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Kahvitarjoilu
la 10-17 ja
su 12-16

3h, k, s, vh, lasit.parv. Hyväkuntoinen ja toimivapohjainen valoisa kolmio toisessa kerroksessa. Asunto
sijaitsee Pikku‐Huopalahden parhaalla paikalla aivan meren läheisyydessä. Lasitetulta parvekkeelta

Harri Sallankivi
0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila
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Mikko Kaisla
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050 303 4069
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Helsinki Pikku‐Huopalahti KT 79m2

Matti Siltanen
040 670 6250

Tehtaan edustaja paikalla
la 10-17 ja su 12-16

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Noora Laaksonen
046 646 0712

MEILTÄ MYÖS EDULLINEN RAHOITUS
TR-Kaluste Oy
TR-Kaluste Oy
Porttisuontie 7,
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01200 Vantaa
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(Ikean vieressä)
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Puh. 09
09 8233585.
8233585.
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12–16.
Ark
–20, la
–17, su

[A]

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

TAPANINVAINIO

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

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

tArjA
HAArAnen

Tapanila Okt 191m2/206m2
5h, k, s, khh, 2ph, kuisti. V. 2003
rakennettu viehättävää vanhanajan
tunnelmaa henkivä mansardikattoinen huvilamainen talo.
Mh. 610.000€. Ripekuja 9.
Tomi Suvinen/044-3355135
140314

Annis
MAttilA

Tapaninvainio ET 158 m²
6h,k,tkh,s,at. Upea, hyväkuntoinen
ja tilava kaunis koti (rv. 2005).
Kytketty omakotitalo, 3 asunnon
yhtiö. Loistava pohjaratkaisu,
ateljee-tyyppinen olohuone, takkahuone, kaukolämpö.
Mh. 587.000€.
Karhusuontie 49 B.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1110910

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

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

Puistola Rt 85,5m2
Tapaninkylä Okt n. 135 m²
3h, k, kph/s, erill. wc, vh, var. Vaa4-5h,k,s. Ryhdikäs, hyvin pidettyTR-Kaluste Oy
leasävyinen,
siistikuntoinen
päätytalo (rv. 1957) kauniilla 894 m²:n Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
(Ikean
vieressä)
huoneisto huippupaikalla! Upea saupuutarhatontilla. Loistava sijainti
Puh. 09 8233585.
naosasto, tilavat huoneet 1-tasossa.
puistoalueen kyljessä.
Kaukolämpöyhtiö, edulliset asumisMh. 335.000€. Lestikuja 4.
Ark 10–20, la 10–17, su 12–16.
kustannukset. Mh. 249.000€. Rukotie
Pertti Kanon/040-758 7596.
4. Kai Lehtola/044-5140164
1115269
1114641
Pukinmäki Rt 83m2
Tapaninvainio Rt 98 m²
Tapaninvainio okt 120 m²
3h, k, s. Perheystävällinen rivitalon
4-5h, k, s, erill.wc, rivitalon
4h, k,saunaosasto. Kaunis koti
päätyhuoneisto suositulla alueella.
päätyhuoneisto rauhallisella
rauhallisella paikalla omalla 590 m² sijainnilla, kaunis piha ja
Koulut, päiväkoti ja muut palvelut
tontilla. Rakennettu v.1955/1975.
lähietäisyydellä. Mh. 255.000€.
hyväkuntoinen asunto arvostetulla
Kuntotarkastus tehty.
Kuismakuja 1.
alueella. Keittiö uusittu 2007.
Mh. 339.000€. Kastanjatie 7.
Jyrki Saulo/050 5850 500 1114003
Velaton mh. 359.000€.
Tero Laurila/0400-600359
Suurmetsä Kt 80m2
Tervapääskynpolku 7.
1105075 Tuomas Jääskeläinen/050-3061771 3h+k+kph+s+las.p. Tilava asunto
1114639 rauhallisella paikalla, jossa keittiö ja
Tapaninvainio Pt n. 135 m²
kph+s tilat siistissä kunnossa. Auto3h,k,s,tkh,khh,vh.
talli sisältyy hintaan. Mh. 163.778.90€.
Tapaninkylä Pt 95m2
Viehättävä, uudenveroinen asunto. 4h, k, kph/s, erill.wc, AK/var. Kodi- Vmh. 166.000€. Mätästie 3.
Korkea olohuone, tilava lasitettu
kas 1-tasoinen perheasunto viihtyi- Tomi Suvinen/044-3355135 1114853
kuisti, takkahuone, autokatos.
sällä alueella. Tilavat huoneet, vaa- Tapanila kt 62m2
Vesikiertoinen lattialämmitys
leasävyiset keittiö ja saunaosasto.
3h+k+vh+ 2*las.p. Hyväkuntoinen
(kaukolämpö).
Suojaisa, osittain katettu takapiha. koti, viihtyisällä alueella. Hyvät liikenVapautuu nopeastikin.
neyhteydet ja taloyhtiön uima-allas
Mh. 296.000€. Kottaraistie 7.
Mh. 419.000€. Karhusuontie 75.
kruunaavat asunnon. Mh 174.000€.
Kai Lehtola/044-5140164
Pertti Kanon/040-758 7596.
113941 Saniaistie 14. Tuomas
1110795
Jääskeläinen/0503061771 1112461

MArjA-liisA
Vänskä

Myyntineuvottelija
050 339 9767

toiMistoMMe AVoinnA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Markku Vuorinen
046 812 5696

