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Aito nepalilainen ravintola Malmilla
Laadukasta Ruokaa!

Leivomme nyt
herkkuja puolukasta!
TARJOUS
Puolukkarahkapitko

NAMASTE

4,80 € kpl
(norm. 5,70 €)

(Tarjous voimassa 25.10.13 asti)

Ravintola Makalu Pikkalankatu 5, 00700 Helsinki
Puhelin: 050-5958 400 www.ravintolamakalu.fi
Avoinna: Ma-to 10.30-21.30 pe 10.30-22
la 12-22 su 12-21.30

Lounas arkisin 10:30 - 15:00

Take away

Tällä kupongilla

-10%
á la Carte

-10%

annokset mukaan
Vain á la Carte -listan
pääruuista.
A-oikeudet

[A]

TERVETULOA!

annoksista
paikan päällä
syötynä

Orakas 5, Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi

Tarjous voimassa
31.10.2013 asti

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

PUISTOLA
erillistalo
Erillistalo 2 talon yhtiössä. 4h, k,
khh/kph, s, ph 102 m². Rv 2005.
Olohuoneessa varaava kaakeliuuni. Lisäksi autokatos 18 m² ja
lämpöer. varasto 4 m². Vapaa.
Hp. 335.000 € Suutarinpolku 4
TAPANINVAINIO
OKT
Suositulla alueella tilava rintamamiestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110m² +
kellarikerros 70 m². Tontti 544m².
Kuntotarkastettu, talosta huoltokirja.
Hp. 270.000 € Pohjanpellontie 9
TAPANINVAINIO
PT
Myydään 2 paritalohuoneistoa
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna
107 m². Rv 1977. Pihat länteen.
Kauppa ja bussiyhteydet lähellä.
Hp. 250.000 €/huoneisto Suvitie 6
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
LÄNSI-PAKILA

OK-TONTTI

Katuun rajoittuva omakotitalotontti 511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Tontilla purettava talouskennus. Hp. 147.000 €. Elontie 4

Marian Konditoria Oy

TAPANINVAINIO

Myymälä avoinna

Kiinteistönvälitys Oy

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

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

MArkku
ViljAnder

UUDISTUOTANTOA

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

IMMOLANTIE 54
3 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²
Kivitaloissa kolme korkeatasoista
huoneistoa jäljellä.

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Suositulla alueella energiatehokkaat kodit (maalämpö ja ilmanvaihto lämmöntalteenotolla).
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet 214 875 €

Myyntineuvottelija
044 555 1604

SUUTARILA

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

TONTTI

Kadunvarsitontti 644 m², rakennusoikeus 161 m², lisäksi talousja autosuojatiloja 25 m² / asunto.
Hp. 150.000 € Revontulentie 25
ESPOO
LAAJALAHTI
RT-TONTTI
Rauhallisella pientaloalueella
1567 m², jossa rak.oik. 470 m² +
at ja taloustiloja enint. 60m² / as.
Hp. 630.000 € Jääskentie 11

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

PäiVi
Pirnes

Tapaninkylä Okt n. 135 m²
4-5h,k,s. Ryhdikäs, hyvin pidetty talo
(rv. 1957) kauniilla 894 m²:n puutarhatontilla. Loistava sijainti puistoalueen
kyljessä. Mh. 335.000€. Lestikuja 4.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1115269
Tapanila Okt 143/269 m²
6h,k,rt,kph/s,ask,h,pkh,khh, 3xwc,
2xvh, AT/var. Upea kivitalo Tapanilan
sydämessä. Valoisa, hyvin rakennettu
koti. Mh.598.000€. Ripekuja 5.
Kai Lehtola/044-514 0164
1113799
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.438.000€.
Erätie 4. Kai Lehtola/ 044-514 0164
1110808

Tapaninvainio Pt n. 135 m²
3h,k,s,tkh,khh,vh. Viehättävä,
uudenveroinen asunto. Korkea
olohuone, tilava lasitettu kuisti,
takkahuone, autokatos. Vesikiertoinen
lattialämmitys(kaukolämpö).
Vapautuu nopeastikin. Mh.437.000€.
Karhusuontie 75.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1110795
Tapaninkylä Pt 95m²
4h,k,kph/s,erill.wc, AK/var.
1-tasoinen perheasunto viihtyisällä
alueella. Tilavat huoneet,
vaaleasävyiset keittiö ja saunaosasto.
Suojaisa takapiha. Mh.296.000€.
Kottaraistie 7.
Kai Lehtola/044-514 0164
1113941

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. Mh249.000€.
Nummikuja 1.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
1111277
Puistola Rt 88,5 m²
3h,k,saunaos.,wc,oma suojattu piha
länteen. Autotallipaikka.
Avara 1 –tasoinen koti hyvällä
paikalla koulujen äärellä. Keittiö ja
pesutilat uusittu. Vmh.265.000€.
Koudankuja 2.
Tero Laurila/0400-600 359
1112675
Tapanila Kt 82 m²
4h,k,s,2xwc,lasitettu terassi, pieni
piha. Siistikuntoinen koti. Rv-90.
Krs 1/3. Hyvällä paikalla, palvelut
lähellä. Juna-asemalle noin 200
metriä. Hitas-yhtiö. Vmh. 229.000€
Mh.227.618,56€. Fallkullantie 8A.
Markus Vuorinen/046-812 5697

Tapanila Kt 78 m²
3h,k,kph. Koko huoneiston levyinen
lasitettu parveke. Hyväkuntoinen
kaunis koti Tapanilan juna-aseman
lähellä. Tehokas pohjaratkaisu.
Pieni hyvin hoidettu yhtiö.
Vmh.189.000€. Saniaistie 18 A.
Tero Laurila/0400-600 359
1112226
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
Tapaninkylä Tontti n. 648 m²
Määräalalla rakennusoikeutta
n. 130 + 25 m². Mahdollisuus
ostaa koko 1542 m²:n tontti, jolla
omakotitalo (rv. 1957).
Loistava sijainti puistoalueen kyljessä.
Mh.130.000€. Lestikuja 4.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1115361

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

2
Pääkirjoitus

LVI-FIX Ky

Rehti ja rehellinen

LVI-työt
Kylmäasennukset
Ilmalämpöpumput
Ilmavesilämpöpumput
Syystarjoukset

Jokainen ihminen toivoisi muiden olevan rehtejä ja rehellisiä. Itseltä ei samaa välttämättä
yhtä ehdottomasti odoteta. Lisäksi on olemassa
ammatteja, joihin ainakin ennen oletettiin kuuluvan annoksen epärehellisyyttä. Autokauppias
oli yksi sellainen. Autokauppaa läheltä liippaisee autokorjaamoala, jonka edustaja Helsingin
Auto-Pelti Oy:n Leo Puttonen valittiin juuri
vuoden koillishelsinkiläiseksi yrittäjäksi. Eräs
tuttuni kertoi käyneensä tuossa korjaamossa
autossaan olleen vian vuoksi. Korjaamolta oli
todettu, että kyllä hekin voivat ongelman korjata, mutta merkin omalla korjaamolla se tulisi
tässä tapauksessa halvemmaksi. Varsin suoraselkäistä toimintaa suositella halvemmaksi tulevaa kilpailijaa! Ja voisin kuvitella, että tuo
rehellisyys toi tällekin korjaamolle tarinan levittyä lisää asiakkaita.

Samaan aikaan Malmitalolla on muitakin
kaupungin virkamiehiä vastailemassa asukkaiden kysymyksiin vaikkapa siitä, miten ja millä
hinnalla vanhaan kerrostaloon saisi rakennettua hissin. Torstain tilaisuus kannattaa käyttää
hyväksi ja hyödyntää paikalle tulevien eri virastojen työntekijöiden asiantuntemusta. Samalla
voi esittää toivomuksiaan siitä, miten toivoisi
Malmia jatkossa kehitettävän.

MARKET-KAUPPIAASI
TARJOAA!
Mitsubishi SRC20
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Esim.

1580e

ilmalämpöpumppu
asennettuna
Puh. 040 746 8532

g)

Kristillisdemokraattien
Helsingin kaupunginvaltuutettu Sari Mäkimattila
ja KD Nuorten varapuheenjohtaja
Mikko Kiuttu tavattavissa

Tapulikaupungin nuorisotalolla to 24.10.
klo 17-19. (Ajurinaukio 5)

K-PLUSSA-TARJOUKSISSA
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tapaamisen aiheena
nuoret Helsingissä. Lämpimästi tervetuloa!
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asioita valmistelevilta virkamiehiltä. Muutamat
asukkaat ovat jo kommentoineet Latokartanon
pohjoispuolen kaavasuunnitelmia siitä, että
niistä ei selviä mitä kaikkia ajatuksia Latokartanontien varren tonteille on olemassa. Suunnitelmista voi yrittää päästä selville ensi viikon torstaina, jolloin kaavan esittelijä on Malmitalolla
kpl
kertomassa asemakaavan muutokseen liittyvis(x,xx/kg)
tä ehdotuksista.
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K-MARKET00
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Ilman
K-Plussa-korttia
x,xx rs (xx,xx/kg)

-00 %
Etu K-Plussa-kortilla
LIHAMESTARILTA
Naudan
PAISTIJAUHELIHA
100% naudan paistia
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KD VALTUUTETTUTAPAAMINEN
TAPULIKAUPUNGISSA

rkki

0

Valmistaja
tai tuotemerkki
tuote
Rehellisyyttä ja avoimuutta odotetaan myös

Syksy etenee kohti vuoden
pimeintä
ajanHiNNaT
voimassa
jaksoa. Siitä kertoo sekin,
että
tapanilalaiset
To–La xx.–xx.x.2013
kokoontuvat pian omiin
Kaamosiltamiinsa.
ELLEi
ToisiN maiNiTa
Juuri nyt pihoilla riittää haravoimista ja muita syysaskareita. Puiden komeat keltaiset ja
oranssiset lehtiverhot ovat viikonlopusta lähtien alkaneet urakalla
laskeutua alas ja jalkakäyValmistaja
tävätkin ovat lehtien peitossa. Vapaaehtoisille
tai tuotemerkki
haravoinnista pitäville riittäisi tekemistä. Reheltuote
lisesti sanoen näin
syksyisin lehtimeren ääreslisätiedot
sä tulee aina mieleen,
että pihalta pitäisi kaataa kaikki lehtipuut. Aika ei tahdo
millään riittää jatkuvaan haravointiin. Keväällä tuo murhe
on taas jo unohtunut ja silmä
ilahtuu puiden silmuista.
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Tuore perattu
MUIKKU

Viljaporsaan
ULKOFILEPALA
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Tuore Kokonainen
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KAUPPIAS HOITAA HOMMAN
Numero 35/2013. Keskiviikko 16.10.2013
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: 37 400 kpl. Jakelu: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai
www.k-market.com

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

(3,43kg)

PEHMOPALAT

Osoite ja
puhelin
Puh.
020 734 9199
ark. 8–21,
la6.30-23.00,
8–18, su 12–21
Ark.
su 9-23

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

kpl

(x,xx/kg)
230g

Valmistaja tai tuotemerkki
tuote
Pirkka

K-market Pukinmäki
KAuPAN
NIMI
Eskolantie 2, 00720 HELSINKI

Koillis-Helsingin Lähitieto

PATONKI

4,90g
(6,92kg)

Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Millainen Malmista halutaan?
Minkälainen kaupunginosa Malmista
pitäisi kehittää ja mitä Malmille on
lähivuosina suunniteltu?
Malmin messut on
uudenlainen, virastojen
yhteinen tapahtuma, jossa
kaupungin asiantuntijat ovat
tavattavissa kasvotusten.

– Vastaavanlaista tapahtumaa ei ole aiemmin toteutettu missään päin Helsinkiä.
Tapahtumassa asukkailla on mahdollisuus kysyä,

keskustella ja haastaa itseään askarruttavissa asioissa
suunnittelijoita, sekä kuulla
ajankohtaisista hankkeista
Malmin ja Koillis-Helsingin
alueella, kertoo Lähiöprojektin tiedottaja Tiina Nuto.
Esillä on myös karttoja.
Tapahtumalla kaupunki
haluaa parantaa asukkai-

Malmin messujen tiivis ohjelmapaketti on ajoitettu välille 17–18.30.
• Sen jälkeen neuvottelutila on asukkaiden käytössä klo 20 asti yhteistä keskustelutilaisuutta varten.
• Latokartanontien pohjoisosaa koskevasta kaavamuutoksesta voi tuonakin
aikana keskustella kaavan valmistelijan
kanssa aulatiloissa.

• Pop-Up Kesäkahvila Raparperitaivas
tarjoaa pullakahvit keskustelutilaisuuteen osallistujille virallisen ohjelman päätyttyä eli n. 18.30 alkaen. Raparperitaivaan
äiti, Maija Hurmevirta toivoo paljon asukkaita paikalle keskustelemaan kahvikupposen äärellä Malmin tulevaisuudesta.

den osallisuutta osana yhteisen Helsingin kehittämistä. Tilaisuuden järjestävät
kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, kulttuurikeskus, rakennusvalvontavirasto sekä Hissi-,
Lähiö- ja Täydennysrakentamisprojektit.
Malmin messuilla voi kysellä vaikkapa hissien rakentamisesta, täydennysrakentamisesta, tai mitä kohennusta Pekanraitille on
luvassa.

– Kaupunki on halunnut
rohkaista taloyhtiöitä pohtimaan lisärakentamista,
jos käyttämätöntä rakennusoikeutta on olemassa.
Lisärakentaminen voi olla

uusi rakennus vanhan viereen, tai kellarin, tai ullakon
rakentaminen asuinkäyttöön, valaisee Riikka Henriksson, täydennysrakentamisprojektista talous- ja
suunnittelukeskuksen kehittämisosastolta.
Henriksson muistuttaa,
että aina tarvitaan kuitenkin rakennusluvat ja usein
myös asemakaavan muutos
lisärakentamista varten.
– Parin viime vuoden aikana lisärakentamismahdollisuuksia on kysytty paljon,
jos esimerkiksi taloyhtiöön
on tulossa mittava remontti, jonka rahoitukseen saataisiin näin apua.
Prosessin kesto on usein
monia vuosia, joten pika-

apua talousratkaisuihin ei
lisärakentamisella saada, ellei rakennusoikeutta saada
myydyksi jollekin rakennuttajalle jo ennen paperisodan
selviämistä.
Henriksson toivoo, että
taloyhtiöiden väki tulisi
reippaasti konsultoimaan
asiantuntijoita, jos tavoitteena on vaikkapa hissien
rakennuttaminen vanhaan
taloon.
Teija Loponen

Malmin messut
Malmitalolla torstaina
24.10. kello 17–20. Tarjolla
keskustelua ja esittelyjä
kaupunkirakentamiseen
liittyvistä aiheista.
Te ija Lopon e n

Kadunvarsinäkymä Kirkonkyläntien sillasta eteenpäin saattaa lähivuosina muuttua melkoisesti. Siitäkin keskustellaan Malmin messuilla eri virastojen edustajien kanssa.

