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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
● katsastusnäytöt
● ruostevauriokorjaukset
● sijaisauto
● ilmastointihuollot
●
●

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

www.autonkorjaus.net
[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

HEIKINLAAKSO
KT
Avara 2h, k, kph 62 m² + lasitettu
eteläparveke. 1.krs, ei portaita liikkumisen esteenä. Mh. 137.317 € +
vo. 2.683 €. Puunkaajatantie 29
MALMI

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

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

TARJOUKSESSA
PITKOT!

HIUSTEN
PESU,
LEIKKAUS JA
FÖÖNAUS

Marianpitko/
Omenapitko tai
Pormestarinpitko

35

(Tarjous voimassa 21.9.13 asti)

Tarjouspyynnöt
Tarjouspyynnöt

Kiinteistönvälitys Oy

RIPSIEN JA
KULMIEN
MUOTOILU JA
VÄRJÄYS

IMMOLANTIE 54
4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²
Juuri valmistuneet suositulla
alueella energiatehokkaat kodit
(maalämpö ja ilmanvaihto lämmöntalteenotolla).
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet 214 875 €
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
MALMI
TEOLLISUUSKIINTEISTÖ
Teollisuusrakennus 745 m².
Rv-89, vuokratontti 1527m²,
vuokrasopimus voimassa 2041.
Kivirakennus, jaettavissa useammalle käyttäjälle.

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

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

ANNIS
MATTILA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PÄIVI
PIRNES

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

2-värivärjäys
+ leikkaus
+föönaus

Pitkien hiusten lisä 24€
Voimassa 31.10.2013 asti

25

09-22 45 202

€

TERVETULOA!
Marian Konditoria Oy
Orakas 5, Heikinlaakso
ZZZPDULDQNRQGLWRULD¿
Kirkonkyläntie 3,
Malmi
P. 09 3855 878

Torikatu 3
Malmintori

Myymälä avoinna
ma - pe klo 6.00- 17.30
la klo 8.00-13.00

Maarit ja Milla
www.volymex.com

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

ParturiKampaamo
VOLYMEX

84€

€

USI
HUOM! U IKA!
A
LO
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K
U
A

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

3,50 € kpl

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

KT

Valoisa toimiva kulmahuoneisto
2h, kk, kph, 38 m² + lasitettu
länsiparveke, 2. krs. Keskeinen,
rauhallinen sijainti. Putkiremontoitu.
Vapaa. Mh. 108.271 € ja vo. 33.729 €
Anianpellontie 7

TARJOUS

Tapaninkylä Okt 184m² + autotalli
5h, 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
Pukinmäki Pt 60 m²
2 h, k, kph/s, wc, autotalli. Tonttiosuus 162 m2. Kiinteistömuotoinen
paritalo hallinnanjakosopimuksella,
mainio pohjaratkaisu, ja alakerrassa
huoneiston kokoinen talli; harrastajan unelma. Vaatii täyden remontin.
Pidetty sijainti. Mh. 196.000€.
Ruotutorpantie 4 b.
Kristiina Diomin/046-812 5691

Tapanila Pt 125m²
4h, k, kph/s, khh, 2xwc, las.terassi
10m2, parv, ak, var. Upea paritalo
huippupaikalla! Ateljeekorkuinen
olohuone jossa kaunis avotakka.
Tyylikkäät pintamateriaalit, tilavat
huoneet, kaunis saunaosasto!
Mh. 452.000€. Erätie 4.
Kai Lehtola/ 044-540164
1110808
Heikinlaakso pt 67m²
3h, k, kph/s, wc, ullakko- ja pihavarasto. Pienen perheen toivekoti,
vaaleasävyiset, kodikkaat tilat 1-tasossa. Tilava keittiö, toimiva saunaosasto, suojaisat piha-alueet! Heti
vapaa. Mh.249.000€. Nummikuja 1.
Kai Lehtola/ 044-5140164
1111277

Heikinlaakso Rt 94m²
4h,k,s. Erittäin tyylikkäästi kokonaisuudessaan remontoitu koti puiston
laidassa. Erityisesti lapsiperheen
tarpeita miettien kunnostettu.
Mh. 286.000€. Kalkkivuorentie 43.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272
Töyrynummi Rt 80m²
3h,k,s. Hyväkuntoinen koti, jossa
toimivat tilat kahdessa tasossa.
Suojaisa vehreä piha. Muuttamaan
voit päästä jo reilusti ennen joulua.
Mh. 252.000€. Yrttimaantie 33.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272
Pihlajamäki Kt 99,5 m²
4h,k, kph, erill wc. Mainio läpitalon
perheasunto, valoisat isot huoneet. Parasta, rauhallista Pihlistä.
Mh.199.000€. Vuolukiventie 3 D.
Kristiina Diomin/046-812 5691
1111168
Jakomäki Kt 57,5m²
2h,k, lasitettu parveke. Hyvästä
taloyhtiöstä kohtuukuntoinen kaksio,
jossa tilavat huoneet ja iso lasitettu
parveke sisäpihalle. Vh. 135.000€
Mh. 112.415€. Jakomäenkuja 1.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272
1111741

Kurkimäki Kt 46m²
2h,k. Valoisa hyväpohjainen
Hitas-kaksio 1Krs. Tilavan kokoiset
huoneet ja lasitettu parveke, josta
näkymät viihtyisälle ja lapsiystävälliselle pihapiirille. Mh.122.000€.
Kurjenkellonkuja 1 B.
Krista Suvinen/040-4875 040
1111879
Alppiharju Kt 32 m²
1 h,k, kph.Kaunis reilunkokoinen yksiö Brahenkentän vieressä,
vehreät näkymät Brahikselle ja
mainiot kulkuyhteydet joka
suuntaan. Pintaremontilla hienoksi!
Hyvä yhtiö; putket tehty ja hissi on.
Tarjouskaupan lähtöhinta 140.000€.
Läntinen Brahenkatu 10 B.
Kristiina Diomin/046-812 5691
1111316
Tapanila tontti 1328m²
Hyvä rakennuspaikka puiston
laidassa. Tasainen puutarhatontti,
tontilla sijaitsee purettava okt ja var.
RO 332 k-em2 sekä autosuojat
25 k-em2/ asunto. Mh. 368.000€
Rahkatie 6.
Kai Lehtola/044-514 0164
140384

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

Vanhassa vara parempi?
Koillis-Helsinki on asuinalueena varsin vanhaa. Monen ”kylämme” historia kantaa satojen vuosien taakse. On meillä täällä myös uusia
asuinalueita, mutta niilläkin alueilla on oma
historiansa, vaikka vanhaa rakennuskantaa ei
enää olisikaan jäljellä. Tästä menneisyydestä
saamme olla iloisia ja onnellisia ja toivottavasti
myös osaamme arvostaa sitä.
Tapulikaupungissa järjestetään pian asukkaille kävelylenkki, jolla kerrotaan myös siitä, millainen alue vuosikymmeniä sitten oli ja mitä aikanaan merkittäviä, mutta nyt jo purettuja rakennuksia lähistöllä sijaitsi.

Pihlajamäessä (Vuolukiventie 7:ssä)
Aukiolojat:

Happy Hours

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

ma-pe 09:00-12:00
0,4 lll 2,50€

Karaoke
to-la klo 21

Aina ilmainen
biljardi!

Helsingissä on viime vuosina onnistuttu keksi-

mään uutta käyttöä vanhoille teollisuusrakennuksille, kuten Kaapelitehtaalle, Suvilahden
kaasulaitoksen alueelle ja Katajanokalla monille vanhoille makasiineille. Samankaltaista mielikuvitusta vähän laajemmin käyttävää ideointia
ja suunnittelua toivotaan myös Koillis-Helsingin vanhoille teollisuusrakennuksille.
Tapanilassa nähtäisiin mielellään vanha tapettitehdas samankaltaisessa käytössä kuin sen
viereinen rakennus, jossa on pienyrittäjien tiloja
ja taiteilijoiden työskentelytiloja. Voisiko Viertolantien varteen nousta toinen ”Kaapelitehdas”, joka tarjoaisi toimintatiloja suurelle joukolle täkäläisiä käsityöläisiä. Edullisista työtiloista on jatkuva puute ja uudisrakennuksista ei
kohtuuhintaisia työtiloja löydy.

AVAIMET KÄTEEN REMONTIT!

Kysy remontoijan huippuedut.
Tarjous remontista 3D kuvin veloituksetta.
Parasta kotiisi
Alikeravantie 30, 04250 Kerava
Lanternan Kauppakeskus
Varikkotie 2, 00800 Helsinki
Puh. 0207 756 670 www.laattabest.com

Malmin lentoaseman- ja koko kentän ympäris-

tön suunnitteluun on joukko helsinkiläisiä antanut oman panoksensa. Heidän hankesuunnitelmassaan lentokentän vanhat rakennukset
toimisivat osin nykykäytössä, mutta sinne saataisiin mahtumaan paljon muutakin.
Lentoliikennettä hyödynnettäisiin rakentamalla kentälle palveluita myös ulkomailta tuleville asiakkaille ja turisteille tarjoten terveydenhoitoa, elämyspalveluita sekä hotelli. Lentoasema olisi hyvä toimintapaikka yrityksille, joille
nopea logistiikka on tärkeää.
Lentokentän alueella ja lähistöllä voisivat sulassa sovussa toimia erilaiset yritykset, harrastustoiminnot, asuminen ja ilmailu. Helsinkiläistiimin hankesuunnitelmassa on tutkittu myös
lentoliikenteen melua ja saatu ympäristöministeriöltä vahvistus sille, ei lentomelu ei estä lisärakentamista. Enemmän melua aiheutuu ajoneuvoliikenteestä. Malmin lentokentän osittainen rakentaminen ja lentotoiminnan säilyttäminen hyödyttäisi todennäköisesti
sekä Malmin aluekeskusta että
koko Koillis-Helsinkiä. Siihen
tarvitaan kuitenkin rohkeaa
näkemystä ja uskallusta toimia toisin kuin on pitkään
suunniteltu.
Teija Loponen

Ilmoitusvaraukset Lähitietoon:
Jussi Haapasaari
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!
LIHAMESTARILTA

Suolattu
PORSAAN SISÄPAISTI

KALAMESTARILTA

Tuore
SIIKAFILEE

Lihaisat Karitsan
PATALIHAT
Polson tilalta

7 13 19
95
kg

TARJOUKSET
VOIMASSA
19-21.9.2013

95
kg
Suomi

95
kg
Suomi

Ruodottomat
PANGASIUSKALAFILEET
pakaste Vietnam

5

99

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

Koillis-Helsingin Lähitieto Numero 31/2013. Keskiviikko 18.9.2013
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki, Suutarila, Tapanila,
Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373,
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari, puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. TAITTO: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin. KUSTANTAJA:
Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2013. PAINOS: 37 200 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai

ma–pe klo 9–16 puh. 09 5615 6999. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

pss /
1kg

Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Malmin lentokentän laidoille voisi
rakentaa lentotoiminnasta huolimatta
Ryhmä helsinkiläisiä on tehnyt vaihtoehtoisen suunnitelman Malmin lentoaseman alueen kehittämisestä.
Hankesuunnitelman mukaan asuntotuotantoon soveltuvaa maata on vähintään 60 hehtaaria, vaikka
Tattarisuon pienteollisuusalue ja lentokenttätoiminnot jatkaisivat toimintaansa.
Asuntorakentamisen tiivistäminen ja Malmin historiallisen lentoaseman ja kenttä-alueen kehittäminen toimivaksi, monipuoliseksi
ja omaleimaiseksi alueeksi toisi
Helsingille uuden vetovoimaisen
osakeskuksen.
Lisäksi alueelle voisi kehittyä
muun muassa nopeaa logistiikkaa
vaativaa teknologia- ja huoltoteollisuutta, liikunta- ja vapaa-ajan
palveluja sekä hotelli- ja hoivapalveluja myös ulkomaisten asiakkaiden tarpeisiin.

tallinen melu voidaan torjua rakentamisohjein. Viihtyvyysarvot
lentokentän alueen laidoilla voivat
olla myös positiiviset.
Hankesuunnitelman takana oleva joukko harmittelee, että samaan aikaan kun Tallinna kerää
palkintoja kulttuurihistoriallisen
lentosatamansa kunnostamisesta
matkailukohteeksi, on Helsinki
uhraamassa Malmin lentoaseman
arvokkaan miljöön asuntorakentamiselle. Vaihtoehtosuunnitel-

man tehneen ryhmän mukaan
näin ei saa antaa tapahtua, vaan
olemassa oleva, omaleimainen
alue tulee nostaa arvoonsa – nyt
yli 15 vuoden rakennuskiellon ja
epäselvyyden jälkeen. Näin on onnistuttu tekemään Suvilahden kaasulaitoksen alueelle, Tukkutorin
alueelle, Kaapelitehtaalle ja Suomenlinnalle. Valmiina olevaa erilaista kohdetta ei saa tuhota vain
tietämättömyyden ja asuntotarpeen nimissä.

Lisäksi myös Helsinki-Vantaan
lentoaseman kehityssuunnitelmat
tukevat Malmin lentotoiminnan
jatkumista. Finavia, jonka tehtävä
on ylläpitää kenttäverkostoa, lienee valmis myös neuvottelemaan
kentän operoinnin yksityistämisestä, mikäli Malmin aiheuttaman
noin 2 miljoonan euron vuosittainen tappio nähdään yhtiössä liian
suurena kustannuksena kentän ylläpidosta.

Ympäristöministeriön
mukaan terveydelle
haitallinen melu
voidaan torjua
rakentamisohjein.