Pertti Kanon
040 758 7596

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Kristiina Diomin
046 812 5691

Ilpo Korpi
040 537 1323

Krista Suvinen
040 487 5040

Markus Vuorinen
046 812 5697

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

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

Tero Laurila
0400 600 359

Tuomas Jääskeläinen
050 306 1771
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Kukkatalo Luumupuu Oy
Pihlajamäentie 32
00710 Helsinki
Puh. 09 387 7003
Fax 09 374 8181

Pyhäinpäivän
aukioloajat:
1.11. Pe 9-17
2.11. La 9-17
3.11 Su 10-15

Pääkirjoitus

Talvikausi käynnistyy
Kesäaika päättyy tulevana sunnuntaina. Se
merkitsee, että kelloja käännetään tunnilla
taaksepäin. Aamulla pitää herätä tuntia aikaisemmin, mutta illalla saa lohdutukseksi nauttia
tunnin pidempään valoisasta ajasta. Tosin tuo
valoisan ajan pituus lyhenee päivä päivältä. Tällä hetkellä päivän pituus on vielä varsin kohtuullinen, reilut yhdeksän tuntia. Toisaalta kun
se suhteutetaan työajan pituuteen, on käytännössä kohta valoisaa vain juuri sen normaalin
työpäivän ajan. Töihin lähtiessä voi olla pimeää, samoin sieltä kotiin palatessa.
Kesäaikaa on kritisoitu koko sen olemassaolon ajan. Wikipedian mukaan se otettiin
ensimmäisen kerran käyttöön Saksassa vuonna
1916 ensimmäisen maailmansodan aikana, kun
jatkuva sotatila vei maan talouselämän hyvin
tiukoille. Vuorokauden rytmin muutoksella
haluttiin muun muassa säästää energiaa. Britannia seurasi heti samana vuonna perässä,
samoin Yhdysvallat vuonna 1918, jossa kesäaika kuitenkin poistettiin käytöstä nopeasti sodan
jälkeen, koska se osoittautui varsin epäsuosituksi. Vuonna 1980 Euroopassa otettiin kesäaika yleisesti käyttöön 6. huhtikuuta. Vain Suomi, Islanti, Jugoslavia, Neuvostoliitto ja Sveitsi
pysyivät normaaliajassa. Venäjä siirtyi vuonna
2011 noudattamaan aikavyöhykkeidensä aiem-

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)

Koillis-Helsingin Lähitieto

paa kesäaikaa ympärivuotisesti, eli käytännössä
luopui erillisestä kesäajasta. Suomessa kesäaika
on ollut käytössä vuodesta 1981 alkaen. Meillä
kesäaika alkaa maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja loppuu näin lokakuun lopulla.

Pimeys on syksyn ankein puoli, johon helpotusta tuo vasta puhdas lumikerros. Monet ovat
sitä mieltä, että syksyn sateet kyllä kestää, mutta ei pimeyttä. Yksi keino pysyä pirteänä on
harrastaa ja liikkua, eikä jämähtää kotiin. Tällä
viikolla on hyvä lähteä lenkille Malmitalolle
kyselemään virkamiehiltä, mitä tännepäin
suunnitellaan. Ensi viikolla suunnaksi kannattaa ottaa Tapulikaupungin kirjasto, jossa torstaina vierailee muun muassa kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen valmiina keskustelemaan Helsingin
yleiskaavasta. Ja kun listaan lisää vielä menopalstaltamme löytyviä tapahtumia
vaikka joka illalle, ei ehdi synkistelemään pimeyttä. Aktiivinen ihminen on iloinen ja
aikaansaava!
Teija Loponen

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

Numero 36/2013. Keskiviikko 23.10.2013
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
ma–pe klo 9–16 puh. 09 5615 6999. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.
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Jakomäki vaarassa jäädä
ilman asukasyhdistystä

Jakomäki-Suurmetsä -seuran tulevaisuus on vaakalaudalla. Seuran vastuulliset ovat jo
ikääntyneitä ja ilman uutta puheenjohtajaa toiminta joudutaan laittamaan jäihin.
– Meillä on nyt todella
vakava pohdinnan paikka
edessä. Seuran puheenjohtaja on jo muuttanut muualle,
mutta ystävällisesti suostui

vielä tämän kauden loppuun hoitamaan tehtävää.
Itse joudun olemaan sekä
sihteerinä, rahastonhoitajana että vetämään kerhoja.

Siinä on kyllä ihan liikaa
tekemistä yhdelle ihmiselle,
kun itsekin alan olla jo
vähän ikääntynyt, murehtii
Riitta Lapiolahti.

Rahastonhoitaja Lapiolahti voi vielä tarvittaessa
toimia ja joka tapauksessa hän on valmis vetämään
kerhojakin, mutta ilman

Kuvakaappaus: http:// kau pu ng i nosat.n et/su u r m etsajakomaki

Jakomäki tarvitsee puolestapuhujia ja asukasyhdistyksen, joka huolehtii
kaupunginosan palveluiden ja viihtyvyyden säilymisestä.

sihteeriä ja puheenjohtajaa
seuralla ei ole toimintaedellytyksiä.
– Sellaisia nuorempia ihmisiä tarvittaisiin, jotka olisivat näppäriä käyttämään
tietokoneitakin. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myös
käydä Helkan, eli Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton kokouksissa ja pitää yhteyttä eri tahoihin ja
virastoihin, selvittää Lapiolahti.
Seuran toiminnan lopettaminen olisi nykyisten hallitusten jäsenten mukaan
todella surullista, sillä asukastoiminta on tosi tärkeää
alueen viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden vuoksi. Ongelmana on ihmisten haluttomuus sitoutua mihinkään.
Mutta jotta Jakomäen palvelut eivät edelleenkin vähenisi, pitäisi olla jokin taho
puolustamassa niitä.