Riihenkulmalla mielenkiintoinen menneisyys. Sivu 4
www.facebook.com/
lahitieto

Liukastumistapauksia
enemmän lakimiehelle
Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluosaston
lakimies voi päättää aina 10 000 euroon asti, maksaako
kaupunki yleisellä alueella liukastuneen asukkaan
hoito- ja sairauskulut. Jos kaupunkilaisen korvausvaade
nousee yli 10 000 euron, päättää asiasta yleisten töiden
lautakunta.
Yleisten töiden lautakunta on eilen käsitellyt esitystä,
jossa lakimies oikeutetaan päättämään korvauksista
aina 20 000 euroon asti.
Nykyisestä käytännöstä halutaan eroon, koska
kymppitonni ylittyy helposti, silloin kun vakuutusyhtiöt
hakevat työmatkatapaturmista johtuvia korvauksia, tai
kun yksityishenkilö joutuu olemaan sairaslomalla kaksi
tai kolme kuukautta.
Vuonna 2012 lautakunta käsitteli yhteensä 39
korvaushakemusta, joissa korvausvaatimus ylitti 10
000 euroa. Vastaava luku vuonna 2011 oli 26. Tämän
vuoden elokuun loppuun mennessä lautakunnassa oli
käsitelty jo 24 korvaushakemusta.
Pirjo Pihlajamaa

Keskiyöntien ja Uimarannantien
mielenterveyspalvelut kilpailutuksessa

Tullivuorentien tontille
pieni asemakaavapoikkeama

Ala-Tikkurila, Tapaninvainio

Ala-Malmi

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto aikoo tehdä
nelivuotiset puitesopimukset mielenterveyspalveluja
tarjoavien toimijoiden kanssa kaudelle 2014-2017.
Palveluntarjoajat on kilpailutettu tarjouskilpailussa, johon tuli
kaikkiaan 48 tarjousta 15:ltä eri palveluntuottajalta.
Valittujen listalle nostettujen palveluntarjoajien joukossa
ovat muun muassa Tapaninvainion Uimarannantielle
kaavailtu Esperi Care Oy:n asuntola sekä Ala-Tikkurilan
Keskiyöntielle nouseva Mehiläinen Oy:n asuntola.
Molemmilla yhtiöillä on mahdollisuus solmia
kaupungin kanssa palvelusopimukset, kun palvelun
tuotantoedellytykset ovat olemassa.
Tarjouskilpailun voittajista päättää sosiaali- ja
terveyslautakunta. Se on käsitellyt asiaa eilen.
Pirjo Pihlajamaa

Kaupunkisuunnittelulautakunta suhtautuu
suopeasti malmilaisten talonrakentajien
poikkeamishakemukseen. Nykyistä 1960-luvulla
valmistunutta omakotitaloa on tarkoitus korottaa
noin 60 neliömetrin verran ja vanhan talon viereen on
aikomus rakentaa toinen omakotitalo.
Asemakaavan poikkeamat koskevat kerrosalan
ylittymistä, uudisrakennuksen itäpäädyn
enimmäisleveyden ylittymistä, kahden autosuojan
rakentamista puolilämpimäksi ja toisen autosuojan
sijoittamista lähemmäs rajaa.
Hakijat perustelevat hakemustaan sillä, että
tonttitehokkuuden nosto vastaa Tullivuorentien alueella
yleisesti käytettyä tonttitehokkuutta, joka on e = 0,25.
Pirjo Pihlajamaa
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PIRJO PIHLAJAMAA

Nykyiset asukkaat haluaisivat palauttaa saunan
sisätilat alkuperäiseen asuunsa.

Kaisa Penttilä sai Seppo Latvalalta paljon perinnetietoa.

Ala-Malmi

Strömsin tilalla
muisteltiin menneitä

Seppo Latvala toi vanhoja valokuvia, jotka Kaisa
Penttilä skannasi talteen.

Riihenkulmanpolun päässä olevan Strömsin tilan nykyiset asukkaat järjestivät tilalla entisten
asukkaiden päivän. Elokuun lopulla pidettyyn tapaamiseen osallistui neljä tilalla aikoinaan
asunutta ihmistä sekä puolenkymmentä tilan historiasta kiinnostunutta ihmistä.

I

dea kutsua vanhoja
asukkaita kylään syntyi
Strömsin tilan nykyisten
asukkaiden keskuudessa. Vanhoissa taloissa asuu
tällä hetkellä neljä perhettä.
– Joillakin ohikulkijoilla
on tapana pysähtyä pihatielle juttelemaan, ja olemme
saaneet kuulla heiltä tarinoita tilan menneisyydestä.
Jossain vaiheessa aloimme
ottaa ihmisten yhteystietoja ylös ja kutsuimme heidät
nyt tänne, kertoo Strömsin
valkoisessa talossa perheineen asuva Kaisa Penttilä.
Hänestä tuli Strömsin asukas neljä ja puoli vuotta sitten. Tuolloin kaupunki irtisanoi edelliset asukkaat ja
vuokrasi tilan rakennukset

Tilan vanhoja paikkoja ja tapahtumia
merkittiin muistiin.

uudelle yhdistykselle, jonka
oli tarkoitus alkaa rakentaa
tontille lisää asuntoja ja työ-

tiloja käsityöläisille. Hanke
on pysähdyksissä, koska aiotun kaltaista rakentamista

Strömsin tilan vaiheet kiinnostavat
myös malmilaisia.

ei voi toteuttaa ilman vireillä olevien lakimuutosten toteutumista.

– Kun olin kuusivuotias,
olin hukkua Pekin veteen,
katselee itäpakilalainen Sep-

po Latvala nykynimeltään
Longinojan puron syövereihin.
Seppo Latvalan vanhemmat asuivat Strömsin tilalla vuosina 1952–1992.
Isä työskenteli ratsutilalla
ja asui perheineen pehtoorin talossa, joka on edelleen
olemassa mielenterveyskuntoutujien asuntolan itäpuolella.

Strömsillä on pitkä historia. Paikka on ollut jo Ruotsin vallan aikaan ratsutila,
jolla oli valmius lähettää
ratsujoukkoja sotatantereille. Asuntolan uudisrakennus on jäljitelmä tilalla
olleesta isosta hevostallista.
Monien vaiheiden kautta
tila päätyi Helsingin kaupungille.
Pirjo
Pihlajamaa

Strömsin tilan historiasta löytyy tarinoita verkko-osoitteesta http://www.helsinki.fi/kansalaismuisti/matapupu/malmi/mastroms.html

Kolme autoa tärähti
Pihlajamäki

Pihlajamäentiellä sattui kolmen auton ketjukolari aamukahdeksan aikaan viime keskiviikkona. Tilanne sai alkunsa, kun
pohjoisen suuntaan kulkeva henkilöautoilija ajoi päin edessään olevan auton takapuskuria.
Kolhittu auto oli nopeasti rutussa myös edestä, koska se
iskeytyi törmäyksen voimasta edellä olevaan kuorma-autoon,
joka oli pysähtynyt suojatien eteen. Kaikki ajoneuvot vahingoittuivat, mutta henkilöt eivät. PP

Mies valoi pelkoa Teerisuontiellä
Malmi

Mies mellasti rappukäytävässä ja hakkasi erään asunnon
ovea viime viikon tiistain vastaisena yönä ennen aamu kolmea. Kun poliisi ennätti Teerisuontie 4:ään paikalle, oli mies
jo rikkonut oven ulkoa hakemallaan betonilaatalla, tunkeutunut asuntoon ja tarrannut kiinni asunnossa asuvan naisen
rinnuksiin.
Poliisi alkoi tutkia asiaa törkeänä kotirauhan rikkomisena ja
vahingontekona. PP

Naiskuski kärähti grillillä
Ala-Tikkurila

Poliisi tapasi Ala-Tikkurilan McDonaldsin pihalta naisautoilijan, joka puhalsi alkometriin törkeän rattijuopumuksen lukemat viime viikon tiistaina noin kello 23.
Nainen sanoi ajaneensa viereiseltä huoltoasemalta hampurilaisravintolan autokaistalle. Grillin työntekijät vahvistivat asian. Naisen mutkittelut loppuivat siihen, ja ajokorttinsa päätyi
poliisin hyllylle. PP

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Kehykset: Lafont

Kaakaojauhe on ollut Lidlmyymälöissä kortilla tuoteselostevirheen vuoksi. Lidl
Suomi Ky:n valmistuttamassa Coody Cao -kaakaojuomajauheessa on soijaa, mutta sitä ei ole merkitty pakkaukseen.
Soijalle allergisten kuluttajien ei tule käyttää tuotetta.
Muille tuotteesta ei ole vaaraa.
Lidl pyytää soijalle yliherkkiä asiakkaita palauttamaan
kyseiset 800 gramman ko-

LI DL SUOMI KY

Lidl veti kaakaot hyllystä

Keilahallissa syyshinnat
Syysloman kunniaksi 14.-20.10.

Coody Cao
on ollut
myynnissä
vain Lidlkaupoissa.

Keilatunti + kenkävuokra 4 €/ hlö
Ei ennakkovarauksia. Radalla voi olla
useampi heittäjä (max 4).

Hohtokeilauksen
ratatunti 20 €

koiset tuotepakkaukset Lidlmyymälään, jossa tuotteen
hinta korvataan.
Asiaa hoitaa Viikin Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Mika Varjonen.
Pirjo Pihlajamaa

Ke klo19-21, pe klo 20-22
ja la klo 20-22. Radalla max
4 hlöä. Sis. kenkävuokran.

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

EVA
Evan suosikit:

NYT JUTELLAAN MALMISTA!
Mikä on Malmin uusi rooli Helsingissä? Haaveiletko hissistä? Kiinnostaako
Pekanraitin tai Ala-Malmin uusi ilme? Mitä asemanseudulle ja Latokartanontien varteen on suunnitteilla? Mitä hyötyä asunto-osakeyhtiöllesi on täydennysrakentamisesta? Energiansäästö mukaan taloa korjatessa?
Tervetuloa kaikki asukkaat Malmitalolle (Ala-Malmin tori 1) torstaina 24.10 kello
17-20. Esillä ajankohtaisia suunnitelmia sekä kaupungin asiantuntijat paikalla,
joilta voit kysyä suoraan sinua askarruttavista asioista.
Messuilla tietoiskuja klo 17-18.30 välisenä aikana!

Tilaisuuden järjestää Helsingin kaupunki. Lisätietoja: http://lahioprojekti.hel.fi/ajankohtaista

		

Lähitieto. Siitä ihmiset tykkää!
Nastarengas tarjouksia:

ME ASENNAMME MYÖS
Defat - Vetokoukut - Tuulilasit

Dunlop
Ice Touch

Nokian
HKPL 8

Kumho
KW22

175/65R14 sarja alleasennettuna 350€
185/65R14 sarja alleasennettuna 370€
185/65R15 sarja alleasennettuna 380€
195/65R15 sarja alleasennettuna 390€
205/55R16 sarja alleasennettuna 520€
205/60R16 sarja alleasennettuna 460€
225/45R17 sarja alleasennettuna 550€
225/40R18 sarja alleasennettuna 690€

ÄLÄ ANNA TALVEN
YLLÄTTÄÄ!
Meille ei tarvitse
varata aikaa!
Me vaihdamme renkaat
tulojärjestyksessä
(myös rengashotelli)

26v

XX v.
SYNTTÄRIT
10.10-10.11
SYNTTÄRITpresidenttiehdokas
Vähemmistövaltuutettu,
JUHLAN KUNNIAKSI
XX.–XX.X. Tervetuloa juhlimaan
TARJOAMME

-30%
EVA
BIAUDET
JUHLAN KUNNIAKSI
TARJOAMME XXXXX
Linsseistä
XXX XX XXX

liikkeemme synttäreitä
ja katsomaan myös
muita tarjouksiamme !

Niina Backman
Laadukkaat
silmälasit tekevät sinusta
SINUT.
Tervetuloa juhlimaan liikkeemme synttäreitä ja hyödyntämään

huikeat edut!

Laadukkaat silmälasit
tekevät sinusta SINUT.
LITE BÄTTRE.
www.synsam.fi

KAUPUNKI: SYNSAM MALLILIIKE,
Mallikatu XX, puh.
XXX XXX2
XXXX
Ylä-malmintori
PRISMA:n
talo
kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515707
ark. 10-18 la 10-14 (kesä la.suljettu)

LITE BÄTTRE.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Ke 16.10. 19.00 Rukousilta, Tapani Vesalainen
La 19.10. 18.00-22.00 Nuorten-ilta 13-18 vuotiaille
Su 20.10. 11.00 Jumalanpalvelus, Oiva Alanenpää, Jari
Päärni, musiikki Helena Päärni ja Tiina Valtiala
Su 20.10. 14.30 Latinokokous
Ke 23.10. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta,
Jorma Lahikainen
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

OTA TALTEEN
Renkaiden
allevaihdosta
tällä -10%
HUOLTOTARJOUKSET:
MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT alk. 349€
VUOSIHUOLTO alk. 169€
Renkaiden allevaihto huollon
yhteydessä vain 10€

Toimipiste Heikinlaakso
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
0400 600 660

tai livechat sivuilla

Sesonkina avoinna
Arkisin 7-20
Lauantaina 9-16

www.rengaskeskus.com
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Vuoden yrittäjäksi valittiin
Auto-Pelti Oy:n Leo Puttonen
An u Pe lkon e n

siirtyi Hollolasta
Helsinkiin

Myös yrityksen työntekijät, viisi
asentajaa, ovat työpaikkaansa tyytyväisiä.
– Viimeisinkin tulokas on ollut
meillä töissä jo 14 vuotta, kertoi Leo
Puttonen.
Helsingin Auto-Pelti Oy on perheyritys, jossa Leo Puttosen lisäksi työskentelee hänen veljensä Lassi
Puttonen. Yrityksen perusti Jaakko
Puttonen vuonna 1963 Pitäjänmäkeen ja vuonna 1990 se muutti Halmetielle, jossa toimii edelleenkin. Sukupolvenvaihdoksen isä ja poika tekivät vuonna 1993.