Teija Loponen

Hanke on käynnistynyt kaupun-

kikuvallisin tavoittein keskustelun
herättämiseksi nyt, kun Helsingin
yleiskaavoituksen myötä alueen
asuttaminen ja kehittäminen ovat
jälleen ajankohtaisia. Hankkeen
tukijoiksi on jo nyt ilmoittautunut
useita asukas- ja luontoyhdistyksiä sekä Malmin lentoaseman ystävät ry.
Toisin kuin oletetaan, Malmin
lentoaseman läheisyys ei estä tiiviimpää asuntorakentamista. Malmin alueelle on kaavoitettavissa
noin puoli miljoonaa kerrosneliömetriä asuntorakentamiseen, ilman että olemassa olevia alueita
kuten Tattarisuon pienteollisuusaluetta ja Malmin lentokenttää
tarvitsee purkaa.
Myöskään melusäännökset eivät ole este rakentaa Malmin lentokentän läheisyyteen. Ympäristöministeriön, Helsingin liikenneviraston väylämittausten ja Finavian
uusimpien melumittausten perusteella asuntorakentamista voidaan
tiivistää Malmin lentokenttäalueen ympäristössä. Keskimelumittaukset antavat muun muassa
Lahden moottoritielle kenttäaluetta suuremmat ympärivuorokautiset keskimeluarvot. Ympäristöministeriön mukaan terveydelle hai-

Malmin lentokentällä operoivista koneista on tullut vuosien varrella yhä hiljaisempia. Asuntoja kentän
näköetäisyydellä on nykyäänkin ja oikealla rakentamistavalla melu pysyy talojen ulkopuolella.
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Sikalanmetsän reunaan tulee tupakoimattomien talo. S. 4.
www.facebook.com/
lahitieto

Ylioppilaskirjoitukset ovat käynnissä
Pihlajamäki, Tapanila, Viikki
Myös Koillis-Helsingin kolmessa lukiossa pinnistelee
parhaillaan joukko valkolakkia hamuavia nuoria, sillä
syksyn ylioppilaskirjoitukset ovat juuri meneillään. Kuullun
ymmärtämiset ovat ohi, ja kirjallisten taitojen testaus alkoi viime
perjantaina.
Kirjallisista ohi ovat äidinkielen tekstitaidon koe, psykologia,
filosofia, historia, fysiikka ja biologia sekä pitkä vieras kieli.
Tulevana perjantaina on vuorossa vihattu ja rakastettu ruotsin
kieli. Maanantaiaamu alkaa äidinkielen esseellä ja keskiviikkona
25. päivä syyskuuta mitataan matematiikkaa.
Perjantaina 27. päivä on vuorossa uskonto,
elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja
terveystieto.
Osa jatkaa urakkaa vielä kuun viimeisenä maanantaina,
jolloin voi kirjoittaa vieraalla kielellä lyhyen oppimäärän sekä
seuraavana keskiviikkona, jolloin on saamea äidinkielenään
puhuvien vuoro näyttää kirjalliset kykynsä. PP

Katutöille Staralta
kalliimpi hintalappu
Jakomäki
Katujen rakennustöiden hinta Jakomäen
liikekeskuksen alueella on noussut yli 200 000
eurolla.
Suunnitteluvaiheessa kustannuksiksi
arvioitiin rakennusvirastossa 1 450 000 euroa.
Nyt Staran kaupunkitekniikan rakentamisen
yksikkö on luvannut hoitaa urakan 1 657 485
eurolla. Summa on liki 15 prosenttia enemmän
kuin suunnitteluvaiheen kustannusarvio.
Katutyöt ulottuvat Jakomäen liikekeskuksen
alueelta aina Heikinlaakson risteykseen asti,
kun Suurmetsäntien eteläreunaan rakennetaan
uusi jalkakäytävä ja pyörätie välille Vanha
Porvoontie – Huokotie.
Pirjo Pihlajamaa

Tapaninvainiolaisille tulossa
asukasiltoja
Tapaninvainio
Tapaninvainiolaisten Me asumme täällä -demokratiapilotti
on poikinut jo monta hyvää. Pilottiryhmäläisten aktiivisuuden
ansiosta esimerkiksi kaupunginosan uimarannan varustelu
koheni heinäkuussa. K-Market Tapanintorin tuulikaapissa
on nykyään Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen
ilmoitustaulu, jossa kerrotaan alueen ajankohtaisista
tapahtumista.
Myös toive tapaninvainiolaisten yhteisestä
kohtaamispaikasta on toteutumassa, sillä 26. päivä
syyskuuta kello 18.30 olevan kokouksen yhteydessä
suunnitellaan leikkipuisto Tervapääskyssä asukasiltoja, joita
on tarkoitus pitää viikoittain.
Pirjo Pihlajamaa
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Meiran ketsupeissa on havaittu maitohappokäymistä,
minkä vuoksi ketsuppi voi maistua muultakin kuin ketsupilta. Lisäksi ketsuppipullot saattavat pullistua. Asiasta varoittaa Viikin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
Laatuvirheen vuoksi Meira Oy vetää pois myynnistä
500 gramman ja yhden kilon kokoisia ketsuppipulloja.
Poisveto koskee tuotteita, joiden parasta ennen -päiväys on aikavälillä 1.8.–9.8.2014.
Kyseisen erän ketsupit voi palauttaa siihen kauppaan, josta tuote on ostettu tai postittaa veloituksetta
osoitteeseen Meira Oy, Sopimustunnus 600681,
Tämän
Laadun-valvonta, Aleksis Kiven katu 15,
näköisten
00510 Helsinki. PP
pullojen päiväys on
syytä tarkistaa.

M E I RA OY

Ketsuppi kävi pullistelemaan

Luvaton remontti joutui jäähylle
Tapanila
Latokartanossa halutaan turvata koululaisten turvallinen kadunylitys ja siihen on otettu keinoksi
Tilanhoitajankaarelle asetetut kavennukset, joista mahtuu ajamaan vain yksi auto kerrallaan.

Kuka väistää kun
ajoradalla on kavennus?
Latokartanossa ja Pukinmäessä on ajoratoja, joilla autoilijoiden
nopeutta hiljennetään kaventamalla ajorata yksikaistaiseksi. Kaikille
ei ole selvää, kuka on etuajo-oikeutettu kavennuksen kohdalla.
Viikki
– Pääsääntöisesti kavennus on

aina toispuoleinen, jolloin väistämisvelvollisuus on hänellä, jonka
kaista loppuu kavennukseen. Jos
kavennukset osuvat kaistojen
keskelle, eli ovat molemminpuolisia, ajo-oikeus kerrotaan liikennemerkillä, toteaa liikenneinsinööri Harri Verkamo Helsingin
kaupunkisuunnitteluvirastosta.
Lehtemme lukijan mukaan Latokartanossa on risteys, jonka liikennesäännöt aiheuttavat tulkintaerimielisyyksiä ja siksi myös
vaaratilanteita. Kuljettajille on
epäselvää, miten Tilanhoitajankaaren ja Kevätkadun risteyksessä keskellä Latokartanoa tulisi toimia.
Kevätkadulta tulevien autojen kuljettajat uskovat usein, että
vaikka he tulevat kolmion takaa,
Tilanhoitajankaarta etelään päin
ajavat joutuvat väistämään heitä,
koska kadulla on tässä kohdassa

kavennus.
– Tai ehkä he luulevat kolmion
osoittaman väistämisvelvollisuuden koskevan vain pyöriä, koska kolmion alla on pyöräilijöistä
kertova lisäkilpi. Hankalia tilanteita syntyy, kun yhtäkkiä kaksi
autoa on kavennuksen kohdalla
nokikkain, viestittää lukijamme.

joihin ei töyssyjä nopeuksien hidastamiseksi voida maan savipitoisuuden vuoksi rakentaa.
– Töyssyistä aiheutuu tärinää
lähistön rakennuksille ja siksi niitä ei savipohjaiselle alueille rakenneta. Kavennukset soveltuvat
näille teille paremmin.

Vanhassa omakotitalossa on tehty muutosremonttia ilman lupaa. Paikalla käynyt rakennusvalvontaviraston rakennusmestari on määrännyt omistajaa keskeyttämään työt välittömästi ja hankkimaan kohteelle
tarkastajan, joka voi antaa lausunnon talorakenteiden turvallisuudesta.
Keskeytysmääräyksen saanut omistaja ei hankkinut tarkastajaa, vaan
jätti rakennusvalvontaan rakennuslupahakemuksen. Rakennuslautakunta päätti kuitenkin pitää keskeytysmääräyksen voimassa, kunnes
ulkopuolinen tarkastus on valmis. PP

Seutukunnat lähtevät yhteistyöhön
Helsinki ja seudun 13 muuta kuntaa aikovat tehdä yhteisen maankäyttösuunnitelman. Vastaavaa suunnitelmaa liikenteestä on alkanut tehdä
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Suunnitelmat on tarkoitus nivoa yhteen. HLJ 2015-liikennesuunnitelmasta päätökset tekee HSL ja
maankäytöstä Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) ja asianosaiset kunnat. PP

Moottoripyöräilijä kaahasi kännissä
Jakomäki
Liikkuvan poliisin moottoripyöräpoliisi mittasi Lahdenväylää pohjoiseen
kaasuttelevalta pärrekuskilta hurjat lukemat viime sunnuntaina kello
10.20 aikaan.
Moottoripyöräilijä hanatti Porvoon väylän risteyksen kohdalla 185 kilometrin tuntivauhtia satasen nopeusrajoitusalueella. Poliisi pysäytti mieskuskin Jakomäen luona, jossa ilmeni, että kuski oli humalassa.
Vaaranaiheuttajan ajokortti lähti välittömästi hyllylle. PP

Viikin kavennuksista ei liikenHarri Verkamo tunnistaa tuon

Norssin kohdalla olevan kavennuksen ja toteaa, että Kevätkadulla oleva kärkikolmio kertoo
sieltä tulevien olevan väistämisvelvollisia Tilanhoitajankaarta
ajavien suhteen.
– Yhtään onnettomuutta siinä
ei ole sattunut, joten ilmeisesti
tuo kärkikolmion merkitys osataan ottaa huomioon.
Ajoratakavennuksia on Helsinkiin rakennettu jonkin verran.
Verkamon mukaan niitä käytetään yleensä sellaisissa kohdissa,

neinsinöörille juurikaan ole soitettu, sen sijaan Viikin eläinsairaalan lähellä oleva kiertoliittymä niitä aiheutti.
– Siellä oli ongelmana suojatie,
joka oli selvästi kiertoliittymän
ulkopuolella. Jalankulkijat valittivat, että autoilijat eivät huomioi
heitä päästyään kiertoliittymän
jälkeen kiihdyttämään. Tämän
vuoksi suojatie siirrettiin kiertoliittymän yhteyteen. Nyt tien ylitys toimii paremmin, kertoo Harri Verkamo.
Teija Loponen

Audi hävisi yöllä
Tapanila
Audi A4 -merkkinen henkilöauto katosi katalan kulkijan mukana toissa perjantain ja lauantain välisenä yönä. Auto seisoi Rajatien pään pysäköintialueelle. Vuosimallia 2002 olevan Audin rekisteritunnus on UYE227 ja väri vihreä. PP

Läppärit lähtivät luvatta
Viikinmäki
Voro tunkeutui Harjannetie 17:n rakennustyömaalle toissa viikonloppuna perjantain ja maanantain välillä. Työmaalla olleen parakin lukitussalpa oli katkaistu ja kopin toimistotiloista oli kähvelletty kolme kannettavaa tietokonetta ja kamera. PP

PI RJO PI H LAJAMAA

Sikalanmetsässä alkaa
asuntosuunnittelu
Tapulikaupunki
Alatikkurilalainen
koulutyttö on noussut
puolustamaan
Sikalanmetsässä
kasvavaa vanhaa kuusta.
Tytön talvella kuuseen
tekemässä lapussa
pyydetään säästämään
mummokuusi
rakentamiselta.

Sikalametsän reunaan kaavoi-

tettujen kahden asuintontin
suunnittelu on käynnistymässä.
Tonteista toiseen on tarkoitus
rakentaa 55 senioriasuntoa, yhteistiloja sekä liiketiloja. Toiseen
tulee 37 vuokra-asuntoa, yhteistiloja sekä autohalli.
Vuokra-asunnoista tulee Helsingin kaupungin ensimmäinen
tupakoimattomien asukkaiden
koti. Asiasta päätti asuntotuotantotoimikunta.

Tapulikaupungissa Sikalanmetsän asemakaavoitus on herättänyt suurta vastustusta. Kaupunginvaltuusto oli kaavoitustoimien kannalla ja sinetöi metsikön reunan rakentamisen
sallivan asemakaavan.
Tapulikaupungintie 32:n tontit suunnittelee Insinööritoimisto
Jonecon Oy. Helsingin kaupunki
maksaa suunnittelusta 139 700
euroa.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560
To 19.9. 19.00 Michael Kimuli, Jorma Lahikainen ja
MM-kuoro
La 21.9. 18.00–22.00 Nuorten-ilta 13–18-vuotiaille,
Veijo Kähkönen
Su 22.9. 11.00 Jumalanpalvelus Heli ja Matti Tanner,
Kaiku-kuoro
Su 22.9. 14.30 Latinokokous
Su 22.9. 18.00 Pyhän Hengen-ilta, Jari Vahtera
Ma 23.9. 18.30 Lähetys-solu
Ke 25.9. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta, Jari Vahtera
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

Lounas ma-pe
klo 11-14

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Catering + parhaat
lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Kehykset: Michael Kors

KAIKISTA
LINSSEISTÄ

-25 %
Vuoden koroton ja kuluton
maksuaika silmälaseille.

Maailmanvalloittaja, muotitoimittaja

JAAKKO

JAAKKO SELIN

Tarjous on voimassa 30.9.2013 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

www.synsam.fi

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

OUTLET
MYYNTIMME
JATKUU!

ALE
alkaen
OVH:sta

-30%

Tervetuloa edullisille kaupoille
Vaateliike

MALMITAR

Örskinkuja 2 B, 00700 HELSINKI
(käynti sisäpihan puolelta/ovikello)
Auki ke-to klo 12-17 tai sopimuksen mukaan
p. 050 444 2664
Malmitar sijaitsee samassa kiinteistössä
kuin aikaisemmin. Käynti kulman takaa
”kukkakaupan” kulmalta oikealle ja
B-rappu pihan perällä.

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
kuuluu sinulle.

