiön entinen asukas palveli sisarensa

Kino Helios:

pe 9.10. klo 19, alk. 15 €
Wigwam is BACK! Erityisprojektissa
mukana yhtyeen jäseniä niin 60-, 70- kuin
90-luvultakin. Jukka Gustavson – koskettimet ja laulu, Mikko Rintanen – koskettimet
ja laulu, Pekka Nylund – kitara, Måns
Groundstroem – basso, Jan Noponen –
rummut.

lios:

Kino He

3D

Inside Outt
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issa
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len sop
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iel
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– mi

kanssa myyntipöydän takana. Klo 15 jälkeen saapui 40 henkilön kotikaupunkikävelyryhmä munkkikahville, jolloin ovelle
ilmaantui oikein jono. Kahvia ja munkkeja riitti kaikille ja sen jälkeen kävelyryhmä
jatkoi matkaansa eteenpäin Tapulikaupungintietä kohden aurinkoisessa säässä.
Soile Atacocugu

la 10.10.
10 klo
kl 14 ja
j ke
k 14.10.
14 10 klo
kl 18,
18 liput
li
6€
Upea animaatio tunteista tulee taas!
94 min. K7. Puhutaan suomea.

Kätilö

pe 9.10. ja la 10.10. klo 18, liput 6 €
Yleisön pyynnöstä uudelleen! Kotimainen elokuva, pääosassa loistava Krista
Kosonen. 119 min. K16.

Torstaielokuva:

Fogo

to 8.10. klo 18, vapaa pääsy
Karun kaunis ja melankolinen draamaelokuva saaren asukkaista. Meksikolaisohjaaja Yulene Olaizola. 61 min.
Kieli englanti, ei tekstitystä.
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.ﬁ
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Menot

koilliseen Newfoundlandin
rannikolta. Tällä kaukaisella
Kanadan kolkalla eletään
edelleen monin tavoin vanhojen perinteiden mukaan.
Kesto 61 min. Kieli: englanti, ei tekstitystä.
Esitys on osa Menolippu
Meksikoon -festivaalia, Vapaa pääsy. Malmitalo,
to 8.10. klo 18.
Iva Nova (Venäjä)
Venäläisen rockin viileimpien naisten musiikissa yhdistyvät moderni rock, slaavilainen folk, humoristiset yksityiskohdat ja sähköinen
aromi. Esitys on osa Harasoo!
-festivaalia. Liput 13/9e.
Malmitalo, to 8.10. klo 19.
Nukketeatterikeskus
Poiju: Sibeliuksen satu
Nukke- ja naamioteatteriesitys kahdelle näyttelijälle. Jean
Sibeliuksen musiikkiin pohjautuva visuaalinen ja sanaton esitys sopii kaikenikäisille. Kesto 40 min. Ikäsuositus
3+. Sopii hyvin myös koululaisille. Liput 9/7e. Liput tai
var.: www.nukketeatterikeskus.ﬁ, info@nukketeatterikeskus.ﬁ, p. 050 325 5093.
Malmitalo, pe 9.10. klo 10.15.
Wigwam Revisited
Wigwamin erityisprojektissa
on mukana yhtyeen jäseniä
niin 60-, 70- kuin 90-luvultakin. Kokoonpano esittää tuttuja ja tuntemattomiakin helmiä legendaarisen yhtyeen tuotannosta. Liput 15e.
Malmitalo, pe 9.10. klo 19.
Tanssiva keidas – 20
vuotta itämaista tanssia
Juhlanäytöksessä
Tanssikeidas-studion oppilaat
ja opettajat tuovat lavalle värikkään ja rikkaan kirjon itämaisen tanssin tyylejä ja tunnelmia.
Liput 20/18/15e. Malmitalo,
la 10.10. klo 15 & 18.
Suomen CP-liiton infopiste
Kansainvälisenä CP-päivänä
ja puhevammaisten viikolla on aulassa tarjolla tietoa ja materiaalia yhdistyksestä ja CP-vammaisuudesta.
Vapaa pääsy. Järj. Suomen
CP-liitto ry. Malmitalo,
ke 7.10. klo 9–15.
Big Creek Slim Band (DK/FI)
Tanskalainen bluesartisti Marc
Koldkjaer Rune eli Big Creek
Slim on suorastaan sensaatiomaisesti noussut Euroopan
blueskartalle. Taustallaan
Big Creek Slimillä on suomalais-tanskalainen all-stars
-bändi. Yht. työssä Homework
Productions ja Helsingin
kulttuurikeskus Liput 15 e.
Malmitalo ke 7.10. klo 19.
Koillis-Helsingin
parkinsonkerho
kokoontuuu Malmin kirkolla
ti 3.11., ja 1.12. klo 17–19.
Yhteislaulua
7.10.Työväentalolla
Takaniitynkuja 9 klo 12–13.
Ei sisäänpääsymaksua. Järj.
Malmin Eläkeläiset ry.
Arki - parasta aikaa:
Keittiössä
Studia Generalia -luentosarjan
suora verkkolähetys Helsingin
yliopistolta. Professori
Maria Fredriksson-Ahomaa:
Turvallista ruokaa? Professori
Timo Repo: Kemiaa kattilassa.
Vapaa pääsy. Luentosarjan
järjestää Helsingin yliopiston