Leo Puttonen oli mielissään tultuaan valituksi Vuoden yrittäjäksi.
KoHy:n puheenjohtaja Marja-Leena Kajander kertoi Koillis-Helsingistä
löytyvän varsin runsaasti autokorjaamoalan yrityksiä.

vaikuttaja, vaan keskittynyt työntekoon.
Vuoden yrittäjän valitsi Helsingin
Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry:n hal-

litus. Vallinta julkistettiin yrittäjien Oktoberfest tapahtumassa viime
torstaina.
Teija Loponen

Pyöräraitit pois ja taloja tilalle?
Malmilainen Markku Rönkä hämmästelee kaupunkisuunnitteluviraston valmistelemaa asemakaavan
muutosta Latokartanontien alueelle.
Latokartanontien ja Paavolantien
väliselle alueelle tutkitaan uutta
asuntorakentamista. Alueen halkoo
kävely- ja pyörätie joka on päivittäin
tuhansien ihmisten kulkureitti mm.
alueella sijaitsevien oppilaitosten,
palloiluhallin, ulkoilureittien ja poi-

kittaisen pyöräilyreitin vuoksi.
Rönkä ihmettelee, että keskustassa rakennetaan uusia Baanoja kymmenillä miljoonilla, täällä piirrellään
taloja toimivan pyörätieverkoston
päälle. Pyörätieverkon kehittäminen
tuntuu miehen mielestä koskevan
yksinomaan keskustan aluetta.
– Olemassa olevan pyörätie linjaus
on nykyisellään ihanteellinen. Junalla ja busseilla saapuvat Helmi Liike-

Riitapukarit ampuivat revolvereilla
Pukinmäki

Pyssyt paukkuivat Madetojankujalla viime viikon tiistaina iltapäivällä. Rikospaikalta kaasutti karkuun kaksi eri
autoseuruetta.
Poliisi nappasi toisen autoseurueen
kiinni pian ammuskelun jälkeen. Autosta korjattiin talteen kolme miestä
sekä käsiase.
Toisen autoseurueen kaksi epäiltyä
poliisi sai kiinni viime keskiviikkona il-

Ensihoitaja-poliisi

Mari Rantanen

Pian 50 vuotta
toimineen, Malmilla
sijaitsevan Helsingin
Auto-Pelti Oy:n
asiakkailta satelee
paljon myönteistä
palautetta. Siinä yksi
syy Puttosen Vuoden
yrittäjäksi valintaan.

Leo Puttonen on toiminut yrityksessä vuodesta 1971 ja nähnyt hyviä
ja huonoja vuosia. Hänen sanojensa
mukaan autokorjaamoala on siinä
mielessä hyvä lama-aikanakin, että
kun ihmisillä ei ole varaa ostaa uusia
autoja, tuodaan vanhoja korjattavaksi sitä enemmän.
Puttonen ilahtui   vuoden 2013
koillishelsinkiläiseksi yrittäjäksi valinnasta ja hieman hämmästyikin siitä.
– En ole työnteolta juuri ehtinyt
mukaan toimintaan yrittäjäjärjestössä, eli en ole mitenkään aktiivinen

Koillis-Helsinki

talousopiston, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston opiskelijat kulkevat nyt lyhintä mahdollista
reittiä junalta kouluilleen. Kävely- ja
pyörätie alkaa Latokartanontien ja
Vilppulantien risteyksestä ja vie kulkijansa pois Latokartanontien liikenteen hulinasta rauhallisemmalle kulkureitille, huomauttaa Rönkä.
Teija Loponen

Puistolassa ammuttiin

lansuussa. Myös heidän hallustaan
löytyi käsiase.
Molemmilla käsiaseilla oli ammuttu yhteensä useita laukauksia ilmaan.
Tekojen taustalla oli ollut seurueiden
yksittäisten henkilöiden väliset riitaisuudet.
Poliisi on kuulustellut kaikki epäillyt.
Tapaus etenee syyteharkintaan.
PP

Puistola

Puistolantorin ravintola Diamondissa ja sen ulkopuolella ammuttiin useampi laukaus perjantaina kello 22 jälkeen. Poliisin mukaan ammuskelun
syynä oli kärjistynyt riita. Valtaosa luodeista ammuttiin ilmaan, eikä kukaan
loukkaantunut.
Poliisi selvittelee, liittyykö tapaus
Pukinmäen Madetojankujan ampumisiin. PP

Mari Rantanen (sd) aloitti kunnallispoliittisen
uransa Hollolan valtuustossa, mutta muutti
2009 Pakilan kautta Koillis-Helsinkiin. Vaikka
perhe asui 2010 jo Tapaninvainiolla, hän pääsi
2011 Demarien listalle Uudellamaalla ehdolle
eduskuntaan. Äänimäärä runsaat 1900 oli ensikertalaiselle rohkaiseva, mutta ei toki riittävä.
Tapanilan Demarien toimintaan Mari kotiutui
hyvin, tunsi syksyn vaalityön 2012 sujuneen onnistuneesti niin jalkautuen kuin somessakin, ja
neljäs varasija stadin valtuustoon vastasi kaveriporukan kampanjan odotuksia ”nimettömälle”.
Mari valmistui 10 vuotta sitten Stadiasta ensihoitajaksi ja sairaanhoitajaksi, ja työpaikka löytyi heti opintojen jälkeen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palveluksessa ambulanssin hoitotiimissä Keravalla. Sairaalakokemusta kertyi
samalla keikkatyöstä.
Helsinkiin muuton aikaan Mari opiskeli Tampereen poliisikoulussa, ja työharjoittelu + kenttäjakso tapahtui Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella. Poliisikoulun
jälkeen 2011 hän on palannut taas Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle,
jonka keskuspaikka on
nykyään Vantaalla lähellä lentokenttää. Vakituinen toimi on ensihoitajan, mutta nykyisin se on
ollut hallinnollinen tehtävä määräaikainen lääkinMari Rantanen,
tämestarin sijaisuus jo reisd.
lun vuoden ajan.
Mari Rantasella on uusperhe, josta miehen
kaksi aikuista tyttöä ovat nyt jo maailmalla. Sen
sijaan oma vammainen 17-vuotias tytär on vielä
kovasti äidistä riippuvainen, sillä Mari on toiminut samalla hänen omaishoitajanaan.
-Kyllä tämä omaishoitajuus on suurin luottamustoimeni ohi politiikan. Sairaanhoitajan koulutukseeni olen vuosien mittaan saanut varsin
runsaasti sote-puolen asiakkaan näkökulmaa,
Rantanen sanoo.
Politiikassa hän on jo muutamia kertoja päässyt kokemaan suuren valtuustosalin tunnelman.
-85 jäsentä on paljon enemmän kuin Hollolassa, kokoukset pidempiä ja paljon keskustelua ja
mielipiteitä useista aihealueista, Mari toteaa.
Lautakuntapaikkaa hän ei saanut tyypillisesti uuden naisedustajan oman substanssiosaamisen perusteella terveyshuollosta, tai turvallisuusasioista, vaan pääsi arvostettuun kiinteistölautakuntaan.
-Siellä oli paljon uuden opettelemista ja epäilin, oppiiko näitä asioita, mutta helsinkiläisten
arkeahan ne koskevat, Mari sanoo ihan tyytyväisenä.
Jo nyt on selvää, että hän haluaa jatkaa Helsingin kunnallispolitiikassa myös vaaleissa 2016.
Ensi vuoden EU-vaalit eivät sovi omaishoitajan
aikatauluihin, mutta eduskuntavaaleja keväällä 2015 hän voi harkita. Kimuranttia on se, että viime kerralla hän meni ehdolle Uudeltamaalta, ja nyt se ratkaisu voi osoittautua ongelmalliseksi.  
Timo Huotinen
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K-citymarket MALMI
ON EDULLINEN KAUPPA!

Uusi Eden -salaattibaari on saanut loistavan vastaanoton!
Tule Sinäkin tutustumaan monipuoliseen saalaattibaariin sekä viikonlopun rajuihin tarjouksiin!

Pe 18.10. maistellaan Primulan leipiä ja Helsingin Makkaratehtaan tuotteita klo 11-18
La 19.10. Vaasan Oy:n konsulentti paikalla klo 11-19
Tarjoukset voimassa to-su 17.-20.10. ellei toisin mainita.

!

TUORE LOHIFILEE vakuumissa,
Norja
Rajoitus 2 kpl/talous.

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l
sis. panttti 0,40
Rajoitus 6 pl/talous
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HUNAJAMELONI
Brasilia

TOMAATTI
Puola
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TUORE
SIIKAFILEE
Suomi
Tarjous voimassa to-la

HK naudan
JAUHELIHA 10%
600 g
Rajoitus 2 rs/talous.

Atria takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE
n. 800 g
Suomi

IRTOMAKEISET
Rajoitus 2 kg/talous

5
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(6,65/kg)
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HELSINKI MALMI, Kauppakeskus MALMIN NOVA
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
www.k-citymarket.fi

ps
(0,66/kg)

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

Pi rjo Pi h lajamaa

Tapio Paljakka
on Malmin
Virkistyskeskusta
eli Virkkaria
ostavan Krishnaliike ISKCON
Suomessa jäsen.
Virkkarista on
tarkoitus tehdä
julkinen tila.
Uskonnollisen
yhteisön missiona
on antaa ihmisille
vaihtoehto
tutustua tapaan
elää, joka tekee
onnelliseksi.
Tapio Paljakka kertoo Malmin Virkistyskeskuksen pihalla, että Krishna-liike on ollut Suomessa vuodesta 1984 asti virallinen uskonnollinen
yhdyskunta, jolla on tällä hetkellä noin 125 jäsentä.

Temppelille luvattu tontti
Virkkarin viereen
1. Miksi haluatte Puotilan
kartanon sijaan ostaa Malmin Virkistyskeskuksen?

– Ihmiselämässä sopuratkaisu on aina paras. Kaupunki tarjosi tätä Puotilan
sijaan. Tutkimme ja huomasimme, että tästä löytyy sama rakenne: kaksi rakennusta, miellyttävä ilmapiiri
ja kiva puistomaisema.

2. Kuinka saitte kaupungin myymään niin halvalla,
250 000 eurolla?

– Hinta ei ole halpa, sillä
tekemistä on paljon. Maa
on noussut luoteispuolella
sivurakennusta sokkeliin, ja
kivijalka on peittynyt. Päärakennuksen tuuletus ei ole
riittävä. Lattian alaosa on
romahtanut eri paikoista.
Yksityisenä ostajana miettisin ostoa moneen kertaan.
Remonttiin menee varmasti
1,5 miljoonan euroa. Päälle tulevat noin 50 000 euron
ylläpitokustannukset vuodessa ja maavuokra.

3. Kävikö mielessä kieltäytyä ja odottaa muuta
rakennusta? Esimerkiksi
Tuomarinkylän kartano on
kohta tyhjä.

– Tuomarinkylästä en ole

tietoinen. Kävimme läpi eri
vaihtoehtoja. Tätä tarjosi
kaupunki.
4. Mitä kaikkea aiotte tehdä Virkkarille?

– Perustaa kasvisravintolan, järjestää pienimuotoista bhaktivedanta-korkeakoulutoimintaa sekä omaa
toimintaa.

5. Entä tontille?

– Pidämme siitä hyvän
huolen. Puita emme halua
kaataa. Rakennusten suojelemiseksi maata pitää leikata, ettei vesi tule rakennuksiin. Palaneen saunan tilalle on aikomus saada muun
muassa kerhotilaa. Se mahdollistaisi myös paikallisten
asukkaiden jonkinlaisen toiminnan täällä.
6. Haluatte myös temppelin. Minne se tulisi?

– Haluamme rakentaa pienen kappelinkokoisen temppelin. Kaupunki on luvannut etsiä sille kävelymatkan
tai kivenheiton päästä paikan. Tänne sitä ei saa rakentaa.
7. Saako kasvisravintolasta kahvia ja teetä?

– Kofeiinittomana kyllä.
Olemme laktovegetaristeja.

Emme syö lihaa, kalaa emmekä munia. Myötätunnon
periaate ja väkivallattomuus
ovat tärkeitä. Elämää ei tuhota tarpeettomasti. Ihminen pystyy saamaan täyden
ravinnon kasviksista.
8. Mitä mieltä olette hallinto-oikeuteen tehdystä
Virkkarin myyntiä koskevasta valituksesta?

– Valitukset ovat aina harmillisia ja viivyttävät. Meillä olisi ollut parikymmentä
henkilöä heti valmiina töihin ravintolaan ja rakentamaan. Nyt he joutuvat
odottamaan työllistymistä.

9. Jos valitus menee läpi,
uusitteko hallinto-oikeudesta pois vetämänne
Puotila-valituksen?

– Se on vedetty pois, eikä
siitä sen enempää. Kaupunki toimi herrasmiesmäisesti,
ei meillä ole tarvetta pohtia
Puotilaa.

10. Mikä adressi Pajuselle
ojennettiin ylipormestarin
asukasillassa Malmilla?

– Se oli paikallisten asukkaiden kiitoksen osoitus
kaupungille ja ilon osoitus
että Malmia kehitetään monikulttuurisesti. Siinä oli

kolmisen sataa täällä alueella ja netissä kerättyä nimeä.
11. Mistä tiedät, että
allekirjoittajat olivat alueelta?

– Minulle kerrottiin, että he ovat koillishelsinkiläisiä. Olimme adressista todella positiivisesti yllättyneitä. Myös Puotilassa saimme
asukkailta hyvän vastaanoton.

”Palaneen saunan
tilalle on aikomus
saada muun
muassa kerhotilaa.
Se mahdollistaisi
myös paikallisten
asukkaiden
jonkinlaisen
toiminnan täällä.”
Tapio
Paljakka

12. Eihän valituksessakaan vastusteta krishnoja, vaan tapaa, jolla Virkkari myytiin?

– Ero on siinä, että Puoti-

lan kohdalla tehtiin menettelyvirhe, jonka lakimiehet
myöntävät. Tässä on menetelty oikein. Lakia ei ole rikottu.
13. Mikä on Krishna-liike?

– Se perustuu ajattomaan
viisauteen, veda-kulttuuriin. Se on monoteistinen
perinne, jolla on monituhatvuotinen historia. Perustana on, että ihminen ymmärtää oman identiteettinsä
henkisenä, ikuisena sieluna
ja korkeimman sielun, Jumalan palvelijana. Ymmärtäen tämän hän osaa käyttää luontoa oikealla tavalla
kaikkia hyödyttävästi.

14. Miten uskontonne
eroaa evankelisluterilaisuudesta?

– Tässä uskonnossa on hyvin laaja filosofia. Veda-kirjat antavat laajaa tietoa joka ikisestä ihmiselämän osaalueesta.