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

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna
Puh. 040 746 8532

1580€
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Uutiset
Koillis-Helsinki

Essi Kuikan unelma on
työskennellä vehreän
Helsingin hyväksi
Essi Kuikka on kahden pienen lapsen äiti Malmilta.
Kunnallispolitiikkaan hän tuli viisi vuotta sitten omasta halusta pystymetsästä ja nousi ensi yrittämällä Vihreiden valtuustoryhmään. Silloin hän vasta odotti esikoistaan ja joutui aloittamaan kaupunginvaltuutetun
uransa opettelemalla yhtä aikaa politiikkaa ja lastenhoitoa.
Hesarin poissaolotilastoissa hän oli alkuun aivan
kärkinimiä, mutta onneksi syyperusteluihin oli kuitenkin ymmärretty merkitä tuore äitiys.
Päästyään sisään asioihin kolmen kuukauden äitiysloman jälkeen hän tarvitsi toisen mokoman politiikan
opiskeluun ja pystyi syyskaudella jo hyvin osallistumaan kokouksiin ja käyttämään suuren salin puheenvuoroja, vaikka ensimmäiset valmistellut puheet huonolla tuurilla jäivät pitämättä lastenhoitajan sairastuttua.
Alun perin politiikka kiinnosti, koska Essi halusi puolustaa mielenterveyspalveluja ja yleensäkin panostaa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen
tukeen. Myös lähipalvelut
olivat sydämen asia ja unelmana keskustasta yli Kehä
Kolmosen ulottuvat lähiöt
vihreinä ja viihtyisinä asuinalueina.
Essi Kuikka on ympäristötieteiden maisteri ja ympä- Essi Kuikka, vihr.
ristöalan asiantuntija. Siksi
HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) on ollut hänelle oman ammattiosaamisen ja kiinnostuksen kannalta mieluinen ylikunnallinen hallituspaikka jo toista vaalikautta. Ensimmäisellä kaudella hän istui lisäksi HYKS-sairaanhoitopiirin ylikunnallisessa lautakunnassa.
Muuten Essi on kahden vaiheilla poliittisen uran jatkosta, sillä omaksi pettymykseksi hän putosi syksyn
2012 vaaleissa Vihreiden 18:nneksi varavaltuutetuksi.
Tämä oli Vihreissä yleinen ilmiö, sillä puolet valtuustoryhmästä vaihtui.
Yhden kerran Essi on kutsuttu nykyvaltuustossakin
varajäsenenä kokoukseen. Politiikkaa hän missään nimessä jätä, sillä Koillis-Helsingin Vihreiden puheenjohtajuus innostaa jatkamaan ruohonjuuritasolla. Lisäksi hänet heti tuoreena valtuutettuna valittiin Malmi-Seuran hallitukseen. Torstaina hän tietysti osallistuu ylipormestarin asukasiltaan Malmitalolla.
Äänimäärän puolittumiseen on tietysti aina paljon

syitä. Positiivinen puolueen kannalta oli ilmeisesti uusien nimien hyvin valikoitunut ehdokasasettelu.
Essi piti valtuustotyöskentelystä, vaikka hänen mielestään puhuminen joskus neljä tuntia yhdestä asiasta
on liikaa ihmisestä, joka itse ei ole ihan puheliaimmasta päästä. Myös HSY:n systeemistä hän on pitänyt,
kun edellisellä viikolla on samasta asialistasta aamukoulu tai joskus iltakoulu, jossa on lähinnä yleisesittelyä ja strategiaa. Näin asioiden käsittely kuukausittain
pidettävässä hallituksen päätös sujuu sutjakkaammin.
-Se on haastavuudessaankin minulle helppo ja luonteva päätöselin, josta on uskoakseni molemminpuolista etua sekä HSY:lle että itselleni.
-Olen nyt työnhakija, ja minun on palattava työelämään. Opiskelen isännöintiä, josta olen kiinnostunut.
Se on myös ammatti, joka ei ihan heti ole siirtymässä
Kiinaan, Essi sanoo.
Ensisijaisesti hänen tavoitteensa on pitkällä tähtäimellä työskennellä rakennusten energiatehokkuuden
parissa ja opiskella lisää tätäkin alaa.
Essillä on unelma Helsingistä, joka on rakennettu
tiiviisti, mutta tärkeät viheralueet säilyttäen.
Timo Huotinen

Tilaisuuden päätteeksi noustiin laulettiin Maamme-laulu Kaartin soittajien johdolla.

Tehokkaita tyttöjä ja
teräsmummoja
Malmin Rintamaveteraanien Naisjaoston
30-vuotisjuhlassa paikalla olevat jäsenet saivat kuulla
juhlapuhujien suusta kiitosta ja arvostusta.
Rintamaveteraanien joukko on
hiipumassa ja niinpä Naisjaoston
30-vuotisjuhlassakin oli vain 30
vierasta paikalla, heistäkään eivät
kaikki olleet yhdistyksen jäseniä.
Yhdistyksen puheenjohtaja Kyllikki Ihalainen kiitteli tehokkaita
tyttöjään, jotka eivät ole jääneet
sormi suussa seisomaan silloin
kun heitä on tarvittu.
Kansanedustaja Rakel Hiltunen kertoi, että Rintamaveteraanien yhdistys perustettiin vasta 20
vuotta sodan jälkeen. Ensin oli kiire täyttää sotakorvausvelvollisuudet ja muut, vasta sitten ryhdyttiin
paneutumaan veteraanien asuntoja terveysongelmiin. Naiset huomioitiin vasta paljon myöhemmin.
Rintamaveteraaniliiton tervehdyksen toi liiton puheenjohtaja
Matti Louekoski, joka valitteli sitä, että kuntoutusta kyetään edelleenkin tarjoamaan vain noin puolelle rintamaveteraaneista. Rintamaveteraanien keski-ikä on jo 90
vuotta, joten kovin kauaa ei kuntoutettavia tule joukossamme olemaan.
Rintamaveteraaniliiton Helsingin piirin puheenjohtaja Tero Tuomisto kertoi Malmin Naisjaoston
olevan nykyään ainoa toimiva
naisjaosto Helsingissä, vaikka
Maunulan naiset lähettivätkin
juhlaan tervehdyksensä adressin
muodossa.
– Naisjaostot ovat toimineet
vuodesta 1965 lähtien tehokkaasti. Ja tarpeen se on ollutkin, sillä veteraanimiehet alkavat olla jo
varsin uupuneita. Tasavertaisuus
kaikkien rintamaveteraanien kesken on tärkeää, muistutti Tuomisto.

Naisjaoston johtokunnan jäsenet saivat ruusut.

Malmin Rintamaveteraanien
puheenjohtaja Sulo Hakala totesi
kauniisti, että ylisanoja ei voi käyttää, kun näistä naisista puhutaan.
– Minä sanon teidän ensimmäisen puheenjohtajanne sanoin:
Rakkaat naiseni! Yhdistyksessä
me olemme saaneet iloita jo pitkään yhteistyöstä kanssanne, se
on tuonut monenlaista rikkautta
toimintaamme, paljon muutakin
kuin kahvinkeittoa, Sulo Hakala
kiitteli.
Kaartin soittajien nuorta pianistia ja solistia naiset ylistivät hienoista esityksistä. Erityistä kiitosta saivat viihdyttävät kappalevalinnat, etenkin Leif Wagerin esittämänä tutuksi tullut Sua vain yli
kaiken mä rakastan, sai melkoiset
suosionosoitukset.
Puheita, musiikkiesityksiä ja Eevi Kaasisen lausuntaa kuuntelivat
tyytyväisinä ne rintamaveteraaninaiset, jotka juhlaan olivat päässeet osallistumaan.

Malmin
Naisjaoston on
nykyään ainoa
toimiva naisjaosto
Helsingissä.

– Kyllähän me kaikenlaista
olemme vuosien varrella kokeneet,
myhäili hyväntuulinen ja hyväkuntoinen Aini Herkunheimo.
Tällä reippaalla yli 90-vuotiaalla rouvalla on yhä ajokortti voimassa ja iloisen myönteinen asenne elämään.
Malmin Rintamaveteraanien
edustajat ja Naisjaoston väki lähtivät hyvillä mielin kotiin. Naisilla
on jaostonsa kokous kerran kuussa ja siihen osallistuu yleensä parikymmentä henkeä. Välillä myös
retkeillään tai käydään teatterissa.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tarjoukset voimassa to-su 19.-22.9. ellei toisin mainita.

K-citymarket MALMIN
MAMMUTTI - uudistukset jatkuvat!

Oma
kala!
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Uudistunut
juomaosasto!

Uudistimme juomaosastomme helpommin asioitavaksi ja kiinnitimme erityistä huomiota
erikoisoluiden valikoimaan - nyt vaihtoehdoissa riittää maistelemista!
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Oman savustamon
SAVUSTETUT KIRJOLOHI- JA
LOHIPALAT

6

99

Hk naudan takuumurea
SISÄ- tai PAAHTOPAISTI
g
palana, rajoitus 4 kg/talous

kg

kg

VESIMELONI
kokonaisena

Hk NAUDAN JAUHELIHA 10%
600g

089
kg
Unkari

Erä
TUORE LOHIFILEE

-36 %

vakuumissa, Norja

Hinta ilman K-Plussa-korttia 10,95/kg
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95
9

kg
rajoitus 2 pkt/talous

99
4
rs
(8,32/kg)

Lihamestarin
porsaan
KASSLERPIHVIT

Herkkumestarin
TÄYTETYT PATONGIT

399

95
7

kpl

kg

O’boy KAAKAOJUOMAJAUHE
OMAJAU
UHE
1 kg täyttöpussi

COCA-COLA 0,33l tlk
15-pack regular ja zero
sis. pantit 2,25

95
9

95
4

15-pack
(1,56/l)

ps
(4,95 kg)

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

KsIiaR, Hollanti,

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

Sarjakuvan nousukiito jatkuu
Antti Hintsa
asuu Malmilla,
opettaa
sarjakuvien
tekemistä, pitää
sarjakuvablogia
www.kirottua.
sarjakuvablogit.
com ja keikkailee
ahkerasti
Katriinamiesduon solistina.

PI RJO PI H LAJAMAA

Kahdeksan lahjakasta
Jakomäen peruskoululaista
pääsi tekemään Antti Hintsan
johdolla sarjakuvia Brodatunnelista kertovaan kirjaan.
Myös tunnelin kuvat ovat
lähtöisin alueen nuorilta.

HENKILÖTIETO
• Antti Hintsa, s.
24.7.1984, Alajärvi,
Lehtimäki.
• Asuu Malmilla.
• Taiteen kandidaatti,
tähtää maisteriksi.
• Opetussuunnittelija ja
opettaja Sarjakuvakeskuksessa.
• Harrastukset
sarjakuvien
piirtäminen,
maalaaminen,
lenkkeily koiran
kanssa, eri projektit.
• Elämän tarkoitus?
Oppia olemaan
armollinen itsellensä.
Omista virheistä
iloitseminen.

1. Missä kunnossa on
suomalainen sarjakuva?

– Erittäin hyvässä. Sarjakuva on ollut nousukiidossa jo kymmenen vuotta ja
nousukiito jatkuu. Uusia tekijöitä ja albumeita tulee entistä enemmän. Suomalainen sarjakuva nauttii ulkomailla korkeaa arvostusta.
2. Kuinka sinä ajauduit
alalle?

– Olen pienestä asti piirtänyt sarjakuvaa. Minua kiinnosti myös opettaminen,
kouluttauduin ja nyt olen
opettanut kymmenen vuotta.
3. Millaisia sarjakuvia teet
itse?

– Aika paljon omaelämänkerrallisia ja luonnosmaisia,
varsinkin netissä. Tartun heti eteen tuleviin ideoihin ja
julkaisen saman tien.
4. Mikä on Sarjakuvakeskus ja mitä teet siellä?

– Se on Suomen sarjaku-

vaseuran näkyvä osa. Koko maassa toimiva sarjakuvan koulutuskeskus kaiken ikäisille. Arabian tiloissa on näyttelyitä, kauppa
ja kahvio, minne voi tulla
olemaan, lukemaan ja saamaan tietoa. Toimin opetussuunnittelijana.
5. Mikä on tärkein opetus,
jonka haluat opiskelijoille
välittää?

– Ehkä sen, että virheitä
kannattaa uskaltaa tehdä.
Se on ainut tapa oppia. Rei-

lusti pieleen kuin pienesti oikein.

si 8-15-vuotiaista oppilaista
kahdeksan nuoren ryhmän.

6. Teit Jakomäen nuorten
kanssa Savi ja puu -hankkeesta kertovaan Brodakirjaan sarjakuvia. Kuinka
tulit mukaan?

7. Millaisia sarjakuvista tuli?

– Päätuottaja ja taiteilija,
Pekka Paikkari otti yhteyttä. Broda-tunnelista tarvittiin dokumentti. Päädyimme tekemään siihen fiktiivisiä tarinoita nuorten kanssa.
Jakomäen koulun kuvataideopettaja Aija Viita koko-

– Erittäin hyviä. Sen näki
jo projektin alussa. Nuoret
olivat motivoituneita, taitavia ja äärettömän innostuneita. He alkoivat tehdä heti rohkeasti ja käsittelivät aiheita omaperäisesti ja mielenkiintoisesti.
8. Oma luovuutesi kukoistaa myös Katriinamiehessä. Mikä se on?

– Katriinamies on improvisaatioduo, joka keikkailee ympäri Suomea. Meillä ei ole valmista materiaalia, vaan kappaleet syntyvät
lennosta. Kysymme aiheet
yleisöltä.
9. Riittääkö keikkaa?

– Kyllä riittää. Noin 50
vuodessa.
10. Millainen olisi tekemäsi Malmista kertova sarjakuva tai biisi?

– Sarjakuva nivoisi monen
ihmisen kohtalot yhteen.

Malmilla on niin monet
kasvot, kaikkea löytyy. Biisissä liikuttaisiin paljon käsitysten ja esikaupunkialueiden kliseiden varassa. Malmi mielletään rauhattomaksi paikaksi, mikä johtunee
junaradasta. Laulusta tulisi
varmaan jännittävä. Laittaisin siihen paikallisia kauppoja ja alueita mitä olen parissa vuodessa oppinut tuntemaan.
Pirjo Pihlajamaa

Hontai Judolla menossa 24. toimintavuosi!
Monipuolista ja laadukasta judoa vuodesta 1990 Puistolan, Tapulin ja Suutarilan alueella tarjonnut Hontai
Judo jatkaa toimintaansa uusissa tiloissa Lampputie
4:ssä. Seuran jäsenistöön kuuluu noin 120 henkilöä;
nuorimmista muksujudoikäisistä 4–6 -vuotiaista eläkeikää lähenteleviin kuntojudokoihin asti. Olemme tarjonneet sovellettua judoa mm. erityishuomiota vaativille nuorille vuodesta 2006 lähtien.
Judo mielletään usein yhdeksi itämaisista taistelulajeista, mutta se eroaa niistä yhdellä merkittävällä tavalla: Judossa ei harjoitella lyöntejä eikä potkuja! Pääpainona on heitto- ja hallintatekniikoiden oppimisen lisäksi tasapainon ja kehon hallinnan kehittyminen, turvallisen kaatumisen oppiminen ja vastuun ottaminen
itsestä ja harjoittelukaverista, jonka on pystyttävä kovimmankin heiton jälkeen jatkamaan harjoitteluaan.

Staffan Lindgren
Hontai Judo ry, pj

Harjoittelun myötä kehittyy myös kunto ja voimataso.
Kaikkea opittua voi jatkuvasti testata käytännössä,
sillä judossa ollaan koko ajan fyysisessä kontaktissa
harjoituskaveriin, olipa kysymys heittoharjoittelusta
tai hallintatilanteiden harjoittelusta turvallisesti judomaton eli tatamin pinnassa.

