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Erä juhli
näyttävästi
vuosikymmeniään!
SIVU 6

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!
Olemme täyden palvelun mattopesula.

Matot Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
7,20/m2
koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
alk.
MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna
5,00€/kg

TILAA
EDULLINEN
NOUTOPALVELU!

ParturiKampaamo
VOLYMEX
2-värivärjäys
+ leikkaus
+föönaus

84€

Pitkien hiusten lisä 24€

UUTTA!

Voimassa 30.9.2013 asti

Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset
pesut

09-22 45 202

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,
ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.ﬁ

Torikatu 3
Malmintori
Maarit ja Milla
www.volymex.com

[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

PUISTOLA

erillistalo

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

Kiinteistönvälitys Oy

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Puistola Okt 138m² + kellaritilat
4h, k, rt, s, khh, tkh, askarteluhuone.
Aurinkomäen hyvien ulkoilualueiden
läheisyydessä ylvään jykevä hirsitalo
jonka rakennusvuosi 1911, tällaista
harvoin tarjolla. Mh.495.000€.
Rukoushuoneentie 4 A. Kirsi-Marja
Johansson/040-594 8231
1109962

MARKKU
VILJANDER

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

TARJA
HAARANEN

Vuonna 2005 valmistunut erillistalo 2 talon yhtiössä. 4h, k, khh/
kph, s, ph 102 m². (D/2013).
Olohuoneessa varaava kaakeliuuni. Lisäksi autokatos 18 m² ja
lämpöer. varasto 4 m². Vapaa.
Hp. 350.000 €. Suutarinpolku 4
HEIKINLAAKSO

OKT

Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k,
rt, takkah, s, 120 m². Rv 1981,
kuntotarkastettu 6/2013, (F). At
ja varasto 25 m². Suojaisa piha
n. 610 m² hallinnanjakosopimuksella.Hp. 307.000 €. Kassaratie
REKOLA/VANTAA

OKT

Kauniisti remontoitu täystiilitalo
yhdessä tasossa 4 h, k, rt, khh,
saunaos, 2wc + lämmin autotalli,
varasto, 136 m². Upea tontti
1280 m², rak.oik. jäljellä 145 m².
Hp. 284.000 €. Matarinkuja 11

IMMOLANTIE 54
4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²
Suositulla alueella energiatehokkaita koteja (maalämpö ja ilmanvaihto lämmöntalteenotolla).
Nyt valmiina.
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet 214 875 €
MALMI
TEOLLISUUSHALLI
Vuokrataan hallirakennus
n. 440 m². Kolme toimistohuonetta, tauko- ja wc-tilat ja
kattilahuone noin 50 m².
2 800 €/kk. Kaasutintie
MALMI
TEOLLISUUSKIINTEISTÖ
Teollisuusrakennus 745 m².
Rv-89, vuokratontti 1527m²,
vuokrasopimus voimassa 2041.
Kivirakennus, jaettavissa useammalle käyttäjälle.

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

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

ANNIS
MATTILA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PÄIVI
PIRNES

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

Tapaninvainio ET 158 m²
6h,k,tkh,s,at. Upea, hyväkuntoinen ja
tilava kaunis koti (rv. 2005). Kytketty
omakotitalo, 3 asunnon yhtiö. Loistava pohjaratkaisu, ateljee-tyyppinen
olohuone, takkahuone, kaukolämpö.
Mh. 587.000€. Karhusuontie 49 B.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1110910
Tapanila Okt 191m2/206 m²
5h, k, s, khh, 2ph, kuisti. V. 2003
rakennettu viehättävää vanhanajan
tunnelmaa henkivä mansardikattoinen huvilamainen talo.
Mh. 638.000€. Ripekuja 9.
Tomi Suvinen/044-335 5135
140314

Tapaninvainio PT n. 135 m²
3h,k,s,tkh,khh,vh. Viehättävä, uudenveroinen asunto. Tilat 3- tasossa.
Korkea olohuone, tilava lasitettu
kuisti, takkahuone, autokatos.
Vesikiertoinen lattialämmitys (kaukolämpö). Vapautuu nopeastikin.
Mh. 437.000€. Karhusuontie 75.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1110795

Paloheinä rt 94 m²
4h, k, kph/s, wc. Kauniisti remontoitu
kodikas 1-tasoinen koti Paloheinän
pientaloalueella. Toimivat huonetilat,
kaunis keittiö ja saunaosasto. Turvallinen pihapiiri. Saramäentie 37.
Mh. 327.000€.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
140283
Tapanila kt 125 m²
4h, k, kph/s, khh, 2xwc, las.terassi
10m2, parv, ak, var. Upea paritalo
huippupaikalla! Ateljeekorkuinen
olohuone jossa kaunis avotakka.
Tyylikkäät pintamateriaalit, tilavat
huoneet, kaunis saunaosasto!
Mh. 452.000€. Erätie 4.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
1110808
Ala-Malmi Kt 79,5 m²
3h, k, s. Tyylikäs, hyväkuntoinen toisen kerroksen pienkerrostalokolmio.
Keittiö, kylpyhuone ja sauna uusittu.
Tilavan olohuoneen yhteydessä
avokeittiö. Saunasta käynti lasitetulle parvekkeelle. Mh. 211.458€,
vh. 220.000€. Soidintie 8 C. Pertti
Kanon/040-758 7596.
1108883

Pihlajamäki kt 99,5 m2
4h, k, kph, wc, parv. Valoisa perheasunto, jossa reilut huoneet, erill
keittiö ja selkeä pohjaratkaisu. Rauhallinen lapsiperheiden suosima alue.
Vuolukiventie 3. Mh. 199.000€.
Tied. Kristiina Diomin p. 046-812 56 91
Pihlajisto kt 72,6m²
avarapohjainen koti puistonalueen
laidassa. Vaaleasävyiset pinta-materiaalit, 1. asuinkrs. Mh. 173.000€
Tied. Pyynikintie 5.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
1109201
Pihlajamäki Kt 66 m²
2h+k+khh+lasitettu parveke.
Tyhjillään oleva siistikuntoinen kaksio Pihlajamäen parhaalla paikalla,
josta näkymät merelle saakka.
Mh. 159.000€. Vuolukiventie 14.
Tomi Suvinen/044-335 5135
1106138
Pukinmäki Kt 47 m²
2h, kk. Siistikuntoinen toisen kerroksen kaksio loistopaikalla. Todella tilavalta lasitetulta parvekkeelta
esteettömät näkymät sisäpihalle
länteen. Mh. 148.000€. Myrttitie 12 B.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1109265

MARJA-LIISA
VÄNSKÄ

Myyntineuvottelija
050 339 9767

TOIMISTOMME AVOINNA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
Kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Markku Vuorinen
046 812 5696

Pertti Kanon
040 758 7596

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
046 812 5691

Ilpo Korpi
040 537 1323

Aurora Simonen
050 358 7205

Krista Suvinen
040 487 5040

Markus Vuorinen
046 812 5697

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Välityspalkkioesimerkki: Varma 1200 € + 4,3 % tai Verkko 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta (sis. alv.)
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Pääkirjoitus

Autoliiton

AUTONPÄIVÄ
la 7.9. klo 11-15
katsastusasemallamme
Autoliiton tiepalvelu suorittaa
ilmaiseksi autosi talvitarkastuksen
(nesteet, valot, renkaat)
Jaamme ilmaisia
pakokaasumittauksen
lahjakortteja (arvoltaan 30e)
(jonka voi käyttää myöhemmin)
Lapsille kilpailu!
Kahvitarjoilu
TERVETULOA!

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS OY
JÄÄHDYTINTIE 2,

P. 347 8890, FAX 388 3088
www.tattarisuonautokatsastus.ﬁ

YHTEISLAULUILLAT

KoillisHelsingin
oma lehti
– joka
keskiviikko!
keskiviikkoo!
Eero Haapanen

jettajien
denn ja salakul
sareide
seurasi rysäkei

Puistolan VPK:lla
Puistolanraitti 5
Ke 11.9., 16.10.,
13.11., 11.12.
klo 18.00–19.30

pa
Vanha kaup !
herää eloon
SIVU 3
UT 2013–2014

voi meille lehteen laittaa osoitteen, mistä omppuja saa tulla keräilemään ja mihin ajankohtaan. Hyvä herkku kannattaa laittaa kiertämään, ellei itsellä ole kaikelle käyttöä.
Istutusten aikakin alkaa olla käsillä. Olen
nähnyt monien kerrostalojen pihoilla ihania
perenna- ja sipulikukkaistutuksia, joista yleensä huolehtivat jotkut talon asukkaista omasta
innostuksestaan ja täysin vapaaehtoisesti. Siinä
saa tekemisen iloa itselle ja tuottaa silmäniloa
kaikille pihalla kulkijoille. Itse innostun myös
syksyisin istuttamaan sipuleita ja keväällä istutukset unohdettuani ihmettelen, mitä mistäkin
kohtaa maasta nousee ylös.

Syyskuu merkitsee auttamattomasti kesän
loppua. Selvimmin se näkyy Lapissa ruskan alkamisena. Täälläkin alkaa vähitellen lehtiä putoilla puusta ja alkanut kuukausi on lisääntyvien syyssateiden, pimenevien iltojen, viilenevien
säiden ja myös sienestämisen aikaa. Nyt myös
säilötään viimeiset puolukat ja pohditaan omenasatojen kohtaloa. Toisilla omenoita on tullut
tolkuttomasti, toisilla ei juurikaan. Jos omenoita on enemmän kuin omaksi tarpeeksi, kannattaa niitä laittaa kasseissa portin pieleen ja päälle
lappu, jossa kerrotaan että saa ottaa. Tai jos toivoo, että ihmiset tulisivat itse niitä poimimaan,

Syyskuun aikana osa muuttolinnuista jättää

Suomen. Vaikka syysmuutto ei ole yhtä näyttävä tapahtuma kuin kevätmuutto, kiinnittävät
kurki-ja hanhiaurat silti herkästi huomion lentäessään hienoissa muodostelmissa. Viikin pelloilla ja lintutornissa voi käydä ihmettelemässä
muuttomatkalaisia ja nauttia samalla raikkaasta syyssäästä ja
Viikin hienoista luontomaisemista. Siellä riittää katseltavaa.
Teija Loponen

PuiU/kuntoliikunta

ParturiKampaamo
VOLYMEX

Maista
i
Lähileipomos
sämpylöitä!

Syyskuu käynnistyi sunnuntaina sateisena ja
jo selvästi vähän viileämpänä. Vielä lauantaina
nautittiin upeasta, lähes kesäkelistä, joka hemmotteli elokuun viimeisiä yleisötapahtumia.
Yksi merkittävimmistä oli Tapanilan Erän
80-vuotisjuhla, jossa urheiluseura esitteli koko
Suomenkin mittakaavassa harvinaisen mittavaa
ja tasokasta lajikavalkadiaan. Sitä kelpasikin
juhlia! Seura halusi myös muistaa niitä lukuisia
ohjaajia ja valmentajia, jotka ovat vuosikaudet
nostaneet Erän tasoa eri lajeissa ja tehneet siten
sitä tunnetuksi. Heidän nimensä kerromme seuraavassa numerossa, tässä lehdessä on tarinaa
itse juhlasta.

TERVETULOA MUKAAN
Vapaa pääsy

jälkiä. S.12.

21.8.2013
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Syyskuun satoa

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!

TARJOUKSET
VOIMASSA
5-7.9.2013

K-MARKET PUKINMÄKI ON HYVÄ KALAKAUPPA
Tuore kokonainen
MERILOHI

Tuore
KUHAFILE

Fileoituna 5,99€/kg
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K-market Pukinmäki
Eskolantie 2, 00720 HELSINKI
Puh. 020 734 9199
Ark. 6.30-23.00, su 9-23

www.k-market.com

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN
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Havainnekuvassa arkkitehtitoimisto JKMM Oy:n piirtämänä nuorisotalon julkisivu edestä ja takaa.

Viikin nuorisotalon
suunnitelmaa on uudistettu
Latokartano

Viikin nuorisotalon hankesuunnitelma on päivitetty. Talon pitäisi valmistua vuoden 2015 aikana,
kuten valtuusto marraskuussa 2012 päätti.
iisi vuotta vanhaa hankesuunnitelmaa on nykyaikaistettu elokuussa. Tavoitteena on tehdä 2,5 miljoonalla
eurolla nuorisotalo, jonka tilat taipuvat tarvittaessa myös muuhun
käyttöön. Jos talon käyttöaste joskus putoaa, on osa tiloista mahdollista luovuttaa ulkopuolisen käyttöön.
Rakennukseen tulee pienryhmille

V

omia tiloja sekä sali, jossa voi harrastaa liikuntaa ja pelejä sekä järjestää tapahtumia. Salin ovet avautuvat torille päin, joten latokartanolaiset saavat uuden paikan, jossa
järjestää alueellisia tapahtumia.
Kirkon ja torin viereen kaavoitetun talon suunnitelmat ovat laatineet Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus yhteistyössä
Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen kanssa.

Alueen nuoret on tarkoitus ottaa
mukaan suunnitteluun siinä vaiheessa, kun talolle suunnitellaan esimerkiksi sisustusta.
Nuorisolautakunta hyväksyi
suunnitelman viime viikolla haluten erityisesti korostaa aikataulussa pysymisen tärkeyttä, jotta rakennus voidaan ottaa käyttöön vuoden
2015 aikana. Nuorisotyöntekijän
paikkoja talolla on viisi.
Kun talo on valmis, luopuu nuo-

risoasiainkeskus nykyisistä liikekeskukseen sijoitetuista väliaikaistiloista, josta on lyhyt muuttomatka torin toiselle reunalle.
Nuorisoasiainkeskus maksaa niistä tällä hetkellä vuokraa tilakeskukselle 48 024 euroa vuodessa. Uuden
nutan vuokra on noin 161 000 euroa vuodessa. Nykyisessä nutassa
käytössä olevia neliömetrejä on 192
ja uudessa reilu 500.

Latokartanolaiset
saavat uuden
paikan, jossa
järjestää alueellisia
tapahtumia.