15. Olet temppelipresidentti eli mikä?

– Temppelipresidentti johtaa paikallista temppeliä.
Olen Krishna-temppelin
johtaja.
Pirjo
Pihlajamaa

HENKILÖTIETO
• Tapo Divyam Dasa l.
Tapio Paljakka,
s. -71, Rauma.
• Muutto 3-v. Lappeenrantaan, -90-l. lopulla
Helsinkiin.
• Asuu Tanjavaimonsa kanssa
Kaartinkaupungissa.
• Kolme tutkintoa: DI,
opettaja, vaišnavateologi.
• Krishna-uskonnon
opettaja lähinnä
pks:n peruskouluissa
krishnalaisille,
hinduille ja sikheille.
• Harrastukset
vedalainen kulttuuri,
harkitsee tai jin
elvyttämistä.
• Elämän tarkoitus?
Ymmärtää itsensä
henkisenä, ikuisena
sieluna, korkeimman
sielun, Jumalan
palvelijana ja oppia
toimimaan tässä
maailmassa Jumalaa
palvellen ja kaikkia
hyödyttävästi.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Maija Pe kon maa

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

Lähes sata kiinnostui
varhaiskasvatuksesta
Tiistaina 1.10. Malmitalolla
Malmi-Pukinmäen
varhaiskasvatusalueen
työntekijät kohtasivat
päivähoidosta kiinnostuneita
asukasfoorumissa.
Tilaisuudessa oli mahdollisuus
tutustua kunnallisen varhaiskasvatuksen eri muotoihin sekä
alueen yksityiseen päivähoitotarjontaan.
Paikalla vieraili paljon sekä
nykyisiä että mahdollisia tulevia asiakasperheitä. Vieraskirjaan kertyi lähes sata nimeä, joka osoitti, että varhaiskasvatus

kiinnostaa. Mielipiteidenvaihdon lisäksi kävijöillä oli mahdollisuus jättää varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen liittyviä
toiveita ja ideoita paikalle pystytettyyn toivomuslähteeseen.
Toiveita kertyi sekä aikuisilta
että lapsilta yhteensä lähes 50.
Iso osa toiveista liittyi varhaiskasvatuksen sisältöön esim. ulkona tapahtuvaan toimintaan,
retkiin sekä kiusaamisen ehkäisyyn. Lasten toiveet olivat
konkreettisia; joku toivoi Batman-linnaa ja toinen halusi isona herra Hevisaurukseksi.
Jotkut toiveista kohdistuivat

Perhepäivähoitajat Mia Kaasalainen ja Aila Pylväinen toivottamassa
kävijöitä tervetulleeksi asukasfoorumiin.

esimerkiksi tietyn toimipisteen
pihan kunnostamiseen, ja joissain toiveissa otettiin kantaa
yleisiin asioihin kuten ryhmäkokoihin ja subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen. Isossa osas-

sa toivomuslähteen kolikoista ilmaistiin tyytyväisyyttä varhaiskasvatukseen ja toivotettiin
kaikkea hyvää pienten ihmisten
kanssa työskenteleville.

Onnittelut
Onneksi olkoon 15.10.
4 vuotta täyttäneelle
Jennalle!
Toivoo: isä, äiti, Nea, ukki
ja mummi.

Maija Pekonmaa

Ti mo Hyvön e n

KOTIKIRKKO SOI!
Musiikkitilaisuuksia Malmin
seurakunnan kirkoissa ja seurakuntakodeissa 20.-27.10.
Mieskuoro
Pihlajamäen kirkossa su 20.10. klo 16.
Laulumiesten seniorikuoro 'Urisevat Ukot',
johtaa, Reijo Pajamo, Timo Olli, urut.
Konsertti
Siltamäen seurakuntakodissa su 20.10. klo
18.Terttu Iso-Oja, laulu, Elina Tofferi, urut.

Testaa, oletko
Tapanilan tunnelmissa!
T. Lauantaina 26.10. juhlitaan
Mosan Kaamosiltamat VPK-talolla
1. Tietenkin rynnistän Mosan
Kaamos-iltamiin.
2. En ole kuullutkaan moisista
juhlista.
A. Mitä haluaisit nähdä ja kuulla
Kaamos-iltamissa?
1. Mosan omien kyläartistien
esittämät hienot ohjelmat.
2. Ei kiinnosta moinen kyläilo.
P. Tapanilan kunnia-asukas vuonna
2013
1. Haluan nähdä kunnia-asukkaan
aikaansaannoksia?
2. Miksi tämmöisiäkin henkilöitä
valitaan?
A. Kaamosiltamissa tanssitaan
viimeiset kaksi tuntia
1. Stadin juhlaorkesterin tahdissa.
2. Diskomusan levyjen rytkytyksessä.
N. Elävän adventtikalenterin ensimmäinen luukku aukeaa Tapanilan
torilla sunnuntaina 1.12. klo 18.30
1. Tulen torille ihailemaan joululehmuksen syttymistä.

2. Ei voi vähempää kiinnostaa.
I. Lähdetkö iltakävelyille adventtiajan iltoina?
1. Tietenkin osallistun adventtiluukkujen avauksiin.
2. En kävele iltaisin Mosan
pimeillä teillä.
L. Oletko Tapanila-Seuran jäsen?
1. Olen luonnollisesti.
2. En ole.
A. Onko Tapanilassa on mukava
asua?
1. Viihdyn mainiosti.
2. Muutan heti pois, kunhan
löydän paremman asuinpaikan.
Avainsana muodostui kysymysten
alkukirjaimista, siis TAPANILA.
Jos sait vastaustesi summaksi 8–10,
olet lähes kotiutunut Mosaan ja viihdyt kylässämme!
Tapanila-Seura järjestää jälleen Kaamosiltamat. Teemana on Mosan vanha Sanduddin tehdas. Tule tapetoimaan ajatuksillasi VPK-talo lauantaina 26.10. alkaen klo 18. Iltamien
kahden tunnin ohjelmassa on yllätysbingoa, puheita, musaa, vuoden 2013
kunnia-asukkaan Päivi Uljaan taidetta, tapetteja ja lopuksi kaksi tuntia
tanssia Stadin Juhlaorkesterin tahdissa.

Eira Ormio,
kyläaktivisti, Tapanila-Seuran johtokunnan varapj

Konsertti
Viikin kirkossa su 20.10. klo 18. Sellisti ja
säveltäjä Juho Laitinen liikkuu äänitaiteen ja
installaation rajapinnassa Alvin Lucier- illassa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Zethiro –yhtyeen barokkikonsertti
Tapanilan kirkossa su 20.10. klo 18.
Italialaista ja espanjalaista musiikkia
1600-luvulta. Ulla Paakkunainen, sopraano,
Timo Peedu, arkkiluuttu ja teorbi,
barokkikitara, Päivi Vesalainen, cembalo,
Ville Voipio, viola da gamba. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.

, 7.
Uskonpuhdistuksen
merkkipäivänä kuuluu Martti
Lutherin ajatus: ihmisen ei
tarvitse omin teoin lepyttää
Jumalaa. Hän kääntyy
ihmisen puoleen armahtaen
ja rohkaisten

Josef Rheinbergerin messu
Malmin kirkossa su 27.10.klo18.
Liisa Tiensuu, laulu, Heikki
Poutanen, urut, Pirkko Poisuo,
liturgia.
Lastenkonsertti
Tapanilan kirkossa su 27.10. klo
16. Lapset soittavat ja laulavat.
Käpylän musiikkiopiston Suzukisoittajat, johtaa Hannele, Lehto DoReMi
-lapsikuoro, johtaa, Merja Wirkkala.
Vapaa pääsy.
Duo Fantasosin konsertti
Viikin kirkossa su 27.10. klo 18.
Tuure Paalanen, sello, Laura Berg,
piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Musiikkia
Jakomäen kirkossa ti 22.10. klo 19. Jakomäkeläinen muusikko Pauliina
Kallio, laulu ja harppu, Piia Maunula, oboe,
Outi Aro-Heinilä, urut ja piano.
Musiikkimatinea
Pihlajamäen kirkossa ke 23.10. klo 12. KariKyösti Silvennoinen, baritoni, Heli Närhi,
sopraano, Timo Olli, piano.
Musiikkimatinea
Malmin kirkossa ke 23.10. klo 13. Jouko Vuorinen, baritonitorvi, Heikki Poutanen, urut.
”Laula, leiki lasten virsi”
Pukinmäen seurakuntakodissa to 24.10. klo
18. Mukana seurakuntakodin lapsikuoro,
lauluryhmä Tuulenpesä sekä soitinyhtye.
”Nouse junaan” evankeliumijunakonsertti
Puistolan kirkossa su 27.10. klo 14.
Laulupuu –kuoro, johtaa, Ulla Pesonen,
junankuljettajana, Mikko Pettinen,
konduktöörinä, Kirsi Pettinen.

Matka ystävyysseurakuntaan
Tyröön 22-24.11.
Hinta 285 € sisältää matkat
linja-autolla, majoittuminen hotelli
Moskovassa ja lounaat. Käynti
virolaisessa seurakunnassa
Pietarissa ja Vesimuseossa.
Tiedustelut Esa Järvinen p. 09 2340
4458. Ilmoittautumiset
kirkkoherranvirastoon pe 18.10.
mennessä p. 09 2340 4400.

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

Karate

Erän juniorit
menestyivät Sipoossa
Tapanilan Erän Nina Uusi-Esko voitti kultaa Sipoon kansallisissa kisoissa 14–17-vuotiaiden tyttöjen yhdistetyn
sarjan katassa ja saman sarjan kumitesta Pinja Piirosen
kanssa pronssia.
Toissa lauantaina pidetyt kisat oli suunnattu alle 18-vuotiaille juniorikaratekoille. Kilpailijoita oli kaikkiaan 130 kahdeksastatoista eri seurasta.
Erältä kisoissa oli 11 kilpailijaa 13 eri sarjassa. Nuorimmilla oli mahdollisuus osallistua sekä pyykkipoikaotteluun että ottelukarateen ja tietysti kataan. Vanhemmat yli
10-vuotiaat kisasivat normaaliin tapaan ottelussa ja katassa.
Menestys ei jäänyt yksin Uusi-Eskon ja Piirosen harteille. Elias Anttila taisteli itsensä hienosti hopealle poikien
10-vuotiaiden katasarjassa ja Luka Liikka otteli upeasti saman ikäisten poikien "raskaan sarjan" (+40 kg) hopealle.
Roope Rundelin otteli poikien 12–13-vuotiaiden sarjassa pronssia. Nuorimmista Ben Parikka voitti ottelusarjansa kultaa ja pyykkipojissa pronssia. Eräläisistä nuorin,
Bella Aalto voitti pyykkipoikasarjansa pronssia.
Erän kilparyhmän valmentajat ja huoltajat saivat jälleen
olla ylpeitä kisaajien tsempistä ja kehittymisestä. Seuraavan kerran uusia mitaleja metsästetäänkin jo parin viikon
päästä Hämeenlinnassa Kokoro Cupissa. Erässä uskotaan, että lisää mitalisadetta on luvassa.

Erä koki ensitappion,
tehokas NST yllätti
Tapanilan Erän
melkoisesti uudistunut
joukkue koki perjantaina
Mosahallissa liigakauden
ensimmäisen tappionsa.
M i kko Hyvär i n e n

Tuuli Vänskä,
tiedottaja
Tapanilan Erän karatejaos

Tuukka Vettenranta, edessä, ja Tom
Strömsten kokivat joukkueensa
kanssa kauden ensimmäisen liigatappion. Strömstenin kaksi maalia ja
maalisyöttö eivät riittäneet voittoon
NST:stä. Arkistokuva.

Kolmen ottelun voittoputken jälkeen lappeenrantalaisen NST:n
vilkkaat karjalaispelurit osoittivat
tehokkuutensa lätkimällä reikäpallon yhdeksän kertaa Erän maaliverkkoon. Isäntäjoukkue joutui tyytymään kuuteen pömpeliin.
Ottelun alku kertoi hikisen vaikeasta iltapuhteesta. Jo ajassa 3.09
sai Erän maalivahti Markus Laakso kaivaa toistamiseen pallon vartioimansa työmaan verkosta. Shokkialku 0–2 vieraille. Mutta sinipaidat kävivät takaa-ajoon. Kokenut
Tom Strömsten toimitti ajassa 4.34
pallon NST:n maalivahdin ”längistä” maaliin. Kellon näyttäessä 6.35
syyskuun liigapelajaana ennen ottelun alkua palkittu Tuomas Iiskola
sivalsi pallon NST:n maalin vasempaan alanurkkaan. Erä siirtyi ensimmäisen ja ainoan kerran ottelussa
johtoon ajassa 12.04, kun Strömsten
syötti nopeasta vapaalyönnistä Jere
Oksaselle, joka tykitti 3–2 johdon.
Toinen erä käynnistyi ensimmäisen malliin. NST tasoitti ajassa 1.48
ja hyppäsi kuskiksi tekemällä 3–4
johtomaalin kellon näyttäessä 4.58.
Vieraat ehättivät vielä maalintekoon
ennen kuin Strömsten pääsi kaventamaan 4-5. Toivo eli vajaan minuutin, kunnes lappeenrantalaiset siirtyivät kahden erän jälkeen 4–6 taukojohtoon.
Kolmas erä toden sanoi, vieraat

MARJA PUTKISTON
Juhlakurssit MALMILLA!

mykistivät jälleen mosalaiset heti alkuun. 24 sekunnin pelin jälkeen ottelun parhaana palkittu Otto Valavuo runnoi 4–7 johdon. Miltei heti
perään eteläkarjalaiset karkasivat jo
4–8 asemiin. 17 sekuntia myöhemmin Tuomas Iiskolan 5–8 kavennus
sytytti pienen toivonkipinän. Mutta
minuuttia myöhemmin NST näytti kuka on ottelussa ykkönen, kun
Valavuo upotti 9. maalin. Lopussa
Erän Jere Oksasen 6–9 kavennus oli
kosmetiikkaa. Näihin lukuihin päädyttiin, vaikka Erä yritti loppukiriä
ilman maalivahtiakin.
NST oli parempi ja valmiimpi
joukkue voittoon. Etenkin erien
aluissa se oli murskaava. Kotijoukkue pelasi liian yltiöpäisesti. Tämä
mahdollisti vastustajalle tukun keskialueen pallon riistoja, ja helppojakin maaleja. Erän päävalmentaja
Petteri Bergmankin myönsi reilusti
vierailijoiden paremmuuden.
– Olimme piirun perässä joka tilanteessa. Virheitä tuli nuorelle joukkueellemme kohtuuttoman paljon,
pohti Bergman rauhallisesti ottelun
jälkeen.

Tänään keskiviikkona Erä lähtee
Mosahallissa virheistä oppineena
Turun Palloseuran kimppuun. Luvassa on tuima taisto, kumpikin joukkue
on aloittanut sarjan hyvin voittamalla
neljästä ottelustaan kolme.
Heimo Laaksonen

PULMUSET

Method Putkisto Huippuliikkuja

Pulmuset on paras
naisjoukkue yli
nelikymppisten
sarjassa.

Su 27.10. klo 16.00-17.30

Vapauta ja vakauta selkärankasi
ja hallitse sen liikkeet.