Judoharjoittelu vaatii pitkäjänteisyyttä; tekniikoiden
ja reaktioiden oppiminen vaatii paljon toistoja, tempuilla ei pärjää! Kilpailemisesta kiinnostuneille on tie
avoinna aina olympialaisiin asti.
Otamme uusia jäseniä nuorten alkeisryhmään, muksujudoon, sovellettuun judoon sekä aikuisten kuntojudoon. Lisätietoja netistä www.hontaijudo.fi
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Viihdetaivaan lahja Malmille, Omar Kaeek, tutummin Elvis antoi
naapuripöydässä haastattelua aikakauslehdelle ja kävi väliin kertomassa,
että kun hän Lähitiedossa (21.8.) mainitsi kestitsevänsä rakkaat naapurinsa
50-vuotispäivänään, tuli kohtuullisen moni kysymään, missä hän tarkalleen asuu.
Elvis on tottunut ihmisten huomionosoituksiin. Hetkeä aiemmin kioskilla häntä oli
pyydetty laulamaan Frederikin ”Sing-ing-kang”, johon Elvis oli todennut, että pitääkö
hänen nyt hoitaa Frederikinkin työt, kun artisti itse on lukittuna talossa.
Malmin tatuoitu nainen (Lähitieto 12.6.) Lena Allén on Elviksen lailla katujen
katseenvangitsija. Hän piipahti näyttämässä uusinta tatuointiaan, ja oli ilahtunut
hänestä kertoneen jutun jälkimainingeista. Yhä useampi ihminen on alkanut hymyillä
hänelle, eikä enää tuijota kuin kummajaista.
Yksi kiinteistöalan ammattilainen kertoi tämän hetken näkymistä Koillis-Helsingin
asuntomarkkinoilla. Haastavaa on löytää sopivia myyntikohteita, ei niinkään
asunnonostajia. Jos pyynti näillä koillisen nurkilla on omakotitalosta yli 700 000, on
edessä pitkä myyntiaika, koska tuon hintaluokan ostajat siirtävät helposti katseensa
imagoltaan kalliimpiin kaupunginosiin.
Lähitiedon kummisetä, MaTaPuPu-lehdenkin perustanut päätoimittaja
Hemppa Laaksonen kävi kertomassa, että liput on jo hankittu, hän aikoo lomalle.
Kysymykseen minnepä matka Hemppa totesi että, ”Joonianmerelle, osaomistajana
nauttimaan Kreikan palveluista”.
PP

Katriina Mäkelä paikallisen kirkolliskokouksen edustajan kanssa Fatickissa.

Toimittajat kuulolla Malmintorin kauppakeskuksen
2. kerroksessa kahvila Plaza Moccassa aina ti ja pe klo 10.

Kotona
Senegalissa
Malmin
seurakunnan
pitkäaikaisin
nimikkolähetti
Katriina Mäkelä
palaa Suomessa
vietetyn
kesän jälkeen
vielä yhdelle
työkaudelle
Senegaliin.
Lähetystyöntekijä Katrii-

na Mäkelä on kolmen vuosikymmenen ajan kehittänyt
muslimimaassa sereerin heimokieltä.
— Kun kieli säilyy, säilyy
kulttuurikin, sanoo Katriina Mäkelä, Suomen Lähetysseuran työntekijä ja Malmin seurakunnan nimikkolähetti. Diplomikielenkääntäjä on asunut Senegalissa
kolmenkymmenen vuoden
ajan kääntäen ja kehittäen
sereerin kieltä.
Kirjallisuustyössä ajatuksena on tukea vähemmistökieliä. Samalla tuetaan alkuperäisen kulttuurin säilymistä ja kehitetään lukutaitoa. Senegalissa virallinen
kieli on ranska, mutta kaikki eivät sitä osaa. Heimokielistä puhutaan eniten wolofia, pulaaria ja sereeriä.
Kääntäjän haasteena on
löytää kieleen juuri oikeat ilmaisut. Siksi hänen on opittava ajattelemaan kuin sereeriheimon jäsen.
– Vuosien jälkeen voin sanoa, että kielentajuni on kehittynyt lähelle sitä, Mäkelä
arvioi.
Tullessaan maahan vuonna 1983 hän määräsi itsensä
kielikurssin lisäksi joksikin
aikaa ”puskaan” eli paikalliseen kylään asumaan.

Senegal
Senegal on Afrikan läntisin valtio, jonka pääkaupunki on Dakar.
Asukkaita on noin 12
miljoonaa, joista suuri
osa saa elantonsa
maataloudesta ja
kalastuksesta.
Väestöstä 95 % on
muslimeja, kristittyjä on
noin viisi prosenttia.
Vuodenaikoja on kaksi:
kuiva kausi ja sadekausi.
Viime vuosina Senegal on
kärsinyt sekä kuivuudesta
että tulvista.

– Siellä pääsin kieleen sisälle.
Työn alkuvuosina lähetystyöntekijät vetivät monia projekteja. Nykyään he
ovat enemmän neuvonantajan roolissa.
Katriina Mäkelän kirjallisuustiimi on tuottanut
muun muassa sereerinkielisiä oppikirjoja ja kristillistä
materiaalia Senegalin luterilaiselle kirkolle. Pitkäaikainen työ ovat esikoulukirjat,
joita työstetään kirkon yllä-

, 7.

pitämiin esikouluihin. Kirkon tekemää lukutaitotyötä
arvostetaan yli uskontorajojen.
Käytännön työtä haittaavat usein pitkät sähkökatkokset ja Saharan tuulien
kuljettama hiekka, joka vahingoittaa tietokoneita.
Senegalilaisessa kulttuu-

rissa Mäkelä arvostaa erityisesti ihmisten taitoa elää yhdessä erilaisuutta kunnioittaen. Senegalissa kukaan ei
esimerkiksi halua loukata
toisen uskontoa.
– Olen saanut elää sellaisen kansan parissa, joka lukutaidottomuudesta huolimatta on sivistynyttä. Sivistys ei ole kirjanoppineisuutta, se on toisen ihmisen
kunnioittamista ja huomioimista.
Minna-Sisko
Mäkinen

Katriina Mäkelä
siunataan matkaan
Senegaliin viimeiselle
työkaudelleen
22.9. klo 10
Malmin kirkossa
piispanmessun
yhteydessä.

Malmin seurakunta tukee lähetystyötä eri maissa
lähetysjärjestöjen kautta. Lähetystyö on kristinuskon
sanoman eteenpäin viemistä ja käytännön palvelutyötä
kuten terveydenhoitoa, koulutusta ja kehitysapua. Se on
työtä ihmisarvon puolesta kaikkialla maailmassa.
Mongolia, vammaisten tukikeskus
Nimikkokohteet
Nimikkolähetit
Senegal, kielenkääntäjä Katriina Mäkelä
Senegal, vähävaraiset koululaiset
Taiwan, kristillinen huumetyö
Tansania, opettaja Katri Niiranen-Kilasi
Hongkong, kummityön yhdyshenkilö Heidi Uusimäki

Vapaus ja vastuu
kulkevat käsi kädessä.
Rakkaus, kärsivällisyys ja ystävällisyys
kääntävät katseen
omasta itsestä toiseen
ihmiseen.

Piispanmessu
Malmin kirkossa su 22.9. klo 10. Nimikkolähetti Katriina Mäkelän matkaan siunaaminen. Saarna piispa Irja Askola, liturgi kirkkoherra Pertti Simola. Messun jälkeen
piispan puheenvuoro ja kirkkokahvit.
Kirkkobussit messuun Malmin kirkolle kahta reittiä:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko – 9.20 Pihlajiston seurakuntakodin pysäkki – 9.25
Pihlajamäen ostoskeskus – 9.35 Pukinmäki, Eskolantien pysäkki – Malmin kirkko.
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen kirkko – 9.20 Puistolan kirkon pysäkki, Alepa – 9.25
Tapuli, Tapulinaukio – 9.35 Siltamäen ostoskeskuksen pysäkki, Riimusauvantie – 9.45
Tapanilan tori – Malmin kirkko. Mainitut ajat ovat aikoja, joita ennen bussi ei lähde pysäkiltä tai ohita sitä. Paluukuljetus klo 13 samoja reittejä.

LAHJOITUSLEIVÄN JAKO
Malmin kirkolla pe klo 9
Jakomäen kirkolla ke klo 11
Pihlajamäen kirkolla ti klo 9
Tapulin srk-kodilla ma klo 11
KAHVILAT
Olohuone, olotilakahvila Pihlajiston
seurakuntakodilla to klo 12–14 (12.9.–
19.12.), kahvi ja kahvileipä tai puuro 1,50
€. Puuropäivät 26.9., 24.10. ja 21.11.
Olohuone, olotilakahvila Tapulin seurakuntakodilla ma klo 11–13 (16.9.–9.12.),
kahvi ja kahvileipä 0,50 €.
Porttikahvila, kaikenikäisten kohtaamispaikka Pukinmäessä, Säterinportti 1
A, ma ja ke klo 12–15, alk. 25.9. kahvi
ja voileipä 1 €. Maksuton puurotarjoilu
25.9., 23.10. ja 2.12. Kirpputori.
Ostarin Onni, matalan kynnyksen kahvila
Pihlajamäen kirkolla ti klo 9–11, aamupala
0,30 €, lahjoitusleipää.
PIHLAJAMÄEN RUOKA-AIKA
Pihlajamäen kirkolla to klo 12 (12.9.–
12.12.), ruoan hinta 1 €.

SOPPAKIRKKO
Messun tai hartauden jälkeen maksuton keittoateria tai puuro.
Malmin kirkolla to klo 13: 26.9., 24.10.,
21.11. ja 12.12.
Jakomäen kirkolla ke klo 13: 25.9.,
23.10., 20.11. ja 4.12.
Pihlajamäen kirkolla su klo 10 alkavan
messun jälkeen: 29.9. ja 17.11.
Siltamäen seurakuntakodilla ke klo 12:
18.9., 30.10., 27.11. ja 11.12.
Tapulin seurakuntakodilla ke klo 12:
4.9., 2.10., 13.11. ja 11.12. Puurotarjoilu ma klo 11.15: 23.9., 21.10. ja 25.11.
Soppapaanu Viikin kirkolla to klo
12–13: 26.9., 31.10., 28.11. ja 12.12.
ELÄKEIKÄISTEN RYHMÄT
Jakomäen kirkossa ke klo 13
Malmin kirkossa ke klo 13
Pihlajamäen kirkossa ke klo 12
Puistolan kirkossa to klo 13
Pukinmäen srk-kodissa to klo 13
Siltamäen srk-kodissa to klo 13
Tapanilan kirkossa ke klo 12
Tapulin srk-kodissa to klo 13

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

Vaaran monumentti on
5,7 km:n pituinen
Heinäkuun lopulla edesmenneen Kalevi Vaaran muistokirjoitus (4.9.)
kunnioitti ansiokkaasti hänen elämänpanostaan paitsi matkailun piirissä
että myös toimekkuuttaan kotiseudullaan Puistolassa. Puuttumatta tässä
hänen toimintaansa muissa yhteisöissä haluan tarkentaa muutamalla sanalla Vaaran työtä ja merkitystä Puistola-Seurassa.
Yhdistys tuli perustetuksi monipuolueisen toimikunnan työn tuloksena
Snellmanin päivänä 1977. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin itseoikeutetusti paikkakunnan yhdistystyössä ansioitunut, puoluepoliittisesti sitoutumaton 49-vuotias Kalevi Vaara. Hän ryhtyi heti organisoimaan
uutta yhteisöä ja henkilöytti verkoston onnistuneilla valinnoilla. Vauhdista
ja vallinneesta innosta kertoi sekin, että paikkakunnan palveluista kertova
Alueopas jaettiin pian jokaiseen talouteen elokuussa. Ja että kotiseutujuhla, Puistola-päivät, saatiin aikaiseksi jo saman vuoden syyskuussa, seuran
toimittua vasta runsaat neljä kuukautta. Järjestäjiksi oli saatu myös seudun muita yhdistyksiä, joka idätti yhteistoiminnan ituja.
Nämä eivät kuitenkaan versoneet isommiksi Vaaran ensimmäisellä puheenjohtajajaksolla (1977−1980) vaan vasta järjestyksessä kolmas puheenjohtaja (1982−1988) − toinen oli Seppo Laaksonen − Matti Mannila
perusti 1983 Puistolan Yhdistysten Yhteistyöelimen (PYY). Tämä kehittyi
pian kuitenkin ’taisteluelimeksi’, koska PYY:n kutsuminen koolle olisi yhdistyskäytännön mukaan kestänyt kaksi viikkoa eli kauemmin kuin lausuntojen antamiseen oli annettu aikaa. Tämän johdosta yhdistysten hallitukset antoivatkin erityisvaltuuksia pikaisimmissa allekirjoitustarpeissa tälle Puistolan palovahdille. PYY kuitenkin löysi tarpeellisuutensa: se
koordinoi yhdistysten järjestämien juhlien ja toimintojen kalenteria ja sen
sellaisia käytännön kiireettömiä tarpeita. Yhdyskunnan luottomiehenä ja
asukkaat tuntevana Kalevi Vaara oli tähän tehtävään kuin luotu.
Puistola-Seuran oli tukeuduttava 61-vuotiaaseen Vaaraan vielä 1989,
jolloin hänet valittiin kahdeksi vuodeksi puheenjohtajaksi. Ansiokkaan
uransa komistukseksi Vaara valittiin myöhemmin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.
On eräs asia, jota ei Vaaran yhteydessä huomata mainita. Se on kuitenkin sellainen, jonka harva pystyy jättämään jälkeensä: monumentin pituus
on 5,7 kilometriä − se on LENTOKENTÄN ULKOILURAITTI. Sen saivat
aikaiseksi 1979 lentokentän päällikkö Raimo Seppänen ja Puistola-Seuran
Kalevi Vaara.

Roskapönttö tukossa
Molok-roskapönttö
Pihlajamäessä on ollut koko
kesän tämän näköinen.
Siinä on ollut suljettu -merkit ja
kansi on teipattu kiinni, mutta
siitä huolimatta sen viereen
tuodaan väkisin roskia.
Pöntön sijainti on hyvin
keskeisellä paikalla skeittipuiston
ja Tyttöjenpuiston välissä.
Miksiköhän kaupunki ei ole
korjannut sitä pikaisesti?