Pirjo Pihlajamaa

Pihlajamäen lähiölehti löytyy tämän lehden keskeltä.
www.facebook.com/
lahitieto

Malmin sairaalalta
lähti pysäkki

Outoja keräyslappuja putosi
postilaatikoihin

Malmi

Puistola

Bussit 78, J68, J70, J71 ja J72 eivät pysty uuden sairaalan
rakennustöiden vuoksi ajamaan Malmin sairaalan
päätepysäkille. Pysäkki 3262 on poissa käytöstä arviolta
loppuvuoden ajan.
Pysäkkiä käyttäneet bussit ajavat poikkeuksellisesti
Kirkonkyläntietä suoraan molempiin suuntiin ja
käyttävät Kirkonkyläntiellä terveysaseman kohdalla
olevaa pysäkkiparia nimeltä Malmin sairaala.
Pysäkkinumerot ovat 3265 ja 3266. Linja 78 käyttää
näitä tilapäisinä pääte- ja lähtöpysäkkeinä.
Myöhemmin syyskuussa bussilinjan 78 päätepysäkki
siirtyy Ala-Malmille. Siirron alustava päivämäärä on
syyskuun 9. päivä.
Pirjo Pihlajamaa

Pientaloalueella jaettiin postilaatikoihin
Iltalehden
a
mukaan samoja
vaatekeräyslappuja viikko sitten. Lapuissa
lappuja on jaeltu
pyydetään huonolla suomella jättämään tien
myös Tapanin-poskeen pussitettuna vaatteita ja muuta
vainiossa..
käyttötavaraa. Ne aiotaan noutaa lappuun
merkittynä päivänä.
Yhdistysrekisteristä ei löydy lapun
allekirjoittanutta Apu ihmisille -nimistä yhdistystä.
Lappuun merkitty verkkosivun osoite ei toimi.
Sipoon kunta varoitti asukkaitaan samoista
lapuista Facebook-sivullaan viime viikolla.
Mahdollisia ikäviä seuraamuksia maalaillut varoitus
on sittemmin poistettu.
PP
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Uutiset
Koillis-Helsinki

Yrittäjiä kouluille ja
koululaisia yrityksiin
Helsingin Yrittäjien paikallisyhdistykset järjestävät koulujen kanssa
lokakuussa Yrittäjyys-päivän. Koillis-Helsingin alueella Yrittäjyyspäivä järjestetään Puistolan, Pukinmäen ja Ylä-Malmin peruskouluissa
kaikille 8.-luokkalaisille. Nyt haetaan mukaan yrityksiä.
Koillis-Helsingin Yrittäjät
toivovat yhteydenottoja paikallisilta yrityksiltä, jotka
voisivat ottaa vastaan ryhmän 8.-luokkalaisia noin
tunnin yrityskäynnille, tai
pitää yrityksensä toimintaan liittyvän työpajan joko
yrityksessä, tai koulun tiloissa.
Näillä yrityskäynnillä voi
esitellä yritystään ja työpajassa antaa ryhmälle pienen
tehtävän. Koulujen opintoohjaajat ovat valmiina auttamaan tehtävien ideoinnissa.
– Meillä täällä Pukinmäen peruskoulussa on painopistealueena yrittäjyys ja

olemmekin jo saaneet tehdä
yhteistyötä muun muassa
Koillis-Helsingin yrittäjien
puheenjohtaja Marja-Leena
Kajanderin kanssa. Olimme
todella iloisia päästessämme yhdeksi näistä kolmesta kummikoulusta, joiden
kanssa yhteistyötä tehdään
tuolloin 30.10. Yrittäjyyspäivänä, iloitsee opinto-ohjaaja Monica Sourander.
Pukinmäessä on saatu jo
nauttia myös vuoden 2013
vuoden parhaaksi Nuori
Yrittäjä -yritykseksi valitun
Riku Korhosen esityksistä.
– Me haluamme välittää
oppilaillemme oikeaa yrittäjähenkeä, sisäistä yrittä-

jyyttä, josta se onnistuminen lähtee. Olisi hienoa, jos
paikalliset yrittäjät tulisivat
kertomaan onnistumistarinoitaan ja jakamaan tietoa
siitä, miten saadaan rohkeutta perustaa yritys, pohtii
Sourander.
Opinto-ohjaajat toivovat,
että oppilasryhmät pääsisivät myös yritysvierailuille
ja saisivat kontakteja yrittäjiin.
– Opettajat voivat lähteä oppilaiden mukaan yrityskäynneille ja olla myös
koululla paikalla, jos yrittäjä haluaa tulla meille kertomaan urastaan. Oppilaat
ovat todella otollista maa-

Antti Vuorela

perää ja he odottavat innolla saavansa kuulla myös
pienyrittäjien toiminnasta.
Ja me opot lupaamme pitää
vieraitamme hyvinä, tarjota
koululounaan ja leivoskahvit, Sourander lupaa.
Pukinmäessä otetaan yrittäjiä mielellään mukaan
myös työnhakuharkkoihin
tekemään työhaastatteluja
oppilaille, jotta nämä tulevaisuudessa tietäisivät, mitä työnantaja haluaa heistä
tietää.
Teija Loponen

Yrittäjyyspäivästä kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan 9.9. mennessä ja pyytää lisätietoja Puistolan, Pukinmäen ja
Malmin yläasteen koulujen opinto-ohjaajilta tai Marja-Leena Kajanderilta, meena@meenak.fi, puh. 0400 447 884.

Puistola-henki leviää somessa
Puistola
Nuoremman polven
puistolalaiset
kokoavat Puistolan,
Heikinlaakson ja
Tapulikaupungin
asukkaita yhteen
Facebookissa.

Yhteisöpalveluun perustetussa Puistolassa tapahtuu
-ryhmässä kuka tahansa
asukas tai toimija voi tiedottaa alueen tapahtumista ja
keskustella päivänpolttavista asioista.

s
’
S
E
EK

– Erilaisista tapahtumista on ollut vaikea saada tietoa. Lukuisat tahot järjestävät niitä, mutta he kertovat
niistä lähinnä omilla verkkosivuillaan. Tiedot pitäisi muistaa käydä etsimässä mistä milloinkin, kertoo
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- Eke´s joka pe alk. 19:00 Karaoke.
- Visailut tiistaisin klo. 19:00
osallistu ilmaiseksi ja
voita upeita palkintoja!

- Arkisin kotiruokalounas klo 10-16 9,80€
- La-su kotiruokalounas klo 11-17 11,50€
- Pizza buffet iltaisin klo 17-21 8,50€ sis.0,5 limu
- Kotiinkuljetus
- Lastenleikkipaikka
Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 ZZZUXRNDDLNDÀ

ryhmän aktiivi ja perustaja
Kriistiina Polso.
Sosiaalisessa mediassa eli
somessa syntyneen kansalaistoiminnan takaa-ajatuksena on herättää asukkaissa
Roihuvuoren kaltaista Puistola-liikettä: rakentaa yhteisöllisyyden voimalla Puistolasta iloinen ja virkeä asuinpaikka.
– Olen asunut Puistolassa
viitisen vuotta. Pidän seudusta kovasti ja osallistuisin
mielelläni erilaisiin tapahtumiin, missä pääsisi tutustumaan muihin alueella asuviin. Omilla kulmillani asuu
aika iäkästä porukkaa, eikä
naapureiden kanssa olla kovin paljoa tekemisissä. Tässä
ryhmässä saamme varmasti
luoduksi Puistola-henkeä
nuoremmallekin porukalle,
summaa Polso.
Ryhmässä on keskusteltu
ajankohtaisista asioista aina liikunnasta liikennekulttuuriin. Viime Ravintolapäivän ainut puistolalainen
pop up -ravintola koki yleisöryntäyksen osin ryhmän
takia.
Uuttakin on syntynyt. Tänään kokoontuu ensimmäistä kertaa kaikille käsityön ystäville avoin neulekerho kello 17.30 Puistolan
kirjastolla. Kirjastontyöntekijä tarjosi tiloja luettuaan
kerhon perustamisaikeista ryhmän keskustelupalstalta.
Pirjo
Pihlajamaa

aktiivisesti
mukana kunnallispolitiikassa
Antti Vuorela on diplomi-insinööri Ta-

panilasta. Hän ei nuoruusiässä ollut vielä
mukana politiikassa, mutta vuoden 1996
kunnallisvaaleissa hän nousi Demarien
toiseksi varavaltuutetuksi. Käytännössä
hän pääsi lähes aina istuntoihin ja nousi
varsinaiseksi valtuutetuksi. Sama toistui
vuoden 2000 vaaleissa.
Kahdet seuraavat vaalit Antti läpäisi
suoralla vaalilla, eikä se ollut lainkaan yllätys. Sen sijaan putoaminen 8. varasijalle 2012 hämmästytti miehen aktiivisuuden tunteneet.
Poissa politiikasta Vuorela ei
ole, sillä hänet nimettiin toimimaan
HSY:n hallituksessa, johon oli toivonutkin pääsevänsä. Suurehkon äänimääränsä takia
Antti ei ollut itse
pettynyt, vaan pikemminkin iloitsi
puoluetovereittensa menestyksestä,
vaikka muutama
Antti Vuorela, sd.
paikka menetettiinkin.
Hän sanoo olevansa edelleen kiinnostunut lähialuepolitiikasta eikä ole suinkaan
sulkenut sitäkään mahdollisuutta, että
asettuisi ehdolle seuraavissa kuntavaaleissa. Oikea ajankohta lähempänä tuo
nuo asiat uudelleen harkittavaksi.
Antti kokee kunnallispolitiikassa riittä-

neen tarpeeksi tehtäviä, joten valtakunnan politiikka on vielä avointa tulevaisuutta.
– Meillä demareilla riittää kyllä peltoa
kynnettäväksi muillakin luottamuspaikoilla ja vaikkapa aivan perusosastoissa.
Jo lapsena minulle opetettiin, mikä on oikein ja mikä väärin, ja puolue oli helppo
valita.
Vuorela kiinnostui lähialueensa epäkohtien hoitamisesta ja halusi sellaisia
huomatessaan tarttua niihin. Kuntalaisilta hän on saanut paljon huomiota ja
voittopuolisesti positiivisia ja kannustavia yhteydenottoja. Ystäviäkin hän kokee
tulleen matkan varrella.
Hän onkin saanut jopa lempinimen
Aloite-Antti, vienyt paljon läpi asioita eikä pahastu, jos joku moittii liiankin ruohonjuuritason puurtamisesta.
– Koska asuinalueellamme koetut epäkohdat koskevat meitä kaikkia.
Antti tunnetaan hymyilevänä ja nauravaisena. Hän kiittää siitä, että on saanut politiikassa työskennellä positiivisten
ihmisten kanssa, mutta huomauttaa olevansa vakavissa asioissa tietenkin itsekin
naama peruslukemilla.
Politiikan ja leipätyön lisäksi hänen
harrastuksiinsa kuuluu pääsääntöisesti
urheilu, lukeminen, musiikki ja matkustaminen. Eikä sovi unohtaa läheisten ja
ystävien merkitystä.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto

LVI-FIX Ky
LVI-työt
Kylmäasennukset
Ilmalämpöpumput
Ilmavesilämpöpumput
Syystarjoukset
Esim.

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna
Puh. 040 746 8532

1580€

Kauttamme
myös kaikki
hautauspalvelut.
Tervetuloa!
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Mosastrike, peruskouluikäisten
tyttöjen ja poikien keilailukerho
Opi keilailuliiton kouluttamien ohjaajien
avulla keilailun perustaitoja (12.9. alkaen).

Harjoitukset torstaisin klo 18–19.
Ratatunnin hinta 6 €/ kerhokerta (sis. kenkävuokran). Lisäksi 20 € liittymismaksu, joka
sis. pelipaidan, Keilaaja-lehden, vakuutuksen ja jäsenkortin. Eka kerta ilmaiseksi!

Keilakerholaisille ratatunti vain 4 €
(voimassa ma-pe klo 11.30-16 aina kun
hallissa on tilaa). Hinta sis. kenkävuokran.

(09) 3507 077 • mosabowling.fi
Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki

www.kukkahuonekastanja.ﬁ
Puh. 09-345 2330
Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki
Meille Puistolaan pääset kätevästi bussilla ja junalla.

Avoinna ark.10-18, la. 9-15, su suljettu
kukkahuonekastanja@elisanet.ﬁ

Tule tapaamaan
Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden
toimitusta tiistaisin ja perjantaisin

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
La 7.9.
Su 8.9.
Su 8.9.
Ke 11.9.

Malmintorin kauppakeskuksen
2. kerrokseen
kahvila Plaza Moccaan
klo 10–11.

Pihlajamäessä (Vuolukiventie 7:ssä)
Aukiolojat:

18.00–22.00 Nuorten-ilta 13–18-vuotiaille
11.00 Jumalanpalvelus, Ville Rossi
14.30 Latinokokous
19.00 Sanan- ja rukouksenilta, Pertti Hottinen

Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Happy Hours

ma-to 09:00-24:00(02)
pe-la 09:00-02:00
su 09:00-24:00

ma-pe 09:00-12:00
0,4 lll 2,50€

Karaoke
to-la klo 21

Aina ilmainen
biljardi!

TERVETULOA KAUPUNGIN SUURIMPIIN KEITTIÖNÄYTTELYIHIN
NYT ON JUURI OIKEA AIKA
ALOITTAA KEITTIÖREMONTTI

Asuntomessut, kohde nro 2, ovimalli JoikuX

lle nyt
Keittiön tilaaja

6ʉNʣʪɚ
SUPER

EDUT
iösi
Tule ja ota keitt
n!
aa
uk
m
t
mita

Asuntomessut, kohde nro 23, ovimalli Inverno/Festa

Kuvassa ovimalli: Saara

ASUNTOMESSUSUUNNITTELIJAT PAIKALLA LA 7.9. Tule nyt tutustumaan Asuntomessujen suosikkikeittiöiden ratkaisuihin sekä uusimpiin keittiötrendeihin.
Lisätietoja ja
suunnitteluajanvaraus 24 h:
keittiomaailma.ﬁ

ESPOO Suomenoja, Martinkuja 10

VANTAA Tammisto, Valimotie 18

VANTAA Varisto, Martinkyläntie 53

MA-PE 10-18, LA 10-15
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Uutiset
JAAKKO HAN N U LA

Erän harrasteliikuntajaosto pyörittää
kymmeniä terveys- ja kuntoliikuntalajeja
eri ikäpolville vauvasta vaariin,
sanoi puheenjohtaja Antti Kastari
avaussanoissaan.

