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Sinikasta
Vuoden
Sisukas!
SIVU 8

Toni Ylen
Yrittäjä
040 577 7269

Matti Siltanen
040 464 0086

Pertti Kuikka
Yrittäjä, Lkv Ked
045 359 7727

Harri Sallankivi
0400 630 848

Sirpa Raussi
044 076 0618

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila
045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Marjut Kujansuu
050 371 9414

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Töihin meille?
Soita ja kysy lisää!
040 577 7269

[A]

Soita
ilmainen
asuntoarvio
050 361 5099

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO
OKT
Suositulla alueella 2-asuntoinen
tiiliverhoiltu talo 3 h, k + 2 h, kk,
yhteensä 103 m². Asunnot yhdistettävissä. Rv. 1973. Tontti 675 m².
Hp. 290.000 € Marjatie 4
PUISTOLA
OKT
Kivitalossa kaksi asuntoa 92 m² +
47m². Kellarikerroksessa autotallit/varastot 105m². Asunnot yhdistettävissä. Rv. -89. Tontti 723 m².
Hp. 390.000€. Kiviahontie 6 a
PUISTOLA
erillistalo
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. 298.000 €. Kassaratie
HEIKINLAAKSO
KT
Ensimmäisessä kerroksessa 2h,
k, kph 62 m² + las. eteläparveke.
Mh. 137.317 € + vo. 2.683 €.
Vapaa. Puunkaajatantie 29 D

TAPANINVAINIO
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Porttisuontie 7, (Ikean vieressä)
01200 Vantaa
Puh. 09 8233585
ark 10-20, la 10-17, su 13-16

Kiinteistönvälitys Oy

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

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

MARKKU
VILJANDER

TARJA
HAARANEN

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

Tehtaan edustajat paikalla
suunnittelu ja tarjous odottaessa

KOTIMAISET
LAKEUS DESIGN
KOMEROT NYT
ERIKOISHINNOIN !

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

IMMOLANTIE 54
4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²

TILAA KOMERO

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Tapanila Okt 143/269m²
6h,k, rt, kph/s, ask,h, pkh, khh,
3xwc, 2x vh, AT/var. Upea kivitalo
Tapanilan sydämessä. Valoisa, hyvin
rakennettu koti. Mh.598.000€.
Ripekuja 5. Kai Lehtola/044-514 0164
139913

ANNIS
MATTILA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PÄIVI
PIRNES

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

Tapaninkylä Okt 184m² + autotalli
7h, k, s, tkh+khh. Hyvällä paikalla
arkkitehdin suunnittelema ison perheen koti. Tontti 1031². Mh.580.000€.
Hietaniityntie 3.
Kirsi-Marja Johansson/040-594 8231,
Krista Suvinen/ 040-4875 040
1111235

Heikinlaakso Okt 128m²/160m²
3-4h, k, s, khh, takkah, varasto, työh,
at589m². Kodikas 1-tasoinen omakotitalo rauhallisella alueella.
Toimiva, valoisa koti pienelle
perheelle. Velaton lähtöhinta
285.000€. Kirvestie 4A. Kristiina
Kellander-Sinisalo 045-847 2272.
1103201
Pukinmäki Okt 87,5/111,5 m2
2-3 h,s,at. Jämäkkä v. 1990 valmistunut talo. Pariskunnalle, joka kaipaa
väljiä oleskelutiloja. Mh. 370.000€.
Tapperinkuja 3a.
Kristiina Kellander-Sinisalo/
045-847 2272
140045
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

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
Tapaninvainio pt 110/126 m2
4h,k,s,at. Remonttia kaipaava
yksitasoinen asunto. Oma 850 m2
tonttiosuus. Mh. 259.000€
Karhusuontie 84 A Kristiina
Kellander-Sinisalo/045-847 2272
140001
Puistola Pt 92,5m²+56m²
3-4h, k, s, thk, khh. Rauhallisella alueella v. -98 rakennettu kolmikerroksinen huoneisto. Tässä huoneistossa
on monikäyttöistä tilaa mm. käynti
olohuoneesta terassille ja yk:ssa
parveke . Mh.380.000€. Nummitie 13.
Kirsi-Marja Johansson/040-594 8231
1109031

Paloheinä Rt 94m2
4h,k,kph/s,wc. Kauniisti remontoitu
kodikas 1-tasoinen koti Paloheinän
pientaloalueella. Toimivat huonetilat, kaunis keittiö ja saunaosasto.
Turvallinen pihapiiri. Mh. 327.000€.
Saramäentie 37.
Kai Lehtola/044-5140164
140283
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
Vuosaari Kt 36,5m²
1h,kk. Valoisa, siistikuntoinen
tyylikkäästi v.2008 remontoitu
koti Vuosaaressa. Hissitalo.
Mh.119.000€. Ulappasaarentie 8 C.
Krista Suvinen/ 040-4875 040
1111409

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
Kristiina
Johansson-Torvinen Kellander-Sinisalo
040 594 8231
045 847 2272

Ilpo Korpi
040 537 1323

Aurora Simonen
050 358 7205

Kai Lehtola
044 514 0164

Markku Vuorinen Pertti Kanon
046 812 5696
040 758 7596

Krista Suvinen
040 487 5040

Markus Vuorinen
046 812 5697

Timo K .Nieminen Tero Laurila
0400 600 359
040 088 5662

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

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

Kristiina Diomin
046 812 5691

Tuomas Jääskeläinen
050 306 1771
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Pääkirjoitus

Kun ostat silmälasit, saat

KAUPAN PÄÄLLE

60 PIILOLINSSIÄ - JOPA MONITEHONA!

Positiivista

ETUSI

Vähin
tään

64,90€

Viime viikolla vietettiin jälleen Positiivareiden
vuonna 1991 laman alla lanseeraamaa Positiivisuusviikkoa. Viikon tavoitteena on nostaa
esille myönteistä asennetta ja löytää iloa arjesta.
Positiivarit Oy ja Suomen Nuorkauppakamareiden raati valitsevat vuosittain jonkun henkilön Vuoden Positiivisimmaksi Suomalaiseksi.
Tänä vuonna tuon tittelin sai muusikko Elastinen. Television musiikkikilpailuista tutuksi tullut nuori mies saa iloisella ilmeellään ja myönteisellä suhtautumisellaan aikaan hyvää mieltä
ja hymyä. Niitä tarvitaan, etenkin kun uutiset
kertovat lähes päivittäin uusista lomautuksista,
irtisanomisista ja muista ankeista asioista.

seisen yrityksen palveluja uudelleenkin. Väsymystä ei saa näyttää, sairastua ei voi ja mahdollisten ongelmien ei saa antaa näkyä päälle
päin. Hyvin suuri osa koillisen yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Työntekijöitä paikkaamaan yrittäjän sairaspäiviä tai lomia ei ole.
Kun aika suuri osa täkäläisistä yrittäjistä on
lisäksi jo keski-iän reippaasti ylittäneitä, nousee jaksamisen kynnys entisestään. Tähän jaksamiseen haluavat Helsingin Yrittäjät paikallisyhdistyksineen antaa apua esimerkiksi Yrittäjäpäivän kaltaisella tapaamisella. Yrittäjätapaamisissa voi löytyä erilaisia yhteistyön muotoja,
saada vertaistukea ongelmiin ja neuvoja niiden
ratkaisemiseen. Yksin ei kannata jäädä.

Viime viikolla vietettiin myös valtakunnallista

Yrittäjäpäivää. Yrittäjä jos kuka tarvitsee positiivista asennetta jaksaakseen porskuttaa. Yrittäjien Koillis-Helsingin paikallisosasto järjesti
Yrittäjäpäivänä paikallisille yrittäjille tapahtuman, jossa aamupalan äärellä keskusteltiin leppoisasti kunnallisvaltuutettujen kanssa ja sen
jälkeen huollettiin kehoa liikuntahetken muodossa.
Yrittäjien jaksamiseen vaikuttaa terveyden
ohella myönteinen asenne enemmän kuin ehkä tulee ajatelleeksikaan. Yrittäjän asenteella ja
mielentilalla on iso vaikutus myös asiakkaiden
tyytyväisyyteen ja siihen, että he käyttävät ky-

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

Ensi viikolla koetaan kaksi mielenkiintoista tapahtumaa. Piispa Irja Askola tulee katsastamaan Malmin seurakunnan toimintaa ja ylipormestari Jussi Pajunen saapuu kuulemaan Malmin asukkaiden toiveita
ja murheita. Meille annetaan siis
vaikuttamismahdollisuuksia,
jotka kannattaa käyttää hyödyksi. Positiivisesti ja myönteisellä asenteella!
Teija Loponen

Tervetuloa!

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

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!

TARJOUKSET
VOIMASSA
12.-14.9.2013

K-MARKET PUKINMÄKI ON HYVÄ KALAKAUPPA

Tuore Norjan
LOHIFILEE

7

Tuore
VILLI SIIKA

6

99

kg
2kpl/talous

99
kg
Suomi

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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Rappiotilaisesta alikulusta
kuoriutui kaupunkitaidetta
keskiviikkona. He etsivät
omia töitään keraamisilta
laatoilta, joista osaa peittää
vielä sininen suojakalvo.
– Olihan tästä vähän pelottava kulkea, varsinkin pimeällä, myöntää tyttöjoukko.
Enää ei tarvitse pelätä,
sillä illan tullen tunnelissa
syttyvät valot. Tulossa on
myös musiikkia.

Koululaiset etsivät omia töitään. Taideteosten pohjana on neljä noin 3 x 14 metristä seinää, jotka rakentuvat
taiteilijoiden suunnittelemista keramiikkalaatoista.

Jakomäki
Jakomäen peruskoululaiset voivat syystäkin kulkea ylpeinä Alppikylän ja
Jakomäen välistä tunnelia. He ovat hävittäneet alikulun ankeuden piirtämällä
nopeassa tempossa kuvia, jotka kaksi ammattitaiteilijaa ovat siirtäneet seinille.
Alikulun päällä jyrisevät
Lahdenväylää edestakaisin
kiitävät autot. Nyt niiltä on

helppo sulkea korvat, koska
aisteille on annettu muuta
tekemistä. Kulkija kohtaa

käytävässä noin 500 piirrosta. Alikulun ympäristö on
täysin siistitty.

Seinätaiteesta vastanneita koululaisia pääsi mukaan
tiedotustilaisuuteen viime

Yhteisöllinen taideteos jakaantuu kahteen osaan. Jakomäen ostoskeskuksen
puoleisen kaistan alla on
Fiskarsissa asuvan taiteilija
Karin Widnäsin toteuttama
teos Rock Art. Widnäs on
saanut lapsilta kauneuteen
liittyviä sanoja. Niitä tuli yli
sata. Hän kopioi kaikki
koululaisten piirtämät sanat
käsin ikiaikaiseen posliinipintaan.
Pappa. Muru. Perhe. Rakas. Söpö. Kaunis. Niitä lukiessa suu taipuu hymyyn, ja niin on tarkoitus.
Alppikylän puoleiselta seinältä löytyy Talmassa asuvan taiteilija Pekka Paikkarin teos Täältä tullaan
elämä, siirtokuvatekniikalla
muodostettu sarjakuvamainen kollaasi, jonka nimi tulee Tapio Suomisen nuorisoelokuvasta. Koululaiset ovat
piirtäneet kuviksi muusikko
Palefacen kappaleen Helsinki – Shangri-La.

Pekka Paikkari
arvelee Brodan
olevan ainoa
esikaupunkialueen
taidehanke,
joka jäi jäljelle
Helsingin
designjuhlavuodesta.

Pekka Paikkari arvelee
Brodan olevan ainoa esikaupunkialueen taidehanke, joka jäi jäljelle Helsingin
designjuhlavuodesta. Hankkeen nimi on Savi ja puu
kaupungissa. Toteutuksen
taustalta löytyy hankevetäjien lisäksi useita hallintokuntia sekä Lähiöprojekti.
Tunnelityöstä syntyi myös

sarjakuvateos nimeltä Broda – Jakomäestä kuuhun ja
muita tarinoita, johon kahdeksan Jakomäen peruskoulun oppilasta on tehnyt
omat sarjakuvatarinansa.
Siinä heitä auttoi Sarjakuvakeskuksen opettaja, malmilainen Antti Hintsa.
– Hankkeessa kutsuimme tätä tunnelia Jakomäen Broadwayksi, joka lyheni muotoon Broda, kertoo
Paikkari.
Pirjo Pihlajamaa

MPS:n ja PuiU:n paikallistaisto luvassa perjantaina. Sivu 13.
www.facebook.com/
lahitieto

Ylipormestari kuulee malmilaisia
TE IJA LOPON E N

Ylipormestari Jussi Pajunen esikuntineen saapuu malmilaisten vieraaksi
asukasiltaan ensi viikon torstaina. Esille ovat nousemassa muun muassa
ekologisuus, täydennysrakentaminen ja nuoret sekä joukkoliikenne.
Malmin seutu ja alueen yritysten haasteet ovat Pajuselle vanhastaan hyvinkin tuttuja, sillä heidän perheyrityksensä Edvard Pajunen
Oy rakensi aikoinaan AlaMalmin Ostoparatiisin, jo-

ka sittemmin muuttui kauppakeskus Novaksi.
Asukasilta järjestetään
Malmi-Seuran ja kaupungin
yhteistyönä. Malmi-Seuran
puheenjohtaja Maria Laurila kertoo, että viime päivinä
malmilaisia on mietityttänyt
erityisesti malmilaisten liikeyritysten ja kauppojen tulevaisuus.
– Malmillahan on perinteisesti ollut vuosikymmeniä aluetta palvelleita perheyrityksiä, kuten Malmin
kirjakauppa, Foto-Mannelin ja Laukku-Vakka. Näi-

Ylipormestari Jussi Pajunen

den kohdalla, kuten muutamissa muissakin yrityksissä, yrittäjä on eläköitynyt,
tai eläköitymässä. Kuinka
voisimme ylläpitää tämäntyyppisiä perinteitä alueella,
Laurila pohtii.
Hän lisää, että Pk-yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä ja alueen monipuolistajia. Heidän toimintaolosuhteidensa helpottamista jollakin keinoin pitäisi pohtia.
Malmilaisia kiinnostaa
myös kovasti, toteutuuko
asemalaiturin päälle rakennettu liikekeskus joskus.
Muita aiheita ylipormestarin asukasiltaan ovat jouk-

Malmintorilla riittää väkeä etenkin markkinoiden
aikaan. Siksi ihmetelläänkin, miksi torin kiveystä
ei pidetä hyvässä kunnossa. Toinen vuosikausien
ihmettelyn aihe on ollut vesiallas, jossa vesi ei pysy.
Torialueesta toivottaisiin muutenkin viihtyisämpää.

koliikenne, työpaikat, ekologisesti järkevä kaupunkiympäristö, lähikoulut,
hallittu täydennysrakenta-

minen, Malmille tyypillinen
monipuolinen kaupunkirakenne ja historian kerrostumat. Esille nousevat myös

Ylipormestarin
asukasilta
Malmitalolla torstaina 19.9.
klo 18.30–20.30.
Ihmisäänet-kuoro ja Helsinki
Ukulele Collective esiintyvät
ennen asukasiltaa Veera
Railion johdolla klo 18.

rakenteilla oleva Malmin
sairaala, Malmin vanhat rakennukset ja koulujen pihojen ja leikkipuistojen hyödyntäminen lähiliikuntapaikoiksi sekä nuorten tilat.
Yleisenä huolena on myös
se, jäävätkö Malmin kaltaiset vanhat esikaupunkialueet jalkoihin keskityttäessä
uusien liitosalueiden ja uusien asuinalueiden, kuten Kalasatama, kehittämiseen.
Teija Loponen
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Uusi verkko-opas
omakotiasujalle

Piispa Irja Askola
tarkastaa Malmin

Helsingin rakennusvalvontavirasto on julkaissut
Omakotiasukkaan oppaan, joka antaa neuvoja ja
ohjeita helsinkiläisille omakotiasujille.
Kiinteistön haltija vastaa

Piispa Irja Askola aloitti piispakautensa tutustumalla
ensin hiippakuntansa seurakuntiin. Nyt hän aloittaa
varsinaiset piispantarkastukset. Ensimmäisen
tarkastusmatkan kohde on Malmin seurakunta.
Piispan ohjelma Malmin seurakunnan alueella on varsin monipuolinen ja hän tulee tapaamaan
myös monia muita kuin varsinaisia
seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia.
Piispantarkastuksen yhteydessä järjestetään pienyrittäjille kutsutilaisuus torstaina 19.9. Helmi
Liiketalousopiston ja Haaga Helian tiloissa. Teemana on Pienyrittäjän arki. Mukana ovat muun
muassa Helmi Liiketalousopiston rehtori Juha Ojajärvi, KoillisHelsingin yrittäjien puheenjohtaja
Marja-Leena Kajander sekä seurakuntayhtymän pienyrittäjäprojektin vetäjä Juha Hietanen.