Matti Mannila

FiNSOFFAT

Tapio Kontula

Huomio! Suutarilan neuvola ke 11.9. klo 9.55–10.45.
Sinä joka otit mustien Emmaljungan rattaiden alakorista
Jesper Juniorin muovipussin. Pussi sisälsi Emmaljungan
rattaiden harmaan nylonsadesuojan, jossa on neonkeltaiset heijastinnauhat. Toivottavasti pysyit kuivana, me emme, me kastuimme! Ei voi kuin ihmetellä minkälainen äiti varastaa toiselta äidiltä!
Sadesuojaa tuskin enää koskaan näen, eli tämä siis varoitukseksi muille äideille. Älkää jättäkö mitään rattaisiin neuvolaan mennessänne. Pitäisi kai olla kiitollinen,
että rattaat eivät kadonneet! Vahingosta viisastuneena
seuraavalla neuvolakäynnillä en jätä rattaita alakertaan,
vaan kärryttelen niillä suoraan vastaanotolle. Tämä neuvolakäynti tuli maksamaan ”vain” 45 euroa; 1000 euron
käyntiin minulla ei ole varaa!
Asiasta on ilmoitettu myös neuvolaan, eli jos tämä viesti tavoittaa sinut ja tulit kenties katumapäälle sateen loputtua, sadesuojan voi palauttaa neuvolaan nimelläni
Tuija Hällfors varustettuna. Kiitos!
Tuija Hällfors

Retki luontoon
Yksitoista koillishelsinkiläistä senioria sai kokea uskomattoman hienon luontoretken to 12.9. Jakomäen kupeessa Somerikkotien vieressä olevalla Slåtmossen suoalueella. Osa retkeläisistä oli tutustumassa paikkaan ensimmäistä kertaa. Seurue kulki letkassa perätysten
pitkospuita pitkin. Tunsimme olevamme erämaassa. Ainoastaan kumea liikenteen melu kertoi, että olemme vielä kaupunkialueella. Suoalue on laaja ja suurin osa siitä
on Vantaan puolella.
Metsäinsinööri Heikki Takamaa kertoi meille kuulijoille suon monimuotoisuudesta ja näytti ja tutustutti meitä suon kasvillisuuteen. Meistä monikaan ei tiennyt, että rahkakerros voi olla useita metrejä paksu. Sammaleen
uusiutuminen on noin 1 millimetriä vuodessa.
Tämä arvokas luonnonsuojelualue pitäisi olla meidän
kaikkien tiedossa. Onpa upeaa ja hienoa esitellä suoalue
ystäville ja tutuille. Vien mielelläni lapsenlapseni käymään tuolla suolla. Uskoisin, että hekin kokevat silloin
jotain ainutkertaista ja uskomatonta lähellämme olevasta luonnonsuojellulta suoalueelta.
Suokierroksen jälkeen osa porukasta kiipesi vielä Jakomäen kallioille ja tutustuivat siellä Yoldianmeren rantakivikkoon (pirunpelto). Kalliolta on hyvä näköala kaupunkiin. Kymmenen miljoonaa vuotta sitten merenranta oli täällä 60 metriä nykyistä merenpintaa ylempänä.
Marita Engberg

Me valmistamme sohvasi
niin kuin haluat

– tyyliä ja iloa vuodesta 1970

Olemme Habitaressa,
osastolla 6e109
TERVETULOA!

VANTAAN MYYMÄLÄN

MUUTTOMYYNTi
Nyt laatusohvia ja -sänkyjä jopa –50 %

sillä muutamme Porttipuiston Liikekeskuksessa uusiin tiloihin
SUURMYYMÄLÄ, VANTAAN PORTTIPUISTO:
Por ttisuontie 4 | 09 2797 2210
ma–pe 11–20, la 10–18, su 12–17

TEHDAS JA TEHTAANMYYMÄLÄ, KERAVA:
Huhtimontie 4 | 09 2797 2200
ma–pe 9–17, la–su suljettu

Koillis-Helsingin Lähitieto

Ravintolisästä voi tulla
rytmihäiriöitä
Viikin Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on pyytänyt
kaikkia kuntia tiedottamaan ravintolisäkauppiaille,
että synefriiniä ja kofeiinia samassa paketissa
sisältäviä tuotteita ei saa enää myydä.
Kuluttajia Evira kehottaa

heti lopettamaan synefriinikofeiini-sisältöisten ravintolisien käytön, koska yhdistelmä saattaa aiheuttaa
muun muassa rytmihäiriöitä ja rintakipuja.
Tyypillisesti synefriiniä ja
kofeiinia on yhdistetty valmisteisiin, joita käytetään
rasvanpolttoon.
Efedriinin kaltaisen synefriinin epäillään aiheuttavan haitallisia muutoksia sydämen ja verisuonten
toimintaan sekä keskushermostoon.

Tuotteita on ollut myynnissä ainakin nimillä Thermo Detonator, WNT Ripped caps, Mass Burner Xtreme, SCI-MX Pyro-MX,
BSN Hyper Shred, ThermoCut, Scitec Muscle Army War Machine, Scitec
Muscle Army Fire Raid,
Scitec Big Bang, Dexaprine, Rooster Thermo Burner, Redram Total Cuts ja
QNT Burner.
Synefriiniä esiintyy luon-

taisesti pieniä määriä Citrus-suvun hedelmien kuorissa. Citrus aurantiumista

eli pomeranssista valmistetuissa uutteissa synefriiniä
voi olla huomattavia määriä. Kofeiini voimistaa synefriinin vaikutuksia.
Markkinoilla saattaa olla muitakin synefriiniä ja
kofeiinia yhdessä sisältäviä
tuotteita. Epäselvissä tilanteissa kuluttajan tulee lukea huolellisesti pakkausmerkinnät tai ottaa yhteyttä tuotteen myyjään.
Asiaa hoitaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa
ylitarkastaja Päivi Kanerva.
Pirjo
Pihlajamaa

Uimapaikka-aloite
sai pyyhkeitä
Suutarila,
Siltamäki,
Ala-Tikkurila,
Tapulikaupunki
Kaupunginhallitus toivoo, että kaupunginvaltuusto panisi pisteen valtuutettu Sami Muttilaisen
(vas.) aloitteelle, että Koillis-Helsinkiin Keravanjoen
eteläpuolelle saataisiin ui-

maranta tai vaihtoehtoisesti Tapulikaupungin liikuntapuistoon maauimala.
Kaupunginhallitus kirjasi
kokouspöytäkirjaansa, että Keravanjokeen on vaikea tehdä uimarantaa, ja
että maauimalalle parempi osoite olisi Pirkkolan uimahallin tienoo, josta on jo
paikkakin pistetty varaukseen. Myöhemmin paikkaa
voisi etsiä myös Östersun-

s
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domista.
Muttilaisen aloitetta saada Koillis-Helsingin pohjoisempienkin asukkaiden
ulottuville uimapaikka on
kannattanut peräti 32 valtuutettua. He käsittelevät
aloitteen valtuustossa loppujen valtuutettujen kanssa
näillä näkymin ensi viikon
keskiviikkona.
PP
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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
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Uutisia
TE PPO ALSTE LA

Asukkaiden näkemys
Viikistä ja Alppikylästä
Keskustassa Lasipalatsin nurkilla näyttelypiste Laiturissa on
esillä Uutta Helsinkiä -näyttely, joka kertoo Helsingin suuresta muutoksesta. Koillisesta mukana ovat Viikki ja Alppikylä.
Kaupunkilaisille tärkeitä ovat hyvät yhteydet, lähipalvelut ja
paikat, jossa voi kohdata. Helsingissä suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on tiivis, joukkoliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne, kuten värikäs Alppikylä, josta on tulossa Suomen suurin townhouse-tyyppisen rakentamisen keskittymä. Muita merkittäviä kohteita on jylhiin maisemiin nouseva Viikinmäki.
Myös uusien kaupunginosien asukkaat saivat osallistua
näyttelyn toteutukseen; heidän lähettämiä kuvia kotikulmilta
esitellään suurilla seinänäytöillä.
Laiturilla järjestetään 25.9. klo 17 alueellinen yleisöilta, jossa
mukana ovat myös Viikki ja Alppikylä. TL

Timo Uotila:

Muistoja Wanhasta Puistolasta
Seuran pikku taekwondoinit ja Tapanilan VPK:n Sisu-paloauto.

Tässä on muutamia päiväkirjamerkintöjä Puistolasta, jossa asuin kuvanveistäjä Gunnar Uotilan ja hänen vaimonsa Allin perheessä Harjutien mäessä (nykyinen Karrintie). Tekstissä esiintyvät veljeni Ilkka ja
Pekka. Laura-sisko oli tuolloin sylivauva.
Sunnuntai 30.08.1953

14 astetta, puolipilvistä Aamupäivällä kävimme kukkakaupassa. Kun se oli suljettu, menimme
kauppiaan kotiin osoitteeseen Leppätie 7. Sieltä
saimme kukat. Aallon Pertti tuli meille. Menimme
Tapanilan urheilukentälle katsomaan ympäristöseurojen yleisurheilukisoja. Muut menivät naapuriin Salosen 50-vuotispäiville. Puuhailin Pertin
kanssa. Harjoittelimme mm. ”akrobaattitemppuja”. Illalla tein kasviota kuntoon. Koulu oli alkamassa.
Sunnuntai 06.09.1953

11 astetta, puolipilvistä Aamupäivällä luin läksyjä, etupäässä matikkaa. Aallon Pertti tuli meille.
Pelasimme ”seiskaa”. Ilkka häiritsi peliä. Kuuntelimme radiosta Suomi–Ranska-yleisurheilumaaottelun selostusta. Sitten hyppäsimme pihassa seivästä. Lensin selälleni. Illalla tulivat Mannilan Matti ja
Heinosen Seppo. Ilkka heitteli leijoja. Matti hyppäsi seipäällä ennätyksekseen 158 cm. Illalla kirjoitin
käsin sanomalehteäni nimeltä ”Viime tiedot”.
Sunnuntai 13.09.1953

12 astetta, pilvistä Aamulla nukuin aika pitkään. Sitten luin läksyjä. Mannilan Matti tuli meille. Hyppäsimme kilpaa sisäjalkatyylillä. Matti pääsi 125 cm, minä 120 cm. Matti ja Ilkka kävelivät
”maratonin”. Tulokset: Matti 19:40, Ilkka 21:27.
Ilta meni läksyjen parissa.
Sunnuntai 20.09.1953

12 astetta, puolipilvistä Aallon Pirkko ja Päivi
hakivat Pekan pyhäkouluun. Mannilan Matti tuli
meille. Teimme paperilennokkeja. Meillä oli vieraita: kuvanveistäjä Viljo Savikurki vaimoineen, naapurimme Saloset, isän siskot Helka ja Irma. He toivat omenoita, karamelleja ja penaalin. Illalla puhuimme Ilkan kanssa mm. tähdistä (siis astronomiasta).
Sunnuntai 27.09.1953

11 astetta, selkeää Aamupäivällä katselin kiikarilla kuuta. Pirkko ja Päivi tulivat taas hakemaan
Pekkaa pyhäkouluun, mutta Pekka ei mennyt. Kävimme Ilkan kanssa heittämässä keihästä metsässä
(nykyisen Sepeteuksenpolun kieppeillä). Meillä kävivät kylässä Salinit. Illemmalla tulivat Aallon Pertti, Mannilan Matti, Heinosen Seppo, Haaviston
Kalevi ja Helismaan Arto (Repen poika). Olimme
metsässä juoksemassa 4 x 100 metriä. Illalla tein
kemian läksyjä.

Vauhdikas syysrieha
taekwondon merkeissä
Kotinummen ala-asteen hiekkakentällä järjestettiin koko perheen
iloinen tapahtuma syyskauden avaamiseksi. Malmin Taekwondo ry:n
näytösjoukkue esitti vauhdikasta ottelua, näyttäviä liikesarjoja sekä
murskausta, jossa kovia kokivat niin kattotiilet kuin lecaharkot.
– Näytöksen ideana oli tuoda esille taekwondon eri
osa-alueet. Järjestimme tapahtuman, jotta voisimme
tutustuttaa alueen asukkaat
monipuoliseen ja nykyaikaiseen lajiin, joka sopii kaikille liikunnasta kiinnostuneille ihmisille ikään, sukupuoleen ja kokoon katsomatta,
kertoo Malmin Taekwondo
ry:n juniorivastaava Elvira
Nordberg.
Näytöksen lisäksi tapahtumapaikalla lapset saivat
osallistua taekwondo-ohjaajien opastuksella hauskaan ninjarataan, jossa suoriuduttiin mielenkiintoisista
tehtävistä hyppien, loikkien
ja potkujakin kokeillen.
Aikuiset taas saivat testata voimiaan ja ketteryyttään
kuntoradalla sekä ohjatussa
kahvakuulaharjoittelussa,
jonka ohjasi seuran kuntovalmentaja Tea Runnakko.
Myös Tapanilan VPK paloautoineen oli esittelemässä
paikallista toimintaansa.
Syysriehan päätteeksi järjestettiin Malmin Palloiluhallilla ohjattu taekwondoharjoitus, johon kaikki halukkaat saivat osallistua.
Paikalla olikin kaikenikäisiä kokeilemassa innokkaana potkujen ja lyöntien saloja seuran kokeneen ohjaajan Lauri Laitisen johdolla.
Malmin Taekwondo ry:n
ilmainen tapahtuma on

NOONA JALKAN E N

TE PPO ALSTE LA

muotoutumassa perinteeksi ja se järjestetään syksyisin Malmin alueella. Lisätietoa seuran tapahtumis-

ta ja kursseista saa: www.
malmintaekwondo.fi
Sarianne
Nordberg

Yläkuvassa
perustekniikkaa
muodossa. Alakuvassa
kahvakuulailua Tean
johdolla.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Ei korkeita kerrostaloja Mosaan,
vaan oma ”Kaapelitehdas”
Tapanila-Seura on lähettänyt kaupunkisuunnitteluvirastolle kannanottonsa Viertolantien tontista.
Siitä toivottaisiin lukuisten käsityöläisten ja taiteilijoiden keidasta Kaapelitehtaan malliin.
Veikko Laine Oy on ha-

Tapanila-Seura korostaa,

että tapettitehtaan tonttia ja
viereistä tonttia tulisi kehittää ympäristönsä ehdoilla.
Ympäristöön kuuluu Tapanilan kulttuurihistoriallisesti
arvokas pientaloalue, johon
alue välittömästi liittyy. Ehdotettu rakentaminen on siihen nähden liian massiivista, kuten myös kaupunkisuunnittelulautakunta on
todennut.
Lisäksi kyseiset tontit ovat
osa Tapanilan aseman eteläpuolelta Malmin Ormus-

TE IJA LOPON E N

Viertolantien tontin
rakennuksia ei ole
vuosikausiin kunnostettu.

pellon alueelle saakka ulottuvaa työpaikkavyöhykettä.
Tonttien eteläpuolella sijaitsee puutavaraliike ja pohjoispuolella tapettitehtaan
kokonaisuuteen kuuluva
punatiilinen rakennus, jossa
toimii taiteilijayhdistys Tapaus ry taiteen alan toimijoiden työtiloineen ja tapahtumineen.
Seuran mielestä kulttuuri-

sesti vireässä Tapanilassa
olisi hyvät mahdollisuudet
kehittää lisää vastaavaa toimintaa. Pyrkimyksenä voisi
olla eräänlaisen Koillis-Helsingin oman Kaapelitehtaan
syntyminen Viertolantien ja
rautatien väliin.
1900-luvun alussa rakennettu tapettitehdas sivura-

kennuksineen olisi myös
kulttuurihistoriallisista syistä säilyttämisen arvoinen.
Se sijaitsee kiinni punatiilirakennuksessa, jossa Tapaus ry. toimii, ja ne muodostavat kokonaisuuden, jonka
pirstominen aivan toisenlaisella rakentamisella olisi iso
menetys.
Tontilla on tilaa uudisrakentamiseen, vaikka nykyiset rakennukset säilytettäisiinkin. Tehtaan vanhimpaan osaan saisi kunnostettua vaikkapa haluttuja
loft-asuntoja.
Tontin kehittäminen esimerkiksi ”koillisen Kaapelitehdas” -ajatuksella edellyttäisi omistajan vaihtoa. Siksi
Tapanila-Seura on jo aiemmin esittänyt tontinvaihtoa
kaupungin kanssa siten, että omistaja saisi muualta samanarvoisen tontin ja kaupunki voisi ryhtyä kehittämään tapettitehtaan tonttia jo omistamansa viereisen
tontin rinnalla.
Tapanila-Seuran esitystä
kannattavat lukuisat Tapanilassa toimivat yhdistykset.