Puheenjohtaja Antti Kastari:

Erän alkuperäiset
tarkoitukset toteutuneet
Tapanilan Erän lämminhenkisen ja liikunnallisen 80-vuotisjuhlan puheosuuksista vastasivat
avaussanat lausunut seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Antti Kastari sekä juhlapuheen pitänyt liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja Heimo Laaksonen.
Antti Kastari lähti liikkeelle 6.9.1933 Rukoushuoneentie 6:ssa perustetun Erän alkuperäisistä
tarkoitusperistä.
– Seuran tarkoitukseksi asetettiin urheilun ja
voimisteluharrastuksen levittäminen seuran kotipaikkakunnalla. Lajeiksi valittiin tuolloin yleisurheilu, hiihto, pesäpallo, jalkapallo, pyöräily ja poikaurheilu, mitä tämä viime mainittu sitten olikaan,
kertoi Kastari.
Valotettuaan juhlaväelle Erän mitä monimuotoisempia toimintoja vuosikymmenten varrelta puheenjohtaja sulki juhlivan seuran elinkaaren päätymällä vuoden 1933 syksyiseen iltaan Tapanilan
ja Puistolan rajamailla.
– Erän alkuperäiset tarkoitukset, jotka 80 vuotta sitten kirjattiiin, ovat mielestäni hienosti toteutuneet.
Puheenjohtaja nosti esiin myös Erän edelläkävijyyden monessa. Vuonna 1987 seura kävi ensimmäisenä maassamme yllpitämään nyt 25-vuotiasta koululaisten iltapäiväkerhoa. Seura aloitti myös
ennakkoluulottomasti suositun Tapanilan nuorisotalon pyörittämisen.
– Tänään näette millainen kokonaisuus Erä on,
ei pelkästään kilpaurheiluseura vaan erityisesti monipuolinen liikuntakultuurin mahdollistaja ja
toteuttaja Koillis-Helsingissä, vakuutti puheenjohtaja Kastari.
Sekä Antti Kastari että juhlapuheen pitäjä Heimo Laaksonen nostivat esiin myös Tapanilan
Erän vuosikymmenten brändin luojia. Näitä ovat
olleet muun muassa nyrkkeilijät 1950–60-luvuilla
sekä salibandy viime vuosikymmeninä. Selväksi
tuli kuitenkin ennen kaikkea juhlivan seuran monipuolisuus. Yli 7000 aktiivia harrastavat Erän ohjauksessa todella monipuolisesti.
– Erän 18 lajijaostoa sekä harrasteliikunta tarjoavat huikeat valinnanmahdollisuudet tuhansille
lähiseudun ihmisille. Juhlan jälkeen tulee arki, eräläisittäin sekin on liikunnallista juhlaa, uskoi Heimo Laaksonen puheessaan.
Laaksonen nosti esiin myös Erän työllistävän
merkityksen. Hyvin trimmattuja toimintoja pyörittävät 25 vakituista työntekijää sekä kolmisensataa osa-aikaista ja vapaaehtoista ohjaaja-valmentajaa.
– Olen vakuuttunut, että jos kaikki suomalaiset
urheiluseurat toimisivat Erän lailla, niin kansakuntamme olisi terveempi, virkeämpi, ja mallikkaat
toiminnot tuottaisivat vielä kylkiäisinä Suomelle
nykyistä enemmän huippu-urheilijoitakin. Jatkakaa samaan malliin seuraavatkin 80 vuotta, päätteli Heimo Laaksonen.
TL

Näin menivät hirmuiset röllit taaperoiden tahdissa.

Tapanilan Erän koskettava 80-vuotisjuhla

Vauvasta vaariin!
Viime lauantaina

Kirsi-Marja Swan ja vauvansa olivat yksi neljästä
yleisön valloittaneesta tanssivasta äiti-vauva parista.

uhlan nuorin esiintyjä oli
3-kuukautinen eräläinen vauryhmän pingviinitanssissa,
katsomon puolella istui 90
vuotta taittanut Erän- ja Tapanilan
urheilukeskuksen veteraani, emeritus pankinjohtaja Lauri Särkkä.
Erän toiminnallinen suuruus yli
7000 ihmistä liikuttavana koillishelsinkiläisenä suurseurana tuli selväksi kotoisan lämminhenkisessä ja liikunnallisessa juhlassa. Onnistuneen
juhlapaketin takasivat ”juhlamoottorit”, Erän liikuntapäälliköt Kristiina Liikanen ja Kirsi Kautto, sekä reilun kaksituntisen juhlamenon nasakan letkeästi juontanut perustapanilalainen pastori Kimmo Saares.

J

sai Tapanilan Erän
80-vuotisjuhlaan Tapanilan
urheilukeskuksessa
osallistunut 300-päinen
juhlaväki vahvan todisteen
seuran nykysuuruuden
luojan, v. 1994
edesmenneen Leo Jokelan
unelmasta vauvasta vaariin
liikuttavasta seurasta.

kuntaa, jujutsua, karateotteita, salibandya ja nyrkkeilyä.
Liikuttava 80-vuotisjuhla oli alusta

loppuun taattua Tapanilaa. Yhteisellä Maamme-laululla alkaneen juhlan
musiikista, fanfaareista ja välisoitois-

ta vastasi valloittavasti puhallinorkesteri Mosabacka Big Band.
Merkkipäivän kunniaksi yli 100
eräläistä palkittiin pronssisilla, hopeisilla ja kultaisilla ansiomerkeillä.
Heimo
Laaksonen

Juhlivaa seuraa ilmensi joukkuevoi-

misteluesitys sekä mittava ja hauska
Kauton ja Sanna Jälkiön kokoama
yli 20:n Erässä harrastettavan lajin
kavalkadi. Ykkössympatiat keräsi
neljän äidin ja vauvan tanssiryhmä,
yleisössä silmäkulmat kostuivat. Kavalkadilavalla riitti ihailtavaa, muun
muassa röllitteleviä taaperoita, Catherinen discotanssia, yleisurheilua,
naisten zumbaryhmää, jousiammuntaa, keilailua, senioreiden Elvis-lii-

Vauvajumppalaisten esitys sai yleisön haltioihin. Etupenkissä
vasemmalta juontaja Kimmo Saares, juhlapuhuja Heimo Laaksonen,
liikuntalutakunnan puheenjohtaja Riku Ahola ja Erän liikuntapäällikkö
Kristiina Liikanen.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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K-citymarket MALMI
- hyvän palvelun kauppa

Palvelutiski on K-citymarketin ylpeys. Osaaminen ja laatu - parhaat raaka-ainekset, jotta sinä onnistuisit kotona - ovat meille
kunnia-asioita. Olemme ylpeitä parhaasta ruokaosaamisesta ja herkullisesta valikoimasta joita tinkimättömät ammattilaisemme tarjoilevat sinulle. Meillä on hyvä meininki. Tervetuloa palveltavaksi K-citymarket Malmille! Kaupan päälle hyvä mieli.

Tarjoukset voimassa to-su 5.-8.9. ellei toisin mainita.

TARJOUS
VOIMASSA
TORSTAINA 5.9.

Juhla Mokka
KAHVI
myös tumma
500 g
2 pkt/talous.

99
5
5
9
13
kg

JÄÄSALAATTI
Suomi

9
9
0
kpl

Candy King
IRTOMAKEISET

99
2

kg
Suomi

LOHIFILEE,
Norja
ruodoton, rasvaton
Tarjous voimassa to-la 5.-7.9.

TARJOUS
VOIMASSA
PERJANTAINA 6.9.

Naudan
ENTRÉCOTE PIHVI
Suomi
Tarjous voimassa to-la 5.-7.9.

0
9
6
1
kg

NEKTARIINI
Espanja

0
9
1
kg

TARJOUS
VOIMASSA
LAUANTAINA 7.9.

99
5

pkt
(5,98/kg)

kg
Suomi

Kariniemi
BROILERIN PAISTISUIKALE,
naturel ja marinoitu
250-300g

ATRIA UUTUUS!
Talonpojan
LENKKI
luonnonkuori 400g

0
0
3

9
2
1

2 ras
(5,00-6,00/kg)

RYPÄLEMIX
Espanja
500 g rasia

pkt
(3,23/kg)

Coca-Cola
Sprite ja
Fanta1,5 L
(1,33/L)

9
4
1

9
9
1

rs
(2,98/kg)

kpl
sis. pantit 0,40

HELSINKI MALMI, Kauppakeskus MALMIN NOVA
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
^^^RJP[`THYRL[Ä

Kokonainen
KIRJOLOHI
Ilmainen ﬁleointi
klo 10-18.

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi
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Uutisia
Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea?
Lähetä vinkki toimitukseen
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi tai
tekstaa 045 3489 373.

PI RJO PI H LAJAMAA

Leipä tulee
pienistä osista
Tiia Matikaiselle, 37, ammatinvalinta
oli selvä jo lukiossa. Nyt Matikainen on
työskennellyt kuvanveistäjänä ja keramiikkataiteilijana kymmenen vuotta.
1. Miten syntyi päätös alkaa taiteilijaksi?

– Ajatus tuli kai silloin,
kun pääsin Savonlinnaan
taidelukioon. Sen jälkeen
hain eri kuvataidekouluihin
ja pääsin Kuopioon, joka
on keramiikkapainotteinen.
Kolmen vuoden päästä hain
ja pääsin Taideteolliseen
korkeakouluun keramiikka- ja lasiosastolle. Vuosi oli
1997.
2. Irtoaako leipä helpolla?

– Ei. Täytyy suhertaa sitä ja tätä. Leipä muodostuu
pienistä osasista. On oma
taiteellinen työ, opetustyö ja
apurahat.

Hämärän morsian,
2011, maalattu ja piirretty
kipsi.

Kielikukkanen
(Rosea), 2013,
keramiikka.

yrittäjinä.

rätysmateriaaleja. Helsingin Normaalilyseon pihaan
olen tehnyt julkisen betoniveistoksen.

3. Mitä ominaisuuksia taiteilijalla on hyvä olla?

5. Onko vaikea löytää työtiloja?

– Stressinsietokykyä. Epävarmuudensietokykyä. Intohimoa ja tarvetta tehdä.

– Vaikeaa on löytää järkevän hintaisia työtiloja.
Roihupellossa on aika paljon tyhjiä ja sinne minäkin
vuonna 2011 siirryin Suomenlinnasta, jonne kulkeminen Viikinmäestä asti lasten syntymien jälkeen alkoi
käydä raskaaksi.

4. Oliko ammatinvalintasi
yllätys vanhemmillesi?

– Äitini on ollut aina käsityöläinen, ettei se uskoakseni ollut yllätys. Eivät he vastustelleet, vaikka varmasti miettivät, että mitä järkeä tuossa on. Valintaani on
luotettu. Uskallukseni tulee
varmaan sieltä, että molemmat vanhempani ovat olleet

6. Mitä kaikkea teet?

– Veistoksia. Päämateriaalina on savi, jota poltan keramiikaksi. Käytän
myös kipsiä, betonia ja kier-

7. Pitääkö paikkaansa, että taiteilijat ovat huonoja
markkinoimaan töitään?

– Osittain, koska kun tekee taidetta päivätyökseen,
jää markkinointiin muualla
kuin näyttelyissä kovin vähän aikaa.
8. Miten töihisi voi tutustua?

– Yksityisnäyttelyissä sekä Kuvanveistäjäliiton ja
Ornamon järjestämissä te-

Taikista valmistuttuaan Tiia Matikainen sai hyvät työtilat Suomenlinnasta, vaan
ei asuntoa. Vuodesta 2003 lähtien hän on asunut perheensä kanssa Helsingin
kaupungin vuokra-asunnossa Viikinmäessä, josta kulkee töihin Roihupeltoon.

osmyyntinäyttelyissä. Oma
näyttely minulla oli viimeksi
Helsingissä keväällä 2012.

bladet. Juttu oli kivasti kirjoitettu sisältäen sekä kritiikkiä että kehuja.

9. Millaista oli yleisön ja
kriitikoiden palaute?

10. Millaisen taideteoksen
tekisit asuinkulmillesi?

– En ole ennen saanut niin
paljon hyvää palautetta
kuin viime yksityisnäyttelystäni. Yleisöltä oli kiva saada
kommentteja, koska niitä
kuitenkin kaipaa - ja kun ripustin näyttelyä, oli olo, että
seison täysin töitteni takana. Helsingissä lehdissä saa
tosi vähän huomiota. Viime
näyttelystä Galleria Katariinassa kirjoitti Hufvudstads-

– Puolisoni Pasi Mälkiä tekee juuri veistosta Viikinmäkeen tulevaan korttelitaloon Helsingin kaupungin
tilaustyönä. Jos saisin mahdollisuuden tehdä teoksen
kotikulmilleni, niin voi olla,
että lähtisin taas tekemään
betoniveistosta, ja mieluusti ulkotilaan.