KI R KON KUVAPAN KKI,
AAR N E OR M IO

Ajankohtaisia asioita kaupungin sosiaalitoimen ja seurakunnan
diakonian toiminnasta käsitellään
perjantaina 20.9. Malmin sosiaalija terveysalan oppilaitoksella.
Kolmas suurempi järjestetty tapaaminen on vapaaehtoistoiminnan ilta perjantaina 20.9. Viikin
kirkolla. Avoin tilaisuus sisältää
musiikkia ja tietoa Malmin seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta.
Piispantarkastus päättyy messuun Malmin kirkossa sunnuntaina 22.9. klo 10. Messussa siunataan matkaan nimikkolähetti Katriina Mäkelä, joka on työskennellyt Senegalissa 30 vuotta.
Teija Loponen

Irja Askola

kiinteistön kunnosta, joten
omakotiasumiseen sisältyy
monia tehtäviä ja velvollisuuksia.
Omakotiasukas huolehtii
kiinteistön kunnon seuraamisesta, tarkastusten pyytämisestä, rakennusten ja pihapiirin ylläpidosta sekä lähes jatkuvasta kunnostuksesta. Toisinaan voi joutua
pohtimaan, mitkä tehtävät
kuuluvat omalle vastuulle,
tai mitkä toimenpiteet edellyttävät lupaa. Omakotiasukkaan opas neuvoo tarvittavien tehtävien hoitamisessa ja ohjaa lupa-asioissa.
Omakotiasukkaan tietopaketti käsittelee muun
muassa vanhojen omakotialueiden suojelua, kaavoituksen ja asemakaavan vaikutusta omakotialueiden
rakentamiseen, sekä rakentamiseen ja korjaamiseen
tarvittavia lupia, piharakentamista, energiahuoltoa,
paloturvallisuutta, tontin
vuokraamista, kiinteistöveroa, katujen ylläpitovastuiden jakautumista, postinja-

kelua sekä asuntoalueen järjestyksenpitoa.
Idea oppaaseen tuli Kanta-

Helsingin Omakotiyhdistyksestä, joka on Suomen
vanhin omakotiyhdistys.
Oppaan on koonnut Helsingin rakennusvalvontavirasto, mutta se sisältää myös
muissa Helsingin virastoissa
hoidettavia asioita.
Julkaisu toimii ensisijaisesti verkkojulkaisuna, jota rakennusvalvontavirasto
jatkossa täydentää ja päivittää. Verkkojulkaisun tekstilinkkien avulla lukija etenee
helposti itseään kiinnostavan tiedon luokse. Oppaasta tehdään lisäksi painettu versio, joka ilmestyy nyt
syyskuussa. Painettuun julkaisuun voi tutustua rakennusvalvonnan palvelupiste
Tellingissä.
Oppaan selattava Flashjulkaisu sekä tulostettavissa tai omalle koneelle ladattavissa oleva PDF-julkaisu
löytyvät rakennusvalvontaviraston Julkaisut -sivulta.
TL

Automies yllytti nyrkin puhumaan
Pukinmäki, Malmi
Automies, 36, joutui jarruttamaan voimakkaasti, koska toinen
autoilija kiilasi automiehen eteen Pukinmäessä viime viikon
maanantaina iltapäivällä.
Automiehelle tuli tunteita, jotka saivat hänet seuraamaan
48-vuotiasta kiilaajaa Malmille. Automies sai kiilaajan kiinni
ja läksytti tätä niin, että kiilaaja tempaisi automiestä nyrkillä
naamaan ja hyppeli automiehen ajopelin konepellillä. Meuhkaavien miesten vuoksi useampi poliisi sai töitä. PP

Laskeva aurinko sai kaksi yhteen
Liikunta on tärkeää pitkää päivää tekeville yrittäjille ja siitä saatiin nauttia ohjatun asahi-tunnin muodossa
Tapanilan Urheilukeskuksessa.

Yrittäjät ja valtuutetut kimpassa
Valtakunnallisen
Yrittäjäpäivän kunniaksi
Helsingin Yrittäjien KoillisHelsingin paikallisosasto
kutsui viime torstaina
koolle paikallisia yrittäjiä
ja kaupungin-valtuutettuja
keskustelemaan ja sen
jälkeen kevyeen jumppaan.
– Parituntisten parkkipaikkojen

puute katujen varsilla vaikeuttaa asiakkaiden tuloa Malmin keskustaan
etenkin talvella, harmitteli Harri
Karppinen.
– Tapanilassa Päivöläntien ja Kuulijantien risteys on vaarallinen, kun
jalankulkijat kulkevat ajorataa pitkin, toi esille Eeva Rajamäki.
– Meidän kaupunginvaltuutettujen valta on rajoitettua, mutta kyllä
me yritämme esille tuotuja epäkohtia

viedä eteenpäin, lupasi RKP:n tapanilalaisvaltuutettu Björn Månsson.
Tapanilalaisyrittäjiä kiinnosti
myös Viertolantien varren teollisuustonttien tulevaisuus.
Kokoomuskaupunginvaltuutettu
Kauko Koskinen Pukinmäestä muistutti, että siinä vaiheessa kun asiat
tulevat lautakuntaan, saattaa jo olla
hieman myöhäistä vaikuttaa niihin.
Kolmas paikalle ehtinyt kunnallispoliitikko, kokoomuksen puistolalainen varavaltuutettu Heimo Laaksonen nosti esille Tattarisuon, joka
on suuri työllistäjä Koillis-Helsingissä ja tärkeä alue pienyrittäjille. Siitä
tulee pitää kiinni kynsin ja hampain.
Samoin lentokentästä.
Koillisen yrittäjien hallituksen jäsen Topi Turunen muistutti, että Tattarisuon yritysalueelta mahdollisesti
koituva melu on mitätöntä sen rinnalla, millaiseksi lentomelu koillises-

sa nousee, jos Malmin lentokenttä
lakkautetaan ja sen jälkeen Helsinki-Vantaa voi ottaa kolmoskiitoradan käyttöön. Se lisäisi lentomelua
nimenomaan tähän suuntaan.
Kovin pitkällistä keskustelua reiluun tuntiin ei mahtunut, kun siihen
sisältyi myös yrittäjiin liittyvä tietoisku ja Helsingin Yrittäjien kehittämispäällikkö Kaisa Välivehmaan tervehdys.
Siitä kuitenkin oltiin varsin samanmielisiä, että yrittäjien ja valtuutettujen tapaamisia koitetaan jatkossa järjestää kahdesti vuodessa, jotta
useammalla valtuutetulla olisi tilaisuus päästä kuulemaan yrittäjien toiveita ja näkemyksiä.
– Teemme parhaamme, jotta tämäkin toive toteutuisi, lupasi KoHY:n
puheenjohtaja Marja-Leena Kajander.
Teija Loponen

Pukinmäki
Henkilöauton kuljettaja rysäytti moottoripyörän perään Pukinmäenkaaren ja Tapaninvainiontien kiertoliittymässä toissa
sunnuntaina kello 18.55. Poliisin arvion mukaan Pukinmäenkaarelta tullut autoilija oli voinut sokaistua ilta-auringosta. Polvensa ja ranteensa loukannut moottoripyöräilijä välttyi vakavammilta vammoilta. PP

Rattijuoppo lähti lenkille
Pukinmäki
Poliisipartio pysäytti Kehä I:stä itään autoilleen miehen Pukinmäen asemasillan alla olevalle bussipysäkille varhain toissa
sunnuntaina kello 01.50. Kuljettaja puhalsi 1,15 promillea.
Kun poliisit ohjasivat päihtynyttä poliisiautoon, otti hän jalat
alleen ja pinkaisi Kehätien yli Pukinmäen suuntaan. Poliisi
tavoitti miehen iltalenkin jälkeen Pukinmäen asemalaiturilta.
Asian tutkintanimikkeiksi tuli rattijuopumus, haitanteko
virkamiehelle ja huumausainerikos, sillä mieheltä löytyi vielä
muutama gramma amfetamiinia. PP

Virolaiskuski ajoi kovassa humalassa
Malmi
Kansalainen ilmoitti seuraavansa Malminkaarella mahdollista rattijuoppoa toissa sunnuntaina kello 21 aikoihin. Poliisi ehti hätiin Tattariharjuntiellä. Seurattu mies oli Virosta ja
3,28 promillen humalassa. Poliisi otti miehen ajokortin kuivumaan. PP
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Koillisen oppilaskunnat koolle
Helsingissä järjestetään
syys–lokakuussa
peruskoulujen, lukioiden
ja Stadin ammattiopiston
oppilaskuntapäiviä.
Tilaisuudet ovat
osa nuorten Ruutivaikuttamisjärjestelmää.

Nukketeatteria Kirpputori
Yhteislaulua Liikuntarasteja
Tutustu partiotoimintaan
Pelejä ja yhdessäoloa nuorille

Suomenkielisten peruskoulujen oppilaskunta-

päivät pidetään alueellisesti, koillisen alueen koulujen kokouspäivä on ensi keskiviikkona.
Päivillä pohditaan yhdessä kevään Päättäjämiitissä esille tullutta nuorten toivetta siitä, että oppilaat voisivat olla enemmän mukana opetuksen suunnittelussa ja käsitellään opetussuunnitelman arvopohjaa. Oppilaskuntapäivillä aloitetaan

myös valmistautuminen kevään ylipormestarin
oppilaskuntapäiviin.
Ruotsinkielisten ala-asteiden oppilaskunnnat
kokoontuvat tiistaina 1.10. ja suomenkielisten
lukioiden oppilaskunnat 22.10.
Helsingin kaupungintalolla järjestetään RuutiExpo 8.11. Tapahtuma on avoin kaikille yläasteiden, lukioiden ja ammatillisten oppilaitos-

ten oppilaille ja opiskelijoille. Sen tavoitteena on
näyttää nuorille, miten eri tavoin Helsingissä voi
vaikuttaa. Luvassa on työpajoja, nuorten ja päättäjien pyöreän pöydän keskusteluja sekä Ruudin
ydinryhmään ehdolla olevien nuorten vaalidebatteja. RuutiExpon järjestää nuorisoasiainkeskus,
Ruuti-oppilaskuntapäivät järjestää opetusvirasto.

makkaraa hotdogeja
juureksia dippikastiketta
kahvia pullaa mehua

Mosastrike, peruskouluikäisten
tyttöjen ja poikien keilailukerho

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.

Pukinmäen seurakuntakoti ja Porttikahvila
Seurakuntakoti, Säterinportti 3
Klo 10.30 Seurakuntakodin ikoneiden esittely
Klo 11.00 Päivän rukoushetki
Rovasti Raili Lehtinen ja pastori Markus Kopperoinen

Pukinmäen VPK, Eskolankuja 4

Marttojen ja seurakunnan järjestämä tarjoilu:
kauden juureksia ja dippikastiketta

Tutustu Pukinmäen VPK:n toimintaan ja paloautoon

Pukinmäen Kukka, Eskolantie 1
Kukkaesittelyä

Pukinmäen K-Market, Eskolantie 2
Kahvitarjoilu ja kassien jakoa

Säveltäjänpuistossa

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

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.

TAPAHTUMAA OVAT TUKENEET:

Koordinaattori: Pukinmäki-seura ry

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

Teija Loponen

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

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa
ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi
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Kaikki alkoi
Puotilan kartanosta
Malmin Virkistyskeskuksen
kauppojen taustalla on noin
vuoden takainen tilanne,
jossa Krishnaliike ISCKON
Suomessa -niminen
yhdistys teki avoimeen
myyntiin pistetystä Puotilan
kartanosta 250 000 euron
tarjouksen Helsingin
kaupungin kiinteistöviraston
käyttämälle yksityiselle
kiinteistövälittäjälle. Jo pitkään
monin eri keinoin kartanoa
kaupitellut kiinteistövirasto
lupaili kartanoa yhdistykselle,
joka satsasi Puotilan
kartanon kuntotutkimuksiin
ja suunnitelmiin liki
40 000 euroa.

Kiinteistövirasto haluaa myydä viimeksi asukastalona olleen suojellun hirsisen päätalon ja kutomis- ja puutyöharrastajien käyttämän
sivurakennuksen 250 000 eurolla.

Virkkari-kauppaa ei ole
kirkossa kuulutettu
Malmi

Kiinteistölautakunta ei nähnyt moitteen
sijaa tekemässään päätöksessä, joka koski
Malmin Virkistyskeskuksen eli asukastalo
Virkkarin entisten tilojen myyntiä 250 000
eurolla Krishnaliike ISCKON Suomessa
-yhdistykselle.
Kiinteistökaupasta tehtiin kunnallisvalitus, jossa vaadittiin, että
lautakunnan on kumottava kiinteistön alihintainen myyntipäätös

ja järjestettävä myynnistä tarjouskilpailu. Valittaja katsoi, että myyjäpuolella on oma lehmä ojassa.
Kiinteistölautakunta käsitteli va-

litusta elokuussa ja päätti toimineensa Malmin kaupassa pykälien mukaan.
Kauppaa ei ole vielä kirkossa kuulutettu. Krishnaliike maksaa loput kauppasummasta, kun
sille on myönnetty lainvoimainen
poikkeuslupa harjoittaa kartanossa suunnittelemaansa toimintaa.
Nykyinen asemakaava ei salli kaikkia krishnojen aikeita. Jos
poikkeuslupaa ei tule, kauppa
purkaantuu ja kiinteistövirasto
joutuu palauttamaan 25 000 eu-

ron etumaksun.
Virkistyskeskuksen kahden rakennuksen arvosta oli pyydetty lausunto Newsec Valuation Oy:ltä. Lausunnon (annettu
20.5.2013) mukaan kiinteistön
markkina-arvo oli 310 000 euroa.
Arviossa sanotaan tarkkuudeksi
plus miinus kymmenen prosenttia. Nyt tyhjänä olevien rakennusten korjauskustannukset on alustavasti arvioinut ostaja.