Jakomäessä Huokotiellä
järjestetään asukastilaisuus
ensi tiistaina 29.10. klo
18–19.30. Sinne toivotaan
mukaan etenkin sellaisia
asukkaita, jotka olisivat valmiita sitoutumaan seuran
toimintaan. Viisitoistavuotias Jakomäki-Suurmetsä  
Seura huolehtii alueen
peruspalveluiden säilymisestä, yhteydenpidosta kaupunkisuunnitteluun ja aluet-

Seuran toiminnan
lopettaminen
olisi nykyisten
hallitusten
jäsenten
mukaan todella
surullista, sillä
asukastoiminta on
tosi tärkeää alueen
viihtyvyyden ja
yhteisöllisyyden
vuoksi.
ta koskevien suunnitelmien
kommentoimisesta.
– Me järjestämme myös
kaikenlaista harrastustoimintaa, kuten esitelmätilaisuuksia, kirjailijailtoja, tutustumisretkiä, liikuntatilaisuuksia, ohjelmallisia yleisötapahtumia ja jouluna
myyjäiset, listaa Lapiolahti.
Teija Loponen

Puheenjohtajuudesta
kiinnostuneet
voivat ottaa myös
yhteyttä nykyiseen
puheenjohtajaan
sähköpostitse
osoitteella marja.
heiskanen@saunalahti.fi

Kuvataiteilija ja Jakomäen koululaiset loivat yhdessä taideteoksen. Sivu 10.
www.facebook.com/
lahitieto

Antinkoti vaihtaa omistajaa
ilman rahaa
Tapaninvainio

Vanhainkoti Antinkodin omistus on siirtymässä Seniorisäätiöltä Kiinteistö
Oy Helsingin Palveluasunnoille, joka on Helsingin kaupungin täysin
omistama tytäryhtiö.
Tytäryhtiön ei tarvitse maksaa 5 179 148 euron arvoisesta Antinkodista
mitään, sillä kiinteistö on tarkoitus luovuttaa apporttiomaisuutena. Reilun
puolen hehtaarin kokoisen tonttimaan yhtiö tulee vuokraamaan ARAperustein.
Kaupunginvaltuusto päätti jo joulukuussa 2010 ostaa Seniorisäätiöltä
Antinkodin ja viisi muuta vanhainkotia. Tuolloin rakennukset siirrettiin
tilakeskuksen valvontaan.
Antinkoti soveltuu tilakeskuksen kartoituksen mukaan hyvin
siirrettäväksi apporttiomaisuutena, koska Kiinteistö Oy Helsingin
Palveluasunnot toteuttaa erityisasumishankkeita ARA:n korkotukilainoilla
ja avustuksilla. Apportti edellyttää vielä valtuuston talousarvioon liittyvää
rahoituspäätöstä.
Apportti on omaisuutta, joka laitetaan yritykseen muuna kuin
rahasijoituksena.
Pirjo Pihlajamaa

Viikinmäessä saattaa
haista mätä

Tapulissa pohditaan
yleiskaavaa

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon
yhdessä mädättämössä on alkanut
huolto. Huollon aikana mädättämöstä
johdetaan ilmaa poistoilmapiippuun.
Huoltoon saattaa sisältyä lyhyitä
jaksoja, jolloin ilmassa saattaa leijailla
hajuja.
Huollossa on tarkoitus jäähdyttää
ja tyhjentää mädättämö, poistaa
mädättämöihin kertynyt kiintoaines,
tarkastaa sisäpuoliset rakenteet ja
laitteet ja tehdä korjaus- ja muutostöitä.
Viikinmäen neljä mädättämöä
huolletaan yksi kerrallaan vuosien
2013-2015 aikana. Yhden mädättämön huolto kestää arviolta 2–4
kuukautta. PP

Minne Helsingissä voidaan rakentaa asuntoja, kauppoja,
viheralueita ja muita kaupunkiasumiselle tärkeitä
osatekijöitä, on aiheena yleiskaavaillassa ensi viikon
torstaina.
Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen sekä täydennysrakentamisnäkökulman
koordinoinnista vastaava arkkitehti Essi Leino esittelevät
yleiskaavasuunnitelmia Tapulikaupungin kirjastossa 23.10.
klo 18 alkaen.
Kysellä voi myös, mahtuuko jonnekin vielä työpaikkoja,
onko suunnitelmissa uusia kulkuväyliä ja millaiseksi
kaupunki ylipäätään on muuttumassa.
Yleiskaavailta on jatkoa Tapulikaupunki-Seuran keväiselle
yleiskaavatilaisuudelle, jossa käytiin läpi yleiskaavan juridista
merkitystä.
Järjestäjinä ovat Tapulikaupunki-Seura ja PuistolaSeura. TL
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Mar kku Rön kä

Grillikioski
tekee paluun
Suutarila

Penttilänaukiolla autioitunut grillikioski on saanut uuden omistajan. Uusi omistaja vuokraa noin sadan neliömetrin kokoisen
kioskipaikan Helsingin kaupungilta kymmeneksi vuodeksi.
Uusi omistaja on ostanut kioskirakennuksen konkurssipesältä, joka on kaupitellut kioskia kolmisen vuotta. Kioskirakennus on kuulunut Helsingin Ykköskioskit Oy:lle, joka teki konkurssin vuonna 2010.
Itse kioski on kooltaan 44 neliömetriä. Ulos saa sijoittaa 12
terassipaikkaa.
Kioskirakennus on mennyt muun muassa ilkivallan takia
niin huonoon kuntoon, että se pitää kunnostaa ennen käyttöön ottoa.