Malmin toimintakeskus on
kaikenikäisten kohtaamispaikka
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ylläpitää yhtätoista asukastilaa/ -taloa Helsingissä. Niiden
toimintaperiaatteena on mahdollistaa asuinalueilla
kaikenikäisten osallistuminen erilaiseen ja monipuoliseen toimintaan.
Malmin toimintakeskuksen syksy tuo tullessaan hyvinvointia monella tapaa. Hyvinvoinnin reseptimme
viikolla 42 pitää sisällään koko viikon tarjolla olevaa
ohjelmaa liittyen terveyteen ja hyvinvointiin. Kattaukseen kuuluu naurujoogaa, hierojia, kampaajia,
alustuksia eri aihealueista ja koko viikon kestävä terveys menu. Hinnatkaan eivät päätä huimaa.
Vapaaehtoistoiminta on tärkeä osa asukastilojen

arkea. Halu osallistua, olla mukana ja saada kokemuksia tuovat sisältöä ihmisten elämään ja omaehtoinen toiminta tarjoaa vastapainon arjelle tuoden
vaihtelua elämään. Yhteisen toiminnan kautta voi
saada uusia ystäviä ja murtaa yksinäisyyden kehää.
Asukastalojen vapaaehtoistoiminta on kevyttä ja monesti niin kutsuttu ”työn” maku puuttuu. Asukastalojen vapaaehtoistoiminnassa on kyse yhdessä tekemisestä omin taidoin ja itselle sopivana ajankohtana
vaikkapa alueen lapsiperheiden hyväksi.
Asukkaiden tiedoilla ja panoksella asukastalo Malmin toimintakeskus tulee osaksi koko asuinaluetta ja
sen muuttuvia tarpeita. Juuri vastikään korviini kantautui, että miespuolisille asukkaille olisi tarve saada
mielekästä toimintaa. Oletko sinä mahdollisesti kaipaamamme henkilö? Laita osaamisesi kiertoon! Ota
rohkeasti yhteyttä, sillä mikään idea ei ole vähäpätöinen. Meiltä saat tuen ajatuksillesi sekä tilan toteutukseen – laitetaan yhdessä taidot ja tieto kiertoon.
Sini Heino-Mouhu
Asukastalo Malmin toimintakeskuksen toiminnanohjaaja
sini.heino-mouhu@hel.fi, Kirkonkyläntie 2, Hki 70

Pirjo Pihlajamaa

HENKILÖTIETO
• Tiia Matikainen, s.
18.12.1975, Kitee.
• Taiteen maisteri v.
2002.
• Koti Viikinmäessä,
avopuoliso ja 2 lasta.
• Harrastukset taide ja
kulttuuri, lukeminen,
runot, kirjallisuus.
• Elämän tarkoitus?
Yksinkertaisesti
sanottuna rakastaa ja
elää mielenkiintoinen
elämä.

Staran auraaja kiistää
kolaroineensa
Jakomäki
Louhikkotielle parkkeerattuun autoon ilmestyi naarmuja tammikuun lopussa.
Maassa oli maalin muruja.
Auton omistaja päätteli, että
syypää on kaupungin auraauto, sillä hänen autonsa oli
lumivallin saartama.
Omistaja haki korvauksia
Helsingin kaupungin Staralta, jossa korvausvaade hylättiin näytön puuttuessa. Omistaja valitti päätöksestä ja teki
samalla poliisille rikosilmoituksen.
Omistaja on varma, ettei
hänen autonsa repeytymisvaurioita ole voinut tehdä
muu kuin aura-auto. Auton
ympärillä oli yhtenäinen aurausvalli. Hakijalla on kaksi
todistajaa, jotka todistavat ettei vaurioita ole ollut ajoneu-

vossa ennen lumitöitä.
Staran hoitoyksikkö vastaa, että ajoneuvon vauriot on
havaittu jo ennen auraamista.
Sen vuoksi auraaja on kiertänyt kaukaa kyseisen ajoneuvon, minkä näkee vahingonkorvaushakemukseen liitetystä kuvasta.
Vauriokohdassa aurausvalli on noin 30–40 senttimetriä
leveä ja ajoneuvon vieressä, joten talvikunnossapidon
mukaan aurauskalusto ei ole
voinut osua ajoneuvoon.
Tekninen lautakunta käsitteli valitusta viime torstaina
ja oli asiassa johtamansa viraston puolella. Samassa kokouksessa käsiteltiin kolmea
muuta vastaavaa tapausta.
Päätös oli kaikissa sama.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Uimaveden
seuranta päättyi
Tapaninvainio
Luonnonvesiä tutkiva Helsingin kaupungin ympäristökeskus otti kesäkauden viimeiset uimavesinäytteet viime
viikon tiistaina. Koillis-Helsingissä näyte otetaan ainoastaan Tapaninvainion uimarannan vedestä. Sen veden
laatu on ollut läpi kesän hyvä. Niin oli myös viimeisenä
näytteenottopäivänä. PP

Mies tuikkasi
auton tulee
Malmi

Autovaras vei
23-vuotiaan
Suutarila

Hirsipadontie 6:n sisäpihalla
liikkui toissa lauantai-iltana
kuudelta mies pahat mielessään. Hänen nähtiin sytyttävän henkilöauton palamaan
ja pakenevan paikalta. Poliisi
sai miehen kiinni ja tutkii nyt
vahingontekoa. Auton merkki
oli Chrysler PT-cruiser. PP

Yöllä liikkunut varas vei punaisen Nissan Micran toissa lauantain ja sunnuntain
välillä. Henkilöauto oli parkkeerattu osoitteeseen Vanha Suutarilantie 7. Vuosimallia 1990 olevan auton kilvissä
lukee ZHO-659. PP
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tarjous voimassa 1.9.-30.9.

Artspot

3100 €

3900 €

norm. 56 €

norm. 62,50 €

W&N Galeria akryylivärilajitelma

norm. 56€

W&N Winton öljyvärilajitelma

4000 €
norm. 68,80 €
W&N Artisan öljyvärilajitelma

Lähitiedossa nro 27 ollut juttu kaupungin maksamista korvauksista
asukkaille, jotka ovat loukanneet itsensä liukastuttuaan hoitamattomalla
kadulla puhuttaa.
Yksi koillishelsinkiläinen eläkeläisnainen kertoi kahvilassa, millainen soppa
hänen elämästään on tullut, kun hän viime talvena liukastui ja loukkasi polvensa
Säterintiellä Pukinmäessä. Röntgenissä polvesta ei löytynyt murtumaa, hoidoksi
omalääkäriltä tuli vain kipulääkettä- ja -geeliä.
Lähetteen saaminen magneettikuvauksiin tai erikoislääkärille tuntui olevan
mahdotonta. Kuukausien kuluttua aika löytyi Laaksoon ortopedille, joka olikin vasta
erikoistumisensa aloittanut, eikä vakuuttanut osaamisellaan. Lääkäri pisti polveen
kortisonia. Neulan käytön oppitunneissa oli ilmeisesti säästetty. Piikki ei meinannut
mennä ihon läpi ja kun meni, oli kipu karmivaa.
Polvi on edelleen kipeä ja joka askelta pitää varoa. Rahaa on mennyt
fysikaaliseen hoitoon ja apuvälineisiin. Yksityislääkäriin ei ole varaa. Toinen polvikin
on kipeytynyt, kun vammautunutta on yrittänyt säästää. Kivusta ja stressistä on
tullut sydänvaivoja. Välillä on pitänyt tilata taksi ja lähteä sairaalaan. Polvea vaan ei
tutkita kunnolla. Stara on maksanut kuluista murto-osan. Virastosta on tullut viesti,
että uhri voi haastaa Staran oikeuteen.

www.artspot.fi

Päivöläntie 20, Tapanilan aseman vieressä
(avoinna ti-pe 13-18, la 11-15)

, 7.
Kullekin päivälle riittävät
sen omat murheet. Luovu
tarpeettomista taakoista.
Tämä päivä on lahja sinulle
- Häneltä, joka tuntee kipusi ja rakastaa sinua enemmän kuin voit ymmärtää.

Kiitokset Annelille juuri poimituista tyrnimarjoista. Olivat ihanan raikkaita
sellaisenaankin!
PP, TL

Perheille ja lapsille

Kalevi Vaara 1928–2013

PERHEKERHOT
Jakomäen kirkolla to 9.30–11 alk. 12.9.
(ei 26.9., 17.10., 7.11.)
Pihlajiston srk-kodilla ke 9.30–11 alk. 4.9.
Puistolan kirkolla ke 9.30–11 alk. 11.9.
Pukinmäen srk-kodilla pe 9.15–11 alk.
6.9. (ei 20.9. ja 6.12.)
Tapanilan kirkolla ti 9.30–11 alk. 10.9.
Tapulin srk-kodilla to 9.30–11 alk. 12.9.
Viikin kirkolla ke 9.30–11 alk. 11.9.
Viikinmäki, Harjannetie 47 B:n kerhohuoneella ti 9.30–11 alk. 3.9.
Perhekerhot eivät kokoonnu syyslomaviikolla 14.–18.10., paitsi Pihlajiston
perhekerho.

Kalevi Vaara nukkui pois
Puistolalaisena hyvin tunnettu, mutta viime
vuodet Pukinmäessä asunut Kalevi Vaara
kuoli 27.7. kotonaan 85-vuotiaana. Hänet
siunattiin Puistolan kirkossa 16.8.2013.
Kalevi, tai Kaaleppi, kuten hän minulle aina
puhelimessa esittäytyi, oli todellinen herrasmies, energinen ja hyväntahtoinen mies sekä
aktiivinen liikkuja aina viimeisiin elinpäiviinsä saakka.
Energiaa ja ideoita Kalevilla riitti loputtomasti, hänen tekemistensä ja aikaansaannostensa määrä on suorastaan mittava yhden miehen osalle.
Varsinaisen elämäntyönsä Helsingissä
syntynyt Kalevi Vaara teki Suomen Retkeilymajajärjestön pääsihteerinä. Niissä merkeissä hän matkaili ympäri maailmaa. Vaimo Aune oli usein mukana. Aune ja Kalevi tapasivat aikoinaan Suomen ja Helsingin
Ladun toiminnassa, jossa Kalevi oli jossain
määrin mukana aina viime vuosiin asti.
Töistä ja liikunnallisista harrastuksista hänelle kertyi mittavat kokoelmat erilaisia merkkejä ja muistoesineitä, joita hän
on lahjoittanut muun muassa Urheilumuseoon. Vielä viime helmikuussa Kalevi kokosi
Pukinmäen kirjastoon näyttelyn eri maiden
retkeilymajoihin liittyvistä merkeistä ja vihkosista. Näyttelyä kävi katsomassa myös lukuisa joukko hänen ystäviään Matkailutoimittajien Killasta.
Puistolassa Kalevi luotsasi pitkään PuistolaSeuraa, jonka jälkeen hänet nimitettiin seuran kunniapuheenjohtajaksi. Lisäksi hän
kuului paikallisiin Leijoniin, tiehoitokuntaan, koulun vanhempainyhdistykseen sekä
Marttoihin, tai oikeastaan Martteihin.

Kalevi Vaara

Näissä kaikissa hänet tunnettiin ahkerana ja
osaavana toimijana. Kalevin yhteistyöhalukkuudesta kertoo sekin, että hän perusti
aikoinaan PYY:n, eli Puistolan yhdistysten
yhteistyöelimen.
Viime vuosina hänelle tärkeimpiä asioita olivat kouluaikojen Ressut sekä Oulunkylän siirtolapuutarhamökki. Siirtolapuutarhassa Kalevi ei enää jaksanut itse puurtaa, mutta hän nautti suunnattomasti siirtolapuutarhan maisemista, sen luonnosta ja
kauneudesta.
Kalevin poismeno koitti varsin yllättäen.
Viimeisenä iltanaan hän oli ehdottanut Aune-vaimolle, että pitäisikö vielä tehdä yksi
Kiinan matka.
Myöhemmin Aune oli toivottanut miehelleen sängyssä hyvää yötä ja ihmetellyt saadessaan vastaukseksi vain kevyen huokauksen. Se oli Kalevin viimeinen hengenveto. Laajan ystäväpiirin omannut kotiseutuja monitoimimies nukkui rauhallisesti pois.
Teija Loponen

PERHEKAHVILAT
Siltamäen seurakuntakodilla to klo 9.3011.15, 29.8.–12.12. (ei 18.10.).
Malmin kirkolla pe klo 9.30–11.30,
30.8.–29.11. (ei 20.9. ja 18.10.).
Kahvilat toimivat muskareiden yhteydessä.
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOISSA
Viikin kirkolla on vapaita paikkoja. Tied.
Margit Jukanen p. 09 2340 4571
ESIKOISVAUVAKERHO
Esikoisvauvan vanhemmille Viikin kirkolla torstaisin klo 13.30–15, 3.10.–5.12.
Tutustumme toisiimme, pohdimme vanhemmuutta sekä laulamme ja leikimme
lapsen kanssa. Kerhossa on pieni tarjoilu. Tied. Mia Blomstedt p. 09 2340 4584.

LASTENHUONE
Maksuton lastenhoito 3–8v. lapsille
Malmilla keskiviikkoisin 16.30–18.30,
18.9.–4.12., sekä lauantaina 14.12.
klo 12–15. Tarjolla on pieni välipala klo
17.30. Lastenhuone sijaitsee päiväkerhotiloissa, Pekanraitti 16.
Ennakkoilmoittautumisella varmistat
lapsellesi paikan. Tekstiviesti tai soitto
lastenohjaajalle: ma klo 12 –13 tai ti klo
9–12, Mia Blomstedt, 050 406 9884. Tuo
lapsesi viettämään leppoisia leikkihetkiä
kanssamme!
ILTAPERHEKERHO
Jakomäen kirkolla torstaisin klo 17–
18.30, 3.10.–28.11. Keittotarjoilu. Omaa
ohjelmaa koululaisille, alle kouluikäisille
ja aikuisille. Tiedustelut Seija Saarinen p.
09 2340 4586.
VANHEMPI-LAPSI -ILTA
kouluikäisten perheille Pukinmäen srkkodilla to 5.9. klo 17–18.30.

Lemmikkieläinten kirkkovaellus
su 8.9. Lähtö Puistolan kirkonmäeltä
klo 14. Ohjelmassa mm. kissarunoja,
lemmikkieläimiä käsitteleviä keskiaikaisia tekstejä, koirien Isä meidän -rukous
(haistelu), Aurinkolaulu, koirien kirkkokahvit ja kissojen -maidot. Vaellusisäntänä ja -emäntänä toimivat Esko M. Laine
ja Laura-Elina Koivisto.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
ZZZKHOVLQJLQVHXUDNXQQDW¿PDOPL
Seurakunta facebookissa:
ZZZIDFHERRNFRPPDOPLQVHXUDNXQWD
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SAN NA KOTKASLAHTI

Jalkapallo Kolmonen

Liikkuva
koulu -ohjaaja
Johanna
Timonen
ja islaminopettaja
Idir Cheref
oppilaiden
ympäröimänä
pomppupatjalla.
Iloiset ilmeet
paljastavat
päivän olleen
onnistunut.