Kaupan tultua julki, nousi siitä Puotilan seudun asukkaissa vastalauseiden myrsky,
jonka seurauksena kartanosta otettiin vastaan uusia tarjouksia. Krishnaliike ei saanut jättää uutta tarjousta. Itähelsinkiläinen yrittäjäjoukko
tarjosi saman kuin yhdistys,
250 000 euroa. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa tammikuussa ja hyväksyi neljän tarjouksen joukosta paikallisten yrittäjien tarjouksen. Kaksi
lautakunnan jäsentä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Krishnaliike haastoi päättäjät Helsingin hallinto-oikeuteen. Se ei ole vielä käsitellyt asiaa.
Huhtikuussa kiinteistölautakunta kokoontui käsittelemään oikaisuvaatimusten tulvaa. Peräti 38 oikaisuvaatimuksessa vaadittiin
myyntipäätöksen perumista. Myös vetoomuksia ja kannanottoja saanut lautakunta taipui ja päätti, että Puotilan kartanosta pitää järjestää uusi tarjouskilpailu. Lautakunta suositti kartanolle tehostettua vartiointia.
Tilakeskuksessa alettiin lepytellä krishnayhteisöä lupauksella myydä sille Latokartanontiellä oleva Malmin Virkistyskeskus. Kohteesta ei järjestetty minkäänlaista kilpailua.
Pirjo Pihlajamaa

Pirjo
Pihlajamaa

Pukinmäessä rakennettu ilman lupaa
Pukinmäki
Helsingin kaupungin
rakennuslautakunta on
päättänyt seisauttaa
Pukinmäessä pitkään ja
hartaasti rakennetun paritalon
työmaan.

Tontille on annettu lupa rakentaa

paritalo tammikuussa 2000. Sen
jälkeen rakennuttajalla ei ole kaikki mennyt kuin Strömsössä ja naapurit ovat joutuneet sijaiskärsi-

jöiksi nikkaroinnin pitkittyessä.
Vuonna 2010 työmaalle on
haettu kolmen vuoden jatkoaikaa.
Lautakunta lupasi jatkoa vain
25.11.2010 asti, mistä rakennuttaja valitti hallinto-oikeuteen. Valitus hylättiin.
Marraskuussa 2011 rakennuslautakunta pisti kovempaa piippuun ja määräsi rakennuttajalle
tuntuvat sakot, ellei talotyömaa
pian valmistu. Rakennuttaja lähetti sakkopäätöksestä valituksen

Helsingin hallinto-oikeuteen, joka
tällä kertaa kumosi lautakunnan
päätöksen.
Rakennuttaja on jatkanut taloprojektia ilman lupaa, sillä rakennuslupa on vanhentunut eikä uutta ole haettu. Arvion mukaan työmaasta on valmiina noin kolmasosa.
Rakennusvalvontaviraston rakennustekninen osasto antoi luvattomalle työmaalle heinäkuussa

keskeytysmääräyksen. Rakennuttaja jätti rakennuslautakunnalle
vastineen. Rakennuttajan mielestä
hanke on joutunut kohtuuttoman
epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen.
Rakennuttaja anoi lupaa saada rakentaa talolle muun muassa kantavat seinät ja vesikaton tämän vuoden loppuun mennessä. Vastineessa uskotaan, että sisäänmuuttotarkastus olisi valmis
31.12.2015 mennessä ja loppu-

katselmus 1.12.2016 mennessä.
Rakennuslautakunta on käsitellyt asiaa jo kolmesti. Kaksi kertaa
asia jäi pöydälle. Elokuun lopussa lautakunta päätti, että pysyttää rakennusvalvontaviraston rakennusteknisen osaston antaman
keskeytysmääräyksen voimassa.
Virasto voi tarvittaessa pyytää poliisilta apua. Päätös on valituskelpoinen.
Pirjo
Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

7

11.9.2013

Tarjoukset voimassa to-su 12.-15.9. ellei toisin mainita.

K-citymarket MALMIN
MAMMUTTI - uudistukset jatkuvat!

Oma
kalasavustamo!

Uudistunut
leipäosasto!

Oman savustamomme savukalaa on taas saatavilla! Kalamestarimme huolehtii että jatkossa oman
savustamon tuoretta savukalaa on saatavilla aina - kannattaa kokeilla!
Uudistimme myös leipäosastomme palvelemaan Sinua paremmin.
Ja lokakuussa tapahtuu lisää: Marian Konditorian jauholeipomo aloittaa toimintansa!

Oman savustamon
SAVUSTETTU LOHIFILEE
Tarjous voimassa to-la 12.-14.9.

95
13
kg

Tarjous voimassa to-la 5.-7.9.

99
0

Fazer PUIKULAT
450-550g
Rajoitus 3 pss/talous

!

ERÄ

kg
(4,30/kg)

HK KARJALANPAISTI
500g
Rajoitus
2 rs/talous

299
rs
(5,98/kg)

00
1

pss
(1,82-2,22/kg)

KUKKAKAALI
Suomi

29
1
kg

95
15
kg
Viro

Primulan
ROUHECIAPATTA 280 g
4 kpl/pss

199

Valio
OLTERMANNI JUUSTOT
900g-1 kg
Rajoitus
2 kpl/talous

599
kpl
(5,99-6,66/kg)

kpl
(7,11/kg)

COCA-COLA
1,5 L 4-pack (sis pnt 1,60)
Rajoitus 2 pak/talous

Paulared OMENA
Puola

99
4

99
0

pak
(0,83/L).

kg

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

Meillä paistettu
PIRKKA RANSKALAINEN
PATONKI 230g

!

ERÄ

Tuore KUHAFILEE
Säävaraus!
Tarjous voimassa to-la 12.-14.9.

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

HENKILÖTIETO

Tarjolla töitä puolihullulle
H E LE NA PÄÄTALO

Nainen Siltamäen Nuorisoseuran
takaa, Sinikka Putkonen oli
äänikuningatar, kun SiltamäkiSuutarila-alueen asukkaat äänestivät
Vuoden Sisukasta 2013. Hänet
palkittiin lauantaina.
1. Onneksi olkoon! Osasitko odottaa voittoa?

– Osasin toivoa, sillä mieheni seurasi nettiäänestystä ja kertoi missä mennään,
mutta en osannut odottaa.
Ilahduin ja olen iloinen, että 35 vuoden puurtaminen
huomioidaan. Olen saanut
palkinnon kahdesti aiemmin, ensimmäisen joskus
70-luvulla, mutta eri perustein.
2. Miksi luulet ihmisten
äänestäneen juuri sinua?

– En tiedä, ehkä tavoitan
niin monia ihmisiä. Moni
tuntee ja tietää minut. Olen
asunut Siltamäessä vuodesta 1970.
3. Minä vuonna nuorisoseura nousi Siltamäkeen?

– Syksyllä 1979.
4. Miten kaikki sai
alkunsa?

– Tänne oli otettu yhteyttä, että halutaanko Siltamäkeen perustaa nuorisoseura. Alue oli uusi. Pihat pursuivat lapsia. Koteihin jaettiin lappuja, että tarvitaan
harrastuspaikkoja. Alkukokouksessa oli ollut paikalla
vain kolme. Olin kotiäiti, ja
yksi rouva pyysi minua mukaan. Sitten kävin teatterikurssin ja aloin vetää teatte-

rikerhoa 20 mukulalle.
5. Mitä kaikkea nuorisoseuran pyörittämiseen
kuuluu?

– Koko homman organisointi siivouksesta ohjaajien
etsintään ja tarvittaessa ohjaukseen.
6. Pyöritätkö hommaa
yksin vai onko nuorisoseuralla muita palkollisia?

vuotta.

– Meillä on 15 palkattua ammattiohjaajaa. Itse
saan pienen korvauksen jolla ei elä, vaan leipä on tullut
muista töistä. Nyt olen eläkkeellä, sitä ennen tein opettajan sijaisuuksia alueen
kouluissa.

9. Miten nuorisoseura
eroaa kunnan vastaamasta nuorisotalosta?

– Ehkä siten, että meillä ei
oleilla, vaan tullaan harrastamaan jotakin ja mennään
pois. Aikuisten harrastuksista saamme rahaa järjestää nuorille. Nuorisoseuralla ei muuten ole poliittista eikä ideologista taustaa.
Monet luulevat tämän olevan keskustapuolueen, mutta niin ei ole.

7. Mitä nuorisoseuralla
voi tehdä?

– Harrastaa liikuntaa, teatteria, kädentaitoja, on kirjallisuuspiiri ja jopa kansantansseja. Järjestämme matkoja ja teatteriretkiä. Jos
joku ehdottaa uutta, yritämme järjestää. Syksyllä alkaa toivottu sukan kantapääkurssi.

10. Miten nuorisoseuran
käy, kun sinä lopetat?

8. Montako kävijää
teillä on?

– Joka ilta on 30 – 40 kävijää. Joka kevät kauden
päättää matinea, jossa viimeksi esiintyi 300 – 400 harrastajaa ikähaarukalla 3 –80

• Sinikka Putkonen,
s. 2.9.1948, Hki.
• Merkonomi,
nuorisotyöntekijä,
draamakasvattaja.
• Asuu Siltamäessä.
• Mies, 2 aikuista tytärtä,
4 lapsenlasta.
• Harrastukset
Siltamäen nuorisoseura, Kiertotähdenpolku 2, jooga chi-ball,
laulu, kansantanssi,
mökkeily.
• Elämän tarkoitus?
Tehdä järkeviä
asioita ja välillä vähän
hömppääkin.

Kun Sinikka Putkosen 92-vuotias äiti kuuli tyttärensä saamasta arvonimestä,
sanoi hän, että nyt meni kohdilleen, teette niin arvokasta työtä. – Se oli paras
palaute. Aikanaan äiti sanoi, että nuoriso-ohjaajaksi et ainakaan ala, hymyilee
Vuoden Sisukas 2013.

– Siinäpä se! Olemme
miettineet työllistämistä ja
koko ajan etsimme jatkajaa, vaan ei löydy. Tarvitaan
puolihullu, joka tekee oman
työn ohessa. Minä jatkan
vuoden kerrallaan, mutta
en voi jaksaa ikuisesti. Siis
avunhuuto!
Pirjo Pihlajamaa

ONNITTELUT
Lähetä hääparien kuvia tai muita
onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi tai vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme.
Kuvat voi myös postittaa osoitteella
Teija Loponen, Vanha Tapanilantie
52, 00730 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan, jos
haluat kuvan takaisin.

VPK kutsuu
Puistolan Raitin varrella, Nurkkatien kentän vieressä
seisoo komea talo, jonka tunnistaa heti paloasemaksi. Melkein jokaisena viikonpäivänä palokunnan talolla voi nähdä toimintaa.
Varsinaisten palokuntalaisten oman toiminnan lisäksi pihalla on järjestetty kuntoliikuntaa, talon salia vuokrataan taidenäyttelyille, kokouksille sekä yksityisjuhliin.
Puistolan VPK koostuu nuoriso-osastosta, johon
kuuluvat 10-17 -vuotiaat nuoret; naisosastosta; veteraaniosastosta sekä hälytysosastosta, joka on hälytysvalmiudessa vuoden jokaisena päivänä. Arkipäivisin pääasiassa yöaikaan ja viikonloppuisin ympäri
vuorokauden. Kaikille innokkaille löytyy sopivia tehtäviä oman halun ja kykyjen mukaan. Nuorilla palokuntalaistaitojen opettelu alkaa viikoittaisilla harjoi-

Ari Joki
Puistolan VPK, sihteeri

tuksilla tiistaisin klo 18.00. Aikuisten vuoro on torstaisin klo 18.30.
Palokunnan jäsenten palkka on harrastus, joka kehittää ryhmätyötaitoja, fyysistä kuntoa sekä opettaa
tärkeitä taitoja jokapäiväiseen elämään alkusammutuksesta ensiapuun. Uusimpana osana toimintaa on
eläinpelastus. Palokuntaharrastus on maksutonta.
Tarvittavat varusteet kuuluvat jokaisen jäsenen
käyttöön kuten myös koulutus tehtäviin. Muiden palokuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä aina ulkomaita myöten.
Tervetuloa mukaan aloittamaan hyödyllinen harrastus vaikka koko perheen voimin!
Lisätietoa osoitteessa www.puistolanvpk.fi

Sini Loponen ja
Juha Tattari
sanoivat toisilleen:
Tahdon
Oulunkylän vanhassa
kirkossa
31.8.2013

Mikael täytti 6 vuotta!
Sylintäydeltä onnea
eskarilaisellemme!
T. Isä, Äiti, Emilia ja Linda

Kiitokset kaikille
upeasti onnistuneista
juhlista!

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Si-Su-päivänä
lauantaina riitti
valtavasti tapahtumia
ympäri Siltamäen.
Lähitietokin
päätti kantaa
pöydän Siltamäen
Ostoskeskuksen
pihalle, jossa alueen
eri toimijat kohtasivat
asukkaita. Lukijat
tulivat kertomaan
paikallislehdelle
alueen kuulumisia.

Kerhot kouluikäisille
(7-13v.)
Jakomäen kirkolla, Jakomäenpolku 7
Käsityökerho 2.-4.lk ma klo 17-18.
Poikakokit 2.-4.lk ti klo 15.30-17.
Puuhakerho 1. ja 3.lk ti klo 17-18.
Poikien peli-, pienoismalli- ja kokkikerho
4.-7.lk ti 18-19.
Pikkukokit 1.lk ke 15-16.30.
Puuhakerho 2. ja 4.lk ke klo 17-18.
Tyttökokit 2.-4.lk to klo 15.30-17.

SiSu-päivää vietettiin myös omalla ostarilla.