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

kenut omistamansa Viertolantien ja rautatien välissä sijaitsevan tontin muuttamista teollisuustontista
kerrostalotontiksi. Tontilla sijaitsee 1900-luvun alusta peräisin oleva tapettitehtaan rakennus. Hakemus
koski myös vieressä sijaitsevaa, kaupungin omistamaa
tonttia. Veikko Laine Oy:n
ehdotuksessa radan varteen voitaisiin rakentaa jopa 8-kerroksinen lamellitalo
ja Viertolantien varteen nelikerroksisia rakennuksia.
Kaupunginhallitus päätti
kokouksessaan 24.6. vastoin esittelijän, apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän kantaa ja aiempaa kaupunkisuunnittelulautakunnan kantaa palauttaa asian
valmisteluun siten, että kaavamuutos toteutettaisiin.
Tapanila-Seuran mielestä
kaavamuutosta ei tulisi toteuttaa mieluiten lainkaan
eikä ainakaan näin korkeilla
kerrosluvuilla. Seurassa katsotaan, että yksittäisen tontinomistajan tuottopyrkimykset ovat kyseenalainen

lähtökohta pitkäjänteiselle
kaavoituspolitiikalle.
Kaupungin linjana on ollut asemanseutujen toimintojen monipuolisuus ja työpaikka-alueiden säilyttäminen myös asuinalueiden
läheisyydessä. Tällaisten tilojen tarpeesta kertoo osaltaan Penttilän hylkäysesityksen maininta, että kokonaisuutena tarkasteltuna
Tapanilan ja Malmin teollisuusalueiden yritys- ja työpaikkamäärät ovat kasvaneet huomattavasti 2000-luvulla.

UUSI KOTIMAINEN
YKSITYINEN KATSASTUSASEMA

Tik
ku
riku
ja

Av o i n n a : m a - p e 8 - 1 8 , l a 9 - 1 4

Teija Loponen

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

Vantaan Moottorikerho juhlii 60-vuotistaivaltaan
taivaltaan
ravintola
pihalla (Pukinmäki) Lauantaina 21.9. klo.12.00-15.00.
Lastenjuhla ohjelma:
- Kotieläinpiha:
Hembölen kotieläinpihalla voit tutustua
kotieläimiin.
Paikalla on poni, aasi, lampaita,
vuohi, minisika, kana, ankkoja,
kaneja ja koira.

- Pyöräkrossia:
Pyöräkrossi parkin
rakentamalla radalla.
Voit kokeilla taitojasi
hinta 2€.

- Ratsastus:
Voit ratsastaa
joko aasilla tai
ponilla.
Hinta 2€/kierros.

- Moottoripyöriä:
Paikalla oikeita eri
kokoisia motocrosspyöriä.
Vantaan moottorikerholaiset kertovat
mielellään moottoripyöräurheilusta ja harrastuksesta.

tarjoaa grillimakkaraa ja
salaatti klo.12.00-15.00

DJ paikalla.

- Pomppulinna: hinta 1€.

KAIKKI MUKAAN!!!

Pukinmäenkaari 18 00780 Helsinki
www.kaari18.ﬁ
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Urheilu

Tasavallan presidenttikin onnitteli!

Petteri Salonen keilasi
MM-kultaa Puistolaan
– Parhaat onnittelut keilailun joukkuekilpailun maailmanmestaruudesta Las Vegasissa, viestitti tasavallan presidentti
Sauli Niinistö tuoreeltaan 31.8. puistolalaiselle Petteri Saloselle ja neljälle muulle joukkuekilpailun MM-kultaa
voittaneelle.
B EAT G RAUWI LE R

Maailmanmestari
Petteri Salonen
taustoitettuna
• Asustaa
avovaimonsa
kanssa, kihlautunut
19.7.2013, Puistolaan
kotitontilleen
rakentamassaan
talossa.
• Aloittanut keilailun
Tapanilan Erällä
joulukuussa 1982
• Edustaa Tampereen
Keilakerhoa
• Keilailun nuorten
maailmanmestari
v. 1998
• MM-mitaleita
miesten sarjassa 6
• EM-mitaleita 14,
joista 8 kultaista
• 11 muuta
kansainvälistä
mitalia
• Suomen mestari
v. 2006
• Pohjoismaiden
mestari v. 2003
• Iso määrä muita
keilakilpailuvoittoja,
mm. 8 SM-liigakultaa

Jippii! Joonas Jehkinen ja Petteri Salonen, oik., tuulettavat.

Tapanilan Erän ja urheilu-

keskuksen kasvatti Petteri
Salonen, 37, oli vahva suomalaislenkki Las Vegasin
keilailun MM-kilpailujen
5-miehisessä joukkuekisassa. Suomi aloitti vaivoin neljäpäiväisen loppukilpailun.
– Ensimmäisen päivän
jälkeen oltiin ihan pihalla, mutta sitten heitettiin
240:n keskivauhdilla ja lopuksi ohitettiin Puerto Rico
40 pinnalla ja mentiin neljän joukkueen finaaliin, kertailee ”Peetu” kiperiä vaiheitaan Salosten puuseppä
-perheyrityksen toimistossa
Tapulikaupungissa.
Välierässä Suomi heitti Korean kumoon pistein

”Nyt saimme
revanssin, kolme
vuotta sitten
hävisimme
finaalin jenkeille
Saksassa.”
PETTE R I
SALON E N

1101 – 976, vaikka kisa miteltiin suomalaisille ei mieluisalla ”lyhyen hoidon radoilla”.
Edessä oli haastava finaali
USA:ta vastaan.
– Nyt saimme revanssin,
kolme vuotta sitten hävisimme finaalin jenkeille Saksassa. Nyt heitettiin vastustajan
kotikentällä tosi tiukka ja
jännä matsi loppuun asti. Se
oli huippupeli, iloitsee tuore
maailmanmestari.
Koko finaali oli äärimmäisen tasainen. Suomi oli 20–
30 pinnaa edellä koko sarjaajan. Jenkit eivät kuitenkaan
tavoittaneet. Käytännössä Suomen maailmanmestaruus ratkesi jo viimeistä edellisen heittäjän kohdalla. Suomi nuiji USA:n pistein 1183–
1126.
Petterillä oli käsi ja hermot
kohdallaan finaalissa. Hän
heitti Suomen joukkueen
toiseksi parhaimman tuloksen, 258 pistettä. Paras, Pasi
Uotila kirjasi 279. Muiden
maailmanmestareiden tulokset: Perttu Jussila 206,

Toni Ranta 236 ja Osku Palermaa 204. Suomen joukkueen varamies oli Joonas
Jehkinen.
Eikä tässä vielä kaikki Petteri Salosen kohdalla. Ennen
joukkuekisamestaruutta
hän ehätti 15.8.–1.9. käydyissä MM-kilpailuissa napata myös MM-pronssimitalin parikisassa Joonas Jehkisen kanssa. Jännäksi meni
tämäkin, kun semifinaalissa
vastassa oli suomalaispari
Uotila-Palermaa, joka eteni
finaaliin.
Maailmanmestari Salosen
ensikosketus keilapalloon tapahtui pikkunatiaisena Pekan-isän holhouksessa Tapanilan Erällä pian 31 vuotta
sitten, joulukuussa 1982. Takana on jo upea keilaura,
saavutuksina muun muassa
nuorten maailmanmestaruus
v. 1998 ja tukku erilaisia
MM-, EM-, PM- ja SM-mitaleita.
Mitä nyt, jatkuuko paljon
aikaa vievä mutta hieno keilaura vielä?
– Nyt lähden metsälle ja

Jännä kisa on ohi, Suomen joukkueella, Petteri toinen vasemmalta, kaulassa
kultaiset maailmanmestaruusmitalit. Juhlat jäivät vähille, edessä oli heti kotimatka
yli Atlantin.

kouluttamaan kaverin hirvikoiraa. Keilailussa on syksyllä SM-liigaa ja Suomen
ranking-kisaa, kertoo ”Peetu”, Tampereen Keilakerhoa kilpailuissa viimeiset 10
vuotta edustanut Tapanilan
Erän jäsen.
– Keilailu vie viikonloput
ja henkiset resurssit. Täytyy

nyt pohtia jatkoa Selänteen
lailla. Mutta se henkilökohtainen maailmanmestaruus
minulta vielä puuttuu, vihjaa Peetu.
– Nyt on kuitenkin kiitettävä kaikkia auttajiani matkan varrella niin Erällä, Tapanilan Urheilukeskuksessa
ja muualla, korostaa Petteri

Salonen.
Hetken vielä pohdittuaan
hän paketoi kiitoslistansa:
– Se lista on pidempi kuin
meriittilistani!
Se on paljon se, kun tietää
Petterin mittavat keilasaavutukset.
Heimo
Laaksonen

Koillis-Helsingin Lähitieto
Jalkapallo Kolmonen

Perjantai-illan odotettu paikallisherruuden selvittely Malmin Palloseuran
ja Puistolan Urheilijoiden välillä kokosi mukavasti yleisöä Tapanilan
nurmiareenan äärelle. Itse areenaa hallitsi kotijoukkue MPS. Juha
Saukkosen suojatit olivat muistaneet lipittää käärmekeittoa. MPS halusi
voittaa. Lopulta hengetön PuiU kaatui numeroin 3–0.

Harvoja olivat PuiU:n
hyökkäykset Tapanilan
paikallistaistossa.
Kuvassa PuiU:n Mika
Telinkangas yrittää edetä
kahden keltapaidan
välistä.

Kotijoukkue sen sijaan siirtyi jo 10 minuutin kohdalla
1–0 johtoon. Joonas Prami
juoksi tyylikkäästi läpi puistolalaispuolustuksen ja laittoi pallon häkkiin. Ottelun
taukoa vietettiin näissä 1–0
lukemissa.
Toinen jakso oli MPS:n
vahvaa kenttähallintaa.
PuiU ei päässyt kertaakaan todelliselle maalipaikalle. Keltapaidat siirtyivät
2–0 johtoon puistolalaisten
harhasyötön jälkeen. Tilanteesta syntyi nopea hyökkäys, jonka päätteeksi Jaakko
Linkoheimo toimitti pallon
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Atleticon nousu-unelma
elää yhä

MPS halusi
voittaa!
Ottelu alkoi tasaväkisesti. Peli aaltoili päästä päähän. Ensimmäisen puolen
tunnin aikana puistolalaisilla oli ottelun ainoat maalipaikat. Hyökkääjät Sami
Rinta-Kahila ja Mika Telinkangas eivät kuitenkaan
onnistuneet viimeistelyissään hyvistäkään paikoista.

18.9.2013

ohi puistolalaismaalivahti
”Allu” Helanderin.
Loppua kohden MPS varmisteli johtoaan. Eräänlaisen antautumisen merkiksi PuiU:n valmentaja Sami
Kaalikoski heitti kaksi Bjunioria kentälle kokemusta kartuttamaan. Hyvin pojat pelasivatkin debyytissään. Vähän ennen päätöstä
MPS:n Samuli Laitinen niittasi vahvasti päätösluvuiksi 3–0.

seuraavaksi ensi lauantaina
Kirkkonummelle kohtaamaan sarjan jumbojoukkueen KyIF:in. PuiU puolestaan isännöi nyt perjantaina
klo 17.45 Puistolan Koudan
nurmella SAPA:a.
Kolmoslohkon kärkikahinoissa mellastava MPS/Atletico Malmi pelaa tänään
keskiviikkona 18.9. klo
17.45 Kontulan nurmella
alkavassa ottelussa FC Kontu/La:ta vastaan.

Voitollaan MPS jätti

Heimo
Laaksonen

PuiU:n kolmen pinnan päähän. Malmilaiset reissaavat
H E I MO LAAKSON E N

Malmilaisten hieno viikko sai jatkoa, kun myös MPS /
Atletico Malmi hoiteli lauantaina HerTon lukemin 3–2
(2–1). Kolme pistettä tarkoittivat samalla sitä, että nousutaisto jatkuu yhä. Kun Viikingit/2 ja Reipas tasasivat
pisteet päivää aiemmin lukemin 1–1, kaventui piste-ero
vuosaarelaisiin vain kolmeen. Panoksia riittää, sillä kausi
päättyy juuri Atleettien ja Viikkareiden väliseen otteluun.
HerTo-pelikään ei ollut missään nimessä selviö, sillä
hukattuja paikkoja riitti molemmissa päissä. Kaksi pelaavaa joukkuetta tarjoilivat maalipaikkojen lisäksi upeita syöttösommitelmia ja kovaa taistelua. Runsaslukuisen yleisön edessä pelattu ottelu esitti siis kolmosdivarifutista parhaimmillaan.
Atletico meni kahteen otteeseen johtoon ensimmäisellä jaksolla, mutta vierailija nousi molemmilla kerroilla tasoihin ennen kuin Patrick Purola päästi Atleticon piinasta 83. minuutilla. Ottelun aiemmista malmilaismaaleista
vastasivat jo kauden 14 osumansa viimeistellyt Jani Putkonen sekä Samu Nurminen, joka nosti debyyttikauden
maalilukunsa yhdeksään.
Atletico jatkaa otteluitaan tänään, keskiviikkona, kun
joukkue matkaa hännänhuippu FC Kontu/LA:n vieraaksi Kontulan nurmelle. Ottelu alkaa jo klo 17.45.
Janne Vottonen

KIEKKO-VANTAA
VS
Jukurit
MIKKELI

Perjantaina 20.9.
Klo 18.30 VALTTI AREENA

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 13 €, Lapset 8 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät,
invalidit, opiskelijat 10 € (Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)
VIP-KLUBI -lippu 80 € (sis. pääsylipun otteluun, ruoan ja juomat Vip-klubilla)
Aitio (Hinta neuvotellaan erikseen)
Perhelippu 1: Kaksi aikuista ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 35 €
Perhelippu 2: Yksi aikuinen ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 22 €

Masu on Petteri Koposen
ja Sasu Salinin kasvattajaseura.

Malmin Super-Koris ry. järjestää syys-lokakuussa ilmaisen koriskurssin 2003–2009
syntyneille pojille. Kurssilla tutustutaan koripallon perusteisiin koulutettujen valmentajien
opastuksella.