MP 3D Luonnollinen
Kasvoklinikka
Su 27.10. klo 18.00 - 19.30

Kohota kasvosi luonnollisin keinoin.
Method Putkiston kehittäjä Lontoosta vierailee Malmin uudella
Method Putkisto Studiolla: Malmin raitti 17

Koe elämykselliset kurssit! Ilmoittaudu:

www.methodputkisto.com
Seuraava Method Putkisto -ohjaajakoulutus alkaa tammikuussa 2014. Hae nyt: www.methodputkisto.com

Jalkapallo

KIEKKO-VANTAA
VS
KooKoo
KOUVOLA

tarjoaa
”M Rootamhiustenilmais klo 16-19
leikkuulltaiin aulassa.
jääha a palveltaTervetuvloaksi!”

Lauantaina 19.10.
Klo 17.00 VALTTI AREENA

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
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 €

Pulmuset toi jalkapallomestaruuden Puistolaan
Ikänaisjoukkue
PuiU:n Pulmuset
peittosi kaikki muut
jalkapallon Helsingin/
Uudenmaan piirin
mestaruustaistoissa
ja toi voiton kotiin
sarjassa LKKI40.
– Viimeinen peli oli toissa
sunnuntaina, mutta johdimme sarjaa jo niin paljon, että
jo yli pari viikkoa sitten tiesimme saavamme kultaa,

iloitsee Päivi NieminenVelasco noin 15 naisen
joukkueesta.
Ennakkosuosikin paineita
joukkue ei Nieminen-Velascon mukaan kantanut, sillä
yhdessäkään joukkueessa ei
ollut vuoden aikana tapahtunut sen suurempia muutoksia.
– Tänä vuonna oli meidän vuoromme, ja varmistimmekin voiton jo kolme
kierrosta ennen sarjan loppua. Lopulta meitä ei voit-

tanut mikään joukkue, eli ilman tappioita mentiin loppuun asti.
Viime vuonna Pulmuset sai
samoissa kisoissa pronssia.
Pelikokemusta joukkueen jäsenillä on laidasta laitaan, muutamasta vuodesta muutamaan kymmeneen
vuoteen.
– Pelaamme läpi vuoden,
kesällä jalkapalloa ja talvella futsalia. Useimmiten
pyrimme treenaamaan kerran viikossa, mutta saatam-

me pitää taukoa esimerkiksi
heinäkuussa.
Suurin osa pulmusista
asuu Puistolassa tai aivan
lähinurkilla, ja lähes kaikilla on jotain kytköksiä Puistolaan.
– Pelaamme rakkaudesta
jalkapalloon ja pyrimme pitämään aina hauskaa ja hymyn naamoillamme, mutta tietysti peleihin menemme aina tosissamme voittamaan.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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SYNTTÄRIVIIKON SUPERHALVAT HINNAT !
TUORE
KUHAFILEE

19

90
KG

NAUDAN
SISÄPAISTI
Palana

ISOT
ROSAMUNDA
PERUNAT

Raimo

Herkkutori

Petri

Kauppias

Rony
Myyjä

HERKKUTORILTA
KAALIKÄÄRYLEET
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BANAANIT

00

KG

ATRIA 300 g
BROILERIN
FILEESUIKALEET
HKNAUDAN
JAUHELIHA
10%
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KG

0

ATRIA MAKARONI
400 g -ja LIHAPERUNASOSELAATIKKO 350 g

99
rs

PERJANTAINA

KAUPALLA KONSULENTTI
MAISTATTAA HARTWALLIN
NOVELLE JUOMIA!

LISÄÄ SYNTTÄRITARJOUKSIA MYYMÄLÄSSÄ!
TORPPARINMÄKI
Haastemiehentie 1 00690 Helsinki Puh. 0207 705 110
petri.kananen@k-supermarket.fi

Avoimet Ovet
torstaina 24.10. klo 10-15
Piipahda juttelemassa tai
muuten vaan tutustumassa
toimintaamme ja tapaa
Hannes Karppinen
vielä ennen hänen
siirtymistään
vapaaksi taiteilijaksi.

VAIHTOLAVAT JA
ROSKALAVAT
TILAUKSET 24/7

tistä
Katso ne ous
arj
päivän t .com
va
vaihtola

APU MONEEN VAIVAAN!
• selkä-, hartia-, niska- ja
päänsärkyyn
• lonkka-, polvi ja olkapäävaivoihin,
sekä moneen muuhun vaivaan
TERVETULOA!

www.vaihtolava.com

puh. 050 2005
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Lukijoilta
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.

Mihis me oikein tultiin?

Malmitalon
asukasillasta 19.9.
Yllätti tilaisuuteen tulleiden kaupungin virkamiesten suuri määrä. Kysymykset kuitenkin olivat lähinnä Malmin lentokenttä, Virkistyskeskus ja nuoriso.
Suurin osa paikalle saapuneista asiantuntijoista ei saanut yhtään kysymystä
vastattavakseen (saattoi turhauttaa).
Kukaan ei kiittänyt kaupunkia, joten
haluan lähettää näin jälkikäteen ano-

nyymit kiitokset Helsingin kaupungille
tilaisuuden järjestämisestä.
Erityisen kiitollinen olen siitä, että
meillä malmilaisilla on tämä Malmitalo,
varsinainen kulttuurikeidas. Itse käyn
konserteissa ym. tilaisuuksissa joka viikko. Lippujen hinnat ovat myös kohtuulliset.

Otus
ihmettelee

Sirkus saapui
Pukinmäkeen.
Kun kuljetusauton
ovet avattiin,
kurkottivat
kamelit uteliaina
kaulojaan ja
katsastivat
uutta esiintymispaikkaansa.
Hyvältä taisi
vaikuttaa! TL

H e i kki Kaseva

H e i kki Kaseva

LS

H e i kki Kaseva

Kahisee kummasti
tassujen alla. Jotkut
näistä ovat vähän
liukkaitakin. Värikäs
tämä tassuttelualusta
ainakin on. Ja näitä
näyttää jatkuvan
ihan loputtomiin,
hämmästelee Otus
katselleessaan
pudonneiden
lehtien peittämää
maisemaa. TL

Entä
onko ruoho
vihreämpää
aidan
takana?
Sirkuksen
karavaani on
pysähtynyt,
eläimille on rakennettu aidattu kehikko ja ruokaakin
olisi taas tarjolla. Yksi pieni laama on kuitenkin
sitä mieltä, että ruoho on vihreämpää aidan takana
ja pujahtaa narujen välistä maistelemaan viereistä
pensaikkoa.
  Ei ollut herkkua, sillä hetken päästä karkulainen
palasi kiltisti muiden joukkoon. TL

Wilson Kirwa vieraili Soinisen koulussa
Soinisen koulussa vietettiin lokakuun alussa kansainvälisyyspäivää
satuteemalla. Sekaryhmiin jaetut oppilaat kiersivät opettajien ja
vanhempien järjestämiä toimintapisteitä. Yhteisenä teemana olivat
sadut eri puolilta maailmaa.
San na Kotkaslahti

Wilson Kirwa jakoi arvokkaita ohjeita koko koululle.

Päivän aikana oppilaat saivat
tutustua mm. venäläiseen ja somalialaiseen satukulttuuriin. Pisteillä saatettiin myös hypätä itse sadun maailmaan esimerkiksi kokeilemalla ”ei
saa koskea lattiaan” -leikkiä suoraan
ruotsalaisesta Peppi Pitkätossu satukirjasta. Oppilaat saivat myös pukeutua itse suunnittelemaksi satuhahmokseen Putous-ohjelman tyyliin.
Päivän kruunasi kenialainen satusetä, 27-kertainen SM-mitalisti, Wilson Kirwa. Hän kertoi lapsuudestaan
Keniassa ja sopeutumisestaan Suomeen. Wilsonin johtotähtenä on ollut
se, että hän on jaksanut positiivisen
elämänasenteensa avulla ponnistaa
vaikeuksista voittoon. Wilson halusi
jakaa viisaita neuvojaan myös kaikille Soinisen koululaisille, myös henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille.
Lapsuus Keniassa oli aika lailla erilainen kuin suomalaisten koululaisten. Wilson Kirwa asui maaseudulla
21 sisaruksensa kanssa. Perheellä oli
kaksi sänkyä, joissa patjana oli lehmäntalja. Nukkumisessa vuoroteltiin
sänkyvuoroista ja muuten nukuttiin
maalattialla. Wilson pääsi käymään
kouluakin. Sinne oli pitkä matka ja
matka tehtiin kävellen tai juosten.
Koulutarvikkeet kulkivat muovipussissa. Jos muovipussi repesi, koulukirjat laitettiin paidan alle mahan
kohdalle ja matka jatkui. Välillä jalkoihin tuli syviä haavoja, jotka tuleh-

tuivat. Haavoissa eli kirppuja. Niitä sitten puhkottiin ja paranneltiin.
Ruokana oli kotona useimmiten riisiä ja koska syöjiä riitti, oli ruokailukin porrastettu.
Wilson tuli Suomeen vuonna 1997
mukanaan muovipussi, jossa oli kolme t-paitaa. Oltuaan neljä vuotta asunnoton Wilson meni mukaan
urheiluseuraan ja huomasi pärjäävänsä kovasti harjoittelemalla juoksijana. Tänä päivänä Wilson rakentaa
omakotitaloa järven rannalle. Vuonna 2008 hänet valittiin Suomen positiivisimmaksi ihmiseksi.
Wilsonin mukaan elämällään pitää tehdä jotain järkevää. Ei voi vain
mennä kaupan taakse hengailemaan.
Sen sijaan pitää muistaa, että taidot
ja luovuus ovat tärkeitä. Esimerkkinä
järkevästä ja ekologisesta ajankäytöstään Wilson esitteli itse tekemiään
käsitöitä.
Wilsonin ehti myös esitellä afrikkalaisia satuja, joissa opetuksena oli
muun muassa yhteistyön tekeminen.
Mahtava ja opettavainen kohtaaminen päättyi yhteiseen Pihvi-leikkiin.
Pimeä syksy on edessä, mutta työskentelyä Soinisen koulussa voidaan
jatkaa hyvillä mielin, Wilsonin jalanjäljissä. Kiitokset kaikille, jotka tekivät päivästä yhteisöllisen ja onnistuneen!
Sanna Kotkaslahti
Soinisen koulu

Koillis-Helsingin Lähitieto

Vastine
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehteen
10.10.2013
Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden Kahvilassa
kuultua -palstalla 9.10.2013 kerrottiin, että eläkeläispariskunta odottaa Tapulikaupunkiin senioritaloa ja ihmettelee, miksi asukasyhdistys vastustaa
taloa, joka on nousemassa ”mummokuusen” liepeille.
Pariskunta on ymmärtänyt asian väärin. Tapulikaupunki-Seura päinvastoin aikoinaan ehdotti senioritaloa Sikalanmetsän vieressä olevalle entisen
viipalekoulun tontille. Kaupunkisuunnitteluvirasto innostui senioritaloideasta, mutta halusikin sen
lisäksi kaavoittaa kerrostalon Sikalanmetsään sekä
rivitaloja lasten pallokentälle Syökärinpuistoon.
Seura vastustaa noita ylimääräisiä, puistoihin
kaavoitettuja taloja – ei senioritaloa. Ja se mummokuusi jää juuri tuon ylimääräisen kerrostalon
alle.

16.10.2013
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Suutarilan näkymiä
valokuvina
Naapurukset Eero Isotalo ja Pertti
Viitaniemi ovat muutaman viime vuoden
aikana kuvanneet Siltamäen ja Suutarilan
maisemia. Nyt kuvista on koottu Suutarilan
kirjastoon näyttely teemalla Näkymiä
meiltä päin.

Pe rtti Vi itan i e m i

Pe rtti Vi itan i e m i

Katriina Alestalo
Puheenjohtaja,
Tapulikaupunki-Seura ry.

Malmin lentokentän
tulevaisuus
Viime aikoina on taas keskusteltu Malmin lentokentän siirtämisestä, tai kehittämisestä nykyisellä paikalla. Olen seurannut keskustelua ristiriitaisin tuntein, koska viime aikoina ei ole lainkaan
annettu vastauksia jo yli kymmenen vuotta sitten
todettuihin epäkohtiin kentän nykyisessä paikassa
jatkamisen suhteen.
Lentokenttä on liian pieni, mutta sitä ei voi
laajentaa, koska kaupunki aloittaa juuri rakentamaan sinne, mihin sitä oli suunniteltu laajennettavaksi.
Malmin lentokenttä on meren ja HelsinkiVantaan kentän välissä ja häiritsee Vantaan
kenttää.
Vantaan kenttä voi koska tahansa ottaa
Malmin kentän ilmatilan haltuunsa ja lopettaa Malmilla lentotoiminnan, mikä ei ole järkevää
Malmin kentän kannalta.
Malmilla suoritetaan helikopterikoulutusta,
joka tarkoittaa sitä, että helikopteri saattaa
rätkyttää yli tunnin maassa levittäen satojen metrien säteelle häiritsevää melua ja polttoaineen katkua.
Malmin kenttä liian pieni, jotta sinne voitaisiin rakentaa nykyaikaiset lähestymislaitteet.
On vaarallista, kun se ei ole turvallisesti varustettu.
Vaaratilanteita on kuulemma sattunut.
On vaarallista, kun kaksi lentokenttää sijaitsevat näin lähellä toisiaan. Sekaannuksia sattuu jatkuvasti monella tasolla, kun on kaksi Helsingin lentokenttää. Malmilla turistit etsivät Helsingin lentokenttää, mutta ensin täytyy selvittää,
kumpaa kenttää he etsivät. Ulkomainen matkustajalentokone yritti vahingossa jopa laskeutua Malmin kentälle kymmenisen vuotta sitten.
Jotta Malmin kenttä oli kannattava ja kaikin puolin järkevä taloudellisesti, sinne pitäisi siirtää osa Vantaan kentän rahtilentoja ja halpalentoyhtiöiden toiminta. Mutta se ei ole mahdollista yllä mainituista syistä. Siksi Malmin kentälle pitäisi etsiä uusi paikka esim. Porvoon suunnalta, ja
jatkaa metroa sinne.
Malmin lentokentän kupeessa on ollut asutusta jo paljon ennen lentokenttää, ja kentän valmistumisen jälkeen siinä on asuttu sopuisasti rinnakkain. Mutta nyt olisi aika kentän siirtyä muualle
pois suurkaupungista, ja kehittää siitä kunnollinen kakkoskenttä pääkaupunkiseudusta alle 100
km päähän. Malmin lennonjohtorakennuksesta
pihapiireineen tulisi mainio museo Suomen lentotoiminnan alkuajoista. Sen sijaan se on liian kallis paikka espoolaisten hyväosaisten leikkipaikaksi, jonka Helsinki kustantaa ja helsinkiläiset kärsivät sen meluhaitoista.

Wanha silta

Suutarin kenkä
E e ro Isotalo

1
2
3
4
5
6
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Nimimerkki:
Ääni Sundikselta

Postinjakajien aamupäivää Siltamäen ostoskeskuksella.