Meluaidalle
ei sanottukaan ei
Siltamäki
Siltamäki-Suutarila-seuran

puheenjohtaja Pertti Svensson listasi kolme kärkihanketta, jotka juuri nyt ovat
asukasyhdistyksen toiminnan keskiössä.
– Ostoskeskuksen tulevaisuus. Korttelituvalle parakki. Vanhalle Tuusulantielle
meluaita.
Meluaidasta päättää valtio. Tähän saakka valtio on
tyytynyt torjumaan asukasyhdistyksen lähestymisyritykset. Svensson on jälleen
kerran ollut yhteydessä Liikennevirastoon, jossa valo
on yllättäen vaihtunut punaisesta keltaiseksi.
– Siellä Anders Jansson
sanoi, että laatikaa tiukka ja napakka esitys, niin
he lupaavat käsitellä asian,
Svensson kertoo.
Korttelitupa-aktiivi Kirsti Latvan mukaan kaupunki
suhtautuu Pajusta myöten
suopeasti heidän asiaansa
saada ikääntyville asukkail-

Lähipoliisi Jari Salmi
nauratti Kirsti Latvaa
(oik.) kertomalla,
että jonkun viisaan
päätöksellä hänet
tavoittaa helposti
muistettavasta
sähköpostiosoitteesta
ennalta_ehkaiseva_
toimintalinja.helsinki@
poliisi.fi.

le kohtaamispaikka, mutta siihen se sitten jääkin. Sanat eivät muutu teoiksi. Latva ei luovuta. Nyt hän paiskii hommia sen eteen, että

s
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seurakunnan ja päiväkodin väliselle nurmelle saataisiin parakki, jossa toimintaa
voisi pyörittää.
Asukkaat kävivät myös
antamassa hyviä juttuvinkkejä, toimitus kiittää kaikkia ja on vaikuttunut siitä, miten viisasta väkeä Siltamäki-Suutarilan kulmilla
asuu.
Siitä todisteena nämä
muutamat sitaatit, joita lukijat huikkasivat huomattuaan pöydällä oman paikallislehden.
• Suomen paras paikallislehti.
• Luen tästä aina kaiken
mainoksia myöten, joita
leikkaan myös talteen.
• Oli kauhea aukko keskiviikossa viime vuoden lopulla, kun ei tullut paikallislehteä.
• Ihanaa, että perustitte
lehden, jossa on meidän asioita.
Pirjo Pihlajamaa
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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

Alppikylänkatu 1, kerhohuoneella
Puuhakerho 1.-5.lk ti klo 16-17.30.
Ilm. ja tied. Tiina Mäki-Arvela p. 040-508
7383.
Malmin seurakuntatalolla,
Pekanraitti 16
Kokkikerho* 1.-2.lk ti klo 16.30-18.
Kokkikerho* 3.-4.lk to klo 18-19.30.
Kokkikerho* 5.-6.lk pe klo 15-16.30.
*Kokkikerhoihin tulee kaksi ryhmää,
A- ja B- ryhmä. Ryhmät kokoontuvat
vuoroviikoin.
Malmin kirkolla, Kunnantie1
Pienoismallikerho to klo 16-17.
Kotinummen ala-asteella
Sählykerho 4.-6.lk ti klo 15.30-16.30.
Sählykerho 1.-3.lk ke klo 15.30-16.30.
Ilm. ja tied. Anni Kuivala p. 09-2340 4553.
Pihlajamäen kirkolla, Liusketie 1
Näytelmä- ja sketsikerho ma klo 17-18.
Kokkikurssi ti klo 17-18.30.
Kuvataidekurssi ke klo 17-18.
Pihlajiston seurakuntakodilla,
Tiirismaantie 4
Askartelukerho ma klo 15-16.
Ilm. ja tied. Riitta Koivisto p. 040-588
0834.

, 7. Tekoni eivät pyhitä minua.
Hengellisyys
ei tee minusta mieluisaa
Onneni on olla Herraa lähellä.
Jumalalle.
yhtäihmisestä.
Hän vaatii:
Että
JumalaVain
välittää
Hän
suostun
pieneksi.
kantaa ja nostaa. Hän varjelee
toivottomuudelta. Mikä lohtu
ja turva - vapaus ja ilo. Tätä
sydämeni kaipaa. Herra,
kädelläsi.

Tapanilan kirkolla, Veljestentie 6
THE KERHO 1.-6.lk avoin toiminta ti klo
14-17 läksyjen tekoa,
pelailua, oleskelua, jutustelua.
Tyttöjen sähly 7-12 v. ke klo 17-18.
Perhesähly 6 v. alkaen huoltajan
kanssa ke klo 18-19.
Poikien sähly 4.-6.lk to klo
16-17.
Poikien sähly 1.-3.lk to klo 17-18.
Rap-paja 1.-6.lk to klo 17.30-19.
Ilm. ja tied. Aapo Koskela p. 09-2340
4547.
Viikin kirkolla, Agronominkatu 5
Kokkikerho 3.-6.lk ti klo 15.30-17.
Näytelmäkerho 4.-7.lk ti klo 17.30-19.
Pelikerho 1.-4.lk ke klo 15-16.
Kädentaitokerho 3.-7.lk ke klo16.3017.30.
Kokkikurssi 1.-2.lk to klo 15-16.30, alk.
5.9. (6 kert.).
Ilm. ja tied. Emma Luoto p. 09-2340
4555.
Työntekijöiden sähköpostiosoitteet on
PXRWRDHWXQLPLVXNXQLPL#HYO¿

Puistolan kirkolla, Tenavatie 4
Kitarakerho (säestysalkeet) ke klo 15.4516.15
Legoanimaatiokerho 3.-6.lk. ke klo 16.3018.
Koripallokerho tulossa 3.-5.lk to klo 19-20.
Tulossa bändikerho ja kuviskerho.
Tied. Asko Lintumäki p. 040-720 0747.
Tapulin seurakuntakodilla,
Maatullinkuja 4
Puuhakerho 1.-3.lk ti klo 15.30-16.30.
Isot kokit 4.-6.lk ke klo 15.30-17.
Pienet kokit 2.-3.lk to klo 15.30-17.
Maatullin ala-asteella, Kimnaasipolku 5
Liikuntakerho 1.-6.lk ti klo 14-15.
Ilm. ja tied. Taava Lankinen p.09-2340
4544.

, 7.
Pukinmäen seurakuntakodilla,
Säterinportti 3 A
Kokkikurssi 1.-3.lk ke klo 14-15.30, alk.
2.10. (5 krt.).
Kokkikurssi 4.-6.lk ke klo 16-17.30, alk.
2.10. (5 krt.).
Olotila Takkis, avoin kerho 1.-6.lk ti klo
14-16.30.
Pukinmäen Pajalla,
Säterinportti 3 E
Puuverstas 1.-3.lk to klo 14-15, alk. 3.10.
(8 krt.)
Ilm. ja tied. Niina Alatalo p. 09-2340 4549.
Siltamäen seurakuntakodilla,
Jousimiehentie 5.
Kokkikerho 1.-3.lk ti klo 14.15-15.30
Kokkikerho 4.-6.lk to klo 15-16.30 Tied.
Kati Karppinen p.09-2340 4543.

Syysloman leirit
17.-18.10.
Syvälammen seikkalu Siuntion
Korpirauhassa
1.-3. luokkalaisille. Hinta 15€.
Ilmoittautuminen alkaa ma 9.9.
klo 14-18, Aapo Koskela,
p. 09 2340 4547.
Syysleiri Kellokosken Juhlatalossa 4.-6. luokkalaisille.
Hinta 15€. Ilmoittautuminen
alkaa ma 9.9. klo 14-18, Niina
Alatalo, p. 09 2340 4549.
Ilmoittautua voi myös sähköisesti
www.ilmo.helsinginseurakuntayhW\PD¿

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
ZZZKHOVLQJLQVHXUDNXQQDW¿PDOPL
Seurakunta facebookissa:
ZZZIDFHERRNFRPPDOPLQVHXUDNXQWD
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Uutiset

Surehand haki jätehallin
ympäristölupaan muutoksia
Tattarisuo

Jätealalle suunnannut Surehand
Oy on saanut viranomaisilta luvan
muuttaa jo kertaalleen saamaansa
ympäristölupaa.
Tuulilasintielle sijoittuva

laitos vastaanottaa ja lajittelee rakennustyömailta peräisin olevaa rakennusjätettä sekä kauppateollisuudessa syntyvää energiajätettä.
Jätettä ei käsitellä muulla tavoin. Lähin asutus on 500
metrin päässä.
Laitos sai ympäristöluvan

jätelaitokselle Etelä-Suomen aluehallintovirastolta
yli vuosi sitten huhtikuussa.
Päätöksestä valitettiin. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta antoi valituksista vastineen kesäkuussa
2012. Avin myöntävä päätös tuli viime vuoden heinäkuussa.

Tämän vuoden toukokuussa Surehand haki Avilta vielä uutta muutoslupaa,
jossa tällä kertaa pyydettiin
lupaa saada tehdä jätehalliin rakenteellisia muutoksia. Samalla liki 6 500 neliömetrin kokoinen tontti
on tarkoitus asfaltoida kokonaan.
Muutosten katsotaan olevan naapuriystävällisempiä.
Pressuhalli on vaihtunut yhdeksän metriä korkeaksi ja
kooltaan noin 1 300 neliömetrin peltihalliksi. Jätteet
puretaan, lajitellaan ja lasta-

taan hallin betonilattialla, ei
ulkona.
Saapuvat kuormat tarkastetaan ja sopimattomat
palautetaan. Laitos ei vastaanota ongelma- eikä biojätteitä, joten hajuhaittoja
ei pitäisi tulla. Lajittelussa
mahdollisesti löytyville ongelmajätteille on oma varasto.
Roskaantumisen estämiseksi laitoksen tontti tullaan
aitaamaan verkkoaidalla
Helsingin kaupunginhallituksen esittämällä tavalla.
Hakijan mukaan muutok-

set parantavat ympäristön
turvallisuutta, viihtyisyyttä ja laitoksen imagoa ja ne
täyttävät ympäristöluvasta muistutuksia tehneiden
ja lausunnonantajien vaatimukset.
Laitos voi käsitellä 50 000

tonnia jätettä vuodessa.
Aluksi määrän arvioidaan
olevan puolet maksimista.
Surehand lupaa, ettei toiminnasta tule meluongelmaa. Jätteitä ei murskata,
vaan ne esilajitellaan. Laitokselle tulee keskimäärin

kolme kuorma-autoa tunnissa, mikä ei Surehandin
mukaan sanottavasti lisää
alueen liikennettä.
Tattarisuolta lajitellut jätteet kuljetetaan muun muassa Ekokemille, Kuusakoskelle, Paperinkeräyskeskukseen, Ämmässuon kaatopaikalle ja muille maankaatopaikoille.
Lupaa puoltanut ympäristölautakunta pitää ympäristöhaittojen torjuntaa muutosten jälkeen helpompana.
Pirjo
Pihlajamaa

Helle helli Puistola-päiviä
Shortsit ja t-paita riittivät hyvin varustukseksi tänä
vuonna Puistola-päivien toritapahtumassa. Musiikin
sävyttämässä markkinahumussa väki vaelteli kaikessa
rauhassa auringon paistaessa lämpimästi.
TE IJA LOPON E N

Puistola-Seuran puheen-

johtaja Ilkka Uotila sai myhäillä tyytyväisenä, sillä
Puistola-päivien avajaistapahtumassa väkeä riitti niin
ohjelmaa katselemassa ja
markkinatarjontaa katsastamassa, kuin myös siellä
pöytien toisella puolella.
PuiU:n kalasoppa kävi
kaupaksi, LC Parkin Puistola-aiheisia kalentereita tultiin oikein varta vasten ostamaan ja Marttalassa riitti
vipinää. Koudat-lippukunta
paistoi nuotiolettuja ja Puistolan VPK esitteli toimintaansa. Tenavien olikin vaikea valita mikä oli jännintä,
päästä hevoskyytiin, istua
poliisimoottoripyörän satulassa vai tutkia paloautoa.

Moottoripyöränsä kanssa torille saapunut vanhempi konstaapeli Tarkiainen
sai vastailla useammankin
kerran siihen kysymykseen,
kuinka kovaa moottoripyörä kulkee.
– Etenkin pikkupojat haluavat päästä testaamaan,
mitä tuntuu istua sen satulassa, Tarkiainen kertoili.

Lauantaina käynnistyneet
Puistola-päivät kestävät koko viikon. Luvassa on Helismaa-aiheista ohjelmaa, perinteinen taidenäyttely sekä
erilaisia joukkuepelejä.
Viikko päättyy kirkolle jumalanpalveluksen merkeissä.
Teija
Loponen

Paloautot kiinnostivat
pikkupoikia aina kattoa
myöten.
Mary ja Macy Bana
viihdyttivät toriyleisöä.

Saila Karesniemi, Verna Kirsi ja Mikko Kivikoski tarkenivat hyvin auringon ja
nuotion lämmittäessä kilpaa lettuja paistavia partiolaisia.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Syys-lokakuun aikana tilatuista määräaikais huolloista 30€ arvoinen
lahjakortti renkaanvaihtoon.
Kaikki huollot ja korjaukset henkilö ja paketti autoihin.

kolarikorjaukset
● määräaikaishuollot
● vikadiagnostiikka
● ohjauskulmien säädöt
● pakokaasumittaukset
● katsastustarkistukset/
● korjaukset
●

Uranuksenkuja 1 E
01480 Vantaa
puh. 029
044 300
779 5501
0887
ma-pe 8.00-17.00

www.autonkorjaus.net
k j

katsastusnäytöt
● ruostevauriokorjaukset
● sijaisauto
● ilmastointihuollot
●

USI
HUOM! U IKA!
A
AUKIOLO

Sienitie 34
00760 Helsinki (Heikinlaakso)
puh. 029
050 300
5345500
5837
ma-pe 7.30-20.00, la 9.00-15.00
Taksipäivystys 24 h

Tarjouspyynnöt
T
j
ö
MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA
MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
Pe 13.9. 18.30- 21.00 Koululaistenilta koulu ikäisille,
Leiritiimi ja lapsityöntekijät
La 14.9. 18.00-22.00 Nuorten-ilta, 13–18-vuotiaille
Su 15.9. 11.00 Jumalanpalvelus, Veijo Kähkönen,
musiikki Miika Koivisto
Su 15.9. 14.30 Latinokokous
Ti 17.9. 13.00 Päiväseurat, Jussi Jokisaari ja
Maranata lauluryhmä
Ke 18.9. 19.00 Rukousilta
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Soppaa &
Soundeja
Jakomäenaukiolla
perjantaina
13.9.
klo 18 –20
Tarjolla ruokaa, soundeja ja poliittisia keskusteluja.
Soundeja soittamassa Spittin’ Fiyah Sound!
Mukana mm. kansanedustaja, valtuutettu
Silvia Modig 18–20 ja kaupunginhallituksen
jäsen Sirpa Puhakka 18–19.30.
Järjestäjinä Jakomäen
Vasemmistoliitto ja Etelä-Suomen
Vasemmistonuoret.