Avoin yliopisto. Malmin kirjasto 8.10. klo 17–19.

lukupiiri kokoontuu ke 7.10. klo
Seniorikerhon vuosikokous
17–18.30. E-aineistot ja tableke 21.10. klo 13 Asukastalo
tit opastus to 8.10. klo 17–19.
Kaaressa, Tilanhoitajankaari
Luonnon ihmeitä –
9. Juhlimme 2-vuotista toiöljyvärimaalauksia
mintaamme kakkukahveilla.
Luonnon ihmeitä –näyttelyn
Vapaaehtoinen kahviraha 2e.
teosten taiteilijat ovat maalanneet nelisen vuotta Maiju
Talvitien johdolla. He ovat
halunneet kuvata luonnon
monimuotoisuutta kukin omalla
tavallaan. Gardenian käytävägalleriassa 26.9.–5.11.
paa
Näyttelyyn on vapaa
Lähimenot–
pääsy. Ma–to klo
palstalle
10–17 ja la–
voi lähettää Koillis–
su klo 10–17
Helsinkiä koskevia
Koetilantie 1.
menovinkkejä.
Satutuokiot
Palsta on yhdistysten ja seurojen
käyttöön. Etusijalla ovat maksuttomat
jatkuvat
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
Viikin kirlyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
jastossa
viimeistään torstaina klo 15 menness
ke klo 10
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
n
Viikin
lehteen.
Seniorikerho
OSOITE:
Viikin
janina.issakainen@
lahitieto.ﬁ

PIHLAJAMÄKI

Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Seuraava kerho 12.10. klo
10.30, Pihlajamäen nuorisotalolla, Moreenitie 2.
Vieraana pohjoisen sosiaali-ja lähityöstä sosiaalityöntekijä Johanna Vuorinen.

PUISTOLA

Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Verkkoluentoja
Helsingin yliopiston avoimia verkkoluentoja esitetään Puistolan kirjastossa
to klo 17–19. Tilaisuudet
ovat maksuttomia ja kaikilla avoimia. 8.10. Keittiössä.
15.10. Talous ja tunteet.
22.10. Arkea työtä päivää.
29.10. Arjen valot ja varjot.
Enter ry
Enter ry tarjoaa senioreiden
tietotekniikkaopastusta vertaistukihenkisesti Puistolan
kirjastossa ke 10–12.
Oman ajan voi varata numerosta 09 3108 5076.
Naisten lentopallon 1-sarjaa
Pitkästä aikaa KoillisHelsingissä naisten 1-sarjatason lentopalloa. Kotijoukkue
Helsinki Volley 2 saa vastaansa kauden aloituspelissä LP Vampulan Huittisista.
Tule kannustamaan paikallisjoukkuetta! Paikalla kahvio. La 10.10. klo 12.
SPR:n Ystävätoiminnan
lyhytkurssi
27.10. klo 17.30–20 Puistolan
palvelutalossa, Aksiisipolku
1. Kurssimaksu 20e - SPR:n
jäsenille ilmainen. Ilm. Leila
Kinnari, kinnari.leila@gmail.com