Pakkauksesta puuttui
vaadittu kieli
Markku Rönkä ihmettelee, miksi Paavolantien taloja suojaava puusto kaadettiin ja
siihen rakennettiin nurmikenttä. Samanaikaisesti tehty tiepinnan nosto toi rengasäänet
Paavolantiellä asuvien korvan korkeudelle.

Malmilaismies
tehtailee mielipiteitä
Ala-Malmilla on tekeillä Latokartanon pohjoisosan asemakaavan muutos. Kaavaalueella asuva Markku Rönkä on ottanut haasteekseen lähettää kaupunkisuunnitteluvirastoon joka päivä yhden kaavamuutosta koskevan mielipiteen niin kauan kuin
mielipiteenilmaisuaikaa on eli 28.10. saakka.
Markku Rönkä on ottanut kantaa muun muassa siihen, että kaavan esittelytekstissä kerrotaan, että
Malmin vanhan asemarakennuksen suojelutarve selvitetään ja Longinojan varressa sijaitsevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
pihapiirien kaavamääräyksiä täsmennetään. Rönkää kiinnostaa,
tarkoittaako täsmennys määräysten tiukennusta siitä, mitä tonteille
saadaan tehdä, vai lievennystä.
Rönkä pohtii myös muutosalueen
kartalla esiintyvää Yrjölän puistoa.
– Miksi se on mukana asemakaavamuutoksessa? Puistoa ei mainita ollenkaan asukkaille lähetetyssä
kirjeessä siinä kohdassa missä kerrotaan mitä alueelle suunnitellaan.
Rönkä epäilee, että puistosta on

tarkoitus kaavoittaa tontti Krishna-liikkeen temppelille, koska heille on luvattu temppelin rakentamiseen soveltuva tontti kävelymatkan
päässä entisestä Virkistyskeskuksesta.

Yksi kannanoton aihe on Malmin
liiketalousopiston parkkialue, joka
on nykyiseen käyttöönsä nähden
aivan liian pieni.
– Oppilaitokset toimivat kahdessa vuorossa, joten parkkialue on aamusta iltamyöhään ääriään myöten täynnä. Tämä heijastuu myös
lähialueiden kaduille, muun muassa Paavolantielle. Pahimpina aikoina koko Paavolantien kääntöpaikka on tukittu pysäköidyillä autoilla. Muutaman kerran on paikalle

on saatu pysäköinninvalvojia, mutta vaikutus on ollut varsin lyhytaikaista.
Rönkä kirjoittaa tilanteen olevan
pahin talviaikaan, kun opiskelijoiden autot kadun varressa estävät
auraamisen. Kun aura joutuu kiertämään useiden autojen pysäköityjä jonoja, tie kapenee niin kapeaksi,
että tontilta ei saa enää käännettyä
autoa tielle, vaan sitä pitää nitkutella edestakaisin kinosten välissä tielle päästäkseen.
Kaikki Röngän kannanotot kirjataan ja liitetään kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteiksi.
Kannanottoja ehtii kertyä lähes
parikymmentä.
Teija Loponen

Latokartanontietä ei pidä yksikaistaistaa
Kaupunkisuunnitteluvirasto
(KSV) valmistelee asemakaavan
muutosta Malmin Latokartanontien alueelle. Suunnitelmassa mainitaan Latokartanontien rajauksen
tarkistaminen. Asiasta mielipiteensä KSV:lle toimittanut Markku
Rönkä toivoo, ettei tämä ei tarkoita
paluuta suunnitelmiin kaventaa
Latokartanontie yksikaistaiseksi
suuntaansa.
Rönkä muistuttaa, että aikanaan,
kun tätä vaihtoehtoa tutkittiin,
suunnittelun lähtökohta oli luoda
Malmille uusi sisääntuloväylä

Pukinmäen kautta. Tässä törmättiin
käytännön mahdottomuuteen
hotelli Avionin kohdalla Malminkaarella, kun tilaa liikenneympyräratkaisuihin ei ole ja risteävät ajolinjat suhteessa liikenteen vilkkauteen eivät voisi toimia.
Latokartanontiellä liikkuu 36 000
ajoneuvoa vuorokaudessa ja se toimii hyvin yksikaistaisena Longinojaan asti. Heti Longinojan jälkeen tulee käännösmahdollisuus
oikealle, sitten vasemmalle, paikalla on bussipysäkki ja lopulta Vilppulantien risteys. Mikäli käytössä
olisi vain yksi kaista, mikä tahansa

kääntyvä ajoneuvo jumittaisi koko
tien aina kehätielle asti.
Malmilaismies huomauttaa, että
ruuhka-aikana jalankulkijoita tulee lähes jatkuvana virtana aseman
suunnasta ja joskus vain yksi ajoneuvo ehtii valojen aikana kääntyä
Vilppulantielle toisten jonottaessa
sen takana. Ilman toista kaistaa liikenne jumiutuisi täysin.