Helsingin Vasemmiston teltta myös
Narinkkatorilla ke 11.9. klo 11–17.
Tavattavissa mm. kh:n jäsen Sirpa Puhakka 14.30–16 sekä varavaltuutetut Henrik Nyholm 13–15 ja Vesa Korkkula 14.30–16.
Ilmoituksen maksaa Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.
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Urheilu
JAAKKO HAN N U LA

Tapanilan Erän toiminnasta
palkitsemat ansiomerkkien saajat
80-vuotisjuhlassa 31.8.2013
KULTAINEN
ANSIOMERKKI

Risto Ryynänen ja
Päivi Ryynänen,
lentopallo, johtokunta
ja harrasteliikunta;
Timo Rantanen jousiammunta; Ari Järvinen
judo; Esko Pallaspuro ja
Oleg Kornevits nyrkkeily;
Jari Oksanen ja Markku
Rantala salibandy;
Riitta Kotamäki
harrasteliikunta +
johtokunta; Aino Mustkivi
joukkue-voimistelu +
harrasteliikunta.
HOPEINEN
ANSIOMERKKI

Eija Lehtinen harrasteliikunta; Tomi Aaltonen
salibandy; Jari Johansson
nyrkkeily; Harri Ryynänen
ki-aikido; Petteri Särkkä
ja Kari Kaipiainen kravmaga; Marko Halla karate
+ power gainers; Jukka
Roine ja Jani Lehtinen,
judo; Mika Holopainen
jujutsu; Petteri Bergman
ja Tiina Heinänen
salibandy; Rita Lindberg,
Hannele Rautakoski,
Marja Toikka ja Janne
Leinonen yleisurheilu.
Leinosen merkki luovutettu
8.6., Janne nukkui pois
vaikean sairauden
murtamana 16.6.
PRONSSINEN
ANSIOMERKKI

Jorma Kovanen ja Irma
Arminen keilailu; Sari
Porkka, Arto Perttilä ja
Toni Kallinen nyrkkeily;
Tomi Lavikainen ja Mikko
Silvennoinen kravmaga; Heini Tuovinen,

Lisa Somer, Merja
Kujala ja Johanna Aarnio
joukkuevoimistelu; Hannu
Leppänen ju-jutsu;
Antti Järvinen ja Jukka
Ahonen judo; Seppo
Rättö jousiammunta;
Janne Karhunen,
Kimmo Obiora, Markku
Räsänen, Teppo
Kulmala, Petri Packalen,
Mika Kauranen ja
Jussi Mertamo karate;
Jarkko Lakkisto ja
Kari Jääskeläinen
kendo; Piia Heikkilä,
Taina Ollikainen,
Joni Ijäs, Paavo
Rouhiainen ja Timo
Hietaranta lentopallo;
Tomi Wäcström ja
Pekka Hämäläinen
sulkapallo; Sami Pullinen
voimailu; Kari Huhtala,
Ilkka Lehtinen, Matti
Pasanen ja Milan
Rantakari salibandy;
Päivi Petrell, Henna
Tarjanne-Lekola, Liinu
Virkamäki, Airi Juvonen,
Sari Puhakka, Ulla
Savola, Satu Ketonen,
Sami Mäntyaho,
Tuula Vorselman, ja
Kimmo Salmenlahti
harrasteliikunta; Elli
Kontiala, Laura Kontiala,
Simo Lindberg, Kimmo
Katila, Leo-Juhani
Jokela, Jani Osolanus,
Matleena Helander,
Toni Rahunen, Göran
Bäckroos ja Kauko
Köykkäri yleisurheilu.
Kimmo Salmenlahti,
harrasteliikunta, nukkui
pois joukostamme
sairauden murtamana
16.8.2013.

Erän tyttöjen voimistelujoukkue Alexan näytös 80-vuotisjuhlassa oli nimeltään Eskimot. Tyttöjen valmentajina
toimivat Heini Tuovinen, Lisa Somer, Johanna Aarnio ja Rosa Hartikka.

Aino Mustkivi
yksi palkituista
Tapanilan Erän
80-vuotisjuhlassa
kultaisella
ansiomitalilla palkittu
voimisteluvalmentaja
Aino Mustkivi on
toiminut Tapanilan
Erässä vuodesta
1990.

Sitä ennen Aino Mustkivi
oli ehtinyt toimia valmentajana Virossa 17 vuotta.
Mustkivi valmistui liikunnanopettajaksi Tarton yliopistosta.
Mustkiveä voidaan pitää
Tapanilan Erän menestyksekkään voimistelujaoksen
luojana. Ennen Muskiveä

Erällä oli satunnaisesti harrastettu voimistelua, mutta
vasta hänen myötään käynnistyi järjestelmällinen harjoittelu ja seuran omat ensimmäiset rytmisen voimistelun kilpailut pidettiin jo
vuonna 1992.
Joukkuevoimistelu tuli
mukaan sivulajina vuonna

1996, mutta on kehittynyt
ja jäänyt ainoaksi lajiksi jaostossa.
Erälle perustettiin vuonna 2008 itsenäinen Voimistelujaosto, jonka puheenjohtajana Mustkivi toimii.
TL

Taekwondo sopii
jopa ala-asteikäisille
Malmin Taekwondo
kiertää kouluilla
antamassa
näytöksiä ja
kertomassa millainen
itsepuolustuslaji
taekwondo oikein
on. Kotinummen alaasteella potkuliikkeet
ja lautojen katkaisu
aikaansaivat
ansaitsemaansa
arvostusta.

Hurja potku ja Elvira
Nordberg katkaisi peräti
kolme lautaa kerralla.

Taekwondo on laji, jossa

opetellaan itsehillintää, keskittymistä ja itsepuolustuksen jaloja taitoja. Aikuisilla
harjoitukset ovat jo varsin
kurinalaiset ja kontrolloidut, mutta lasten kanssa
lähdetään rennommin liikkeelle. Junnutaekwondo on
iloista leikkimistä ja liikkumista sekä hauskalla tavalla
liikesarjojen opettelua.
Kurinalaisuutta sielläkin
opetetaan, sillä kontrolloitu
yhdessä tekeminen ja harjoittelu sääntöjen mukaan
on turvallista niin henkisesti
kuin fyysisesti. Taekwondosalilla kiusaaminen on tuntematon käsite.
Vaikka taekwondo kuu-

luu itsepuolustuslajeihin,
painotettiin koulukierroksella sitä, että taekwondon
liikkeitä ei koskaan käytetä
pihalla, eikä tappeluissa, ainoastaan salilla.
– Jos joku kiusaa toista tai
tappelee taekwondon liikkein, hän saa ikuisen porttikiellon kaikille saleille, selvensi Jörn-Peter Sairio.
Joku lapsista jo kiirehtikin
kysymään, että entä jos on
joutumassa tappeluun. Sairio opasti, että viisainta on
joko selvitä tilanteesta puhumalla tai juosta karkuun.
Ja jos on pakko tapella, toista ei saa koskaan satuttaa.
Sekin selvisi, että taekwondo sopii yhtä hyvin ty-

Koillis-Helsingin Lähitieto
Jalkapallo Kolmonen

Lämpimästi tervetuloa Puistolan Urheilijoihin! Seuramme
tarjoaa laadukasta sulkapallovalmennusta kaiken ikäisille
vauvasta vaariin, onnistumisen elämyksiä, yhdessäolon
hetkiä sekä tietysti vinhaa sulan viuhumista!
Oli tavoitteenasi sitten huipulle pääsy tai vaan kavereiden
kanssa rento lätkiminen seuramme tarjoaa juuri sinulle
sopivan vaihtoehdon!

Menneen viikon torstaina, Suomi-Espanja ottelun aattona, Kolmosen
joukkueemme olivat kaikki kehissä. Oudoin ja riemukkain lopputulos koettiin
Hyvinkäällä kolmoslohkon kärkiottelussa. Siellä MPS/Atletico Malmi riepotteli
ikuisen nousijan ja laskijan Hyvinkään Palloseuran tyrmäävästi 0–6.
maalipaikka, kunnes malmilaiset avasivat hanansa.
Janne Hampaalan kahdella
maalilla ticoticot johtivat jo
28. minuutilla 2–0.
Ilotulitus jatkui vielä ennen puoliaikaa. Mikko Kouri ja Roni Tran merkkasivat
maalin mieheen. Toiselle
jaksolle lähdettiin ällistyttävässä 4–0 malmilaisjohdossa. Keltapaidat väänsivät
vielä puukkoa haavassa.
Patrick Purolan ja Alfred
Sinnemäen maalit takasivat
huikean 6–0 ansaitun voiton.
Atleticon syysjahti jatkuu
35:n pisteen turvin lohko-

kolmosena. Reippaalla on
pinna enemmän ja sarjajohtaja viikingeillä 40 pistettä. Mielenkiintoista on, että
Reipas ja Viikingit kohtaavat perjantaina toisensa.
Sarjataulukon mukaan
PuiU lähti altavastaajana
FC Myllypuroa vastaan.
Mutta lopputuloksena olikin yllättävä 2–2 tasapeli.
Kotijoukkue siirtyi alussa
Mika Telinkankaan maalilla 1–0 johtoon. Tämän jälkeenkin PuiU:lla oli paikkoja lisätä johtoaan, mutta sarjanousija näytti osaamisensa ja tehtaili itselleen
puoliaikajohdon 2–1.

Toisella jaksolla, 65 minuutilla Santtu Kottila onnistui tekemään 2–2 tasoituksen. Kaukana ei ollut
puistolalaisvoittokaan, lähimpänä oli Telinkankaan
chippi, jonka vieraat onnistuivat siivoamaan maaliviivalta. Tasapelipinna kasvatti PuiU:n pistesaldon
24:ään.
MPS ei onnistunut hyvistä
yrityksistä huolimatta kasvattamaan saldoaan Myyrmäessä. Konkarijoukkue
AC Vantaa korjasi potin
3–2 voitollaan. Näin MPS
on PuiU:n kanssa tasapisteissä.
Nyt perjantaina, 13.9. klo

MPS ja PuiU tasoissa ennen paikallistaistoa
Naapurukset Malmin Palloseura ja Puistolan Urheilijat tarjoavat perjantaina odotetun paikallistaiston. Luvassa on tasaväkisyyttä, ainakin sarjataulukon pohjalta. Kummallakin on kasassa 24 sarjapistettä, malmilaisilla kaksi maalia parempi maalisuhde.
Tasaisuutta tukee myös joukkueiden kevätkierroksen kohtaaminen Puistolassa, jolloin jännien vaiheiden jälkeen päädyttiin 0–0 lopputulokseen. MPS ja PuiU ovat jo miltei varmasti
varmistaneet sarjapaikkansa. Panoksena on paikallisherruus ja loppusijoitus sarjassa, jossa parempi joukkue saa hitusen paremman hallivuoron talvikaudeksi.
Fanit sankoin joukoin kokoava paikallisderby-näytelmä alkaa Tapanilan nurmella perjantaina 13.9. klo 18.00.

18.00 MPS ja PuiU kohtaavat paikallistaistossa Tapanilan nurmella. MPS/Atletico Malmi isännöi lauantaina 14.9. klo 14.00
Ala-Malmin nurmella aina
vaarallista HerTo:a vastaan.
Ensi viikon keskiviikkona
klo 17.45 atleetit kohtaavat
Kontulassa sarjajumbo FC
Kontu/LA:n.
Heimo
Laaksonen
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SULKAPALLOA
KOKO PERHEELLE!

Atletico vakuuttava,
PuiU napsi pinnan
Samanaikaisesti Puistolan Urheilijat aiheuttivat
koti-Koudalla jo sarjanousun varmistaneelle FC Myllypurolle kauden toisen pistemenetyksen 2–2 lukuihin päättyneessä ottelussa.
MPS edustuksen kohtalona
oli kokea niukka 3–2 vierastappio aina arvaamattomalle AC Vantaalle.
Hyvinkäällä kihelmöi etukäteen HyPS:an ja MPS/Atleticon kohdatessa. Joukkueiden piste-eroa oli yksi piste hyvinkääläisten eduksi,
kummankin jahdatessa sarjanousua. Ihan alkuminuuteilla isännillä oli muutama

11.9.2013

Tule kokeilemaan,
nähdään Puistolan palloiluhallilla!

14.9. klo 10.00–14.00
Lisätietoa:
Puistolan Urheilijat ry
Tapulikaupungintie 4, 00750
Puh 
sulkapallo@puistolanurheilijat.fi

www.puistolanurheilijat.fi/sulkapallo

KARATE

Syksyn kilpailukausi
käynnistyi
Syksyn kilpailukausi alkoi eräläisiltä oikein mukavasti, kun
Laajasalon elokuun kilpailuista mitaleita kotiin kantoivat Ben
Parikka (pyykkipoika ja kata), Linnea Salojärvi (pyykkipoika ja kata), Elias Anttila (kata) sekä Roope Rundelin (kumite).
Finnish Open Cupissa Tampereella Tapanilan Erän juniorit pääsivät kokeilemaan kansainvälisen kilpailun tunnelmia.
Toissa sunnuntaina olleisiin kisoihin oli ilmoittautunut kaikkiaan yli 350 osallistujaa.
Haastajia saapui muun muassa Venäjältä, Virosta, Ruotsista
ja Itävallasta. Aikuisten sarjoissa nähtiin myös lukuisia indonesialaisia kisaajia, joiden kannattajat loivat kisoihin ajoittain jopa karnevaalitunnelman.
Eräläisistä mitalit kaappasi Pinja Piironen (kumite), Nina
Uusi-Esko (kumite), Lauri Forsman (kumite) sekä Sami
Sutinen (kumite).
Maija Laaksonen,
Tapanilan Erä Ry Karatejaos

Lisätietoja
www.malmintaekwondo.fi
p. 050 382 1069.

Malmin Taekwondo
• Arto Pakkala perusti
Malmin Taekwondo
ry:n vuonna 1988.
• Seurassa on
alusta alkaen ollut
kilpavalmennusta, ja
seuran edustajat ovat
voittaneet lukuisia SMja PM -kultamitaleja
niin ottelun kuin
liikesarjakilpailujenkin
saralta.
• Menestystä on
saavutettu myös EMja MM-tasolla.

töille kuin pojille, tytöiltä
korkeat potkut onnistuvat
jopa helpommin.
Elvira Nordberg, Mikko
Ponkilainen, Alexandre Virolainen ja Tea Runnakko
antoivat Kotinummen kou-

lussa esimakua siitä, mitä
taekwondon saleilla tapahtuu. Vasta kun lajia on harrastanut useita vuosia, kykenee samoihin liikkeisiin
kuin nämä taiturit potkaistessaan lähes pään korkeudelta lautoja jalkaterällä
poikki.
– Alkeista lähdetään.
Kursseille voi aina tulla mukaan kesken kauden, sillä
joka ryhmässä on kaksi ohjaajaa, joista toinen paneutuu vasta-alkajiin opastaen
heitä lajin saloihin. Liikkeet
harjoitellaan pienin erin, joten jokainen pääsee hyvin
rytmiin mukaan, lupaa Sairio.
– Viime keskiviikkona pidetty koulun näytös starttasi 4.9. kansainvälisen taekwondopäivän kunniaksi

koulukiertueemme. Tuona
päivänä pidimme näytöksen
myös Töyrynummen ala-asteella ja Tapanilan ala-asteella, jossa viimeisessä pidimme 2. ja 3. luokan oppilaille lajiliikuntatunnin. Tulemme lähiviikkojen aikana
vierailemaan myös muissa
alueen kouluissa lajiliikuntatunteja pitäen ja teemme
näillä käynneillä taekwondoa tutuksi yli tuhannelle
lapselle ja nuorelle, kertoo
kiertueella mukana oleva
Tea Runnakko.
Syksyn kurssit ovat startanneet, mutta Malmin seura ottaa uusia harrastajia
mukaan läpi vuoden. Juniorikursseja on 6–12-vuotiaille ja lisäksi aikuisten kursseja.

Kotinummen ala-asteen
koululla taekwondo -näytöstä
olivat antamassa Jörn-Peter
Sairio, Elvira Nordberg,
Mikko Ponkilainen, Alexandre
Virolainen ja Tea Runnakko.

– Järjestämme kolmesti
viikossa kuntotreenit, jotka soveltuvat kaikille ilman vaadittavaa lajitaustaa. Tarjolla on kuntotreenit aloitteleville kuntoilijoille, aktiiviharrastajille ja
lisäksi kehonhuoltoa. Kuntotreeneissä harjoitetaan
monipuolisesti koko kehoa
mm erilaisin toiminnallisin
harjoittein ja tunnista riippuen muun muassa kahvakuulaa apuna käyttäen.
Kuntoharjoitukset toteutetaan peruskuntoharjoitteluna ilman taekwondon lajiharjoituksia.
Teija Loponen
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Uutiset
PI RJO PI H LAJAMAA

Satu Kiurunen
ja Markku
Helismaa kertoivat
Tapanilassa
isästään.