PUKINMÄKI

Enter ry:n syksyn opastukset
Enterin vapaaehtoiset vertaisopastajat auttavat niin tietokoneiden, tablettilaitteiden
kuin kännyköidenkin käytössä.
Opastus on henkilökohtaista
ja maksutonta. Syksyn opastukset aina ke klo 14–15 ja
15–16 sekä lisäksi parittoman viikon ke myös klo 10–11
ja 11–12. Varaa aika kirjastossa tai puh. 09 310 85072.
Satutunnit
Pukinmäen kirjastossa aina parillisen viikon ma klo 10.15–10.45.

SILTAMÄKI

Siltamäen korttelitupa
Hannes ja Harri Karppinen
puhuvat heijastekivuista ja
omatoimisuuden säilyttämisestä. Mistä kolottaa ja miksi?
Ti 13.10. klo 11.30 jälkeen.
Jousimiehentie 5, srk-koti.

SUUTARILA

Digitalkkari
Suutarilan kirjastossa 25.8. –
23.10. Maksutonta yksilöopastusta ajanvarauksella mm;
Kirjaston E-aineisto, tietokoneen peruskäyttö, Microsoft

Tanssin lumoa
Tanssiva keidas on tarjonnut
jo 20 vuotta itämaista tanssia
Juhlanäytöksessä Tanssikeidasstudion oppilaat ja opettajat tuovat
lavalle värikkään ja rikkaan kirjon
itämaisen tanssin tyylejä ja tunnelmia.

KOKOUKSET

MLY:n syyskokous
Lauantaina 10.10. kello 14
Malmin lentoasemalla.
Käsitellään sääntömääräiset
asiat ja hallituksen
tilannekatsaus.

Tervetuloa,
Malmin lentoaseman ystävät

Tanssiva keidas lauantaina 10.10. klo 15 & 18. Liput 20/18/15 e.

HYVINVOINTI
Word/Excel/PowerPoint,
omien tablettien ja laitteiden peruskäyttö, Facebook.
Opastusta on mahdollista
saada myös venäjäksi. Ajanvar.
p. 09 31085074, suutarilan_
kirjasto@hel.ﬁ tai paikan päällä.
Novellikoukku
To klo 18–19.30 Suutarilan kirjastossa. Tule mukaan kuuntelemaan novelleja ja neulomaan yhdessä! Voit ottaa
mukaan oman neuletyösi
tai osallistua hyväntekeväisyyteen lähetettävien neuletöiden tekoon. Voit myös
tulla vain kuuntelemaan tarinoita. Tarjolla kahvia ja teetä.
Lukupiiri
Kerran kuussa Suutarilan kirjastossa 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 kirjaston lukupiirissä luetaan
kiinnostavia kirjoja ja jutellaan niistä teekupin äärellä.
Piiriä vetää Maikki Eronen.

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta ry
Tiistaikerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Tapanilan
Seniorilaulajat harjoitukset ti
klo 13.30–15, Torstaikerhot klo
11–14. Tapanilan Työväentalo,
Sompiontie 4. Katso myös:
tapanilan.elakkeensaajat.ﬁ.
Minun italiani
Näyttely Galleria Viileä
Punaisen kesän Italian matkan maalauksista esillä

22.9.–11.10. Päivöläntie 20.
Peppi-päivä
Tänä vuonna maailman vahvin tyttö täyttää 70 vuotta, ja
Tapanilan kirjasto on mukana
juhlahumussa. Koko päivä
täynnä hauskaa ohjelmaa kaikenikäisille. Katso tarkka
ohjelma osoitteesta www.
helmet.ﬁ/tapanilankirjasto.
Tapanilan kirjasto 10.10.