Masentavia matseja
Jos oli toissaviikko alueemme kolmosdivarilaisille
menestys, niin menneeseen viikkoon mahtui
pelkkiä masennusotteluita.
Alavireisen session aloitti
PuiU, joka joutui antautumaan vieraskentällä Lohjan
Pallolle 3–1. MPS:n edustusmiehistö jatkoi ankeutta
perjantaina Mosassa möhlimällä hyväotteisen pelin
Hangon IK:lle, joka lähti takaisin rantatielle 4–1 voiton
kanssa. Suurin paukku jysähti lauantaina, kun noususta kamppaileva MPS/Atletico Malmi kompastui
Ala-Malmin nurmella lohkonsa lahtelaiseen hännänhuippuun. Lahen Pojat JS
nappasi 3–2 voiton.
PuiU:lla oli Lohjan Harjun
kentällä kaikki saumat kartuttaa pistepussiaan LoPaa
vastaan. Isäntien avausmaalin jälkeen Jesse Holmström
onnistui tasoittamaan, mutta LoPa kuittasi taukoluvuiksi 2–1. Toisen jakson
rypistys ei tuonut tasoitusta,
vaan kotijoukkue kaunisteli päätösnumeroiksi 3–1.
Näin PuiU pysyy 22 pinnallaan lohkossa viidentenä.
MPS sai Mosan nurmelle
vieraakseen FC HIK:n. Vie-

raat pääsivät alussa helposti
2–0 johtoon. Malmilaiset
heräsivät ja loivat tukun
maalipaikkoja. MPS:n ansaitun 2–1 kavennuksen
tuikkasi vapaapotkun paluupallosta Ossi Mäkeläinen avausjakson lopulla.
Isäntien hyvä ote jatkui toisellakin jaksolla, mutta keltapaitojen puolustuksen ja
maalivahdin sekoilut antoivat vieraille kaksi maalia.
Hankolaisia hymyilytti
keksin lailla! He veivät täyden potin 4–1 voitolla. MPS
jatkaa syysjahtiaan 23 pinnalla lohkon nelosena.
MPS/Atletico Malmi tuudittautui helppoon voittoon
Lahen Poikia vastaan. Toisin kävi. Sarjapaikastaan tosissaan taistelevat mastokaupungin pelurit pyörittivät
malmilaisia heti alkuun. Kotijoukkue joutui puoliajalle
totisessa tilanteessa. Vieraat
johtivat 1–3, atleettien ainokaisen, 1–1 tasoituksen teki
Samu Nurminen.
Toisella jaksolla atleetit
pääsivät jo vähän peliinkiin
mukaan. Saldoksi jäi kui-

tenkin vain Jani Putkosen
2–3 kavennus 57. minuutilla. Näihin lukemiin peli
myös päättyi. Tappio merkitsi atleettien nousuhaaveen karkaamista tällä hetkellä omista käsistä. Sarjajohtaja Viikinkeihin on nyt
etäisyyttä viisi pistettä. Lohkosijoitus on neljäs, toisena
ja kolmantena ovat pinnan
malmilaisia enemmän keränneet Reipas ja HyPS.
Kaikki seuraavan viikon
pelit tälläytyvät huomiselle
torstaille. Ainoana kotijoukkueena PuiU ottaa torstaina 5.9. klo 18.00 Koudan
futispyhätössä mittaa ylivoimaisesta sarjajohtaja FC
Myllypurosta. MPS edustus
mittelee klo 19.15 alkaen
AC Vantaata vastaan Vapaalan Rajatorpan koulun
kentällä. Eniten paukkuja ja
torstaitoivoa on pelissä Hyvinkäällä klo 18.15, jossa
MPS/Atletico Malmi pääsee
ja joutuu todelliseen nousupuntariin Hyvinkään Palloseuran kanssa.
Heimo Laaksonen

Liikuntapäivä Soinisessa
Soinisen koulu Malmilla on saanut nauttia Liikkuva
koulu -hankkeesta jo kokonaisen vuoden. Juhlan kunniaksi
liikuntapäivä toteutettiin perinteistä hieman poiketen.
Johanna Timonen on Liikkuva koulu

-ohjaaja, jolla on Helsingissä muutamia
kouluja ohjattavanaan. Johannan ja
hankkeen ansiosta liikuntapäivää uskallettiin kokeilla uudella tavalla.
Koulun pihalle oli tuotu lauantaina
31.8. paljon kivaa tekemistä. Air Track
-pomppupatja oli meidän kaikkien suosikki. Puhallettava jalkapallokenttä oli
poikien suosikki. Kaikilla oli mukavaa
ja pääasia olikin hauskanpito ja yhdessäolo. Jotkut vanhemmatkin uskalsivat
tulla mukaan.
Päivä loppui perinteiseen kananmunanheittokilpailuun. Meidän luokasta
tänä vuonna siihen osallistuivat Roope ja Mohamed. Pojat pärjäsivät hyvin.
Voiton vei 5A luokka ja 3A tuli kakkoseksi.

– Johanna on paras, koska se tuo meille kaikkia laitteita ja koulu tulee paljon
kivemmaks! sanoo Mohamed 4B luokalta ja koko luokka onkin samaa mieltä.
– Liikkuva koulu on kiva juttu meidän
koulussa, toteaa Roosa 4B -luokalta.
Samaan aikaan Sakaria toteaa, että pitää muistaa käytöstavat ja niitähän oppii liikkumalla erilaisissa ryhmissä ja tapahtumissa ja olemalla toisten kanssa
tekemisissä.
Kirjoittanut 4B-luokka:
Nusayba, Sara, Badrya, Mohamed,
Hinda, Abdirahman, Roosa, Sakaria,
Heidir , Roope ja opettaja Sanna.
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Uutiset
Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia mielipiteitä. Tekstit osoitteella
teija.loponen@lahitieto.fi tai Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä
olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto -postilaatikkoon.

Tapanilassa leppoisat pihajuhlat
Silminnäkijöitä etsitään
Sinä mahdollinen silminnäkijä Tapanilasta kerrotko havaintosi keskiviikkona 28.8. puoliyön ja aamuviiden välillä 72:n päätepysäkin –
Tapanilan Erä – Hiidenkiventie – Aapontie –Veljestenpiha – Tapanilan
tori. Kaikki havainnot voivat olla tärkeitä.
Yst. vast. nimimerkki "Silminnäkijä"
Mahdolliset havainnot voi lähettää lehden toimitukseen sähköpostilla teija.loponen@lahitieto.fi tai viedä lehden postilaatikkoon
Plaza Mocca -kahvilaan Malmintorin kauppakeskuksessa.

Nukketeatteria Kirpputori
Yhteislaulua Liikuntarasteja
Tutustu partiotoimintaan
Pelejä ja yhdessäoloa nuorille

Kiinteistö Oy Tapanilan Hiidenkivi täytti 20 vuotta.
Vuoden kestäneen suunnittelun jälkeen oli aika juhlia
ja se tapahtui lauantaina 24.8. nykyisten ja entisten
asukkaiden kanssa.
Juhlijoita oli noin 100 aikuista ja lasta. Aurinko porotti kirkkaalla taivaalla ja aurinkoahan me tilasimme. Talotoimikunta ja apujoukot alkoivat lauantaiaamuna klo 10 ahertamisen katoksien pystytyksillä,
koristeluilla ja kattauksilla ym., että kaikki olisi valmiina klo 14 alkavia juhlia varten.

PUKINMÄEN RASTIT
OHJELMA 14.9.2013
Kaikki rastit avoinna klo 10-13

Pukinmäen kirjasto, Kenttäkuja 12
Klo 10.15-11 Kavioiden kopsetta, Nukketeatteri Katputli
Vuorovaikutteinen näytelmä sopii kaikenikäisille.
Pukinmäen apteekki esittelee toimintaansa
Kirjasto avoinna klo 16 asti.

Helsingin pohjoisen
alueen lähityöntekijät
Marjut Mäkinen
p. 09 310 24322 ja
Miia Pikkarainen
p. 09 310 24321
kiertelevät eri rasteilla.

Pukinmäen K-Market, Eskolantie 2
Kahvitarjoilu ja kassien jakoa

Säveltäjänpuistossa

Pukinmäen Kisan liikuntarasti
Pukinmäen sos.dem.yhdistys kertoo toiminnastaan
Raamattu Puhuu -seurakunta: säbäkerhon vetoskaba
(kohdeyleisönä nuoret)

Pukinmäen peruskoulu, Kenttäkuja 12
Klo 10-13

Ala-asteikäisten katusählyrasti koulun sisäpihalla.
Paikalle tulevista muodostetaan 3 henkilön joukkueita,
jotka pelaavat toisiaan vastaan.

Pia Hagelberg
Talotoimikunnan puheenjohtaja

Koordinaattori: Pukinmäki-seura ry

PIA HAG E LB E RG

Klo 10.30 Seurakuntakodin ikoneiden esittely
Klo 11.00 Päivän rukoushetki
Rovasti Raili Lehtinen ja pastori Markus Kopperoinen
Marttojen ja seurakunnan järjestämä tarjoilu:
kauden juureksia ja dippikastiketta

Tutustu Pukinmäen VPK:n toimintaan ja paloautoon
Kukkaesittelyä

makkaraa hotdogeja
juureksia dippikastiketta
kahvia pullaa mehua

Pukinmäen seurakuntakoti ja Porttikahvila
Seurakuntakoti, Säterinportti 3

Pukinmäen VPK, Eskolankuja 4
Pukinmäen Kukka, Eskolantie 1

Lapset odottelivat malttamattomina vuorojaan
pomppulinnaan, johon riitti jonoa aina iltakuuteen
asti. Sumopainiin oli myös jonoa, se oli tänäkin vuonna asukkaiden suosikki.
Juttua riitti ja muisteluiden lomassa salaatti, makkarat, kahvit ja mehut kakkuineen ja pullineen maistuivat. Alkuperäisiä ”aboriginaaleja” asukkaita
laskettiin taloyhtiössä asuvan vielä noin 16.
Loppuillan kruunasi livebändi The Hermann Brothers, joka tanssitti isoja ja pieniä.
Kiitokset vielä ihanille naapureille, entisille ja nykyisille, vaikkakin uusia asukkaita olisi saanut olla
enemmän. Nämäkään juhlat eivät olisi onnistuneet ilman toimivaa talotoimikuntaa ja aktiivisia asukkaita,
vielä kerran kiitokset.

Takka– ja kerhohuoneessa esittelevät toimintaansa:
Pukinmäen Martat, Pukinmäki-Seura, Partiolippukunta,
Helsingin Erä-Leijonat, Pukinmäen Kokoomus ry ja
LKV Kauko Koskinen Oy

Illan hämärtyessä laitettiin jalalla koreasti
livebändin tahdissa.

Pajalla, Säterinportti 3 E
klo 10-13

Nikkaripiirin toiminnan esittelyä

Portissa, Säterinportti 1 A
klo 10-14

Porttikahvila ja kirpputori auki
Porttikahvilassa maksuton kahvitarjoilu, hot dogeja ja
grillimakkaraa myynnissä 1 €.
Kirpputorilta edullisia löytöjä, tuotto seurakuntapiirin
nimikkolähetin työn tukemiseen Senegalissa.

Klo 12.00 Hengellisten toivelaulujen hetki

TAPAHTUMAA OVAT TUKENEET:

Oli kliffaa olla faija
Pääkaupunkiseudun isä-lapsi-verkoston
järjestämässä isien ja lasten yhteisessä
tapahtumassa Malmilla reilu viikko sitten
kävi kolmen tunnin aikana noin 300 henkilöä
nauttimassa monipuolisesta ohjelmasta.

Kokoomus
SiSu-päivänä 7.9.
klo 10–13
Siltamäen ostarilla
Sirkka Lekman
klo 10 alkaen

Sari Sarkomaa
klo 12 alkaen
Mukana myös
Siltamäen
Kokoomuksen pj
Timo Tossavainen,
sihteeri Ville Väärälä
sekä muita
hallituksen jäseniä.

Tule tapaamaan
ja keskustelemaan!
–––––––––– Helsinki ––––––––––

Tutustu toimintaan ja liity jäseneksi:
www.siltamaenkokoomus.kokoomus.net

KARATE BUSHIDO HELSINKI

KARATEKOULU
ALKAA
Hei sinä 7–14-v tyttö tai poika.
Tule mukaan vauhdikkaaseen mutta samalla myös
keskittymiskykyä vaativan lajin pariin.
Karatekoulussa opit karaten perustekniikkaa sekä
itsepuolustekniikkaa ja myös itseluottamuksesi
lisääntyy sekä fyysinen kuntosi kehittyy.