Markku Rönkä haluaisi myös tietää, onko Latokartanonkaarelle
Vilppulantien lähistölle tulossa
meluaitaa.
Teija Loponen

Orkla Foods Finland Oy ei
saa myydä Tortelloni Con Basilico -pakasteaterioita, joista
puuttuu suomenkieliset pakkausmerkinnät. Lain mukaan
pakkauksesta täytyy selvitä
suomen kielellä, mitä tuote
Poistettu tuote-erä
on tämän näköisissä
sisältää.
pakkauksissa.
Takaisinveto koske erää,
jonka parasta ennen päiväys
on 25.4.2014. Kuluttajat voivat palauttaa tuotteen lähimpään
tuotetta myyvään kauppaan. Asiaa hoitaa Viikin Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa ylitarkastaja Tuulikki Lehto. PP

Rudus saa lisäaikaa
Viikintie 33–35:ssä oleva Rudus Oy:n murskaus- ja lajitteluasema saa toimia paikallaan 30.6.2017 saakka.
Rudus Oy haki vuokralle jatkoaikaa vuoden 2017 loppuun
asti, mutta kiinteistölautakunta päätyi lyhyempään periodiin,
koska alueella toimivien Suomen Hyötykeskus Oy:n, Betset
Oy:n sekä Lassila & Tikanoja Oyj:n vuokrasopimukset päättyvät myös 30.6.2017.
Alueella on vireillä asemakaavoitus. Tällä hetkellä sen valmistelu on keskeytetty. PP

Mopo ja pyörä kolaroivat
Pihlajamäki

Mopoilija ja polkupyöräilijä törmäsivät toisiinsa Pihlajamäessä viime viikon maanantaina kello 15.40 aikaan. Mopoilija
oli tulossa Johtokivenpolkua pitkin ja ajoi Pihlajanmäentien
alittavaan tunneliin. Tunnelista tultuaan mopoon törmäsi vasemmalta puolelta kevyen liikenteen väylää saapunut polkupyöräilijä.
Pyöräilijä lensi katukivetykseen ja sai päähänsä avohaavan.
Ambulanssi vei hänet sairaalaan. Mopoilijalle ei käynyt kuinkaan. Kulkupelit saivat vaurioita. PP

Rattijuoppo risteyksessä
Ala-Tikkurila

Kuljettaja pysäytti autonsa keskelle Tikkuritien ja Tikkurikujan risteystä. Tekoa todistamaan sattui poliisipartio, joka päätti puhalluttaa parkkeeraajan. Hän oli 1,5 promillen humalassa. PP

Poliisi törmäsi samaan
kuskiin kolmesti
Viikinmäki, Savela

Henkilöautoilija narahti kolme kertaa kortitta ajosta viime
torstaina. Ensimmäisen kerran poliisi pysäytti kuljettajan Sörnäisten tuntumassa Vaasankadulla ennen aamunkoita kello 02.15.
Reilu seitsemän tuntia myöhemmin kello 09.39 kuski oli
päässyt jo Viikinmäen Hernepellontielle, jossa matka tyssäsi
taas poliisin tultua tielle.
Auto-addikti ei piitannut lakipykälistä, sillä iltaviideltä hän
kaasutteli poliisin haaviin Savelan Ratavallintiellä. Nyt asiaa
tutkitaan nimikkeellä kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. PP

Or kla Foods Fi n lan d Oy

Pirjo Pihlajamaa
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REMONTTIALE

Lähitieto.
Siitä ihmiset tykkää!
iloisten ilmeiden pikkujoulut ja
tykypäivät Pohjois-Helsingissä
Jousiammunta,
kiipeily, keilaus,
hyvän olon tunti.

Asahi, veitsenheitto,
mosalympialaiset,
puhallusputket.

UUTUUS: intialainen
päähieronta, syvärentoutus, PinMeUp.

Kaikki nämä ja
paaaljon muuta
GSM 044 3080 022

●
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Koillis-Helsingin Lähitieto

KoillisHelsingin
Lähitieto

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560

Ke 23.10. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta, Kastejuhla,
Jorma Lahikainen
La 26.10. 14.00-16.00 Dinosaurus päivä lapsille,
Pekka Reinikainen
La 26.10. 18.00-22.00 Nuorten-ilta
Su 27.10. 11.00 Jumalanpalvelus, Veijo Kähkönen,
Kaiku-kuoro
Su 27.10. 14.30 Latinokokous
Su 27.10. 18.00 Pyhän Hengen-ilta, Jari Vahtera ja
ylistys-ryhmä
Ti 29.10. 13.00 Päiväseurat, Reijo Hirvonen, Kalle
Hirvonen ja Maranata lauluryhmä
Ke 30.10. 19.00 Rukousilta, Kari Eerola
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Tuorein KoillisHelsingin Lähitieto
-lehti löytyy lehtitelineestä Malmintorin
kauppakeskuksen
toisesta kerroksesta
Plaza Mocca kahvilan
vierestä sekä Malmin
Novan Citymarketin
edestä.
Tule tapaamaan
lehden toimitusta
tiistaisin ja
perjantaisin
Malmintorin
kauppakeskuksessa
kahvila Plaza
Moccaan
klo 10–11.