Helismaan jatkot
pidettiin Tapanilassa
Tapanila

Puistolan edesmenneen kuuluisuuden,
viihdetaiteilija Reino Helismaan
satavuotissyntymäpäivää juhlittiin
Puistolassa keväällä. Bileet jatkuivat viime
viikon tiistaina Tapanilassa.
Tapanilan Eläkkeensaajat

oli kutsunut työväentalolle
bilettämään Helismaan lapset Satu Kiurusen ja Markku Helismaan.

”Isä sanoi, että niin
kauan kuin Suomen
kansan maku ei
parane, meillä leipää
riittää.”
MAR KKU
H E LISMAA

Markku Helismaa osoittautui armoitetuksi tarinaniskijäksi, jolla riitti juttua
isänsä edesottamuksista.
– Sodan jälkeen tuli muutto Kalkkivuorentien lähelle vuokra-asuntoon. Isä sai
tontin, mutta ei halunnut
rakentaa. Silloiselta Harjutieltä perheelle löytyi sitten
tasakattoinen talo. Isä totesi, että saatiin uima-allas samalla.
Isä-Helismaalla oli valo-

kuvamuisti ja hän oli nopea
kaikessa, mihin ryhtyi.
– Hänellä ja Topi Kärjellä
oli leikisti ajatus tehdä kymmenen iskelmää per päivä.
Reino Helismaan intohimo oli urheilu ja Lempi-vaimonsa lisäksi hän rakasti
Lappia.
Siitä kertoo esimerkiksi laulu Rovaniemen markkinoilla. Reino Helismaata huvitti se, että suomalaiset olivat niin ihastuksissaan
rillumareihin.
– Isä sanoi, että niin kauan
kuin Suomen kansan maku
ei parane, meillä leipää riittää.
Pirjo
Pihlajamaa

Pukinmäen ABC hävisi
Pukinmäki
PI RJO PI H LAJAMAA

ABC Deli
Pukinmäessä riisui
logonsa viime viikon
maanantaina ja myi
viimeistä päivää
edellislauantaina.
S-ketjuun kuulunut
liikemyymälä ei
pärjännyt kilpailussa,
vaan kaadettiin
kannattamattomana
viiden vuoden
yrittämisen jälkeen.
Liikemyymälä ei onnistunut käännyttämään tarpeeksi
monia autoja pihalleen.

Pirjo Pihlajamaa

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.

Nopsa kateissa?
Lukitsematon Nopsa-merkkinen polkupyörä löytynyt Tapanilan asemalta
to 5.9. noin kello 16. Pyörä luovutetaan tuntomerkkejä vastaan, tiedustelut
numeroon 050-918 3885.
Löytäjä

ILMOITUS

Päivi tarjoaa ilmaiset kahvit!

Tapanilan Seniorilaulajien syys käynnistyi
Kuoro on kerännyt taas nuotit pinoon, syyskausi käynnistyi perinteisesti kuoronjohtajan kotona herkkupöydän äärellä.
Energinen johtajamme pistää meihin vauhtia. Edessä on kiireinen syksy ja paljon
tapahtumia. Kaipaamme uusia laulajia riveihimme, musiikki antaa uutta energiaa
ja tuo uusia ystäviä, siksi kanRAU NO SÄR KIJÄRVI
nattaa lähteä mukaan.
Harjoittelemme Tapanilan Työväentalolla, Sompiontie 4, tiistaisin 13.30–15. Voit
tulla suoraan harjoituksiin
tai ottaa yhteyttä kuoronjohtaja Aija Särkijärveen puh.
0400 706 765, aija.sarkijarvi@luukku.com
Sisko Kallinen

Kuorolaisia viime keväänä.

Kun Malmilla haluaa nauƫa hyvää ja takuulla vasta keiteƩyä kahvia,
kannaƩaa suunnata Plaza Moccaan. Makoisien leivonnaisten lisäksi tarjolla
on joka päivä maiƩava puuroaamiainen ja arkisin keiƩolounas.

K

ILMOITUS

ahvila on toiminut Malmilla Prisman
talon toisessa kerroksessa nyt neljä
vuoƩa. Plaza Mocan on perustanut yrittäjä Päivi RiihilahƟ-Syvänen, joka asuu
ihan naapurissa Pihlajistossa.
–രSiksi oli luonnollista perustaa kahvila
juuri tänne. Ja olin silloin tehnyt Malmilla torikauppaakin jo kymmenisen vuoƩa,
Päivi kertoo.
Asiakkaat ilahtuivat nähdessään kahvilan ja Ɵskin takana aina iloisesƟ palvelevan Päivin sekä hänen miehensä Pekan.
–രUudet ja torin vanhat asiakkaat sanoivat, eƩä kiva kun tälläkin puolen kauppakeskusta on kahvila. SaaƟin paikka, minne mennä ja missä tavata muita.
Päivin yrityksestä voi myös Ɵlata voileipäkakkuja, täytekakkuja ja muita herkkuja juhliin. Lisäksi kahvilasta toimitetaan

alueen yrityksille kokouksiin ja muihin Ɵlaisuuksiin patonkia, pullaa ja muuta
suolaista ja makeaa.
Kanta-asiakkaat sanovat usein, eƩä Päivillä on Malmin parasta kahvia.
–രEn ikinä pidä pannussa vanhaa kahvia.
Jos joku haluaa vanhaa leivonnaista, sen
saa, kun Ɵlaa edellispäivänä, hän heläyttää.

N

Ilmaista
yt Päivi haluaa
kahvia
kiiƩää uskollisia
to–pe
kanta-asiakkaitaan ja
12.–13.9.
leviƩää hyvän kahvilan
2013
ilosanomaa uusille
asiakkaille tarjoamalla
kaikille ilmaiset kahvit torstaina ja

perjantaina.

Tervetuloa!

• PLAZA MOCCA, ma–pe klo 7.30–18, la 9–16. Malmin kauppatie 18, Prisman talo 2. krs. •
http://www.plazamocca.fi

Tapulissa otettiin
syksy vastaan juhlien

I R MA KI I KKALA

Tapulin seurakuntakodissa vietettiin Sadonkorjuujuhlaa ja samalla syyskauden avajaisia leppoisissa juhlatunnelmissa 03.09.2013. Tilaisuus ajoitettiin alkuiltaan, jolloin mukaan pääsivät niin lapsiperheet, työssäkäyvät kuin ikäihmisetkin. Sankka tapulilaisten joukko
ottikin juhlakutsun vastaan ja saapui nauttimaan sadonkorjuuajan kasviskeittoa, vastaleivottuja sämpylöitä ja puolukkamuffineita. Tilaisuuden juhlatunnelma ja
viihtyisyys varmistuivat, kun kanttori Reija Närhi lauloi
syyskauden alkuun sopivia lauluja säestäjänään kappalainen Torsti Paijola ja kirjailija Ulla Welin esitti itse kirjoittamiaan runoja.
Tilaisuuden emäntänä ja isäntänä toimi alueen diakoniatyöntekijä, erinomaiset suntiot ja avustava vapaaPinja kokeilee
työesiliinaa ennen
ehtoistyöläisten joukko, joka sanoo tekevänsä vapaaehvieraiden tuloa.
toistyötä iloksensa. Tuntui, että Tapulissa kirkko on tullut keskelle kylää kaikkien saataville, kaikkien iloksi ja
alueen väestön turvapaikaksi. Seuraavan aamun iloinen kiitostelu kaupan edustalla
kuuluu koko Tapulin väelle, vieraathan ne juhlan tekevät keskelle arkea.
Irma Kiikkala

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Mökkikaava menossa päättäjille
Suutarila
Suutarilaan ja Mellunmäkeen pitää saada nopeasti siirtolapuutarhat, kiirehti kesäkuisessa valtuustoaloitteessaan
Pentti Arajärvi ja kolmetoista muuta valtuutettua. Kaupunkisuunnittelulautakunta vastasi aloitteeseen viime tiistaina todeten, että lautakunta käsittelee Suutarilan 87 palstaa sisältävää
asemakaavaa loppusyksystä. Myös Mellunmäki on merkittävien hankkeiden listalla.
Pirjo Pihlajamaa

Säveltäjänpuisto on yksi rastipisteissä ja siellä voi samalla käydä testaamassa kivistä labyrinttiä.

TULE KOKEILEMAAN

Näillä rasteilla et eksy!

UUTUUSTANSSIA
MAAILMALTA NIMELTÄÄN
BOOIAKA “puujalka”
“Ensimmäiset kolmekymmentä
henkilöä” ILMAISEKSI
ma 16.9.2013 klo 18.45 ja

Pukinmäki

Pukinmäessä järjestetään
toisena syksynä peräkkäin
paikallisten yhdistysten ja niiden
yhteistyökumppanien voimin vaivaton
ja hauska ”suunnistustapahtuma”,
Puxun Rastit.
teä mistä paikasta tahansa.
Sen verran liittyy tapahtumaan jännitystäkin, että osallistujien kesken arvotaan yllätyspalkintoja.
Rasteilla saa osallistumiskorttiin merkinnän ja myös
tarpeellisia lisätietoja. Yhdistysten syystoimintakausi on juuri alkanut. Puxun
Rasteilla on mahdollisuus
yhdellä reippaalla kävelykierroksella tutustua siihen
monipuoliseen toiminnan
kirjoon, mitä monet Pukinmäen yhdistykset ja niiden
yhteistyökumppanit tarjoavat.
Tero Tuomisto
Pukinmäki-seuran
sihteeri

Lauantaina 14.9. kello 10–13 on Pukinmäen
liikuntapuistossa ”sinisellä kentällä” säbäturnaus
1–3 -luokkalaisille. Ottelut pelataan 3 -miehisin
joukkuein ilman maalivahtia. Mukaan mahtuu
8 joukkuetta, kolme parasta palkitaan.
Ilmoittautumiset heti, 12.9. numeroon 040-334 1579.
Joukkueet valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kisajärjestelyistä vastaavat Pukinmäen
peruskoulun urheiluluokat.

SUOSITTELEMME SYYSKUUSSA
LEIKKAA TALTEEN!

UUTUUS!

Syyskuun etuseteli

BEE VENOM CREAM
Luonnon oma Botox
50 ml

45

00

(ovh 53,30€)

Seteli on voimassa
Luontaistuntijamyymälöissä (ei
verkkokaupassa)
syyskuun ajan
(28.9.2013 asti).

-1 5 %

Yksi
tuote

Yksi tuote/
asiakas.

-20 %

Ei leimoja.

Etu koskee
vain normaalihintaisia tuotteita.

OMEGA 7

VITAMAR 1000

Lapsiperheiden valinta

Uudistaa ja vahvistaa
limakalvoja

Suomen vahvin
omega-3 kapseli

Maitohappobakteerit

Tarjous on voimassa 30.9.2013 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

22 90
Imeytyy
tutkitusti
hyvin

25 90

www.synsam.fi

Ylläpitää vastustuskykyä

-20 %

23 900

Blo-Melatonine™
p
Complex

17 90

HAINRUSTO-VIHERSIMPUKKA D+
Kotimainen avainlipputuote!
+ KAUPAN PÄÄLLE
80 KAPS.

29 90 -25 %

SKINGAIN

ARTHROBALANS PLUS

ANTIWIR

Kollaageniravintolisä
g

Nivelruston luonnolliset
srakennusaineet

Syyspöpöjen lannistaja

39 90

37 90

SUPERTARJOUS

15 00

2 pakkausta
yht. 25,00€

Tarjoukset voimassa 28.9.2013 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Tuotteet saattavat vaihdella myymälöittäin.

HELSINKI: MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3

TÄLLÄ KUPONGILLA
alennus -5,00 €
päästömittauksesta.
Hinnat:
Katsastus hlö/pakettiautot...alk.35€
Bensamittaus ..................15€
OBD-mittaus ................... 10€
Dieselmittaus ..................25€

s puh. 0400 274 413
TIKKURILA
Tikkurilan McDonalds

Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki
raskaskalusto osoitteeseen
Hakkilankaari 4,
Vantaa

Kehä II
I
Tikkuritie

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

AURINKO D 50μg / 100μg

B-12 SUIHKE BOOST

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

22 900

UUSI KOTIMAINEN
YKSITYINEN KATSASTUSASEMA

IMESKELTÄVÄ MELATONIINI

60 kaps. (ovh 23,20€)

JAAKKO SELIN

125 kaps. (ovh 30,75€)

Maailmanvalloittaja, muotitoimittaja

25 ml (ovh 28,20€)

Vuoden koroton ja kuluton
maksuaika silmälaseille.

+ KAUPAN
PÄÄLLE
20 KAPS.
MATKAPAKKAUS!

30 pussia
pussi
ussia
a (ovh 45,85
45 85€)

-25 %

Erinomaisesti imeytyvä
kas
s
ja laadukas

21 50

120 tabl. (ovh 19,95€)

MAGNESIUMSITRAATTI

PROBIOOTTIPLUS

KAIKISTA
LINSSEISTÄ

49 90

yli

-25 %

160+80 kaps. (ovh 67,90€)

36 90

-20 %

150 kaps. (ovh 62,80€)

180 kaps. (ovh 46,70€)

-2 0 %

100 kaps. (ovh 30,10€)

EYE Q -KALAÖLJY

120 tbl. (ovh 26,00€)

Kehykset: Michael Kors

JAAKKO

on uusi energinen
ja koreograﬁnen
Lisätiedot:
ﬁtnesstanssitunti, joka sopii kaikille
www.annelinieminen.ﬁ iästä ja kunnosta riippumatta!!!

®

300 tai 200 kaps. (ovh 29,90€)

xun Rasteilla tarvita, kun
vain kotiseutunsa suurin
piirtein tuntee. Eikä näillä
rasteilla eksy. Järjestöjen
tempaus toteutetaan lauantaina 14.9. Yhdistykset ja
niiden yhteistyökumppanit
esittäytyvät ja kertovat toiminnastaan eri tavoin useilla rastipisteillä. Aikaa ei oteta, mutta rastipaikat ovat
avoinna klo 10–13 välisen
ajan.
Rasteina toimivat tällä
kertaa Pukinmäen kirjasto, Pukinmäen peruskoulu,
seurakuntakoti, seurakunnan Portti-kahvila, Pukinmäen palokunnantalo, Pukinmäen Kukka ja Säveltäjänpuisto. Liikkeelle voi läh-

Puksun ulkosäbäturnaus”

120 kaps. (ovh 44,60€)

Karttaa eikä kompassia Pu-

klo 17.45
Malmin VPK- talolle
os. Askartie 8, 00700 Helsinki

Tik
ku
riku
ja

Av o i n n a : m a - p e 8 - 1 8 , l a 9 - 1 4
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Pihlajamäessä
rakastetaan
aamusta
yömyöhään
Pihlajamäki
Viime vuonna Pihlajamäki täytti 50 vuotta. Sitä juhlittiin monin
tavoin. Yksi hitti oli I love
Pihlis -päivä.
Nyt rakkautta on Pihlajamäen ilmassa niin, että lähiössä on
päätetty järjestää ensi lauantaina aamusta yöhön kestävä We
love Pihlis -päivä.
Festarialueena on koko kaupunginosa. Runsas ohjelma löytyy viime viikolla Lähitiedon välissä jaetusta Pihlajamäen lähiölehdestä tai kaupunginosan
verkkosivuilta http://pihlajamaki.info. Rakkauspäivän ohjelmasta vastaavat asukkaat, alueen toimijat sekä 50-vuotiaan
ostarin yrittäjät.
– Toiveemme on, että tästä
kasvaa perinne, ja että jatkossa
yhä useampi pihlisläinen on mukana tekemässä omia tapahtumia, muun muassa taloyhtiöissä kaikille avoimia pihajuhlia, innostaa Päivi Seikkula Pihlajamäki-Seurasta.