V

alokuvausta harrastavat ja sitä
työväenopiston
kursseilla opiskelleet miehet ovat jo kauan
kierrelleet kuvaamassa
asuinaluettaan ja lopulta
päättivät toteuttaa sen,
mikä tuli yhdellä kurssilla
luvatuksi, koota näyttelyn.
– Teimme sellaisen työnjaon, että Eero kuvasi Siltamäen ostoskeskusta, sen
miljöötä sekä ihmisiä ja
minä lähiympäristöä ja sitä luonnehtivia olennaisia
elementtejä. Yritin ikuistaa
kohteita, joiden ohi kuljetaan usein niitä huomaamatta. Ja näkymiä, joita
yleensä pyritään pikemminkin peittämään kuin tuomaan esiin, kertoo Pertti
Viitaniemi.
– Olen asunut täällä yli 30
vuotta ja nurkat ovat tulleet tutuiksi. Kameran läpi

Te ija Lopon e n

Pertti Viitaniemi ja Eero Isotalo ovat ikuistaneet
kotikulmiensa maisemia ja ostoskeskuksen alueen
rosoisia näkymiä valokuviinsa.

niitä katsoo vähän eri silmin
ja ikuistaa sellaista, mitä ei
muuten tule niin ajatelleeksi. Yksi itselleni mieluisimmista kuvista on ostarin päiväkodin ruma seinä ennen
sen maalausta, Eero Isotalo
kertoo.

Hauskojakin otoksia
näyttelyyn mahtuu, yksi sellainen on Eeron ottama kuva ”Kuolema” patsaasta,
jonka päähän joku työmies
oli jättänyt viikonlopuksi
kypäränsä.

Pertti kertoo saaneensa ylioppilaslahjana järjestelmäkameran, jota tuli silloin
ahkerasti käytettyä. Kuvat
hän kehitti tietenkin itse.
Värifilmien myötä kehittäminen kävi kalliiksi ja
kuvausinto hiipui. Uusi into
heräsi digikameroiden myötä. Pertillä kuviin liittyy
yleensä aina jokin tarina.
– Kuvan otto on kuitenkin vain pieni osa tätä harrastusta. Sen jälkeen kuvia
käsitellään ja siinä sitä aikaa
vasta kuluukin, miehet pohtivat.
Pertti ei osaa sanoa, mikä
kuvista olisi hänelle itselleen
jotenkin erityinen, mutta
mieleisimpiin kuuluu hienotunnelmainen usvainen lampimaisema.
Kotona seinillä ei omia valokuvatöitä miehillä ole.
– Ellei sitten käy niin, että
täältä joudutaan kaikki taulut kantamaan kotiin, elleivät ne käy kaupaksi, Eero
naurahtaa.
Jos valokuvat miellyttävät
silmää, niitä voi lunastaa itselle, tai vaikka pukinkonttiin ottamalla kuvaajiin yhteyttä. Yhteistiedot löytyvät kirjastosta. Valokuvia
on kirjaston ikkunan lisäksi käytävällä olevassa sermissä.
Teija Loponen

Näkymiä meiltä päin
-valokuvanäyttely
Suutarilan kirjastossa lokakuun loppuun saakka.
Näyttelyssä on
noin 40 kuvaa.
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Kulttuuri
Te ija Lopon e n

Kaneli-ryhmän esikoululaiset tutkailivat tarkkaan taideteoksia. Vasemmalla galleristi Päivi Uljas ja taiteilija Terttu Finni.

Mintun Kanelit vierailivat
Villikissan päivillä
– Toi on hieno!
– Tuossa on
prinsessa
ja prinssi
tanssimassa.
– Onpa surullisia
kukkasia.
– Tosi siisti!
– Onks tossa
hämähäkkejä?

G
Lopuksi eskarit pääsivät itse testaamaan, millaista
jälkeä pipettitekniikalla saa.

alleria viileä punaisessa kuului
hivenen tavallisesta poikkeavia
kommentteja, kun siellä
esillä oleva Terttu Finnin
Villikissan päivät -näyttely
sai vieraikseen parisenkymmentä esikoululaista päiväkoti Mintusta Tapulikaupungista.
Tapaninvainiolaistaiteilijaa hivenen jännitti ennen näyttelyvieraiden tuloa.
Lapsista kun ei koskaan tiedä, millaisia kommentteja
heiltä tulee.
– En missään tapaukses-

sa aliarvioi lapsia, he näkevät usein asiat ihan eri tavalla kuin me aikuiset ja ovat
ajattelultaan paljon luovempia. On todella mielenkiintoista kuulla, mitä he näistä töistä pitävät, tuumi Terttu Finni.
Parinkymmenen Maatullin ala-asteella esikoulua
käyvän lapsen ryhmä oli
jaettu kahteen, jotta vierailu
sujuisi näppärästi. Ensin
heitettiin heijastinliivit naulakkoon, sitten katseltiin ja
kommentoitiin tauluja, sekä
valittiin oma suosikki.
Lopuksi Terttu Finni näytti lapsille, miten maalaukset ovat syntyneet. Hän
on käyttänyt niissä jännää
pipettimaalaustekniikkaa
ja sitä pääsivät tenavatkin
testaamaan. Maalaaminen
osoittautui niin hauskaksi,
ettei galleriasta olisi millään
maltettu lähteä pois.
Ovella kohteliaat lapset
vielä huhuilivat, että ’oli
hauska tutustua’!

Terttu Finni oli ilahtunut
lasten oivalluksista. Surullisen näköiset kukat olivat

oikeastikin surullisia, työn
nimi oli Ennen pakkasia ja
tokihan kukat ovat surullisia tietäessään pian kuolevansa. Hiiren polkuja
-maalauksessa joku oli huomaavinaan hämähäkkejä
ja niitähän varmaan hiirten
reiteille osuu.
Finnin veikeä Ellun katti oli monen tytön suosikki,
siinä kun kissa makaili hassusti selällään jalat pystyssä.
– Senhän pitäisi maata
sykkyrässä, tytöt tiesivät.
Poikia taas miellyttivät
Repe ja Roope, ne ovat vähän takkuturkkisia kissoja.
– Mekin ollaan välillä vähän sotkuisia, kun leikitään
pihalla, pojat tunnustivat.
Terttu Finni kertoo maalaavansa tunteita ja asioita,
joita ei osaa sanoin kuvata.
Hän ei töissään pyri mihinkään tiettyyn lopputulokseen, sillä hänen itse kehittämällään pipettitekniikalla ei
tarkasti määriteltyyn tulokseen voi päästä.
– Koskaan ei voi tietää,
miten väri leviää tai imeytyy
paperiin. Minulla on kyllä
summittainen näkemys siitä

”En missään
tapauksessa
aliarvioi lapsia, he
näkevät usein asiat
ihan eri tavalla
kuin me aikuiset ja
ovat ajattelultaan
paljon
luovempia.”
Te rttu Fi n n i

mihin pyrin, mutta täysin
avoimin mielin, taiteilija kuvailee.
Finni maalaa pipetillä ja
pensselillä akvarellia, akryyliä, mustetta ja öljyväriä, mutta yhtä lailla saattaa
käyttää värinä punajuurta,
kahvia tai ruusunmarjateetä.
Teija Loponen

Villikissan päivät
Galleria viileä punaisessa, Päivöläntie 20,
8.–27.10.,
avoinna ti–pe 13–18,
la–su 11–15.

Dinosaurukset Saalemissa
T

utkijat löysivät Tyrannosaurus rexin
luurangon Kalliovuorilta ja onnistuvat eristämään luusta läpinäkyviä, taipuisia ja onttoja verisuonia. Näitä suonia
saattoi venyttää useita kertoja niin, että
ne palautuvat alkuperäiseen kokoonsa.
Suonten sisältä löytyi punaruskeita verisoluja tumanmuotoisine rakenteineen.
– Kyseessä ei ole uuden tieteiselokuvan käsikirjoitus, vaan kivettymiä tutkineen ryhmän Science-lehdessä julkai-

sema raportti, kertoo Jari Vahtera Malmin Saalem-seurakunnasta.
Pehmytkudosten erinomainen säilyminen viittaa siihen, että näytteissä olisi jäljellä alkuperäisiä valkuaisaineita ja
jopa DNA:ta. Evoluution mukaan 68 miljoonaa vuotta vanhat verisuonet ja -solut näyttävät kuvissa aivan samanlaisilta kuin nykyisin laboratoriossa eristetyt tuoreet vastineensa, kertoo Science
-lehti 25.3.2005.

Vahteran mukaan myös Tieteen kuvalehti 11/2005 raportoi, että tyranniliskon fossiilista löytyi soluja ja suonten
kappaleita. Artikkelissa kerrotaan kuinka Mary Schweitzerin johtama tutkijaryhmä pääsi käsiksi luun pehmytkudoksiin liuottamalla sitä miedossa happoliuoksessa, joka vähitellen hajotti luun
mineraalit. Jäljelle jäi kimmoisaa kudosta, joka osoittautui verisuonten seinämien kappaleiksi ja myöhemmin löydettiin

myös soluja.
– Darvinismi on menettänyt uskottavuutensa. Dinosaurukset ovat osoittautuneet hirmuliskoiksi, jotka eivät enää
ole evoluutioteorian mannekiineja vaan
kumoavat sen. Tutkimukset vahvistavat, että ne ovat eläneet joitakin tuhansia vuosia sitten, pehmytkudokset eivät
säily maaperässä vuosimiljoonia, huomauttaa Vahtera.
TL

Lääkäri Pekka
Reinikainen
kertoo dinosauruksista
Malmin Saalemissa
26.10. kello 14.
Vapaa pääsy.

Koillis-Helsingin Lähitieto

15

16.10.2013

Ti mo Uoti la

Dekkareja
esillä Tapanilan
kirjastossa.
Oikealla seisoo
dekkarispesialisti,
kirjastovirkailija
Matti Järvinen.

Yhtä Harasoota koko viikko!
Helsingin kulttuurikeskuksen järjestämien
Venäjä-viikkojen
musiikkianti on mittavaa.
Konserttien ohella
nähdään myös elokuvia
ja nukketeatteria.
Venäläinen Harasoo-viikko käynnistyy viiden venäläisen lapsille tarkoitetun
animaation koosteella tiistaina 22.10. klo 9.15 ja
10.15. Reilun puolen tunnin
leffakavalkadi on maksuton, mutta paikat on varattava etukäteen osoitteesta
malmitalo.tuotanto@hel.fi
Tenaville on viikon mittaan luvassa myös nukketeatteria ja Krokotiili Genasta
kertova leffa.
Aikuisten ohjelmat käynnistyvät venäläisillä yhteislauluilla, jotka vaihtuvat
keskiviikkona muhkeaan
bassolauluun romanssien
teemalla.
Musiikki jatkuu Opa!yhtyeen taidokasta soittoa
ja aitoa karnevaalitunnelmaa pulppuavalla konsertilla. Yhtyeen muusikot ovat
kotoisin entisen Neuvostoliiton eri alueilta ja yhdistävät juhlavien puhallinorkestereiden sekä instrumentaalisen klezmerin perinteitä
kunnioittaen musiikkiinsa
riemukkaita lauluja ja himokkaita tanssirytmejä.
Tästä konsertista mitä todennäköisimmin lähdetään
pois hymyssä suin.
Ainutlaatuinen konsertti
koetaan myös perjantai-iltana, jolloin kuullaan pietarilaisyhtye Otava Yon soittavan iloisella ja hilpeällä
asenteella venäläistä kansanmusiikkia. Nuoret muusikot esittävät enimmäkseen
kansanlauluja ja sävelmiä,
jotka olivat suosittuja hei-

Opan iloa ja riehakkuutta pursuava
konsertti nähdään Malmitalolla torstaina
24.10. klo 19. Liput 10/12 e.
dän vanhempiensa nuoruudessa.
Viikon viimeisessä konsertissa Helsingin Balalaikkaorkesteri soittaa myös
suomalaista musiikkia Merikannosta Kuulaan ja Sibeliukseen.
Venäjäviikkoon liittyen Malmin kirjastossa pidetään tiistaina 22.10. klo
9.30 venäjänkielinen satutunti. Viikon aikana venäjänkielinen lastenkirjallisuus sekä venäläinen klassikko- ja nykykirjallisuus
tulevat tutuiksi.

Työväenopiston puolella
esitetään myös venäläistä
ohjelmaa.
Tuliaisterveisiä naapurimaasta on vitriininäyttely,
jossa on designiä ja matkamuistoja eri puolilta Venäjää. Näyttely on aulassa ja
avoinna 1.11. saakka.
Päiväkävelylle Pietariin
päästään tiistaina kello 18
ihailemaan Pietarin keisarillisten palatsien kertomaa

-luennolla, joka vie ihailemaan keisarinvallanaikaista
loistoa. Luennoitsijana työväenopiston isossa luokassa on FM Anna-Liisa Esala.
Sarjaan kuuluu myös kaksi muuta luentoa 22.10. ja
5.11.
Keskiviikon luennolla aiheena on Samojedikansat ja
-kielet Venäjällä.
Torstaina pääsee maalaamaan oman maatuskan
ja kiinnittämään sen korupohjaan. Maatuskakorupajaan klo 15 on vapaa pääsy,
mutta tarvikkeista peritään
pieni maksu. Työväenopiston pianonsoiton ja laulun
opiskelijat esiintyvät illalla esittäen venäläistä musiikkia. Viikko päättyy venäläiseen keittiöön perjantaina kello 17. Silloin katetaan runsas zakuskapöytä ja
valmistetaan monipuolisesti pää- ja jälkiruokia, voita
ja smetanaa säästelemättä.
Ilmoittautuminen osoitteeseen www.ilmonet.fi
Teija Loponen

Kai Ekholm ja Matti Rönkä
esittelivät teoksiaan
Tapanilan kirjastossa
oli viime viikolla
dekkaripäivä. Esillä oli
jännityskirjoja, joita
iltapäivällä suositteli
lukijoille kirjastovirkailija
Matti Järvinen Pasilan
kirjastosta. Myös
Suomen dekkariseura
esitteli toimintaansa.
Myöhemmin paikalle
saapuivat tapanilalaiset kirjailijat Kai Ekholm ja Matti
Rönkä.
Kai Ekholm on professori ja Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja, joka on
kunnostautunut tähän mennessä tietokirjailijana. Nyt
häneltä on ilmestynyt ensimmäinen dekkari nimeltä Niiden kirjojen mukaan
teidät on tuomittava.
Matti Rönkä tunnetaan
Ylen tv-uutispäällikkönä.
Hän on myös kansainvälisesti ansioitunut jännityskirjailija, jonka teosten käännösoikeuksia on myyty ainakin 12 maahan. Hänen
romaaniensa pohjalta valmistettiin MTV3:n sarja
Tappajan näköinen mies,
joka sai miljoonayleisön.