T

apahtuman teemana oli
tänä vuonna Kyllä isä
osaa. Helsingin NMKY:n
toimintakeskuksen pihalla
Siemenkujalla oli mukana
seurakunta, eri järjestöjä,
kaupungin palveluja ja muita tahoja, jotka järjestävät
isä-lapsi-toimintaa, tai haluavat olla tukemassa isyyttä
sekä isien ja lasten välisen
yhteisen ajan lisäämistä.
Tapahtumassa oli nikkarointi- ja askartelupisteitä,
kahvila, sopparuokailu, hevosajelua, pieneläimiä kotieläintilalta, elävää lasten
musiikkia, köysirata ja veteraanimoottoripyöriä.
– Tapahtuman runsas
osallistujamäärä kertoi siitä,

että isien ja lasten yhteiselle
toiminnalle on selkeä tarve.
Isille lasten kohtaaminen tapahtuu luontevimmin tekemisen kautta ja tuo tekeminen sekä yhdessä oleminen
tuottaa iloa ja hyvinvointia
molemmille. Lasten kanssa
aikaa viettävä isä jaksaa paremmin, myös töissä, toteaa
Joni Virkkunen NMKY:stä.
Tapahtumaa olivat järjestämässä Helsingin NMKY,
Helsingin ja Vantaan kaupunki, leikkipuistot, Malmin kirjasto, Mannerheimin
Lastensuojeluliitto, Seurakuntayhtymä, Malmin seurakunta, Helsingin työttömät ry sekä Kalliolan Setlementti. TL

Karatekoulu alkaa 7.9.2013 (la) 17.00
Nurkkatien ala-asteen jumppasalilla os. Nurkkatie 2,
00760 Hki. Koulu kestää n. 3 kk. Hinta 60 euroa.
Aikuisten harjoitukset ma, to ja la. Voit tulla mukaan
aloittamaan harrastuksen milloin tahansa (katso
harjoitusajat tarkemmin www.saunalahti.Ƥ/septuu)
Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Seppo Wira 040-527 4981
www.saunalahti.Ƥ/septuu
TERVETULOA
PuPy ry/Bushido Helsinki

Malmin palloiluhallin lähistöllä tehtiin monenlaista
kivaa isien ja lasten yhteisessä tapahtumassa.
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Elävää
musiikkia ja
akrobatiaa
Puistolantorin
markkinoilla
Tästä syksy käynnistyy
vauhdikkaasti! Lauantaina
7.9. Puistolan torilla on
Puistola-päivien avauksena
perinteiset syysmarkkinat.
Mary ja Macy Bana esiintyvät lapsille. Edellisvuosilta
tuttu Stadin Juhlaorkesteri
sekä trubaduuri Ari Joki
esiintyvät myös.
Markkinoilla on paljon
kirpputori- ja muita myyjiä,
arpajaisia ja makkaragrilli.
Marttalassa on myyjäiset ja
kahvila, tavarakirppis ja taimitori. Toimintaansa esittelevät mm. Puistolan kirjasto, Puistolan Urheilijat,
Puistolan VPK sekä moottoripyöräpoliisi.
Puistola-päivät jatkuvat
vielä seuraavan viikon. Ohjelmasta mainittakoon maanantaina 9.9. Puistolan kirjastossa klo 18 alkaen esitettävä Repe Helismaan
elokuva ”Hei, rillumarei”.
Kirjastossa esitetään viikon varrella Helismaa-aiheisia dokumentteja. Keskiviikkona 10.9. kirjastossa
esitetään Helismaa-elokuva ”Pekka ja Pätkä puistotäteinä”. Kirjastolla on vielä torstaina Helismaa-aiheinen lauluilta.
Keskiviikkona 11.9. klo
19 on myös Puistola-päivien
taidenäyttelyn avaus Puistolan kirkon liikuntasalissa ja
näyttelyn ripustus tapahtuu
perinteiseen tapaan näytteilleasettajien talkootyönä
edellisenä iltana. Puistolapäivät päättyvät sunnuntaina 15. syyskuuta.
Puistola-Seuran julkaisema
Alueopas 2013–14 on valmistunut ja jaetaan postilaatikkoihin tämänviikkoisen
Lähitiedon jakelun yhteydessä. Opas sisältää palveluhakemiston lisäksi runsaasti
erilaista alueen asukkaille
hyödyllistä tietoa. Oppaasta
löytyy myös Puistola-päivien yksityiskohtainen ohjelma.
Alueoppaita on jaossa
myös Puistolan ja Tapulikaupungin kirjastoissa.
Anna-Riitta Piilonen
Puistola-Seura

Hyvä olo

Erän tarjonnan suosikkeihin
kuuluu mindfulness

Kun ostat silmälasit, saat

KAUPAN PÄÄLLE

60 PIILOLINSSIÄ - JOPA MONITEHONA!

Tapanilan Erän tunneista yksi suosituimmista on
itsetuntemukseen keskittyvä mindfulness.

ETU

Vähin SI
tään

64,90€

M

indfulness suomennetaan tietoinen, hyväksyvä läsnäolo. Tietoinen
läsnäolo on meissä kaikissa,
mutta nykyisen elämänmenon myötä olemme kadottaneet kykyämme olla läsnä, kertoo mindfulness-ohjaaja Ritva Lavinto.
Intensiivikurssilla perehdytään tarkemmin siihen,
mitä tietoinen läsnäolo on.
– Teemme tunneilla harjoitteita, keskustelemme ja
vaihdamme kokemuksia.
Tähän saakka kursseillani
on ollut monen ikäisiä ihmisiä. Osallistujat ovat olleet
enimmäkseen naisia, tosin
on joka kurssilla ollut kyllä
yksi mieskin mukana, iloitsee Ritva.
Tunneille osallistuminen
ei edellytä mitään muuta
kuin avoimen, uteliaan mielen. Ja sen että on valmis etsimään arjestaan pienen hetken päivittäin tietoisen läsnäolon harjoittamiseen.
Ryhmään otetaan enintään 12 henkilöä. Mukaan
voi lähteä, vaikka ei tietäisi asiasta yhtään mitään, tai
vaikka siitä tietäisikin jo.
– Intensiivikurssin tavoitteena on, että jokainen löytäisi oman polkunsa pään
tietoiseen läsnäoloon. Hienoa olisi, jos kurssin jälkeen
tavalla tai toisella tietoisen
läsnäolon harjoitteiden tekeminen olisi säännöllistä.
Itse kiinnostuin mindfulnessistä joitakin vuosia sitten
ollessani eräässä koulutuksessa, jossa siitä mainittiin.
Osallistuin intensiivikurssille ja tunsin heti, että tämä on minun juttuni. Kävin
myöhemmin jatkokurssin ja
sen jälkeen ohjaajakurssin,
kertoo asialle omistautunut
Ritva Lavinto.
Ritva on ohjannut kursseja viime syksystä asti.

L

avinto toteaa, että tietoinen läsnäolo on hyvin
henkilökohtaista. Jokaisella on siinä ihan omanlaisensa tie kuljettavana. Ryhmässä jaetaan kokemuksia,
onnistumisia ja mietitään
mahdollisesti hankaliltakin
tuntuvia asioita. Jokainen
kuuntelee omaa itseään ja
etenee sen mukaisesti, mikä
itselle on sopivaa ja tuntuu
oikealta.
– Mindfulnessin suosio perustunee siihen, että monet
ovat kokeneet tietoisen läsnäolon vaikuttavan myönteisesti omaan elämäänsä
ja onhan sitä myös tutkittu ihan tieteellisesti ja todettu sen vaikuttavan jopa
aivoihin. Tietoisen läsnä-

olon harjoittamisen myötä elämään tulee paljon hyviä asioita: se voi parantaa
unta, vähentää kiireen tunnetta, stressin kokemus voi
lieventyä, asioiden vatvominen vähentyä. Ympärillä
olevan kauneuden havaitsee
helpommin, kun on tietoisesti tässä ja nyt. Tietoisesti läsnä ollen kuulet paremmin, mitä toiset sanovat ja
se tietenkin parantaa vuorovaikutustaitojasi. Päivät eivät enää kiidä ohitsesi, aistit
avoimina olet tietoinen nykyhetkestä, listaa Ritva Lavinto mindfulnessin mukanaan tuomia asioita.

Kehykset: Michael Kors

”Mindfulnessin
suosio perustunee
siihen, että monet
ovat kokeneet
tietoisen läsnäolon
vaikuttavan
myönteisesti
omaan
elämäänsä.”

ETUPAKETTEJA ON JAOSSA VAIN RAJOITETTU MÄÄRÄ.

Tervetuloa!

Malminkaari 15, Malmin Nova (katutaso), 00700 Helsinki
Puh. 09-345 1265

Kauneudenhoitopalvelut
Tapanilassa

HIERONTAA

UUSI OSOITE:
Päivöläntie 21
TERVETULOA
UUDET JA
VANHAT
ASIAKKAAT!
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-25 %
Vuoden koroton ja kuluton
maksuaika silmälaseille.

JAAKKO SELIN

Tapanilassa

Lämpimästi tervetuloa

Kosteuttava
kasvohoito

KAIKISTA
LINSSEISTÄ

JAAKKO

HALUTESSASI ETUPAKETIN,
SISÄLTÄÄ SE KAIKEN TARVITTAVAN:
Näöntarkastus, 60 kpl uutuuspiilolinssejä ja piilolinssisovitus.
MIKÄLI SINULLA EI OLE ENNEN OLLUT PIILOLINSSEJÄ,
OPETAMME SINULLE NIIDEN KÄYTÖN – VELOITUKSETTA!

Teija
Loponen

Maailmanvalloittaja, muotitoimittaja

R ITVA
LAVI NTO

Alueoppaan kannessa
on tänä vuonna Helmut
Grzemban piirros
arkkitehti Mederin
huvilasta.
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Hellitä Hetkeksi

69€

Tmi Eeva Rajamäki
koulutettu hieroja

SKY-CIDESCO kosmetologi
Heljä Siitonen
050 326 2495
www.kauniina.ﬁ

Päivöläntie 20, 00730 Helsinki

Ajanvaraukset
040-8462864
ZZZKHOOLWDKHWNHNVL¿

Tarjous on voimassa 30.9.2013 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88
050 5368135 www.sarihakasaari.À

Tule koko kehon huoltoon!
Teen myös hierontaa.

www.synsam.fi

Ylä-malmintori PRISMA:n talo 2 kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515707
ark. 10-18 la 10-14 (kesä la.suljettu)

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

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit
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Kulttuuri

Päivi Uljas vierellään Kuin kasvistosta ja Klassikko –maalaukset. Klassikon kohteena olleet pelargoniat kuuluvat Päivin lempikukkiin voimakkuutensa ja helppohoitoisuutensa vuoksi.

Ruusuisia häivähdyksiä
Pihan kruunu hehkuu oranssina, muuten Galleria viileä punaisen seinillä katsojaa
tervehtivät hieman utuiset, romanttisuuttakin henkivät kukkataulut.
Galleristi Päivi Uljas on

asettanut tänä vuonna jo
kolmatta kertaa töitään
näytteille Tapanilassa. Niin
ei ollut tarkoitus, mutta kesäloman aikana paperille
kertyi erikokoisia näkemyksiä pihapiiristä löytyvistä
kukista ja kasveista, ja näyttely syntyi kuin itsestään.
– En aiemmin ole oikeastaan maalannut mitään näin
yksityiskohtaista, aiemmin
näyttelyissäni on ollut joko
maisemakuvia, tai kuvia puista ja muusta
luonnosta. En ole
koskaan edes aja-

tellut itseäni kukkamaalarina, mutta tänä ihanana kesänä kukat valloittivat minut, Päivi Uljas kertoo.
Uljas toteaa, että kukilla
on paljon sanottavaa ja annettavaa.
– Varisevat terälehdet puhuvat kaiken väliaikaisuudesta ja avautuvat nuput
uudesta alusta. Täydessä
kukinnossaan hehkuvat
keskikesän kukat kehottavat nauttimaan elämästä.
Kukkien herkkyyden lisäksi Päiviä innoitti syvän sininen
taivas, joka tois-

tuukin useamman maalauksen taustalla.
– Ihastelin ruusuja, pelargonian kukkia, liljoja ja mitä muuta metsäiseltä mökkipihaltamme löytyikään ja
sain halun ikuistaa ne paperille. Osa töistä lähti liikkeelle ihan vain jostain värissävystä, toisen kukan tai
lehden mallista. Ei kaikista
töistä voi edes tunnistaa, mitä kasvia se esittää, eikä ole
tarkoituskaan, Päivi Uljas
selventää.
Ensin hän käytti ihan pieniä papereita ja niistä kuvis-

ta hän teki kortteja.
– Isommat työt vein kehystettäväksi ja vapaat kädet saanut kehystäjäni teki
niistä aivan upeat.
Yleensä Päivi on mökillä
polkaissut pyörällä vähän
kauemmas katsomaan maisemia maalattavaksi, nyt
työt syntyivät pääosin omalla pihalla ja puolisokin pääsi niitä kommentoimaan jo
valmistusvaiheessa.
– Muutamaan otteeseen
hän jarrutteli minua, sanoi,
että se on jo valmis, älä lisää
enää mitään, Päivi muistelee
iloisena.

Herkkyys maalauksiin
syntyi paitsi värivalinnoista,
myös erilaisista tekniikoista.
– Minä valutin, suihkutin,
pesin ja pyyhin värejä kunnes lopputulos näytti mielestäni juuri oikealta. Olin
itsekin lopulta aivan yllättynyt siitä, että minusta tuli tänä kesänä kukkamaalari. Odotan mielenkiinnolla,
mihin ensi kesä minut yllyttää, Päivi pohtii.

Ainakin ruusuja,
27.8.–14.9. Galleria
viileä punainen,
Päivöläntie 20.
Avoinna ti–pe 13–18,
la–su 11–15.
Taiteilija tavattavissa
joka päivä!