-50%
-40%
-30%
Pääkaupunkiseudun suurin kultasepänliike

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

www.korupaja.fi
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Jouko-linjat lopetetaan,
tilalle neljä uutuuslinjaa
Nykymuotoiset Jouko-kaupunginosalinjat J61–J75 lopetetaan
tämän vuoden lopussa, eli 31.12.2013. Täysin vaille erikoisreittisiä linjoja ei kuitenkaan jäädä, sille joukot korvataan vuoden
alusta alkaen uusilla pienkalustolinjoilla.
Linja 701 kulkee reittiä Malmi – Pihlajamäki – Pihlajisto –
Viikki. Linja 702: Malmi – Pukinmäki – Savela, 703: Malmi – Tapaninvainio – Siltamäki – Suutarila ja linja 705: Malmi – Puistola – Heikinlaakso – Jakomäki.
Nämä linjat liikennöivät Joukon tapaan arkisin noin klo 8–16
tunnin välein.
Joukkoliikennesuunnittelija Ville Lepistö HSL:stä kertoo,
että aluksi uudessa järjestelmässä ei Malmin alueelle ole tulossa kutsuohjattua joukkoliikennettä.
– Uudet pienkalustolinjat kattavat suurimman osan nykyisen
kutsulinjan J74 alueesta, mutta muutamia alueita jää valitettavasti ulkopuolelle. Kun saamme vuoden 2014 alusta tarkkaa
tietoa uusien linjojen matkustajamääristä ja ajoajoista, selvitämme mahdollisuuksia reittien muuttamiseen tarvittaessa,
Lepistö kertoo.
Kutsuplus -palvelua voidaan mahdollisesti noin vuoden kuluttua laajentaa Malmin alueelle.

Ruoan tuhlaus kuriin kouluissa
Syön mitä otan -kampanjalla
pyritään vähentämään
kouluravintoloissa syntyvän
biojätteen määrää. Kampanja
on käynnissä peruskouluissa,
lukioissa ja Stadin
ammattiopistossa.
Tavoitteena on vähentää tänä vuonna
biojätteen määrää neljällä prosentilla
vuoteen 2012 verrattuna. Tavoitteen

toteuttamiseen osallistuvat sekä oppilaat, opettajat, että keittiön henkilökunta.
Biojätteen määrään voivat kaikki yhdessä vaikuttaa toimimalla niin, että
kukaan ei jätä ruokaa lautaselle, vaan
se syödään mitä otetaan. Jätteiden
määrää voidaan vähentää myös linjastossa ja keittiössä arvioimalla mahdollisimman tarkkaan se, miten paljon
ruokaa valmistetaan ja laitetaan esille.

Tiedon siitä, paljonko ruokailijoita kunakin päivänä on, tulee kulkea koulun
sisällä, jotta keittiössä osataan varautua eri tilanteisiin.
Opetusvirasto kokoaa ensi vuoden
keväällä koulujen ja oppilaitosten raporttien pohjalta koko Syön mitä otan
-kampanjan tulokset. Tavoitteena on
saada aikaan pysyvä kulttuurin muutos, ei vain hetkellisesti hyviä tuloksia.
TL

Patr i k Li n dström

Teija Loponen

Linjakartasto kertoo uusien
pienkalustolinjojen reitit. Uudet linjat
otetaan käyttöön vuoden alusta.

HSL

Koillis-Helsingissä Helsingin kaupungin aluerakentamiskohteita ovat Malmin Ormuspelto, Viikki ja kuvassa
näkyvä Alppikylä.

Talousarvioehdotus:

Veroäyri pysyy ennallaan

Kehykset: Lafont

26v
XX v.
SYNTTÄRIT
10.10-10.11
SYNTTÄRITpresidenttiehdokas
Vähemmistövaltuutettu,
JUHLAN KUNNIAKSI
XX.–XX.X. Tervetuloa juhlimaan
TARJOAMME
liikkeemme synttäreitä
JUHLAN
KUNNIAKSI
-30%
TARJOAMME XXXXX ja katsomaan myös

EVA BIAUDET
Linsseistä
XXX XX XXX

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.

Helsingin kunnallisvero säilyy 18,5
prosentissa ja
kaupungin menoihin
kuluu 4,6 miljardia
euroa vuonna
2014, ilmenee
kaupunginjohtaja
Jussi Pajusen
tekemästä tuoreesta
talousarvioehdotuksesta.

joonaa, kaupunkisuunnittelu ja kiinteistötoimi 317 miljoonaa euroa.
Taloussuunnitelmakaudella 2014 –
2016 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 100 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi rakennusten ja osakkeiden myyntitavoite on 25 miljoonaa euroa.
Helsinki ottaa ensi vuonna lainaa
260 miljoonaa euroa ja investoi 435
miljoonalla eurolla.
Ensi vuonna kaupunki kunnostaa
ja korjaa kymmeniä päiväkoteja ja
kouluja. Liikuntarakentamiseen aiotaan varata 10,7 miljoonaa euroa.
Siitä 7 miljoonaa kuluu liikuntapaikkojen perusparannuksiin.