MPS palkkasi uuden päällikön
Valmennuspäällikön pestistä oli kiinnostunut kaikkiaan 19 hakijaa,
kaukaisin oli Rovaniemeltä.
Päälliköitä luotsaava MPS:n toiminnanjohtaja Sami Koskinen
kuvailee Haapimaata rauhalliseksi, mutta tarvittavan jämäkäksi henkilöksi, jolla on hyvä ja monipuolinen kokemus tulevaan
tehtäväänsä.
– Näkemyksemme asioiden hoidosta ja jalkapallosta yleensä
ovat hyvin samanlaisia. Tulemme Topin ja Peten kanssa muodostamaan toimivan ja yhteistyökykyisen kolmikon, mikä
on seuran toimintojen kehittämisessä ensisijaisen tärkeää, sanoo Koskinen.
– Uskomme, että tämä satsaus tulee näkymään
myönteisenä toiminnan ja valmennuksen laadussa,
kun kaksi henkilöä keskittyy päätoimisesti valmennukseen, katsoo MPS:n seuran hallituksen puheenjohtaja Jyrki Saulo.
Petri ”Pete” Haapimaa
Pirjo Pihlajamaa

aloittaa hommat joulukuussa.

Nanot (2007– ja myöhemmin syntyneet)
Lauantaisin 13.00–13.45 Hietakummun ala-aste
(21.9, 5.10 ja 12.10)

2005–2006 syntyneet:
Tiistaisin 18.00–19.00 Hietakummun ala-aste
(24.9 ja 1.10)
Lauantaisin 14.30–15.30 Suutarilan ala-aste
(28.9 ja 5.10)

2003–2004 syntyneet:
M PS

Malmin
Palloseurassa
on pian kolme
päätoimista
työntekijää.
Elokuussa
aloitti uutena
junioripäällikkö
Topi Pietilä. Tuorein
rekry on uusi
valmennuspäällikkö
Petri ”Pete”
Haapimaa.

Torstaisin 17.00-18.00 Hietakummun ala-aste
(26.9 ja 3.10)
Lauantaisin 15.30–16.30 Suutarilan ala-aste
(28.9 ja 5.10)

Ilmoittautumiset:
www.masubasket.net / koriskurssi
Koriskurssivastaava Sami Holmberg, puh. 050-3817205
koriskurssi@gmail.com
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Kulttuuri

Rillumarei ja
koskettavat balladit

vät aikaa todella hyvin, niissä eivät sanoitukset mene
vanhoiksi ja sovittaahan voi
kovin monella tavoin, pohtii
Marita Taavitsainen.
Puhekupla-orkesterin Jussi

– Kaksi ystävää on Helismaan kappale, jonka lauloin aikanaan Sopotissa.
Se sopi sinne äärettömän hyvin ja pidän siitä edelleen valtavasti, vaikka keikoillani en
sitä koskaan olekaan esittänyt, kertoo Marita Taavitsainen.
Anna Hanskille Helismaan biisit olivat vanha tuttavuus jo isän kautta, mutta yhä
hän jaksaa ihmetellä Helismaan sanoituksien rikkautta.
Reino Helismaan syntymästä on tänä vuonna kulunut 100 vuotta ja sen kunniaksi Malmitalolla kuullaan
kaksi Helismaa-aiheista Rillumarei-konserttia.
Torstain iltaesityksessä
Marita Taavitsainen, Jukka Hallikainen ja orkesteri Puhekupla esittävät He-

lismaan juhlavuoden kunniaksi hänen tunnetuimpia
sanoituksiaan koskettavista balladeista kupletteihin ja
Lapin romantiikkaan. Monet kappaleista ovat syntyneet yhteistyössä Toivo
Kärjen kanssa, mutta joukossa on myös Reino Helismaan suomentamia kan-

sainvälisiä hittikappaleita ja
evergreenejä. Iltakonsertissa
kuullaan Taavitsaisen tilalla
Anna Hanskia.
Reino Helismaan tuotanto on toisille hupaisia rillumarei-kappaleita, toiset taas
ovat ihastuneet hänen herkempiin aikaansaannoksiinsa, joita yhä soitetaan ja

levytetäänkin innostuneesti.
Konsertti tarjoaa molempia.
– Minulle nimenomaan
nuo Helismaan Rauni Kouta ja Orvokki Itä -salanimillä tehdyt kappaleet ovat tuttuja. Kulkuri ja Joutsen sekä Rakastunut nainen ovat
kuuluneet ohjelmistooni jo
kauan, kertoo Jukka Halli-

kainen.
Orvokki Idän nimissä tehdyissä lauluissa sanoittajana oli aina Helismaa, säveltäjänä Kärki. Tunnetuimpia
Orvokki Itä -nimellä kirjoitettuja kappaleita ovat Sinun silmiesi tähden ja Täysikuu.
– Helismaan laulut kestä-

Rillumarei-konsertin solistit yhteisissä harjoituksissa.
Marita Taavitsainen, Anna Hanski ja Jukka Hallikainen esittävät
mielellään Helismaan kappaleita.

Saksa tietää, että nykypäivän räppäritkin käyttävät
Helismaan sanoituksia biiseissään.
– Kun ajattelen Helismaan
ja hänen kumppaneidensa
elämää, tulen oikeastaan vähän surulliseksi. Kuinka yksinäistä työtä ja elämää oli,
kun he kiersivät vuorobusseilla maata ja asuivat halvoissa matkustajakodeissa.
Sääli, ettei heitä heidän elinaikanaan arvostettu samalla tavalla kuin nykypäivänä, pohdiskelee Helismaata suuresti arvostava Anna
Hanski.
Pop & Jazz Konservatorion vararehtori Jussi Saksa
on asunut Puistolassa kymmenkunta vuotta ja kulkenut usein Helismaan vanhan talon ohi.
– Ohimennessä tulee mieleen, että tuossa talossa syntyi muun muassa Päivänsäde ja Menninkäinen.
Helismaan kappaleisiin
Saksa tutustui myös kysyttyään Veksi Salmelta neuvoja sanoitusten tekoon. Veksi oli tuuminut, että tutustu
Helismaan tuotantoon.
Orkesteri Puhekupla
esiintyi jo keväällä Puistolan
koululla täydelle salille Helismaa-konsertissa.
– Silloin vähän jännitti. Salissa keski-ikä oli varmaan
70 vuotta, eli moni oli Helismaan entisiä tuttuja ja sukulaisia. Nyt jännittää vähemmän, vaikka tiedämmekin, että Malmitalollekin
tulee Helismaan vanhoja kavereita, myöntää
Jussi Saksa.

TE IJA LOPON E N

Teija Loponen

Rillumarei-konsertti
Malmitalolla
to 26.9. klo 19 ja
pe 27.9. klo 15 (iltapäivä loppuunmyyty).
Liput 15/12 e.
Järj. T:mi Musiikkiympyrä
ja Helsingin kulttuurikeskus. Kesto 2 x 45 min,
väliaika.

PÄIVI SE I KKU LA

Pihlajamäen kyläfestari ylitti kaikki odotukset
Pihlajamäki
Pihlajamäen lauantainen kyläfestari
osoittautui huippusuosituksi.
– Aivan käsittämätön päivä! Kaikki odotukset ylittyivät. Pihlis oli ihan täynnä ihmisiä koko päivän ja fiilis oli upea. Muualtakin tuli paljon väkeä, enkä varmaan valehtele, jos sanon, että kaikki olivat haltioissaan, kertoo pihlajamäkeläinen Päivi
Seikkula.
Festivaalipäivän eri tapahtumissa vie-

raili arviolta tuhat kävijää. Ohjelmassa
oli muun muassa graffitipajoja, käsityömyyntiä, kaupunkisuunnistusta, lyhytelokuvia ja tanssipajoja.
Vetonauloista yksi oli Maatilatori, jonne luomutuottajat tulivat myymään tuotteitaan suoraan kuluttajille. Torikojuilla oli
luomuna muun muassa lihaa, kasviksia,
marjoja, kahvia ja jäätelöä.
Pirjo Pihlajamaa

Tunnelmaa
torikojuilla.
We love Pihlis
-päivä oli niin
onnistunut, että
vastaava tullee
myös ensi vuonna.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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J U KKA RAPO

UMO koko komeudessaan ihastuttaa Malmitalolla.

UMO viihdyttää
nimekkäin solistein
UMO:n konsertit
ovat taattua
tavaraa, vaikka
niiden teemat ja
kokoonpanot
vaihtuvat.

Viime syksynä UMO:n Kyky 2012 -kilpailun voittaneen trumpetisti Jorma Kalevi Louhivuoren ympärille
räätälöidyssä konsertissa
kuullaan ensi keskiviikkona
solistin kynästä lähtöisin
olevia sävellyksiä isolle jazzorkesterille sovitettuina.

Luvassa on musiikkia
myös Kenny Wheeleriltä
ja Miles Davisilta. Etualalle konsertissa nousee itseoikeutetusti J. K. Louhivuoren
ilmeikäs ja tunnerikas trumpetinsoitto, jota hän värittää paikoin erilaisilla efekteillä. Osa sovituksista on

varta vasten tätä konserttia
varten kirjoitettuja ja näistä
kaksi on Louhivuoren itsensä käsialaa.
Trumpetinsoiton lisäksi Louhivuori myös säveltää, sovittaa, tuottaa ja laulaa. Nuoresta iästään huolimatta hän on ehtinyt esiin-

Puistola-Seuran näyttelyperinne
voi hyvin
Jo yhteensä 37 kertaa
on Puistola-Seuran
toimesta järjestetty alueen
harrastajataiteilijoiden
näyttely. Vuodesta
1992 lähtien näyttelyn
pystyttämisestä on
vastannut Leena Iisalo.
109 teosta noin pariltakymmeneltä harrastajataiteilijalta ilahdutti viikon
ajan Puistolan kirkon liikuntasalissa piipahtaneita.
Teoksia ei mitenkään jyrytetä ja esille saa tuoda useammankin työn, joista ainakin
2–3 luvataan varmasti laittaa esille.
– Viime vuosina taiteilijat
ovat jonkin verran uusiutuneet, nytkin mukana on
muutama ensimmäistä kertaa töitään esille tarjonnut,
kertoo parikymmentä vuotta näyttelyn pyörittämisestä vastannut Leena Iisalo.

Ennen häntä tehtävää hoiti
Tarja Ilola.
– Omia töitäni täällä ei
ole. Olin kyllä ajatellut, että sitten kun jään eläkkeelle kaivan tarvikkeeni esille, vaan nepä ovat vuosien
varrella päätyneet nuorison
käyttöön, nauraa Iisalon
Leena iloisesti.
Hän kertoo käyneensä
kolmisenkymmentä vuotta sitten akvarellikursseilla,
mutta harrastus on vain jäänyt odottelemaan aikaa parempaa. Ehkä se vielä tulee.
Seuran taidenäyttelyssä
on mukana töitä niin nuorilta kuin jo reippaasti varttuneemmiltakin taiteen harrastajilta, osa hyvinkin taitavia töitä, osa selvemmin
vasta-alkajien rohkeita avauksia.
Töiden joukossa on keramiikkaa, öljyväritöitä, savitöitä, akvarelleja ja akryy-
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tyä muun muassa sellaisten
jazz-suuruuksien kuin Sean
Jonesin, Bob Mintzerin ja
Dave Liebmanin kanssa sekä julkaista viisi albumia
italialais-amerikkalaiselle
CAM Jazz -levy-yhtiölle.
UMO:a konsertissa johtaa
kapellimestari Kari Heinilä.
Ennen konserttia klo
18.15 järjestetään Enemmän irti esityksestä -tilaisuus
konserttitalon kahviossa.
Viime keväänä innostuneen
vastaanoton saanut Tanssii
kanssa ajan -konsertti saa
jatkoa. Kotimaisen jazzin
suurimpiin nimiin lukeutuva saksofonisti Jukka Perko
ja omintakeinen nuori laulaja-lauluntekijä Yona tuovat
nostalgisen suomi-iskelmän
tunnelman Malmitaloon
10. lokakuuta.
Tanssii kanssa ajan -konsertti on viehkeä yhdistelmä
rakastettuja melodioita ja
Yonan musiikin kaihoisaa
lavatanssitunnelmaa.
Ohjelmistosta nousee
esiin tuttuja nimiä kuten

Kaduilla kuningas alkoholin päihdyttämiä henkilöitä
voi nähdä keskellä kirkasta
päivää.
– Maassamme juominen
tuntuu olevan olennaisena
osana kulttuuriamme, sekä
hyvässä että pahassa, Mar-

The New Way – UMO &
Jorma Kalevi Louhivuori
ke 25.9.2 klo 19
Malmitalo.
Liput 16 e.

Tanssii kanssa ajan –
Vanhaa ja uutta vanhaa
Suomi-iskelmää;
UMO solisteinaan
Jukka Perko & Yona
to 10.10. klo 19
Malmitalo.
Liput 16 e.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen saapuu vastaamaan
malmilaisten kysymyksiin. to 19.9. klo 18.30, vapaa pääsy
Kino Helios:

Kekkonen ttulee!

en kä
kkäy,
käy
ä kkun
un kkyläpahanen
ylä
läpahanen
h
saa vvieraakseen presidentin?
Miten
pe 20.9. ja la 21.9. klo 18, 6 €. Ikäraja: 12

Robbin Thompson
Ilkka Uotila ja Leena Iisalo ovat iloisia siitä, että
uudetkin harrastajat uskaltautuvat tuomaan töitä
Puistola-Seuran taidenäyttelyyn.

limaalauksia sekä puuveistoksia, kollaaseja ja tussisekä lyijykynätöitä.
– Tämä on varsin vapaamuotoinen näyttely, niinpä
mukana on myös Puistolan
kirkon kutomakerhon aikaansaannoksia, esittelee
Puistola-Seuran puheenjohtaja Ilkka Uotila.

Hän iloitsee siitä, että mitään varsinaisia rimanalituksia ei näyttelyyn ole koskaan tarjottu.
Puistolalaisuuteenkin suhtaudutaan näyttelyn järjestäjien taholta laveasti, riittää kun jonkinlainen side
Puistolaan löytyy.

(USA)

Akustisesti americanaa!
Thompson on pitkällä
urallaan soittanut mm.
Bruce Springsteenin ja
Bob Dylanin kanssa.
pe 20.9. klo 19,
alk. 12/10 €

Teija Loponen

(3D)

Smurffit 2

On Suomellakin kuningas
sch kertoo.
Se sai Marschin pohtimaan omaa ja läheistensä
suhtautumista juomiseen.
Hän alkoi puhua aiheesta
ihmisten kanssa ja huomasi,
että melkein joka perheellä
oli kertoa kokemuksia alkoholista ja sen vaikutuksista.
Ajatukset ja omakohtaiset kokemukset muuttuivat
tauluiksi. Syntyi näyttely,
jonka pääosassa on kuningas alkoholi.
– Tarkoituksenani on tuoda esille kokonaisuus, joka
toivottavasti herättää aja-

TL

Ylipormestarin
asukasilta

Kino Helios:

Suomen kuninkaan
tapaa juhlissa, kaduilla,
kodeissa tai vaikka
urheilutapahtumissa.
Taiteilija Mirja Marsch
on maalannut kuvia
kuninkaan kohdanneista
tavallisista ihmisistä.