Teija Loponen

Koko perhe kulttuurin kehtoon
Malmitalossa on erittäin
paljon ohjelmaa lapsille arkiaamuisin, mutta myös koko perheelle suunnattuja viikonloppuesityksiä on mukavasti.
Malmitalon elokuvateatteri Kino Helios esittää
myös lastenelokuvia lähes
Sympaattinen
satunäytelmä vie
Kultakutrin karhuperheen
talolle.

joka viikko.
Monen lapsen ensikosketus teatteriin syntyy Malmitalossa, jossa nimekkäät
nukketeatterit käyvät säännöllisesti esiintymässä.
Tämän syksyn ensimmäinen lastenteatteriesitys nähdään ensi lauantaina 7.9.
klo 15, jolloin Teatteri Hevosenkenkä esittää tutun
sadun Kultakutri ja kolme
karhua.
Tuo värikäs ja lämmin-

henkinen satunäytelmä kertoo tarinan neuvokkaasta
pikkutytöstä, joka leikkiessään metsässä saapuu karhuperheen talolle. Tarina
käsittelee ystävyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä. Siinä seikkailevat touhukas
Kultakutri ja hänen paras
ystävänsä, kaikkialle ehtivä
höpsö jänis sekä tietenkin
hassunhauska karhuperhe.
Esitys on suunnattu 2–7vuotiaille ja sen kesto on

lapsille sopiva, 35 minuuttia. Liput 5 e.
Seuraavan kerran lastenteatteria saapuu esittämään
Teatteri Rollo lauantaina
21.9. klo 15. Keittäjä Kerttu ja Kolmen tahran kokit
on keittiön ja ruuanlaiton
maailmaan sijoittuva esitys
tarjoten ruoka-aiheisia lauluja, kattiloille sävellettyä
musiikkia, lentäviä laseja ja
paljon muuta.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Täyden kuun merkki
Kun kuvataiteilija
Eero Markuksela
matkustaa
Kiinassa, hän sekä
kirjoittaa, maalaa ja
valokuvaa lukuisissa
kaupungeissa ja
vuorilla. Markuksela
on tehnyt Kiinaan
näyttely- ja
työskentelymatkoja
vuosina 2006–2008,
sekä 2010 ja 2012.
Eero Markuksela on luonut
monisyisen ja vivahteikkaan
otteen tarkastella matkoilla
näkemäänsä ja kokemaansa. Hänen taiteessaan ilmenee kuvan ja kirjoitetun kielen yhteenkuuluvuus.
Näyttelyn nimi Täyden
kuun merkki juontuu sekin
tarinasta. Kiinassa elää tarina härästä, jonka voima
on villi ja kesytön, sekä pojasta, joka on viaton ja tietämätön. Poika on kesyttänyt härän ja kuljettaa sitä

PUKINMÄEN
LASTEN JA NUORTEN
TAIDEKOULUT

TARTU
TAIDEAINEISIIN
kuvataide, musiikki, sanataide
sirkus, tanssi ja teatteri
aikuisia ja perheen pienimpiä unohtamatta
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.taidetalo.net
Tiedustelut puh. 09-347 1647

Eero Markuksela: The Master of Nets Garden

kotiaan kohti pitäen lieasta kiinni. Kuu on kaipuun
ja koti-ikävän vertauskuva. Kaipuu toisaalle sinne,
mikä on muualla. Tarina ei
kuitenkaan kerro, palaako
poika koskaan kotiin.

Nyt Malmitalossa esillä olevassa näyttelyssä on
mukana kaikkia näitä Markukselan taiteen teon elementtejä, maalauksia, tekstejä ja valokuvia.
TL

Eero Markukselan
näyttely
to 29.8.–la 21.9.
Malmitalon galleriassa.
Avoinna ma–pe 9–20,
la 9–16. Vapaa pääsy
Järj. Helsingin
Taiteilijaseura ja Helsingin
kulttuurikeskus.

Tule tapaamaan lehden toimitusta
tiistaisin ja perjantaisin klo 10–11
Malmintorin kauppakeskuksen
2. kerrokseen kahvila Plaza
Moccaan.

gen kimpussa!

Nimekkäät muusikot pro

Elonkorjuu

Lemmikkieläimille kirkkovaellus
Puistolan seurakuntapiiris-

sä koetaan ensi sunnuntaina
jotain uutta ja erilaista. Siellä toteutetaan Lemmikkieläinten kirkkovaellus, joka
pohjautuu Luomakunnan
sunnuntain tekstinä olevaan
luomiskertomukseen ja erityisesti sen eläinten luomista
koskevaan kohtaan. 1.
Mooseksen kirjassa 1: 24–
25 Jumala sanoi: "Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki karjaeläinten, pikkueläinten ja
villieläinten lajit. Ja niin tapahtui. Jumala teki villieläimet, karjaeläimet ja erilaiset
pikkueläimet, kaikki eläinten lajit. Ja Jumala näki, että
niin oli hyvä.”
– Monin paikoin tutuksi tulleen eläinten siunaamisen sijaan tarjolla on retki lemmikkieläinten monitahoiseen suhteeseen kristinuskoon. Kirkkovaellus

on suunnattu kaikille lemmikkieläinten omistajille ja
lemmikeille, kertoo pastori
Torsti Paijola.
Kyseessä on ensimmäinen
kerta Puistolassa, kun seurakunta lähestyy näin lemmikkejä ja heidän omistajiaan. Myöskään eläinten siunaamista ei ole Puistolassa
aikaisemmin toteutettu.
Kirkkovaelluksen ovat
suunnitelleet Puistolan papit Laura-Elina Koivisto ja
Esko M. Laine. Kierroksen
aikana kohdataan erilaisilla
rasteilla teemoja, jotka liittyvät kissoihin ja koiriin sekä luomakuntaan. Ulla Welin ja Ritva Onnela lausuvat kissarunoja ja Esko M.
ja Tuija Laine lukevat otteita Hildegard Bingeniläisen
keskiaikaisesta Eläinkirjasta.
– Matkan varrella tutustutaan myös siihen, mitä Raa-

matussa sanotaan koirista.
Kissaa ei Raamatussa mainita. Koirat opiskelevat Isä
meidän -rukousta etsimällä
maastosta makupaloja. Jokaisen makupalan yhteydessä on yksi pyyntö, tai lause
Isä Meidän -rukouksesta,
paljastaa Esko M. Laine.
Vaelluksella luetaan Fransiskus Assisilaisen tunnettu
Aurinkolaulu, jota kuvittavat lasten piirrokset. Alle tunnin mittainen vaellus
päättyy Puistolan kirkon pihalle, jossa siunataan yhteisesti ihmiset ja eläimet.
– Tilaisuuden jälkeen on
tarjolla ”koirien kirkkokahvit ja kissojen kirkkomaidot” sekä yhteinen virsi:
Kaikki, joissa henki on, kiittämään jo tulkohon Herraa hyvällä riemulla, halleluja halulla, kertoo Esko M.
Laine.
Teija Loponen
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Koirat pääsevät
opiskelemaan
omistajiensa kanssa
Isä meidän -rukousta
Puistolan kirkon
lähistöllä.

aton jatko-osa.
Koko perheen suosikkielokuvan hulv
assa K4
Puhutaan suomea! K7, aikuisen seur
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Eläinten kirkkovaellus
Puistolassa su 8.9. klo 14.
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2–7-vuotiaille

Kultakutri
jja

kolme
uaa
hu
kkaarrh

Kinkereille kartanoon
– Maaseudulla pistäyty-

vä saattaa saada kutsun
kinkereihin, sillä kinkereitä pidetään monin paikoin joka kylällä. Vuosittain kinkereillä käy noin
65 000 suomalaista. Kaupunkilainen saattaa kysellä, mistä tilaisuudessa on
kysymys. Nyt Pukinmäen
kartanossa on keskiviikkona 11.9. klo 18.30 oiva mahdollisuus tutustua
siihen, mistä on kysymys,
kertoo Pukinmäen kap-

palainen Markus Kopperoinen.
Kinkerit, lukukinkerit
tai lukuset ovat olleet alun
perin kirkon pitämiä kristinopin kuulustelutilaisuuksia. Luku- ja opintaidottomia peloteltiin jalkapuulla vielä 1900-luvun
alussa, vaikka jalkapuu
oli ollut museossa jo vuosikymmeniä.
Turun Ruskosta tunnetaan vuodelta 1951 sananparsi, jossa todetaan:

Kolme on kovaa päivää,
tarhan kokoaminen, sian
hirttäminen ja lukuset.
Lukuset ovat olleet tilaisuuksia, joissa kirkonmiehet ja kyläläiset luontevasti tutustuivat toisiinsa.
Vanhan ajan rikkaaseen
perintöön pääsee tutustumaan nyt Pukinmäen
kartanossa, joissa lukusia ovat pitämässä kirkkohistorian dosentti, pastori Esko M. Laine sekä
Pukinmäen piirin työnte-

Back

kijät. Tarjoilusta huolehtivat Pukinmäen Martat.
Halutessaan voi pukeutua vanhan ajan tyyliin.
Lukusiin liittyvä Wanhan ajan messu pidetään
Pukinmäen seurakuntakodilla sunnuntaina 15.9.
klo 12.
TL

Lukuset
keskiviikkona 11.9. klo
18.30 Pukinmäen kartanolla,
Rälssintie 15.

la 7.9. klo 15,
alk. 5 €

Kehuttu jazzpianotrio
kokkaa innovatiivisen
keitoksen, mukana
eurooppalaisia,
afroamerikkalaisia ja
armenialaisia ainesosia

Kari Ikonen

ke 11.9. klo 19, alk. 8 €

Trio
Ala-Malmin tori 1
malmitalo.ﬁ
Liput (09) 310 12000
ja Lippupalvelu
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Lähimenot
Hautausmaan puita ja syyslintuja
Malmin hautausmaalle lähdetään tutkimaan puita ja
syysvaelluslintuja keskiviikkona 11.9. klo 18–20.
Hautausmaalla kasvaa erikoisia puulajeja ja vanhoista isoista puista löytynee myös monenlaisia lahopuun ystäviä. Lehtikuusessa saattaa lymytä vaikka kirjosiipikäpylintu.
Gardenian ja kaupungin ympäristökeskuksen järjestämälle retkelle lähdetään Malmin
hautausmaan kappelin edestä. Julkisilla lähimmäksi lähtöpaikkaa pääsee busseilla
70T, 73, 75. Retkelle voi osallistua myös lastenvaunuilla. Vapaa pääsy.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka arkipäivälle,
mm. ma Huru-ukot klo
9.30, ti keskustelukerho klo
13.15, ke tuolivenyttelyä klo
10, käsityökerho klo 12, to
taidekerho klo 12 ja pe Malmin
mukavat keskustelukerho
klo 11. Kahvila avoinna aamupäivät. Kirkonkyläntie 2.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: Englannin
keskustelukerho jatkuu 4.9. klo
11 Seijan johdolla ja ruotsin
5.9. klo 11 Tuulan johdolla.
Jäsenistön retki Orimattilaan,
Megamyynti-areenalle 22.10.
Tied. Ritva Lindqvist p. 050
303 9903 klo 9–11.
Bridgen peruskurssi
11.9.–27.11. yht. 10
krt, (ei 25.9. ja 13.11.),
ke klo 13.30–7.30
Syystien palvelukeskuksessa,
Takaniitynkuja 3. Kurssi on
maksuton, oppikirja 10 e.
Opettajana Jonne Jalava.
Ilm: Erkki Virta p. 040 961
3456 tai p. 310 24747.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti
3. Alkaen 15.9. klo 13–14.
Aluksi joka toinen su. Sopii
varttuneemmille kuntoliikunnaksi, sekä vasta–alkajille että
aikaisemmin harrastaneille.
Vetäjä Riitta Heleste, tied. puh.
040 720 7262 Järj. Korret
Kekoon ry. p. 0400 44 7022,
vapaaeht. maksu yhdistykselle.
Syystien palvelukeskus
Muistisairaudet ja lääkkeet
-luento to 5.9. klo 14–16,
ilm. 09 3104 6818, to 12.9.
Perennan vaihtotori sisäpihalla
klo 10–13, rottinkitöiden
myyntinäyttely klo 10–13, ja
tietoisku syksyn toiminnasta
klo 14–15. Konsertti Toimela
Brass kello 15–16.
Atk-opastus senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
ti, ke ja to, ajanvaraus infosta
p. 09 310 58413 tai paikan
päällä Takaniitynkuja 3.
Reino Rothin taidenäyttely
Syystien palvelukeskuksen
ravintolassa 15.8.–30.9.
UFOt liikkeelle
Taito-käsityökoulu Helskyn
Keskeneräisten käsitöiden
näyttely ke 21.8.–la 7.9.
Kaikilla käsitöiden tekijöillä
on keskeneräisiä käsitöitä eli
UFOja. Taito Helskyn jäsenet
asettavat esille mielenkiintoisia
UFOja tarinoineen. Näyttelyn
jälkeen työt lähtevät liikkeelle ja
palaavat myöhemmin syksyllä
valmiina. Avoinna ma–pe 9–20,
la 9–16. Järj. Taito Helsky.
Vapaa pääsy, Malmitalon parvi.
Eero Markuksela

Täyden kuun merkki – maalauksia, tekstejä ja valokuvia
Kiinasta to 29.8.–la 21.9.
Malmitalon galleriassa. Taiteilija
on tehnyt Kiinaan useita
työskentely- ja näyttelymatkoja.
Avoinna ma–pe 9–20, la
9–16. Vapaa pääsy.
Kino Kaiku Indie & kotimaiset
Lapsui & Lehmuskallio
-tribuutti to 5.9. klo 18.
Anastasia Lapsuin ja Markku
Lehmuskallion ohjaamia
elokuvia, mm. Sukunsa viimeinen (2010, 84 min, –S–). Kino
Kaiku on Malmitalon elokuvaklubi, avoin kaikille. Klubin
uusi elokuvasarja on Indie &
kotimaiset. Vapaa pääsy.
Elonkorjuu
Jukka Syrenius, Jari
Perkiömäki, Jussi Reunamäki,
Veli-Pekka Pessi, Zoltan
Karpati ovat ottaneet
progen haltuunsa! Malmitalo
to 5.9. klo 19. Liput 15 e.
Aili Ikonen & Tribute to Ella
Upeaääninen scatlaulun mestari esittää
kappaleita unohtumattoman
Ella Fitzgeraldin pitkän uran
varrelta Malmitalossa pe
6.9. klo 19. Liput 16/10 e.
Teatteri Hevosenkenkä:
Kultakutri ja kolme karhua
la 7.9. klo 15 Malmitalolla.
Suunnattu 2–7-v. Kesto
35 min Liput 5 e.
Kansanmusiikki-ilta
Esittäjänä Pohjois-Helsingin
musiikkiopisto, ma 9.9. klo
18 Malmitalo. Vapaa pääsy
Kari Ikonen Trio
Malmitalolla ke 11.9.
klo 19. Liput 8 e.
Klassikkosarja: Laulavat
sadepisarat
(Singin’ in the Rain)
Technicolor-väreissä hehkuva
komedia äänielokuvan tulosta
Hollywoodiin lienee kaikkien
aikojen kuuluisin elokuvamusikaali. Malmitalo to 12.9. klo 18,
kesto 103 min, S. Vapaa pääsy.