Talousarvioehdotus ennakoi kunnallisveroja kertyvän ensi vuonna
2 446 miljoonaa euroa, yhteisöveroja
270 miljoonaa euroa, kiinteistöveroja
205 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 255 miljoonaa euroa.
Kaupungin toimintamenot ovat
kaikkiaan 4 669 miljoonaa euroa.
Potista 2,1 miljardia kuluu sosiaali- ja terveysviraston palveluihin, erikoissairaanhoitoon ja toimeentulotukeen. Opetusvirasto ottaa 656
miljoonaa euroa ja varhaiskasvatusvirasto 368 miljoonaa euroa. Rakennus- ja ympäristötoimi syö 658 mil-

Talousarvioehdotuksessa on
ensimmäistä kertaa liitteenä kymmenen vuoden investointiohjelma.
Kymmenen vuoden aikana Helsinki aikoo muun muassa lisätä runsaasti pyöräily- ja jalankulkuväyliä
sekä jatkaa Kruunusiltojen valmistelua. Keskustakirjaston rakentamiseen Helsinki varautuu 50 prosentin
osuudella.
HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat taloussuunnitelmakaudella
447,8 miljoonaa euroa.
Helsinki haluaa aktivoida nuoria ja
suuntaa enemmän palveluja nuorille.

Asukkaita Helsingissä
oli vuoden 2013
alkaessa 603 700.
Ammatillisiin oppilaitoksiin investoidaan seuraavien kymmenen vuoden
aikana 200 miljoonaa euroa.

Asukkaita Helsingissä oli vuoden
2013 alkaessa 603 700. Helsinkiläiset voivat Pajusen mukaan osallistua
kaupungin asioiden käsittelyyn aiempaa helpommin.
Vuoden vaihteessa kaupunginkansliassa aloittaa osallisuus- ja neuvontayksikkö, joka tulee lisäämään vuorovaikutusta helsinkiläisten kanssa ja
viemään eteenpäin uusia demokratiahankkeita. Nuorille tarkoitettu Ruuti-osallistumishanke vakiinnutetaan.
Työntekijöistään Pajunen sanoo,
että kaupungin vakinaisen henkilöstön aseman turvaaminen edellyttää
henkilöstöltä valmiutta siirtyä tarvittaessa tehtävästä ja toimintayksiköstä, myös virastosta tai liikelaitoksesta toiseen.
Talousarvioehdotusta käsittelee
tässä kuussa kaupunginhallitus ja
marraskuussa valtuusto.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

23.10.2013
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K-citymarket MALMI
on EDULLINEN KAUPPA!

Perjantaina 25.10.
klo 11-18.
Marian Konditoria - TUOREEN LÄHILEIVÄN LÄHETTILÄS on avannut tiloissamme uuden jauholeipomon!
Luvassa on siis aitoja makuja, tuoksuja ja tuoreutta, kuohkeutta ja kauneutta
- AITOA LÄHILEIPÄÄ siis!
Tarjoukset voimassa to-su 24.-27.10. ellei toisin mainita.
JUURESPUSSIT 2 kg
punajuuri, porkkana ja lanttu
Suomi

HK porsaan
ULKOFILEE
n. 1,5 kg

99
4

99
0

kg

9 95
kg

KERÄKAALI
Suomi

9
6
0
kg

Lihamestarin
takuumurea
NAUDAN
ENTRÉCOTE

5
9
13
kg

Suomalainen
LAMPAAN
KEITTOLIHA
Tarjous voimassa to-la

5
9
12
kg

Oman
Savustamon
SAVULOHIFILEE
Tarjous voimassa to-la

5
9
12

Tuore kokonainen
SIIKA
Suomi kasvatettu
Tarjous voimassa to-la

!

5
9
10

ERÄ

rs

kg

MAALAISMUNAT
10 kpl
580 g

9
9
0

rs
(1,71/kg)

Valio PROfeel PROTEIINIJOGURTTIJUOMAT 2,5 dl.
3,10 / 3 kpl. (4,13/l)
Yksittäin 1,55 (6,20/l)

Ota 3 - maksa 2

HELSINKI MALMI, Kauppakeskus MALMIN NOVA
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
www.k-citymarket.fi

Atria takuumurea
NAUDAN
SISÄPAISTI

pussi
(0,50/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.

Fani teki Olavi Virrasta kirjan
Suurmetsässä asuva Rami Kokko on toimittanut Olavi Virrasta kirjan nimeltä ”Hurmio! Muistojen Ola”.
Virran elämästä hänelle ovat kertoneet Eino Grön, Ossi Runne, Vieno Kekkonen, Reino Laine ja yli kymmenen
muuta muusikkolegendan tuntijaa.
Pi rjo Pi h lajamaa

1. Millainen on ensimmäinen oma muistosi Olavi
Virran musiikista?

– Joskus 8-vuotiaana tykkäsin ruveta kuuntelemaan
häntä radiosta. Ihan tarkkoja muistikuvia sieltä ajoilta
ei ole, mutta sen jälkeen lähdin ostamaan kasetteja.

2. Se oli siis heti menoa?

– Oli joo. Totta kai muutakin musiikkia tuli kuunneltua ja välillä on ollut pitkiä
pausseja, etten ole kuunnellut lainkaan Olavi Virtaa,
mutta aina häneen on tauon
jälkeen taas palattu.
3. Mikä Olavi Virrassa viehättää?