TAPULIKAUPUNKI

Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senioreita vertaistukihenkisesti tietoteknisissä ongelmissa kerran viikossa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kirjasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Tapulin eläkeläiset
Ma 12.10. Vierailija tulee
kertomaan syksyn risteilyistä ja ohjelmatarjonnasta. Ajurinaukio 5 (2.Krs.).
Ma 26.10. Keittolounas 7e/
jäsen. Pelataan bingoa.
Digitalkkari
Digitalkkari on datanomiopiskelija, joka suorittaa kirjastossa
opintoihinsa liittyvää harjoittelujaksoa. Tapulikaupungin kirjaston digitalkkari on paikalla
ma sekä ke–pe. Hänen tehtävänsät ulottuvat tulostamisessa ja skannauksessa opastamisesta e-aineistoihin, laiteneuvontaan ja sähköisessä
asioinnissa auttamiseen. Voit
varata myös henkilökohtaisen opastusajan tunniksi kerrallaan p. 09 31085075.

VIIKKI

Viikin kirjastossa

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

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727
Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

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)

Koillis-Helsingin Lähitieto

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2015–16

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Parturi-Kampaamo

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!
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella ja 3. krs. Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT

puh. 3507050

Löydä lähipalvelut
Lähitiedosta!

KW22
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Kehärengas Oy
www*$'%(!'"&(#*)

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

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
!
!

Kampaamo-Parturi

AUTOPALVELUITA

Pirjo
j Löser

Edessä
värien
fantastinen
syksy!

Folioraidat tai
2-värivärjäys
sis. leik.fön
Värjäys+leikkaus
+fön

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

alk.

82€
75€

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

Salon Perfect
0176!/2++2)47 '$
*,=?9 '(='#@&(@ -! "='%
...@8!->)<7:57;6@3
<@ ("=&#% &"''

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit
Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljon muuta autollesi

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

puh. 0400 600 660

info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

NETTIAJANVARAUS

www.malminhammas.com

www.rengaskeskus.com

Autohuolto
Tapanilassa

p. 09 351 5015

Hammaslääkärit:

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.

a
uott
25 v
illa!
lm
a
M

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

Pystylamellit
Markiisit

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ
TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.?

Suuhygienisti:

Tiina Kokko

20v.
25v.

0400 773 733 / Markku

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Helsinki

Sälekaihtimet
Rullaverhot
• Peililiukuovet

0400 453 959

SUUHYGIENISTI
Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs

Soita ilmainen mittaus

TORIKAIHDIN
TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

MALMIN HAMMAS

PALVELUJA TARJOTAAN

Ota kuponki talteen tai valokuvaa se!
Näytä tarjous meille autoa tuodessasi

NIIN SAAT

30,-

ALENNUSTA
AUTOHUOLLOSTA

Käytettävissä normaalihintaisen vuosi- tai määräaikaishuollon yhteydessä. Voimassa 31.12.2015 asti
Tapanilan asema

Hiidenportti 10
Puh 09 350 6070
Palvelemme
Ma-Pe 07.00-17.00
La
Suljettu
*,-$)-"#(-#&"#")!)%'&)+*

Sähkö-Salo Oy
Kaikki
sähköalan työt
Kivipyykintie 6,
00710 Helsinki
Info@sahkosalo.ﬁ
040 506 4481
050 547 1250

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

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET
MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

malmin.pienkonehuolto@
gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

Lähitieto
joka
keskiviikko
TILITOIMISTOJA
Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

Melkein kaikki mitä tarvitsee
siirtää paikasta toiseen.
p. 040 87 28 248
infopalvelu15@gmail.com

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

Kiinnostaako
yritysesittely?

soita Jussille
050 595 3233