Psykiatrian erikoislääkäri
kirjoittaa lapsille ja perheille
Pukinmäen
kirjasto saa varsin
mielenkiintoisen
kirjailijavieraan
huomenna.
Psykiatrian
erikoislääkäri,
kuvataideterapeutti ja
lastenkirjailija Katinka
Tuiskua haastattelee
tietokirjailija,
satututkija Sirpa
Kivilaakso. Aiheena
on muun muassa
myyttien ja satujen
merkitys lapsille ja
aikuisille.

Pirjo PIhlajamaa

Katinka Tuiskun teokset Outo

Päivä maalla
-tapahtuma
Viikki
Perinteinen Päivä Maalla -tapahtuma toteutuu taas Viikissä tarjoten koko perheelle tekemistä
ja nähtävää. Viikissä voi tutustua
kotieläimiin ja maatalouskoneisiin sekä katsella rukiinkylvönäytöstä klo 11. Lapsille ohjattua askartelua, lypsyrasti, hevoskärry- ja koiravaljakkoajelua
ja poniratsastusta.
Gardenian pihalla on infoa vieraslajeista ja suoramyyntitori,
Ikebanatöitä on nähtävänä ulkopuutarhassa. Päiväkodin pihalla
on lastenvaatekirppis, tikkupullan paistoa, askartelua sekä satuhetki kello 10.30 lähtien puolen tunnin välein.
Maatalous- ja metsätieteellinen sekä eläinlääketieteellinen tiedekunta esittelevät opintojaan. Viikin kirkossa pidetään
perhemessu kello 10, askartelua ja lastenlaulutapahtuma
koittaa kello 13. Nonstop-traktorikyyti vie Gardeniasta kirkolle
kello 11–15.
Tapahtuman järjestävät Maatalousylioppilaiden yhdistys
Sampsa ry, Gardenia-Helsinki
ja Malmin srk. Tapahtumaan on
vapaa pääsy, osa ohjelmista on
maksullisia.
TL

Olento sekä Elsa ja Narkissos sisältävät paljon ajankohtaisia ja kipeitäkin asioita lamasta toisen
kunnioittamiseen ja narsismista
erilaisuuden ymmärtämiseen.
Aikuiseen tarinat todella kolahtavat, mutta ymmärtääkö lapsi tarinoiden opetukset?
– Outo olento -kirjan tekstiä on
testattu 2-luokkalaisilla, ja he uppoutuivat tarinaan poimien siitä
kukin itselleen sopivia ja kiinnostavia teemoja. Kiusaamisen vastaisen sanoman kaikki lapset ymmärsivät, ja turvattomuutta herättävien tilanteiden käsittely vastapuoleen eläytyen, tai humoristisesti
etäännyttäen vetosi myös kouluikäisiin. Esikouluikäiselle kirjan
teksti ja tapahtumat saattavat olla
osin liian vaikeita, mutta esimerkiksi viattomaan eläimeen kohdistuvat kiukunpurkaukset, tunne ettei opi asioita riittävästi ja oman
vanhemman uupumus tai sairaus
kyllä puhuttelevat kaikenikäisiä,
jotka jaksavat kuunnella satuja,
Katinka Tuisku tietää.
Hän huomauttaa, että lapsilla on enemmän assosiaatiokykyä,
mielikuvitusta ja tunneälyä kuin
osaisi kuvitellakaan! Lapset eivät
pidä kirjaa surullisena, vaikka aikuisen näkökulmasta se käsittelee
hyvin surullisia aiheita.
– Sama tarina, joka voi saada aikuiselle kyyneleet silmiin, kirvoittaa lapsilla naurun, ja sitä paitsi
lapset näkevät enemmän ratkaisuja kuin ongelmia!
Tuisku muistuttaa, että tarinanluku on aina tärkeä yhteinen hetki ja tarinan herättämät ajatukset
ja niistä keskustelu lasten ja aikuisten kesken ovat tärkeitä molemmille osapuolille.
– Outo olento -kirja sisältää joitain työelämän oravanpyörissä
oleville lasten vanhemmille suunnattuja avauksia, jotka lasten näkökulmasta esitettynä toivoakseni
puhuttelevat aikuisia. Haluan kertoa, että äitinä tai isänä olet korvaamaton, tärkein ja paras, mut-

Katinka Tuisku antaa kirjoissaan eväitä asettua toisen asemaan.

ta työntekijänä olet vain yksi monesta – työ on arvokasta, mutta se
on vain työtä. Työttömyys tai liiallinen työnteko uhkaavat koko perheen hyvinvointia, mutta tilanteista voi selviytyä kun muistaa, ettei
työ ole koko elämä.
Kirjoissaan Katinka Tuisku ei halua jakaa opetuksia, vaan herättää

”Sama tarina, joka
voi saada aikuiselle
kyyneleet silmiin,
kirvoittaa lapsilla
naurun, ja sitä
paitsi lapset näkevät
enemmän ratkaisuja
kuin ongelmia!”
KATI N KA
TU ISKU

ajatuksia, tarjota heijastuspintaa
kokemuksille sekä antaa toivoa
herättävää viestiä.
– Tarkoitus on antaa eväitä asettua toisen asemaan ja ymmärtää
että vika on kiusaajassa, ei uhrissa.
Ja että vanhemman kyvyttömyys
huolenpitoon ei välttämättä johdu
rakkaudenpuutteesta, vaan inhimillisistä vastoinkäymisistä. Lapselle on tärkeää kyetä näkemään
omat vanhemmat hyvinä, edes jossain määrin, muutoin lapsen perusturva murenee.
Innoitusta kirjojen aiheisiin Tuis-

ku on saanut ympäröivästä maailmasta, lamaan liittyvästä uutisoinnista ja omakohtaisista kokemuksista työmaailmasta.
– Haluan edistää lasten tervettä
kehitystä tekemällä hoitavia satukirjoja. Kirjojen tarkoituksena on
myös vahvistaa lasten tunnetaitoja, kykyä tunnistaa omia ja toisten
tunteita, ja puhua niistä. Ja ihan
vaan tarjota virkistäviä, rauhoitta-

via, lohdullisia ja hauskojakin elämyksiä kirjojen parissa.
Kuvataideterapeuttina Katinka Tuiskulle kuvan ja sanan välinen yhteys on tärkeä työkalu. Joku saa oivalluksen kyetessään löytämään sanat kuvan tarjoamalle
elämykselle, kun taas toiselle sanat avaavat ikkunan mielen maisemiin.
Lastenpsykiatrit ja kirjallisuusterapeutit ovat pitäneet kirjoja ainutlaatuisina, mutta kirjat sopivat
tekijänsä mukaan parhaiten tavallisten lasten kasvun tueksi, selviytymiskeinojen vahvistamiseksi, sekä arkielämän ongelmien käsittelyyn ja ennaltaehkäisyyn.
Teija
Loponen

Katinka Tuisku
kirjailijavieraana
Pukinmäen kirjastossa
huomenna torstaina 12.9.
kello 18–20.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarmokas Vilhi ei hidasta
H E I MO KAU KOLI N NA

Vilhin keikka Malmilla
pe 13.9. klo 20
Eke’s Pub, Kirkonkyläntie 7.
Vapaa pääsy.

Malmin Mieslaulajat;
Vanhoja poikia
viiksekkäitä
3.10. klo 19
Malmitalo.
Liput 10e.

Kuluneena kesänä
Vilhi viihdytti Park-Hotel
Käpylän terassivieraita.

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

Malmin Mieslaulajien ”Vanhojapoikia viiksekkäitä” -konsertin
luonut MuM Elisa Vierimaa taipuu ammatissaan luontevasti
roolista toiseen.
Kuten Juha Watt Vainio,

myös Elisa Vierimaa on laulaja-lauluntekijä ja esiintyy
taiteilijanimellä Vilhi. Erään
laulunsa sanoja mukaellen
Elisa ei tekemistensä vauhtia vähennä edes pullonpalautusautomaatin Hidasta!kehotuksesta.
Sibelius-Akatemian opintojensa myötä muutamia
vuosia sitten helsinkiläistynyt ihanan innokas ja taitava musiikillinen moniosaaja opiskelee tällä hetkellä

myös teatteria.
Musiikinopettajan roolissaan Elisa on johtanut Malmin Mieslaulajia parin vuoden ajan. Hänen johdollaan
ja sovituksillaan rakennettiin keväällä merkittävää
suosiota saanut Vanhojapoikia viiksekkäitä -konsertti.
Konsertti uusitaan 3. lokakuuta Malmitalossa. Keväällä kun niin moni jäi
ovien ulkopuolelle. Uusintakonserttiin on siis syytä

hankkia liput ennakkoon
esimerkiksi Malmitalon lipunmyynnistä. Lisätietoa tilaisuudesta on Malmitalon
sekä Malmin Mieslaulajien
verkkosivuilla.
Vilhin laulut ovat veikeitä

tarinoita ihmiselämästä laulun muodossa. Ne ovat teräviä pop- ja teatterimusiikinsävyisiä havintoja elämän
tragikoomisuudesta. Laulunsa Vilhi säestää useimmiten pianolla. Ja kuten muun

muassa Taiteiden yönä Musiikkitalon Open Stagella
toisinaan myös kitaralla.
Par’aikaa pirtsakka lauluntekijä valmistelee debyyttialbumiaan.
Laulujensa kirjoittamisen
Vilhi aloitti kesällä 2012.
Ja jo samana syksynä hän
aloitti keikkailun kahviloissa, baareissa ja kesäterasseilla. Kotkan Meripäivillä
oli kolme keikkaa. Perjantaina 13.9. Vihi esiintyy ensimmäistä kertaa Malmilla.
Malmin Mieslaulajat peesaavat.
Makupaloja Vilhin lauluista voi napostella vaikkapa nettiosoitteessa soundcloud.com/vilhi. Näiden
koskettavien laulujen tekijään on mahdollista tutustua myös Facebookissa hakusanalla Vilhimusic.

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna
Puh. 040 746 8532

1580€

Kino Helios:

Klassikkosarja:

Rakkautta

Laulavat

rat
isara
sadepis
Kaikkien aikojen
kuuluisin elokuvamusikaali.
to 12.9. klo 18 vapaa pääsy

eennen
nnen

keskiyötä
skkiyö
ötä
Jatko-osa
menestyselokuvalle.
pe 13.9. ja la 14.9.
klo 18, 6 €. Ikäraja: 12

Heimo Kaukolinna
Malmin Mieslaulajien sihteeri

(3D)

Kino Helios:

Monsterit-yliopisto

Afrikan uhanalaisia eläimiä

la 14.9. klo 14 ja ke 18.9. klo 18, 6 € Puhutaan suomea.
Ikäraja: 7/4

Doug

E I LA KAR H U

Gapardien iltapäivä.

Malmi
Malmin kirjastossa esillä
olevissa Eila Karhun
maalauksissa Afrikan
maisemat hehkuvat
lämpimissä väreissä ja
eläinkunta on ylvästä.
Maalaukset kuitenkin
kertovat ankeammasta
totuudesta.
– Afrikan eläimistö on nyt
monin paikoin ahtaalla. Ih-

miset valloittavat yhä enemmän elintilaa, hakkaavat
metsiä ja raivaavat peltomaita ja myyvät laajalti viljelymaata ulkomaalaisille.
Moni laji on sukupuuton
partaalla, tietää kuvataiteilija Eila Karhu.
Hän on edesmenneen geologi-puolisonsa kanssa asunut Etelä-Afrikassa ja työkohteisiin kuului eräiden
eläinpuistojen kallioperän

kartoitusta.
– Ndomon eläinpuisto oli
erikoistunut harvinaisiin leveähuulisiin sarvikuonoihin, ja jouduimme usein
väistelemään niitä, Eila Karhu kertoo.
Hän tutustui myös muihin
eläinpuistoihin eri puolilla Etelä-Afrikkaa ja havaitsi, että huvimetsästys on yhä
merkittävä vaara monelle
eläinlajille.
– Jotkut ihmiset haluavat
kerätä seinilleen harvinaisten eläinten sarvia, nahkoja
tai muita osia, joita he kutsuvat "voitonmerkeiksi",
taiteilija harmittelee.
Uhanalaisimpia lajeja on

nykyään yritetty suojella,
mutta silti monet hallitukset
ovat joskus sulkeneet silmänsä ja sallineet liikametsästyksen. Pahimmin uhanalaisiin kuuluvat sarvikuonot. Norsuja on metsästetty
niiden syöksyhampaiden takia, vaikka monen Afrikan
maan hallitus on kieltänyt

niiden metsästyksen. Antilooppeja on kaadettu niiden
komeiden sarvien vuoksi.
Seeprojen ja leopardien taljat ovat olleet haluttuja seinäkoristeita.
– Yksi seepralaji, quagga, kuoli sukupuuttoon
1800-luvulla Etelä-Afrikassa, kun valkoiset siirtomaaisännät harrastivat innokasta huvimetsästystä tuliaseillaan, Karhu tietää.
Yksi tapa säilyttää villieläimiä ovat luonnonpuistot, joista laajimpia ovat Serengeti ja Masai Mara ItäAfrikassa ja Krugerin kansallispuisto Etelä-Afrikassa.
– Onneksi nykyään kamera on korvannut kiväärin,
kun matkailijat haluavat ottaa muistoja näkemistään
eläimistä, Eila Karhu kiittelee.
Teija Loponen

Afrikan uhanalaisia eläimiä
esillä 30.9. saakka
Malmin kirjastossa,
Ala-Malmin tori 1.

&

Jay

Tomi LeinoTrio
Vauhdikasta
huuliharppubluesia!
ti 17.9. klo 19, alk. 12 €

Marilyn

Monroe!
M

The Great Helsinki
Swing Big Band solistinaan
Anna Inginmaa
ke 18.9. klo 19, alk.18 €
Ala-Malmin tori 1
malmitalo.ﬁ
Liput (09) 310 12000
ja Lippupalvelu
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JAKOMÄKI
Jakomäen taidekerhon
näyttely
syyskuun ajan Malmin toimintakeskuksessa Kirkonkyläntie
2. Esillä on Ansa Mielosen
öljy-, Hellin Ojasen peiteväri-, Lilia Pöllän akryyli-,
Ansa Hynysen lyijykynä- ja akvarelli- sekä Heidi
Lindblomin akryyli/tussitöitä.