PIHLAJISTO
Kuntolentistä
Pihlajamäen Iskun kunto-

palloilijat (sekajoukkue)
kaipaavat joukkoonsa uusia
jäseniä. Vuorot ovat Pihlajiston
ala-asteella, Pihlajistontie 1,
ma 19.30–21 ja ti 18.30–20.
Pelimaksu/jäsenmaksu.
http://www.pihlajamaenisku.
fi/index.php?id=22

PUISTOLA
Puistolan VPK
Osallistuu lauantaina 7.9.
Puistola Päiville Puistolan
Torilla. Torilla voi tutustua
VPK;n toimintaan ja lähteä
mukaan aloittamaan
hyödyllinen harrastus vaikka
koko perheen voimin.
Puistotäti Pipa
hoitaa lapsia maksua
vastaan Leikkipuisto Nurkan
aidatulla alueella ulkona
ma, ti, to ja pe klo 9.30–12.
Lisät. 0400 645 210, pirjo.
metsaaho@pp.inet.fi

PUKINMÄKI
Syksyn tietokoneopastukset
Alkeiden opastusta tietokoneen käyttöön kirjastossa
aina ke klo 14–16 ja 17–19.
Enter ry:n ja työväenopiston
vertaisohjaajat antavat vierihoitoa kaikissa tietokoneeseen
liittyvissä kysymyksissä.
Opetus räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.
Ajanvaraus paikan päällä tai
soittamalla p. 09 31085072.
Maanantailukupiiri
Kirjaston syksyn ensimmäisessä istunnossa 9.9. on
käsittelyssä kolme kesällä
luettua teosta. Leo Tolstoin
Anna Karenina ja Tove
Janssonin Muumipappa ja meri
sekä Kesäkirja. Aloitus klo 18.
Lukupiiriläiset voivat noutaa luettavan teoksen varausmaksutta kirjastosta. Mukaan mahtuu
uusia jäseniä. Kenttäkuja 12.
BailatinoKids
eli lasten tanssilliset
liikuntaleikit pe 6.9. alkaen
Pukinmäkitalon peilisalissa,
Kenttäkuja 12. Syksyn hinta
45e. Ilm. ja lisätied. ohjaajalta:

kirsi.mattsson@elisanet.fi tai p.
040 5932165. Järj. Pukinmäen
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.fi.
BailatinoFitness
naisten tanssilliset lihaskuntotunnit pe 6.9. alkaen klo
18.30–19.30 Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Syksyn hinta 60e. Ilm. ja
lisät: kisa@pukinmaenkisa.
fi tai p. 050 581 4118.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
Teatterimatka Lahteen
Pukinmäen Kokoomus ry
järjestää teatterimatkan
Lahden kaupunginteatteriin
19.10. Tennessee Williamsin
menestysnäytelmään ”Kissa
kuumalla katolla”. Retken hinta
80 e sis. bussimatkat, teatterilipun, leivoskahvit, lounaan ja
Lahden historiallisen museon
Viipurin historia–näyttelyyn.
Ilm.: Daniela Wnukille tai Eira
Koskiselle, puh. 351 1155
tai kauko@kaukokoskinen.fi

mukaan oma pehmeä peitto.
Ainakin ruusuja
Päivi Uljaksen akvarelleja
–Ainakin ruusuja– 27.8.–14.9.
Ti–pe 13–18, la–su 11–15.
Galleria viileä punainen,
Päivöläntie 20.

TAPANINKYLÄ
Perhekahvila
Kaikille avoin MLL.n perhekahvila Tervapääskyn leikkipuistossa ma klo 10–11.30. Tule
mukaan! Tarjoilu 1,5e/perhe.
Lähimenot-palstalle voi
lähettää Koillis-Helsinkiä
koskevia menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat.
Toimitus voi muokata sekä
lyhentää tekstejä. Vinkit
tulee lähettää viimeistään
torstaina klo 15 mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon
lehteen. Vinkit voi lähettää
osoitteella teija.loponen@
lahitieto.fi

TAPULIKAUPUNKI
Enkeleitä, iloa ja valoa
Anneli Väisäsen taulunäyttely
Tapulikaupungin kirjastossa
26.8.–29.9. Esillä 32 taulua.

VIIKKI
Mikä papu?
Pensaspapu, härkäpapu,
salkopapu, ruusupapu…
-näyttely Gardenian vitriinissä
12.8.–26.9. Onko härkäpapu
oikeasti papu? Miksi papuja
pitää keittää? Gardeniassa
pääsee tutustumaan papulajeihin ja -lajikkeisiin sekä papujen
käyttöön; Gardenian vitriinissä
olevasta näyttelystä löytää
vastaukset moniin kysymyksiin.
Näyttely avoinna ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–su
klo 10–17. Vapaa pääsy.

SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa
Tupa auki jälleen Siltamäen
seurakuntakodilla ti ja pe klo
11–14 os. Jousimiehentie 5.
Siltamäen Nuorisoseura
Teatterilippuja on tarjolla:
Sukka, Nukka ja Tuulispää
21.9., Tohtori Zivago 1.10. ja
West Side Story Lahdessa
9.11., varaukset sinikka.putkonen@siltamaennuorisoseura.fi

TILITOIMISTOJA

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30.
To klo 11–14 tuolijumppaa,
tasapainon kehittämistä, sisä–
boccia ja pelikahvila. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie 4.
Tarkempi ohjelma www.tapanilan.elakkeensaajat.fi. Uudet
ja vanhat jäsenet tervetulleita
tutustumaan syksyn toimintaan
ja antamaan vihjeitä miten
toimintaa voitaisiin kehittää.
Uteliaitten Poppoo
Tapanilan Eläkkeensaajat
ry:n kerho koolla Tapanilan
Työväentalolla, Sompiontie
4, ke 18.9. kello 12, jolloin
vieraaksi saapuu Timo Uotila,
päivän aihe Minun Mosani.
Tapanilan kirjasto
Satutunnit 11.9. alkaen
joka toinen ke klo 9.30–10.
Kohdistettu kaikille 3–7-vuotiaille! Läksyhelpissä saavat
läksyjentekoon apua kaikenikäiset koululaiset. Läksyhelppi pidetään joka viikko ti, ke ja to klo
13–15. Ohjelmassa on myös
pienimuotoista askartelua.
Vauvojen lorutuokiot
Tapanilan kirjastossa joka
toinen ke 18.9. alkaen klo
10–10.20. Tule nauttimaan
rytmeistä ja riimeistä! Kaikille
alle 3-vuotiaille vauvoille ja
taaperoille huoltajineen. Ota

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

www.datamediatilit.fi
Puh.
010 328 4881

PALVELUJA TARJOTAAN

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

PALVELEVA ASIANTUNTEVA PUUKAUPPA
Akkutie 19, Tattarisuo, puh. 09 389 1596, 09 389 1582
Avoinna ark. 8-17, la. suljettu
-

Kaikki saha- ja höylätavarat - Paneelit – Listat
Koristelistat - Mdf-listat - Maalatut listat
Ruskeat ja vihreät kestopuut - Rakennuslevyt
MEL-levyt - Levyjen määrämittasahaus
Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

Toimipiste HEIKINLAAKSO
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
0400 600 660

KAIKKI AUTOOSI
RENKAAT - VANTEET
Edullisesti meiltä asennettuna. Myös rengashotelli.

VETOKOUKUT - TUULILASIT

Saat vetokoukut ja tuulilasit sekä defat meiltä asennettuna.

AUTOHUOLTO JA -KORJAUS
Kaikki merkit ja mallit. Korjaukset ja huollot nopeasti.

PESUT JA VAHAUKSET
Käsinpesut, vahaukset, kestopinnoitteet ja sisäpuhdistukset.

OTA TALTEEN
Voimassa 09/2013

TÄLLÄ
KUPONGILLA
Pesu/vahaus -20%
Auton huolto -10%
Rengastyö -20%
renkaiden oston
yhteydessä.

Koillis-Helsingin Lähitieto

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


Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

KESÄ 2013

KU31

KU39

KH19

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

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

4.9.2013

19

Erikoisvärjäys
alk.

77€

ŶŽƌŵ͘ĂůŬ͘ 87€

Voimassa
ϯϭ͘ϵ͘ϮϬϭϯĂƐƟ͘
P. 044 788 8488
sĂŶŚĂdĂƉĂŶŝůĂŶƟĞϴϴ,Ŭŝ
ƐĂůŽŶĐĂƌĂŵĞů͘Į
Parturi-Kampaamo

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie
ä i 6,
6 MALMI

Upeaa kiiltoa hiuksiisi Wellan väreillä!
Varaa oma aikasi pian!
www.zois.ﬁ
093515981

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

Syysterveisin
Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Alex, Sini, Terhi ja Outi

T:mi RENSARI

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy

Koillis-Helsingissä

040-7007878,
040-5938847

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU
Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.ﬁ
Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset

HYVINVOINTI

ma-pe 12-18.00
0400 879 386 /
388 2996
www.noop.fi

Kaikenlaiset
siivoukset, ikkunat,
pienremontit,
kodinjuhlat

Kotital.väh. 45 %

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 351 5981 www.zois.ﬁ

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

Huutokauppa Halli

ostaa ja tyhjentää
kuolinpesät,
muutto- yms.
jäämistöt.
Soita 040-751 4464.
Kaasutintie 27, Tattarisuo.

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

^ǇǇƐŬƵƵŶƚĂƌũŽƵƐ͗

sćƌŝΘZĂŝĚĂƚΘ>ĞŝŬŬĂƵƐ
LyhyetϳϬ͕ͲPuolipitkä ϴϯ͕Ͳ
Pitkä ϵϲ͕Ͳ

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
,ŝĞƚĂŬƵŵŵƵŶƟĞϭϲ
d/ͲWϭϬͲϭϴ͘ϯϬ͘ůĂϵͲϭϱ
ǁǁǁ͘ƐĂůŽŶƉĞƌĨĞĐƚ͘Į
Ɖ͘ϬϵͲϯϴϱϯϵϭϭ

Kampaamo-Parturi

Pirjo Lös
Löser
P
Piristä
syk
syksyäsi
hiusk
käsittelyllä!

09 - 340 2028
Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti
löytyy lehtitelineestä
Malmintorin
kauppakeskuksen
toisesta
kerroksesta
kahvila
Plaza Moccan
vierestä.

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

050 594 2992
kjkmestarit.ﬁ

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni
Ripsi+ kulmavärjäys

85€
21€

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

Kotitalousvähennysmahd.

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

YKSITYISTUNTEJA

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa
Englantia, italiaa,
espanjaa, ranskaa...
Kielikoulu Papukaija
rita.ahonen@sci.ﬁ

Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

HAMMASLÄÄKÄRIT

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Suuhygienistipalvelut

Lähitiedosta
löydät
lähiyritykset.

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3 puh. 222 7786 avoinna ark. 9-18, la 9-14 tai sop. muk.

Myös ilman ajanvarausta.

Malminraitti 12
00700 Helsinki

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

OGELISSA

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Sirkku Laine

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Puh. (09) 875 1868

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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)

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko



Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6
(KATUTASO)

Jalkahoitaja AT

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

Helenan

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341
www.ph-hammasasema.ﬁ



Koillis-Helsingin Lähitieto
ILMOITUSVARAUKSET
myyntipäällikkö Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTO
ON KELIAKIALIITON SUOSITTELEMA KAUPPA
YLIVOIMAINEN GLUTEENITTOMIEN TUOTTEIDEN VALIKOIMA
Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.ﬁ,
www.facebook.com/KCMTammisto

HINNAT VOIMASSA TO–SU 5.–8.9.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
SUSHIRASIAT:
YURI

KIKU

6 kpl Makeja
ja 6 kpl Nigiriä

UME

12 kpl Makeja

Varmista onnistuneet rapujuhlat ennakkotilauksella.
Tilaukset numeroon
050-3164 319 tai
irja.saarinen@citymarket.fi
Jätäthän sähköpostitilauksen yhteydessä myös
puhelinnumerosi mahdollisia tarkennuksia
varten.

AKATOMBO
4 kpl Makeja ja
4 kpl Nigirejä

90
90
90
90

8
15
7
9

kpl

kpl

kpl

kpl

PALAPAISTI

kalvottomasta ulkopaistista, Suomi

15

95
kg

Tammiston keittiö: Täytetty

KAALILAATIKKO

10

95
kg

Kahviostamme

KAHVI ja
LEIVOS

kylmäsavuporo-tuorejuusto

14

2

95

JAUHELIHA 17%
400 g
6,25 /kg

5.2 rs

-32%

Tammiston keittiö: Keitetty

TÄPLÄRAPU 30 kpl/
ämpäri koko +10

1,97 /kpl

59.-

Tammiston keittiö:
Pannuvalmis

Tammiston keittiö: Uunivalmis

Saaristomeren

pekoni-riistamauste,
varastoitu pakasteena,
Ranska

kokonainen

29

Tammiston keittiö:
Makulihan
hunajainen

ANANAS
HUNAJAMELONI
Lähes
900 tuotteen
ja
laaja hedelmä
vihannes
valikoima!

15

kg

VUOHENJUUSTOMAKKARA

Makulihan

2590
siivuina

kg

90

kg

29

kg

KORPPUKINKKU

1 17
29

SISÄFILEE
n.1,5 kg

95

9

95

kg

NEKTARIINI

erä

SAVUKIRJOLOHI

95

HK naudan takuumurea

VASIKAN
KOTLETTI

50

kg

VIIRIÄINEN

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks. 3,69 /rs
(9,23 /kg)

kg

BROILERIN
FILEEPIHVIT
3 kpl/500-520 g

90
kg

4

9,52-9,90 /kg, hunajamarinoitu ja naturel
Hinta ilman K-Plussa-korttia 5,73 /rs
(11,02-11,46 /kg)

-14%

95
rs

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

KEHÄ lll

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,
MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

www.k-citymarket.ﬁ

Tuusulanväylä

Tammiston keittiö: Tuore
Uuden sanon kaalista

BROILERIN
RINTALEIKE

Atria naudan

Valimotie

Tammiston keittiö::
Tuore naudan

Alko palvelee:
ma-pe 9-20
la 9-18