Tänä vuonna ilmestyneellä teoksellaan Levantin kyy  
Rönkä haluaa päättää seitsenosaisen Viktor Kärppä
-teostensa sarjan.

Ekholm ja Rönkä ovat henkeviä puhujia, joita kuuntelee mielellään. Kai Ekholm
kertoi olleensa dekkariseuran aktivisti jo 1980-luvulta.
Uuden jännitysromaaninsa
tyylilajiksi Ekholm määrittelee ”kolhittu humanismi”,
mitä kriitikotkaan eivät kuulemma ole huomanneet.
Moniulotteisen teoksen teemoja ovat kollektiivinen
syyllisyys ja armahdus.
Matti Rönkä kertoi yrittävänsä ottaa tämänvuotisessa teoksessaan jäähyväiset keskushahmolleen Viktor Kärpälle. Alun alkaen ei
ollut lainkaan tarkoitus, että tämä paluumuuttaja olisi seikkaillut näin monessa
teoksessa.
Sekä Ekholm että Rönkä suunnittelevat teoksensa pohjapiirustuksen tarkkaan ennen kuin alkavat
kirjoittaa. Tätä ilmeisesti edellyttää jännitysromaanin lajityyppi. Siinä ei voida sallia vapaata ”tajunnan-

virtatekniikkaa”. Miljöökuvauksissa on oltava tarkka
ja luotettava. Ekholm sijoittaa tapahtumia työpaikalleen Kansalliskirjastoon.
Röngän teoksissa kuljetaan
usein Koillis-Helsingin kulmilla.
Entä mikä on kustannustoimittajan rooli? Kustannustoimittaja on kirjan vaan
ei kirjailijan ystävä, kiteytti
Rönkä ilkikurisesti.

Miksi ihmeessä kirjallisuus
jaetaan usein kolmeen lajityyppiin, nimittäin runoihin, romaaneihin ja dekkareihin? Eikö dekkari ole
romaani siinä missä muukin kertova fiktio? Kyllähän dekkari on periaatteessa romaani. Se ei välttämättä ole salapoliisiromaani,
vaikka sana dekkari viittaa
siihen. Se on jännitysromaani, jonka juoni tarjoaa jatkuvia käänteitä ja houkuttelee lukijaa jatkamaan sivujen kääntelyä. Dostojevskin
Rikos ja rangaistus on siis
tyypillinen dekkari. Kirjaston teosryhmittelyssä sitä ei
kuitenkaan ilmeisesti luokitella dekkariksi.
Timo Uotila

Meillä viihdyt ja syöt hyvin!

Lounasbuffet viikon jokaisena päivänä!
Syö niin paljon kun jaksat 9€

Keskiviikkoisin
Live Jamit!

Karaokelaitteet
aina paikalla
jos laulattaa!!!

Tervetuloa!!!

Tapahtumakalenteri
4.10 ERKKI SEPPÄNEN ACOUSTIC
12.10 HERTZIKA GYPSIES & LUVIATAR
kahden bändin spectakkeli-ilta
18.10 MOJO FLOW ARTISTI CLUB
19.10 MIIKA MAMIA BAND
25.10 BACK TO SIXTIES SHOW
1.11 GENERAL NONSENSE
8.11 BAT JA RYYD
15.11 MOJO FLOW ARTISTI CLUB
7.12 PIKKUJOULU BÄND
13.12 LEEVI LAUNIS

Pihlajamäessä (Vuolukiventie 7:ssä)

Karaoke pe ja la klo 21
Yli 2000 laulua, tule olemaan illan tähti
Aukiolojat:

Lähitiedossa
on lähimenoja ja meininkiä.

Meripihkatie 1-3, 00710 Helsinki P. 045 1306 200

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

Happy Hours

ma-pe 09:00-12:00
0,4 lll 2,50€

Aina ilmainen biljardi!
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Han n u Mänty

MALMI

Jakomäen taidekerhon
näyttely
jatkuu 25.10. asti Malmin
toimintakeskuksessa
Kirkonkyläntie 2. Esillä
Ansa Mielosen öljy-, Hellin
Ojasen peiteväri-, Lilia Pöllän
akryyli-, Ansa Hynysen lyijykynä- ja akvarelli- sekä Heidi
Lindblomin akryyli-/tussitöitä.
Koillis-Helsingin seniorit
Keskustelukerho Kulmapöytä
ma 21.10. ja kirjallisuuskerho
ti 22.10. Syystien palvelukeskuksessa, molemmat kello 13.
Keskustelua kulttuurista
Kulttuuri kuuluu kaikille keskustelutilaisuus ti 22.10 klo.
18.30 Malmitalon kirjastossa.
Ala-Malmintori 1. Koko kansan kulttuurista keskustelemassa, musiikkituottaja Atte
Blom, käsitetaiteilija, Helsingin
kulttuuri ja kirjastolautakunnan jäsen J.P Väisänen (SKP),
sekä kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu Sami Muttilainen (sit.vas.).
Tilaisuus on kaikille avoin! Järj.
SKP:n koillis- Helsingin osasto.
Korret Kekoon
kokoontuu joka toinen su, parilliset viikot klo 10–16, Malmin
nuorisotalolla, Malminraitti
3, suunnittelun, keskustelun,
musiikin, liikunnan ja muun
mukavan yhdessä tekemisen merkeissä. Etsimme joukkoomme yhteisöllisestä asumisesta kiinnostuneita.
Malmin työväenyhdistys
on liikkeellä la 19.10. klo
10–14 teltta Malmin torilla.
Klo 14–18 kirpputori ja ravintola Työläinen Malmin työväentalossa, Takaniitynkuja 9.
Tule syömään (ruokaa vitosella), myymään tai tutustumaan. Klo 18–23.30 musaklubi työväentalossa.
Esiintyjinä Steen1, Aqustiikka
ja Mercedes Bentso.
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka arkipäivälle, mm. rytmikästä afrikkalaista tanssia ti klo 10–11,
Tuolivenyttelyä olkkarissa ke
klo 10, Asahi-terveysliikuntaa
to klo 9.45. Kahvila avoinna
aamupäivät. Kirkonkyläntie 2.
Mielentaide ry:n Matoryhmä
joka toinen ma klo 17–19.30
Malmin toimintakeskuksessa.
28.10. käsityöt, 11.11. helmityökorut, 25.11. maalaus 2. Ilm.
viim. 3 vrk ennen ryhmätapaamista: mielentaide@mielentaide.fi tai puh. 046 659 5676.
Hyvän mielen luento
Syystien palvelukeskuksessa, Takaniityntie 2, YK:n
päivänä to 24.10. klo 14.30
alkaen luennoitsija dosentti
Ilkka Haarni – ei tarvitse
ilmoittautua. Ti klo 14.45–16
Lukuhetket/Malmin kirjasto. Pe

Pikku purtavaa

Vuoden luontokuva 2012

Valokuvakilpailuun osallistuneita upeita otoksia ihailtavana Malmitalossa pe
1.11. saakka ma–pe 9–20, la 9–16. Vapaa pääsy.
Vuoden 2012 Luontokuvaksi valittiin kangasalalaisen Antti Harkon jääkidekuva.
Yleisön ylivoimaiseksi suosikiksi nousi jalasjärveläisen Hannu Männyn Nisäkkäätsarjan lepakkokuva. Kilpailuun osallistui kuvia yli tuhannelta kuvaajalta, kaikkiaan
lähes 11 000 kuvaa, joista tuomaristot kahden vaiheen kautta valitsivat 40.

11.30–13 laiteopastusta kuntosalin uusille kävijöille.
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, joka toinen su, parittomat viikot. Sopii varttuneemmille kuntoliikunnaksi.
Vetäjä Riitta Heleste, tied. p.
040 720 7262 Järj. Korret
Kekoon ry. p. 0400 447 022,
vapaaeht. maksu yhdistykselle.
Atk-opastus senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
ti, ke ja to, ajanvaraus infosta
p. 09 310 58413 tai paikan päällä Takaniitynkuja 3.
Tukiyhdistys Esko
Joulumyyjäiset, kirpputori ja
arpajaiset Malmin toimintakeskuksessa la 23.11. klo 10–14.
Kirpputoripöytiä, 5 e, voi varata
Ritva Lindqvistiltä klo 9–11
välillä p. 050 303 9903.
Mirja Marsch
Pistoja, paljetteja ja sirpaleita –
Mirja Marschin taidetekstiilejä
Teoksissa käsitellään kuningas alkoholia ja sen esiintymistä kulttuurissamme. Marsch
yhdistää kuvataidetta tekstiilin tekniikoihin ja materiaaleihin. Pistot, napit ja paljetit tuovat maalatuille teoksille niille
ominaista kerroksellisuutta.
Avoinna la 19.10. asti ma–
pe 9–20, la 9–16 Malmitalon
galleria. Vapaa pääsy.
Lapasesta lähtee
Taito-käsityökoulu Helsky:n
näyttelyssä on esillä Kotiseutu
löytyy lapasesta -mallisto,
joka koostuu Suomen eri
maakunnista kootuista lapasista. Näyttely avoinna ma

7.10.–to 31.10. ma–pe
9–20, la 9–16, Malmitalon
parvi 2. Krs. Vapaa pääsy.
Klassikkosarja: Hair
Upeat tanssi- ja musiikkinumerot ovat elokuvan suola. Let the sunshine
Malmitalo to 17.10. klo 18.
121 min, K11.Vapaa pääsy.
Jo’ Buddy & the Uplifters
Sukellus rytmiaallokkoon
Malmitalossa to 17.10. klo 19.
Bändin liveohjelmisto koostuu biisinikkari/pelimanni
Jussi Raulamon säveltämistä ralleista. Liput 12 e.
Kalle Kalima & K-18
Yhtyeen uusi ohjelma on saanut inspiraationsa elokuvaohjaaja Luis Buñuelin laajasta tuotannosta. Malmitalo
pe 18.10. klo 19. Liput 8 e.
Espoon Laulu: Elsan elämä
suomalaisin sävelmin
Viihdemusiikkikimara menneiltä
ajoilta Malmitalossa la 19.10.
klo 15 ja klo 19. Esitykseen liittyy myös draamallinen osuus.
Iltapäiväesityksen liput 5 e ja
iltaesityksen liput 12/7 e.
Aurinkobaletti: Tuhkimo
Kiillottakaa kenkänne ja harjatkaa tukkanne, nyt me lähdemme kuninkaan linnaan!
Aurinkobaletin Tuhkimo on kirjaimellisesti vaaleanpunainen koko perheen tanssisatu.
Ikäsuositus 4+ Malmitalo su
20.10. klo 15. Liput 5 e.
HARASOO! Yhteislaulut
Malmitalon teemalliset lauluillat jatkuvat isäntinä Jukka
Okkonen ja Pauli Kainulainen.
Ti 22.10. klo 17.30 teemana Venäjä. Vapaa pääsy.
Kamari21: Onnea Britten!
Konsertilla juhlistetaan brittiläisen säveltäjän Benjamin
Brittenin 100-vuotissyntymäpäivää. Malmitalo ti 22.10.
klo 19. Liput 13/9 e.
Koululaisten IP-Kino:
Hain tarina
Iltapäiväleffa kouluikäisille
Malmitalossa ke 23.10. klo
14. Kesto 91 min. -S- .Vapaa
pääsy. Paikkavaraukset: malmitalo.tuotanto@hel.fi
Malmi-ilta
Asiantuntijat Malmitalolla
asukkaita varten. Kaupungin

asiantuntijat eri virastoista ovat
paikalla vastaamassa asukkaiden kysymyksiin to 24.10.
klo 17–20. Järj. kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto sekä Hissi-, Lähiö- ja
Täydennysrakentamisprojektit
sekä Helsingin kulttuurikeskus (Malmitalo). Vapaa pääsy
Nuori kirjailija
Aleksi Delikouras on nuori
kirjailija, joka on julkaissut pelimaailmaan sijoittuvia romaaneja ja YouTubelyhytelokuvia, joissa esiintyvä
DrangonSlayer666 on saanut yli miljoona katselukertaa.
Delikouras vierailee Malmin
kirjastossa ke 30.11. klo
18-19.30, häntä haastattelee
FM Päivi Hytönen. Järj. Kirjasto
ja työväenopisto. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI

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

PUISTOLA

Pelailua
Puistolan kirjastossa pelataan syyslomalla to 17.10.
klo 12–18 ja pe 18.10. klo
12–16 lautapelejä sekä
PlayStation 3 -pelejä.
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu joka tiistai klo
10–12 Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelman löytää Facebookista
tykkäämällä MLL Puistola.

PUKINMÄKI

Japani-päivä nuorille
Pukinmäen kirjastossa 19.10.
Ohjelmassa klo 12 mangapaja,
klo 13–13.15 katumuotinäytös,
klo 14 alkaen japanilaista rockmusiikkia: S.A.N (unplugged)
sekä klo 15 tanssiryhmä: Zero.
Vladimir Vysotskin lauluja
Pukinmäen kirjastossa 24.10.

työväentalolla, Sompiontie
4. Tarinatuokio on improvisoitu esitys joka syntyy yleisön toiveita kuuntelemalla.
Rohkeimmat katsojista pääsevät lavalle mukaan auttamaan esiintyjiä. Vapaa pääsy.
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
Satutunni parittomilla viikoilla 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 klo 10–10.20. Tule
nauttimaan rytmeistä ja riimeistä! Alle 3–v. vauvoille
ja taaperoille huoltajineen.
Mukaan oma pehmeä peitto.
Villikissan päivät
Terttu Finnin maalauksia
8.–27.10. Ti–pe 13–18, la–
su 11–15. Galleria viileä
punainen, Päivöläntie 20.

Trubaduurit Juha Peltomaa ja
Antti Äijälä esittävät venäläisen
Vladimir Vysotskin lauluja akustisesti suomeksi klo 18 alkaen.
Kuutamokävelylle
lähdetään ma 21.10. klo 17
Tuomarinkylän kartanon sillan luota uimarannalta, jonne
myös palataan. Edestakainen
matka on noin 7 km. Kävellään,
vaikka kuu ei suostuisikaan
näyttäytymään eikä pieni sadekaan haittaa. Vapaa pääsy.
Lisät. p. 050 581 4118 ja
www.pukinmaenkisa.fi. Järj.
Hgin kaupungin lähiöliikunta ja Pukinmäen Kisa ry.
Kotiseututyötä muuttuvissa
maisemissa
Pukinmäki-seuran 35-vuotisvalokuvanäyttely on
esillä Pukinmäen kirjastossa, Kenttäkuja 12, kirjaston aukioloaikoina.
Lasten satutuokiot
Satuja ja tarinoita aina parillisen viikon ma klo 10.15–
10.45 kirjastossa.
Tietokoneopastukset
senioreille
Aina ke 14–16 ja 16.30–
18.30. Paikalla Enter ry:n
opastaja ja työväenopiston vertaisohjaaja. Aika varattava etukäteen, joko p. 09 3108 5072
tai paikan päällä kirjaston henkilökunnalta. Vasta-alkajille
ja pidemmälle ehtineille!
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.
Alfredin päivän yhteislaulua
ti 29.10. klo 18 Madetojan palvelutalossa, Madetojankuja
3. Laulattamassa Pukinmäkiseuran pöytästandaarilla palkittu Kalle Partanen ja Esko
Rantanen. Vapaa pääsy.
Järj. Pukinmäki-seura –
Bocksbacka-sällskapet ry

Tapulin eläkeläiset
Kokoontuu joka toinen ma
Tapulikaupungin nuorisotalolla, Ajurinaukio 5, 2 krs.
klo 10-12. Ma 21.10. Jorma
Saloniemi esittelee kenkiin laitettavia liukuesteitä.