MALMI
Afrikan uhanalaisia eläimiä
Eila Karhun maalauksia
30.9. saakka Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori 1.
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 ke klo 11
Seijan johdolla ja ruotsin
to klo 11 Tuulan johdolla.
Jäsenistön retki Orimattilaan,
Megamyynti-areenalle 22.10.
Tied. Ritva Lindqvist p.
050 303 9903 klo 9–11.
Päivätanssit
torstaina klo 12–15 Malmin
Työväentalolla Takaniitynkuja
9. Elävää musiikkia. Buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
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.
p. 040 720 7262 Järj. Korret
Kekoon ry. p. 0400 447 022,
vapaaeht. maksu yhdistykselle.
Syystien palvelukeskus
To 12.9. Perennanvaihtotori
sisäpihalla klo 10–14, vaihdetaan vinkkejä puutarhanhoidosta sekä perennoja.
Rottinkitöiden ja ekologisten
vaatteiden myyntinäyttely klo
10–13 ravintolassa, ja tietoisku syksyn toiminnasta klo
14–15. Takaniitynkuja 3.
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.
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.
Klassikkosarja: Laulavat
sadepisarat
(Singin’ in the Rain) Malmitalo
to 12.9. klo 18, kesto 103
min, S. Vapaa pääsy.
Anne Frank – Historiaa
nykypäivälle
Maailmaa kiertäneessä näyttelyssä tutustutaan Anne Frankin
tarinaan ja siihen liittyviin
Toisen maailmansodan tapahtumiin ja holokaustiin ke 11.9.
– to 26.9. Malmitalon parvella.
Näyttelyn ytimen muodostavat lainaukset Anne Frankin
päiväkirjasta ja valokuvat hänen
perheestään. Vapaa pääsy.
Yhteislaulut
Yleisöä laulattavat ti 17.9.
klo 17.30 Malmitalossa
Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy
Doug Jay & Tomi Leino Trio
Washingtonilainen blueslaulaja/huuliharpisti Doug Jay
tulee Malmitalolle esittämään
vauhdikasta huuliharppubluesiaan ti 17.9. klo 19. Liput 12 e.
Koululaisten IP-kino:
Kikin lähettipalvelu ke 18.9. klo
14. Luudalla lentämisen taidon
osaava Kiki muuttaa merenrantakaupunkiin ja perustaa lähettipalvelun. Malmitalon IP-kino
on suunnattu kouluikäisille.
Kesto 99 min. S. Vapaa pääsy
Marilyn Monroe!
The Great Helsinki Swing Big
Band featuring Anna Inginmaa
ke 18.9. klo 19 Malmitalossa.
Marilynin tunnetuksi tekemää
musiikkia big band -sovituksina.
Laulusolistina Anna Inginmaa.
Illan kapellimestarina toimii
Antti Rissanen. Liput 18 e.
Venäläinen avantgarde
kuvataiteessa
Työväenopiston luennolla kerrotaan pe 13.9. 1910–20-luvun taiteesta Venäjällä ja
Neuvostoliitossa, jolloin
taiteilijat uudistivat radikaalisti
vallitsevia esteettisiä sääntöjä, koodeja ja muotokieltä.
Malmitalo, isoluokka (AlaMalmin tori 1 B) klo 18–19.30.
Taidehistorioitsija Merja Ilola
luennoi. Vapaa pääsy.
Heidi Köngäs
Kirjailijavieraana Malmin
kirjastossa ke 18.9. klo
18. Köngäs oli Finlandiapalkintoehdokkaana syksyllä
2012 romaanillaan Dora-Dora,
joka kuvaa Lapin sotaa. Hän on
tunnettu myös dramatisoijana.
Kirjailijavierasta haastattelee ja tilaisuuden juontaa FM
Päivi Hytönen. Vapaa pääsy
Ylipormestarin asukasilta
Ylipormestari Jussi Pajunen
saapuu to 19.9. klo 18.30
Malmitaloon vastaamaan
malmilaisia askarruttaviin
kysymyksiin, jotka koskevat
Malmin alueen ajankohtaisia
asioita ja tulevaisuutta. Mukana
on myös asiantuntijoita eri
hallinnon aloilta. Vapaa pääsy

PIHLAJAMÄKI
We Love Pihlis
La 14.9. korupajoja, graffitipajaa, maatilatori, katusoittajia, pop-up kahviloita,

45 e. Ilm. ja lisätied. ohjaajalta:
kirsi.mattsson@elisanet.fi tai p.
040 593 2165. Järj. Pukinmäen
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.fi.

SILTAMÄKI

ITE – kuvia eläimistä ja ihmisistä
Hyvälle mielelle saavia ja lempeän hupaisia
maalauksia ja veistoksia on esillä Viikin
kirjastossa syyskuun ajan.
Kuvantekijä Marja-K Melin on pitkän linjan ITE-taiteentekijä,
joka hallitsee niin kuvanveiston, maalauksen, mosaiikin kuin
piirrostyöskentelyn. Osa näyttelyn töistä on myytävänä.

kirjastofillaria, kaupunkisuunnistusta, lyhytelokuvia,
käsityömyyjiä, arkkitehtuurikävely, kirpputoreja ja kierrätyspöytiä. Ostari täyttää
50 v, yrittäjillä tempauksia ja
tarjouksia. Aikataulut ja ohjelma http://pihlajamaki.info/ ja
http://www.facebook.com/
PihlajamaenLahioasema
Lähiöasemalta retkelle
Tutustumiskäynnit asukastaloihin; 17.9. vuorossa
Oulunkylän seurahuone, infoa
lähiöasemalla. Matkat pääosin
J71-linjalla, lounasmahdollisuus omakustanteisena.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Syystoiminta alkaa 16.9. klo
10.30 Pihlajamäen nuorisotalolla. Kerhopäivänä kerätään
Sääksmäen retken maksu 40e.
Lastenvaatekirppis
ja kahvio la 14.9. klo 10–13
Leikkipuisto Maasälpä,
Maasälväntie 3 A. Järj. MLL
Pihlajamäen paikallisyhdistys
ry. Tule myymään lastesi pienet
vaatteet ja turhat tarvikkeet.
Pöytä on ilmainen. Varaukset
viim. 12.9. kirsi.sulaoja@
mbnet.fi. Tapahtumapäivänä
voi tulla oman pöydän tai
viltin kanssa myymään tavaroita ilman ennakkoilmoittautumista. Puistossa on MLL
Pihlajamäen järjestämä kahvio.
Lapsi-aikuinen
askartelukerho
Maasälväntie 3 A. Ma 30.9.
alkaen illalla. Eri ikäryhmiä.
Hinta 45 / 55 e / lapsi (jäsenet
/ ei jäsenet, sisarusalennus
50 %). Järj. MLL Pihlajamäen
paikallisyhdistys ry.

PUISTOLA
Helismaa-ilta kirjastossa
Puistolan kirjastossa vietetään koko perheen Helismaamusiikki-iltaa to 12.9. klo
18–19.30. Trubaduuri Lauri
Seutu esittää Reino Helismaan
tuotantoa sekä lapsille että
aikuisille. Tarjolla iltateetä.
Vapaa pääsy! Sisäänkäynti
Nurkkatien monitoimitalon

pääovesta, Nurkkatien puolelta.
Puistolan Eläkkeensaajat
Syyskauden ensimmäinen
jäsentapaaminen ke11.9.
Marttalassa klo 14. Muistellaan
kesää ja keskustellaan syksyn ohjelmasta. Tulethan
hakemaan lippusi Helsingin
kaupunginteatterin esitykseen Hotelli Paradiso.

PUKINMÄKI
Pukinmäen rastit
Alueen järjestöjen tempaus la
14.9. klo 10–13. Rasteina ovat
Pukinmäen kirjasto, peruskoulu, seurakuntakoti, srk:n
Portti-kahvila, Pukinmäen palokunnantalo, Pukinmäen Kukka
ja Säveltäjänpuisto. Liikkeelle
voi lähteä mistä paikasta
tahansa. Yllätyspalkintoja.
Kirjailijavieras kirjastossa
Psykiatrian erikoislääkäri,
kuvataideterapeutti ja lastenkirjailija Katinka Tuiskua haastattelee to 12.9. klo 18– 0
tietokirjailija, satututkija Sirpa
Kivilaakso. Kirjailijavierailun
aiheina satukirjojen synty sekä myyttien ja satujen
merkitys lapsille ja aikuisille.
Kavioiden kopinat
Nukketeatteri Katputli esittää la 14.9. klo 10.15–11
alakoululaisille soveltuvan
varjoteatteri ja käsinukketeatteriesityksen, jossa vähemmistökulttuureita esitellään
lapsille eläinhahmojen ja elävän
musiikin avulla. Pukinmäen
kirjasto, Kenttäkuja 12.
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 3108 5072.
BailatinoKids
eli lasten tanssilliset liikuntaleikit Pukinmäkitalon peilisalissa,
Kenttäkuja 12. Syksyn hinta

Siltamäen Korttelitupa
Tupa auki jälleen Siltamäen
seurakuntakodilla ti ja pe klo
11–14 os. Jousimiehentie 5.
Siltamäen Martat
Marttailta ti 24.9. klo 18
srk-kodilla, jolloin aiheena
Sadonkorjuu- huutokauppa ja esittely do Terran
eteerisistä öljyistä.
Siltamäen Nuorisoseura
syyskausi starttaa täysillä
eteenpäin viikko-ohjelman mukaisesti www.siltamaennuorisoseura.fi. Joihinkin – varsinkin
lasten – ryhmiin mahtuu vielä
mukaan, ota yhteyttä siltamaennuorisoseura@hotmail.
com tai tai 050 566 6174.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30.
To klo 11–14 tuolijumppaa,
tasapainon kehittämistä, sisäboccia ja pelikahvila. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie
4. Tarkempi ohjelma www.
tapanilan.elakkeensaajat.fi
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.
Poikkea putiikissa
9.–14.9. poiketaan taas
Helsingin putiikeissa! Joukko
Tapanilan pienyrittäjiä on
mukana kivijalkaliikkeiden
kampanjassa. Lisätietoja
www.poikkeaputiikissa.fi
Tapanilan kirjasto
Satutunnit 11.9. alkaen
joka toinen ke klo 9.30–10
kaikille 3–7-vuotiaille!
Läksyhelpissä saavat läksyjentekoon apua kaikenikäiset
koululaiset. Läksyhelppi 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! Alle 3-v. vauvoille ja taaperoille huoltajineen.
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 1,5 e/perhe.

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

VIIKKI
Mitä on hyvä uni?
Uniterapeutti Susan Pihlin
luento Viikin kirjastossa 17.9.
klo 18. Tilaisuuden järjestää
SPR ja siihen on vapaa pääsy. Viikin kirjasto, Viikinkaari
11, sininen ympyrätalo.
Mikä papu?
Pensaspapu, härkäpapu,
salkopapu, ruusupapu…
-näyttely Gardenian vitriinissä
12.8.–26.9. Onko härkäpapu
oikeasti papu? Gardeniassa
pääsee tutustumaan papulajeihin ja -lajikkeisiin sekä papujen
käyttöön. Näyttely avoinna ma–
to klo 10–18, pe klo 10–14 ja
la–su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Auringon kulku viherkatoilla
Gardeniassa Niina Ala-Fossin
valokuvia 3.10. saakka
Helsingin ja pääkaupunkiseudun viherkatoista. Esillä
sekä neulanreikäkameralla
otettuja kuvia että perinteiselle
filmille kuvattuja viherkattomaisemia. Avoinna ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la–su
klo 10–17. Vapaa pääsy.

Koillis-Helsingin
Lähitieto
www.lähitieto.fi
Löydät nettisivuilta
paikallisia menovinkkejä ja näköislehden
pdf:nä.
Voit myös osallistua
lehden tekoon lähettämällä sivuston kautta
Koillis-Helsinkiin liittyviä juttuvinkkejä ja
kuvia.

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

YKSITYISTUNTEJA

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

Lähitietoa
tarvitaan
aina.

Koillis-Helsingin Lähitieto

TILITOIMISTOJA

www.datamediatilit.fi
Puh.
010 328 4881

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

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

050 594 2992

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kotitalousvähennysmahd.

19

11.9.2013

Ilmainen tarjous/
korjausarvio
kjkmestarit.ﬁ

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

mehuasema.net




PALVELUJA TARJOTAAN

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

Huutokauppa Halli

ostaa ja tyhjentää
kuolinpesät,
muutto- yms.
jäämistöt.
Soita 040-751 4464.
Toimipiste HEIKINLAAKSO
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
0400 600 660

KAIKKI AUTOOSI
RENKAAT - VANTEET

OTA TALTEEN

Edullisesti meiltä asennettuna. Myös rengashotelli.

Voimassa 09/2013

TÄLLÄ
KUPONGILLA

VETOKOUKUT - TUULILASIT

Saat vetokoukut ja tuulilasit sekä defat meiltä asennettuna.

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

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

PESUT JA VAHAUKSET
Käsinpesut, vahaukset, kestopinnoitteet ja sisäpuhdistukset.

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

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

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

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

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

OPTIKOT

Suuhygienistipalvelut

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
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

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)

25€

KAMPAAMOT JA
PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Lös
Löser

P. 351 5015

HYVINVOINTI

PIRKKO PASANEN
Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6
(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA



Lähitiedosta
löydät
lähiyritykset.

Piristä
P
syk
syksyäsi
hiusk
käsittelyllä!

www.malminhammas.com

Jalkahoitola

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuu osuus

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

ergadesign.ﬁ

Kaasutintie 27, Tattarisuo.



Puh. 050 322 9925

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni
Ripsi+ kulmavärjäys

85€
21€

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 74/77A/577

• Bio Sculpture oman kynnen vahvistus
• parturipalvelut

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554
Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

HAMMASLÄÄKÄRIT

Parturi-Kampaamo

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

Etsimme pidennysmalleja!
Koulutuspäivä 11.10 perjantai klo 12–17.
Materiaalikustannushinta
325 € – 465 €.
Mallien valinnat 37–38 viikoilla!

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

puh. 3507050

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

HINNAT VOIMASSA TO–SU 12.–15.9.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.ﬁ, www.facebook.com/KCMTammisto

Tammiston keittiö: Keitetty

Kahviostamme

TÄPLÄRAPU
30 kpl/ämpäri

POSSUMUNKKI
ja KAHVI

koko +10, 1,97 /kpl

HK

KARJALANPAISTI
500 g
5,98/kg

59.-

2.-

ämpäri

99

2

rs
raj. 2 rs/tal.

Hartwall Lahden

Arla Keittiö

SININEN OLUT
3,5% 0,33 l tlk,
24-pack

RUOKAKERMA
2 dl

2,18 /l

24

kanalle, kalalle, härälle
4,47/l

-pack

79

1

90

20

sis. pnt. 3,60

2

prk

makea

ANANAS

Heinz

KETSUPPI
1 kg

President

99

1

Lähes
900 tuotteen
ja
laaja hedelmä
es
nn
ha
vi
valikoima!

Costa Rica

pl

LUUMU
Unkari

TUMMA
RYPÄLE 500 g
Espanja, 2,58 /kg

99

0

29

1

rs
Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,19 /rs
(4,38/kg)

kg

Tammiston keittiö:
Kuopion salaatin

Makuliha

METSÄSIENISALAATTI

Kariniemen broilerin

FILEESUIKALEET
520-650 g

hunajamarinoitu, maustamaton

99

3

rs
raj. 3 rs/tal.

HÄRKÄTIEN
LENKKI

kg

2390
40
15
kg

Makuliha

kg

ERÄ!
Fazer

Oltermanni

JUUSTO
900 g-1 kg

PUIKULAT
450-550 g

5,99-6,65 /kg

1,82-2,22 /kg

1.-

99

5

ps
raj. 3 ps/tal.

kpl
raj. 2 kpl/tal.

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

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,
MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

www.k-citymarket.ﬁ

Tuusulanväylä

siivuina

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

KEHÄ lll
Valimotie

UUNIKINKKU

95

17

-41 %

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