Akselin ja Elinan häävalssi ja Hiljainen kylätie, jotka ovat saaneet uuden hahmon sovittaja Vellu Halkosalmen käsissä. Niiden rinnalla kulkevat Yonan omat
kappaleet, kuten Kellon alla ja Panssarivaunu, jotka
on sovitettu suurelle jazzorkesterille tätä produktiota
varten. Orkesteriosuuksista
vastaa UMO kapellimestarinaan Kari Heinilä.

tuksia ilman syyllistämistä.
Näyttely ei ole kuvaus suomalaisesta rappioalkoholismista, vaan välähdyksiä
normaalin kansalaisen kokemusmaailmasta, kertoo
vantaalaistaiteilija.
Näyttelyn teokset on maalattu sisustuskankaille kankaanpainovärein. Moderneja tekstiilitaideteoksia on
työstetty kirjomalla, aplikoimalla sekä lisäillen niihin muun muassa nappeja
ja paljetteja sekä käärmeen
luontinahkaa.
PP

Puhutaan suomea.
mea
mea.
sille.
Suositellaan kaikenikäisille.
la 21.9. klo 14 ja ke 25.9. klo 18,
8, 6 €

Sepia
Mirja Marsch: Puheesi on
kuin kärpästen surinaa
korvissani, 2012.

Pistoja, Paljetteja
ja Sirpaleita.
26.9.–19.10.
Malmitalon galleria
ma–pe 9–20, la 9–16.

Indiefolk- yhtye
vangitsee koskettavalla
saundilla. ti 24.9. klo 19,
alk. 10/8 €
Ala-Malmin tori 1
malmitalo.ﬁ
Liput (09) 310 12000
ja Lippupalvelu
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Lähimenot
Kalevalaan Pukinmäen kirjastoon Kenttäkuja 12.
BailatinoKids
eli lasten tanssilliset liikuntaleikit Pukinmäkitalon peilisalissa, Kenttäkuja 12. Syksyn
hinta 45 e. Ilm. ja lisätied. ohjaajalta: kirsi.mattsson@elisanet.fi tai p. 040 593 2165.
Järj. Pukinmäen Kisa ry,
www.pukinmaenkisa.fi.

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. Aluksi joka toinen su klo
13–14. Sopii varttuneemmille kuntoliikunnaksi. Vetäjä
Riitta Heleste, tied. p. 040
720 7262 Järj. Korret Kekoon
ry. p. 0400 44 7022, vapaaeht. maksu yhdistykselle.
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.
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.
Ylipormestarin asukasilta
Ylipormestari Jussi Pajunen
saapuu to 19.9. klo 18.30

Tapuli tutuksi kävellen
Joka syksyinen Tapuli tutuksi -kävely
starttaa la 21.9. klo 14.
Tapaaminen Maatullinaukion kukkaympyrän luona.
Tapulikaupunki-Seura täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja
sen siivittämänä kävelykierros on historiapainotteinen.
Kaksituntisen kierroksen aikana nähdään, missä sijaitsi
Puistolan vanha juna-asema, valtion sikataloudellisen
koeaseman sikala, Maatullin koulun sivurakennus, Airamin
lampputehdas ja entinen päiväkoti Pippuri. Tervetuloa uudet
ja vanhat asukkaat. Järjestää Tapulikaupunki-Seura ry.

Malmitaloon vastaamaan malmilaisia askarruttaviin kysymyksiin, jotka koskevat Malmin
alueen ajankohtaisia asioita ja tulevaisuutta. Mukana on
myös asiantuntijoita eri hallinnon aloilta. Vapaa pääsy.
Taneli Eskola: Muutosten
Malmi – valokuvia
Taneli Eskola (s.1958) on
Helsingissä asuva valokuvataiteilija, joka on erikoistunut maisemavalokuvaukseen. Hän on
valokuvannut vuosikymmenien ajan Helsinkiä ja sen ympäristöä. Tässä näyttelyssä kuvat on otettu Malmilla. Avoinna
ti 17.9.–la 5.10. Ma–pe 9–20,
la 9–16. Vapaa pääsy.
Mirja Marsch
Pistoja, paljetteja ja sirpaleita –
Mirja Marschin taidetekstiilejä
Teoksissa käsitellään kuningas alkoholia ja sen esiintymistä kulttuurissamme.
Marsch yhdistää kuvataidetta tekstiilin tekniikoihin
ja materiaaleihin. Avoinna
to 26.9.–la 19.10. ma–pe
9–20, la 9–16 Malmitalon
galleria. Vapaa pääsy.
Robbin Thompson (USA)
Thompson on alkuperäisen Bruce Springsteenin
bändin perustajajäseniä.
Thompson esittää akustisesti americana-musiikkia, folkia ja rockia. Malmitalo pe
20.9. klo 19. Liput 12/10 e.
Sepia
Kriitikoiden ylistämä indiefolk-yhtye on vanginnut yleisönsä hienolla kitarismilla sekä suurella ja koskettavalla saundilla. Malmitalo ti
24.9. klo 19. Liput 10/8 e.
Kino Kaiku: Lyhytelokuvia
lapsille
16 mm:n filmiltä katsotaan
Malmitalossa to 26.9. klo 18
lastenelokuvat Kenkätalon
lapset, Punainen ilmapallo,
Possujen polkka. Vapaa pääsy.
Treffit työväenopiston
rehtorin kanssa
Helsingin työväenopiston rehtori Taina Saarinen opiskelijoiden tavattavissa to 19.9.
klo 16–18 Malmitalolla. Tule
keskustelemaan opetuksen
ja opiston nykytilasta, tulevaisuudesta, koulutuksen merkityksestä, opetustiloista tai
vaikka toivomastasi uudesta

kurssista. Voit lähettää ehdotuksesi keskustelun aiheeksi ennakkoon taina.saarinen@hel.fi. Vapaa pääsy.
Parveke valmistautuu talveen
Työväenopiston Puutarhan ja
parvekkeen syksyä -luento ti
24.9. Parveke voi olla viihtyisä
keidas ympäri vuoden. Ideoita
parvekkeen kaunistamiseksi talveksi. Malmitalo, Pieni sali
klo 18–19.30. Hortonomi, puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen
luennoi. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki
Perhekahvilat
Ke Leikkipuisto Maasälpä
klo 10–12, to Leikkipuisto
Salpausselkä klo 10–12,
Pihlajistossa. Yhdessäoloa,
ohjelmaa, omakust. tarjoilua.
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.

PUKINMÄKI
Marttojen käsityökerho
Pukinmäen Martat tarjoavat
taas apuaan käsityön ystäville. Ke 25.9. virkataan Isoäidin
neliöitä. Aloitus klo 18. Kirjasto
tarjoaa langat ja koukut!
Lasten satutuokiot
Satuja ja tarinoita aina
parillisen viikon ma klo
10.15–10.45 kirjastossa.
Seuraavan kerran 30.9.
Tietokoneopastukset
senioreille
Aina ke 14–16 ja 16.30–
18.30. Paikalla Enter ry:n opastaja ja työväenopiston vertaisohjaaja. Aika varattava etukäteen, joko puhelimitse 09 3108
5072 tai paikan päällä kirjaston
henkilökunnalta. Vasta-alkajille
ja pidemmälle ehtineille!
Elokuvaohjaaja Jari Halonen
Jari Halosen uusi elokuva
Kalevala – uusi aika saa ensi-iltansa marraskuussa. Ohjaajan
mukaan kansalliseepoksemme on ymmärretty aivan väärin.
Tule kuulemaan to 26.9. klo 18
Jari Halosen uusia näkökulmia

SILTAMÄKI
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.
Tanssillista liikuntaa
entisille nuorille ke
klo 15–15.50 tarjoaa
Siltamäen Nuorisoseura
ry, Kiertotähdenpolku 2.
Tule kokeilemaan, kysy lisää 050 566 6174 Sinikka!
Teatterilippuja tarjolla: West
Side Story Lahdessa 9.11. ja
Kun kyyhkyset katosivat 5.12.
Kansallisteatterissa,
varaukset sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi

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
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.
Ajatushautomo
Kari Aapron maalauksia 17.9.6.10. Avoinna ti-pe 13-18, lasu 11-15. Galleria viileä punainen, Päivöläntie 20.

vanhustenpalveluista.

VIIKKI
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 AlaFossin 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.
ITE – kuvia eläimistä
ja ihmisistä
Hyvälle mielelle saavia ja lempeän hupaisia maalauksia
ja veistoksia Viikin kirjastossa syyskuun ajan. Kuvantekijä
Marja-K Melin hallitsee niin kuvanveiston, maalauksen, mosaiikin kuin piirrostyöskentelyn.

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

HUUTOKAUPPOJA



La 21.9. klo 12. Näyttö klo 11.
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Tervetuloa! Tiedustelut 040 55 33 042.

TILITOIMISTOJA

www.datamediatilit.fi
Puh.
010 328 4881

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

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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

Helenan

Salonki

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

TAPANINKYLÄ
Perhekahvila
Kaikille avoin MLL.n perhekahvila Tervapääskyn leikkipuistossa ma klo 10–11.30. Tule
mukaan! Tarjoilu 1,5 e/perhe.

Myös ilman ajanvarausta.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Parturi-Kampaamo

TAPULIKAUPUNKI
Enkeleitä, iloa ja valoa
Anneli Väisäsen taulunäyttely Tapulikaupungin kirjastossa
26.8.–29.9. Esillä 32 taulua.
Tapulin eläkeläiset
Kokoontuu joka toinen ma
Tapulikaupungin nuorisotalolla, Ajurinaukio 5, 2
krs. Klo 10–12. Ma 23.9.
Olli Salin tulee kertomaan

Upeaa kiiltoa hiuksiisi Wellan väreillä!
Varaa oma aikasi pian!
www.zois.ﬁ
093515981
Syysterveisin
Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Alex, Sini, Terhi ja Outi
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 351 5981 www.zois.ﬁ

Koillis-Helsingin Lähitieto
Kampaamo-Parturi

Kauneudenhoitopalvelut
Tapanilassa

Pirjo Lös
Löser
Piristä
P
syk
syksyäsi
hiusk
käsittelyllä!

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni
Ripsi+ kulmavärjäys

Koillis-Helsingin
Lähitieto

85€
21€

3858 375
040-831 9626

69€

myyntipäällikkö
Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.fi

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

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

Jalkahoitola

HAMMASLÄÄKÄRIT

ERKKI JANATUINEN

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

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@
gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

Huutokauppa Halli

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

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

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Kaasutintie 27, Tattarisuo.

PIRKKO PASANEN

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

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

Kosteuttava
kasvohoito

Ilmoitusvaraukset

www.kampaamo-loser.ﬁ

UUSI OSOITE:
Päivöläntie 21
TERVETULOA
UUDET JA
VANHAT
ASIAKKAAT!

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

Toimipiste HEIKINLAAKSO
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
0400 600 660

KAIKKI AUTOOSI
RENKAAT - VANTEET

Puh. 050 322 9925

Saat vetokoukut ja tuulilasit sekä defat meiltä asennettuna.

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

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy



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

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



HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

HYVINVOINTI

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki
09 - 340 2028

P. 351 5015

Malminraitti 12
00700 Helsinki

www.malminhammas.com

Soita
ilmainen
mittaus
• Rullaverhot
• Pystylamellit
• Sälekaihtimet
• Puusäle- •
kaihtimet
• Peililiukuovet

Jalkahoitaja AT

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari

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

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
MITOIN KUIN MITOIN
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

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

Kehärengas Oy

ergadesign.ﬁ

www.keharengas.ﬁ

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset
Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.ﬁ

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693

Vanha Tapanilantie 88
050 5368135 www.sarihakasaari.À

www.torikaihdin.ﬁ

Tarjous -15 %

info@torikaihdin.ﬁ

myös hieronnat, voimassa 4.10. 2013 asti

Auton huolto -10%



Kotitalousvähennysmahd.

MALMIN
HAMMAS

Pesu/vahaus -20%

Rengastyö -20%
renkaiden oston
yhteydessä.

PESUT JA VAHAUKSET

Uusi ilme keittiöön

25€

TÄLLÄ
KUPONGILLA

VETOKOUKUT - TUULILASIT

LAUKKANEN




Tarjous:

Voimassa 09/2013

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

mehuasema.net

Hammastarkastus
omavastuu osuus

OTA TALTEEN

Edullisesti meiltä asennettuna. Myös rengashotelli.

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

PALVELUJA
TARJOTAAN

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

19

18.9.2013

Lähitiedosta
löydät
lähiyritykset.

KU31

KU39

KH19

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

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

OGELISSA

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Sirkku Laine

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo
Ajanvaraus
ma– pe 10– 18, la 10– 14 (kesäla sulj.)
Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

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

Sinun ilmoituksesi voisi olla tässä!

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

RUTIKUIVAA KOIVUKLAPIA toimitettuna

P. 09-389 3636

0400 713 400 • www.kuivatklapit.fi

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

Ota yhteyttä: Jussi Haapasaari, puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

HINNAT VOIMASSA TO–SU 19.–22.9.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

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

TARJOUKSET
VOIMASSA VAIN
KOTITALOUSILLE
JA
TUOTTEITA
RAJOITETUT
ERÄT!

ERÄ!
Kulta Katriina

KAHVI 500 g

Tammiston keittiö:
Villisorsan

Valio Aamupala

naturel ja tuoreyrttimarinoitu,
varastoitu pakasteena, Ruotsi

9,74 /kg

JUUSTO
800 g

RINTAFILEE

3,98 /kg

99

1

79

7

95

39

pkt
raj. 2 pkt/tal.

kg

Tammiston keittiö:

TÄYTETTY
BROILERIN
RINTALEIKE

Amissa

LIHAPIIRAKKA
5kpl/650 g

kylmäsavuporotuorejuusto

3,06 /kg

99

1

95

14

HK naudan takuumurea

SISÄ- ja
PAAHTOPAISTI
palana

95

9

kg

LEIVONTAMARGARIINI 70%
500 g

Tammiston kahvistomme:

MUSTIKKAPULLA
ja KAHVI

2,00 /kg

1.-

2.-

pkt

LOHIFILEE

-36%

vac. pak., Norja

99

6

kg
raj. 2 pkt/tal.

4

JAFFA 1,5 l, 4-pack
appelsiini,
appelsiini light, 0,73 /l

99

-pack

1,42 /kg

1.-

95

6

ps

kg

HK

MIKROPASTAATERIAT 270 g

UUTU

US!

jauhelihapasta ja
salamipasta, 7,22 /kg

95

1

sis. pnt. 1,60
raj. 2 erää/tal.

KEHÄ lll

Tuusulanväylä

REISSUMIES
12 kpl/705 g

MUSTAMAKKARA

Hinta ilman
K-Plussa-korttia 10,95 /kg

Hartwall

ERÄ!
Oululainen

Tammiston keittiö:
Kuuma Tapolan

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

kpl

Makuliha rasvaton

PALVIKINKKU
siivuina

Makuliha

HERKKUHYYTELÖ

2290
1340
kg

kg

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)
www.k-citymarket.ﬁ

ERÄ!

Valimotie

pkt

Keiju

kg
raj. 4 kg/tal.

5

pkt

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