SILTAMÄKI

VIIKKI

Siltamäen Korttelitupa
Tupa auki Siltamäen seurakuntakodilla ti ja pe klo
11–14 os. Jousimiehentie 5.
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

Kaamosiltamat
Mosalaisia artisteja, taidetta,
Teatteri Tuikkeen Taide palaa
-tulishow, puffetti ja illalla
tanssia Tapanilan VPK:lla
la 26.10. klo 18-23. Vapaa
pääsy. Järj. Tapanila-Seura.
Lastenteatteria
Tapanilan Kotien Puolesta ry
tarjoaa kaikille lapsille ja lapsenmielisille Teatteri Pensaan
tarinatuokion su 20.10.
klo 15 alkaen, Tapanilan

TAPANINKYLÄ

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

TAPULIKAUPUNKI

Kumista on moneksi
Kumipuunäyttely 28.9.–
31.10. Viikin Gardeniassa.
Luonnonkumi valmistetaan
trooppisten puulajien maitiaisnesteestä. Miten se muuttuu käyttökumiksi ja mitä kaikkea siitä voidaan valmistaa?
Näyttelyyn voi tutustua ma–to
klo 10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Metsäkukkia ja
vähän muutakin
Marja Saksan grafiikkaa
Gardenian käytävägalleriassa 5.10.–14.11. Näyttely
on auki ma-to klo 10–18, pe
klo 10–14 ja la–su klo 10–17.
Vapaa pääsy. Koetilantie 1.

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
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Koillis-Helsingin Lähitieto

Klassikkosarja:

Hair

REMONTTIALE

www.korupaja.fi

elokuu

Jo´

Kalle Kalima

&

K-18

&

Buddy

The Uplifters

Buñuelin elokuvien
inspiroimaa jazzmusiikkia.
pe 18.10. klo 19, alk. 8 €

Salainenvaltakunta

Kino Helios (3D):

Espoon
laulu

Animaatioseikkailu
luontoa puolustavasta
metsän pikkuväestä.
Puhutaan suomea. K7
la 19.10. klo 14 ja ke
23.10. klo 18, 6 €

”Elsan elämä
suomalaisin sävelmin”
on viihdemusiikkikimara
sota-ajoilta, mukana
draamallinen osuus.
la 19.10. klo 15 ja
klo 19, iltapäivä
alk. 5 € ja ilta 12/7 €

Aurinkobaletti:

Tuhkimo
Vaaleanpunainen koko perheen
tanssisatu. Ikäsuositus 4+.
su 20.10. klo 15, alk. 5 €

Kamari21:

Onnea

Britten

Opa!

Benjamin Brittenin sävellyksiä.
Sanna Iljin – piano, Sofia Greus – viulu,
Atte Kilpeläinen – alttoviulu, Lukas Stasevskij –
sello ja Anni Haapaniemi – oboe.
ti 22.10. klo 19, alk. 13/9 €

Venäläistä kulttuuria Kanneltalossa
ja Malmitalossa 21.–26.10.

Yhteislaulut
Teemana Venäjä, isäntinä Jukka Okkonen ja
Pauli Kainulainen. ti 22.10. klo 17.30, vapaa pääsy

Nikolai Grohovski & Roma:

Romanssi- ilta

Bassolaulaja esittää muhkealla äänellään
herkän kauniita säveliä. ke 23.10. klo 19, alk. 15 €

Hipsters

Stiljagi

Karamellinkepeä musikaali
1950-luvun Moskovasta,
jossa pieni nuorten ryhmä
yrittää tehdä pop- ja
rockvallankumousta.
Puhutaan venäjää, tekstitys
englanniksi. to 24.10. klo 18,
vapaa pääsy

Lastenkulttuurikeskus Musikantit:

Kolme pientä

porsasta

Markkinatie 6, 00700 Helsinki, puh. 09 351 2800
korupaja@korupaja.fi

Mieletön

Raikas ja musiikintäyteinen
uutuuselokuva. K7
pe 18.10. ja la 19.10. klo 18, 6 €

Raikuvaa laulua ja vauhdikkaita tanssirytmejä –
riemubiletystä venäläisittäin! to 24.10. klo 19,
alk. 12/10 €

Pääkaupunkiseudun suurin kultasepänliike
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Kino Helios:

Hippielokuvan tanssi- ja
musiikkinumerot ovat upeita.
Let the sun shine! Ohjaus:
Milos Forman. K11. to 17.10.
klo 18, vapaa pääsy

Sukella rytmiaallokon syvyyksiin!
to 17.10. klo 19, alk. 12 €

-50%
-40%
-30%

16.10.2013

Teatteria lapsille lasten esittämänä.
Esityskieli venäjä, selostus suomeksi.
la 26.10. klo 11, vapaa pääsy

Otava Yo
Pietarilaisyhtye soittaa uudella ja hilpeällä
otteella venäläistä kansanmusiikkia – pidä
karvalakistasi kiinni! pe 25.10. klo 19, alk. 12/10 €
Liput (09) 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1 malmitalo.fi
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Kulttuurikaverin kanssa virkistymään
Helsingin kaupunki on kouluttanut 70 vapaaehtoista
seuraksi ja oppaaksi kulttuuririentoihin. Kulttuurikaverien
välitystoiminnan piiriin kuuluvat Malmitalon ja Kanneltalon
tapahtumien lisäksi nyt myös
Helsingin kaupunginmuseo
ja Helsingin taidemuseo.
Kulttuurikaveritoiminta
on kehitetty avuksi kaikille,
joilla kulttuuritapahtumaan
lähtemisen kynnys on korkea. Yksin asuvat vanhukset

ja juuri Suomeen muuttaneet
ovat ryhmiä, joiden kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston kulttuurisuunnittelija Jenni Varho arvelisi
ilahtuvan toiminnasta.
Kulttuurikaveri lähtee seuraksi kulttuuritapahtumaan,
varaa liput ja tarvittaessa
avustaa, tai opastaa tapahtumapaikalle.
Kulttuurikaverin voi itselleen tilata numerosta (09)
310 58237), eikä palvelu

Kulttuurikaveritoiminnan
organisoimisesta vastaavat
yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskus ja Sosiaali- ja
terveysvirasto. TL

maksa mitään. Myös museokäynnit ovat kaverin kanssa
ilmaisia. Malmitalon ja Kanneltalon maksullisten tapahtumien liput maksavat kulttuurikaverin seurassa korkeintaan 5 euroa.

Parturi-Kampaamo

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

Kokouksia

Malmin Rintamaveteraanit ry:n
ja naisjaoston sääntömääräiset

Kampaamo-Parturi

Pirjo Lös
Löser
Piristä
P
syksyäsi
syk
hiuskäsittelyllä!
k

SYYSKOKOUKSET
Palvelukseen halutaan

ma 28.10.2013
Naisjaosto kello 14.00 ja osasto klo 15.00.
Osaston kokouksessa käsitellään liittokokouksen 2013 hyväksymät
sääntömuutosehdotukset sekä päätetään sääntömuutoksista.

Oletko sinä
kaipaamamme
moniosaaja?

Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3
Kahvitarjoilu kello 14.30–15.00
Johtokunta

Kampaamot ja parturit

Etsimme vakituiseen kokopäivätyöhön näppärää

ilmoitusvalmistajaa / taittajaa,
joka ei kavahda pienessä toimituksessa
eteen tulevia muitakaan työtehtäviä.
Jos koet olevasi juuri oikea ihminen tekemään
pienessä dynaamisessa työyhteisössä Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehteä, hae meille töihin. Oletamme, että
sinulla on ilmoitustenteossa ja taitossa tarvittavaa
luovaa silmää ja hallitset InDesign, PhotoShop ja Illustrator
-ohjelmien käytön sekä osaat ylläpitää nettisivuja.
Kerro itsestäsi, aiemmista työtehtävistäsi sekä

palkkatoivomuksesi. Lahetä hakemuksesi, CV:si
ja työnäytteesi 31.10. mennessä osoitteella
teija.loponen@lahitieto.fi

www.lahitieto.fi

• Bio Sculpture oman kynnen vahvistus
• parturipalvelut

Kampaamo Kris-Mar

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni
Ripsi+ kulmavärjäys

85€
21€

Lokakuun tarjous:

Raidat & Leikkaus
Lyhyet 56,- Puolipitkä 68,Pitkä 80,-

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi
p. 09-385 3911

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

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

Optikot

Malminraitti 12

Puh. 3855 554

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

Myös ilman ajanvarausta.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Snacky Puksuun töihin!
Pikaruokaketju Snacky hakee uusia
grillityöntekijöitä kasvavaan tiimiinsä!
“Stadilainen! Itäkeskuksen Shell 1980! Poliisissa on
munaa! Stadin ykkönen! Leppäsuo! Kake! Pressaa poskeen! Parhaat hampparit “töissä”! Maailman parhaat
burgerit! Jos et tiiä, niin kysy sun mutsiltas!”

OGELISSA
Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Katsomme Sanssi-/Duuni-kortin eduksi.
Hyvinvointi

Rekrytoinnin
hoitaa HR Yhtiöt.

Täytä hakemus verkossa:
www.hryhtiot.fi

● Jalkojenhoito

Jalkaterapiapalvelut

● Fysioterapia
● Hieronta
● Lymfaterapia

T (09) 351 1100
www.askelma.fi

● Yksilölliset tukipohjalliset

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Makoto Oy

SI

UUSI OSOITE:
Päivöläntie 21
TERVETULOA
UUDET JA
VANHAT
ASIAKKAAT!

Autojen lasit. Töillä 2v. takuu!
Rengastyöt 25€
Autojen sisäpesut
Maunulassa Suonotkontie 4 00630 Helsinki

Ota yhteyttä: 040 7351002

Kosteuttava
kasvohoito

69€

RADIAL OY

SKY-CIDESCO kosmetologi
Heljä Siitonen

RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

050 326 2495
www.kauniina.fi

Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

AUTONASENNUS JA HUOLTO

Jalkahoitaja AT

LAUKKANEN

09 - 340 2028

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

Malminraitti 12
00700 Helsinki

Määräaikaishuollot v Ilmastointihuollot
v Pakokaasumittaukset, bensa 13€ v OBD-mittaukset 13€
v Katsastuskorjaukset v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€ v Kausisäilytys 50€
v Eberspächer asennukset/myynti/huolto v Sijaisauto
v

Jalkahoitola

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti



REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Yksityistunteja

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa
Englantia, italiaa,
espanjaa, ranskaa...
Kielikoulu Papukaija







Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

Renkaanvaihdot kotonasi.
Henkilöautot 40 euroa.
7 päivänä viikossa.

Pärssinen
puh. 040 3655649

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

Hammaslääkärit

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€

%

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

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

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

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

Puh. 044 7666 166

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

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

ergadesign.fi

%

HUOM!

Palveluja tarjotaan

UU

Kauneudenhoitopalvelut
Tapanilassa
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16.10.2013

www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060
a
uott
25 v
illa!
Malm

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

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

rita.ahonen@sci.fi

Tilitoimistoja

Kaikki kirjanpitotyöt, palkat ja
veroilmoitukset
ym.

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

Puh. 389 4613
Mail ac@aclaurens.ﬁ
www.aclaurens.ﬁ
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Kaikki kodin remontit
edullisesti. P. 0400 701 884
piimaja@koti.luukku.com

Mummo ja Vaari vahtipalvelu
Apua kaikenlaisiin kotiaskareisiin,
puutarhaa ym.
Kysy lisää!
Puh: 046 6682865 tai 045 8819581

MALMIN
HAMMAS

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy

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

Laadukkaat ja kilpailukykyiset ISA-isännöinti- ja
huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.
Pyydä tarjous!
Maatullinaukio 10 A 4.krs, 00750 Helsinki
www.tapulinhuolto.fi - puhelin: 09 3507720

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset

www.uudenmaanpeltityo.fi

0400 453 959

050 594 2992

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kotitalousvähennysmahd.

Ilmainen tarjous/
korjausarvio
kjkmestarit.fi

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Lähitietoa
tarvitaan aina.
Halutaan
ostaa

Ostetaan
liiketila

Pohjois-Helsingistä
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

HINNAT VOIMASSA TO-SU 17.-20.10.2013,
ellei toisin mainita.
Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi,
www.facebook.com/KCMTammisto

K-CITYMARKET
VANTAA TAMMISTOSSA
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59

95

95

kg

Tammiston keittiö:
Tuore

Tammiston keittiö:
ERÄ! Tuore

HIRVEN KOTLETTI

4

HIRVEN ULKOFILEE
Viro

14

95

90

kg

HK Viljaporsaan

3

rs
raj.2 rs/tal.

0

99

kg
raj. 2 kg/tal.

OMENA 1,5 kg/ps

ei premium

5.-

kg
raj. 2 pkt/tal.

ERÄ! Tuore

LOHIFILEE
vac. pak., Norja

Puola

HUNAJAMELONI

2

Brasilia

1.-

pk t

pl, raj. 6 pl/tal.
sis. pnt. 0,40

Snellman ohuen ohut savustettu

kg
raj. 1 kpl/tal.

ERÄ! Atria takuumurea

NAUDAN SISÄFILEE
n. 2 kg
KEHÄ lll

Tuusulanväylä

Fanta ja Sprite

VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l
0,40 /l

10,00 /kg

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!
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Tammiston keittiö:
Makulihan

95

UUNIKINKKU
siivuina

2195
kg

kg

Tammiston keittiö:
Makulihan

Tammiston keittiö:

KANACAESAR ja
ESPANJALAINEN
TOMAATTISALAATTI

PIPPURIRULLA

1990
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
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PERHEKINKKU ja
PERHEKALKKUNA
250 g

90

ps/kg

Shampion

IRTOMAKEISET

99

Valimotie

kokonainen, Ruotsi

5

JAUHELIHA 10%
600 g 6,65 /kg

6

NIERIÄ

99

Hk naudan

kg

Tammiston keittiö: Tuore

KASSLER

99

kg

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