– Ääni tietysti ja tulkinta.
Se on niin hienostunutta, että sitä tuskin huomaa, kuinka haluttuja kohtia on painotettu aavistuksen verran.
Ehkä ennen laulajat osasivat ajatella, että laulun pitää kestää monta kuuntelukertaa. Virran 600 äänitteestä on pari mennyt huonommin. Yksi on vuodelta
-54 Elämä voi antaa enemmän ja toinen on Syvä meri
vuodelta -60. Hän tulkitsee
niissä yhden sanan kuin paraskin oopperalaulaja.
4. Mikä on mielestäsi hänen paras tulkintansa?

– Jos pakko on valita, niin
Yö kerran unhoa annoit. Ainoa, jonka hän levytti kolme kertaa.

HENKILÖTIETO

Osalle lähetin kirjeen ja he
soittivat minulle.

• Rami Kokko, s.
30.6.1966, Kotka
• Asuu Suurmetsässä
Tiina-vaimon ja 19- ja
10-v. poikien kanssa.
• Postilajittelijana
Itellalla.
• Harrastukset piirtäminen, kirjoittaminen
ja historia.
• Elämän tarkoitus?
Ikävän karkoitus.

9. Millainen ihminen oli
Olavi Virta julkisuuden ulkopuolella?

7. Löysitkö jotakin uutta ja
ennen julkaisematonta tietoa?

Rami Kokko on saanut kirjastaan hyvää palautetta. — Asiantuntijat kuten Ossi Runne
ovat sanoneet, että se on paras tähänastisista Virta-teoksista.

5. Hopeinen kuu ei noussut sinulla kärkeen?

– Se on kyllä hypnotisoinut Suomen kansan aika
hyvin, mutta sitä on kuultu

niin monta kertaa, ja on paljon hyviä, harvinaisempiakin äänitteitä.
6. Miksi ja milloin päätit
tehdä laulajalegendasta

kirjan?

– Askartelin sitä jo 2000luvun alussa. Vuonna 2010
aloin haastatella ja tehdä
omaa tutkimustyötä.

– Kyllä sitä löytyi. Ei teosta olisi muuten tehtykään,
koska Virrasta on julkaistu
jo kolme kirjaa. Esimerkiksi sellainen suosittu legenda
ei ole totta, että Virta olisi
suorittaessaan yhdyskuntapalvelua rattijuoppoudesta
Seutulan lentokentällä tehnyt puntisreissun eli karannut luvatta pyykkiautolla Kulttuuritalolle levyttämään. Levyttäminen oli ilmeisesti sovittu juttu.
8. Haastattelit ison joukon
musiikintuntijoita. Oliko
heitä vaikea ylipuhua mukaan?

– Ei. He tulivat mielellään
mukaan, kun vain sain heidät ensin kiinni puhelimitse.

Auttamisen iloa
Malmittaret on kahdeksan vuotta sitten
perustettu naisleijonien klubi, joka toimii
Malmin alueella. Klubimme on olemassaolonsa aikana ehtinyt osallistua monenlaiseen yhteistoimintaan ja järjestää erilaisia
hyväntekeväisyystempauksia. Niiden tuotoilla olemme avustaneet alueemme vanhuksia,
sekä auttaneet seurakunnan ja sosiaaliviraston kautta vähävaraisia, tai syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria.
Vuoden aikana järjestämme yleensä kaksi konserttia. Joulukonsertin tuotolla tuemme alueen lapsia ja nuoria. Jo useana vuonna
olemme hankkineet joululahjoja, jotka seura-

Teija
MertarantaLöppönen,
klubipresidentti
2013–2014

kunnan diakoniatyöntekijät välittävät eteenpäin. Siihen osallistumme suurella ilolla tänäkin jouluna.
Lisäksi jaamme yksittäisiä avustuksia niitä
tarvitseville. Myös alueen kouluille ja nuorisotalolle meillä on ollut ilo tarjota heidän toivomaansa tukea esimerkiksi tavaralahjoituksin. Keväisen veteraanikonsertin tuotto käytetään vanhusten tukemiseen.
Malmittaret haluavat palvella myös käytännössä ja sitä teemme muun muassa avustamalla vanhusten hoitokotien asukkaita tulemaan konsertteihimme Malmin kirkkoon.
Syystien palvelukeskuksessa käymme laulamassa joululauluja vanhusten kanssa. Viime
keväänä järjestimme äitienpäivätapahtuman,
jonka uskomme saavan jatkoa.
Marraskuussa Malmittaret osallistuvat sekä Nenäpäivään että Auta lasta – auta perhettä -keräykseen. Jos siis näet Malmin Prisman edustalla punaisella nenällä varustettuja
iloisia kerääjiä, tule juttelemaan ja lahjoitta-

maan lantteja hyvään tarkoitukseen. Adventin aattona ostoksilla käydessäsi voit ostaa
yhden ylimääräisen tuotteen ja tuoda sen leijonakärryyn lahjoitettavaksi Ensi- ja Turvakotien Liiton turvakotiin
siellä jouluaan viettävien
iloksi.
Auttaminen on paras ilo!

Malmittaretklubin Maija Lintumäki ja joensuulaiseen Kalevaiset-klubiin kuuluva Seppo Pieviläinen iloisina
Nenäpäiväkerääjinä.

– Minä en tavannut häntä,
mutta muut kertoivat, että
hän oli mahdottoman mukava seuramies, ja jos hän
oli ottanut napsua, niin sitten hän vasta mukava olikin. Hän aloitti ryyppäämisen kaiketi 40-vuotiaana. Sitä voi pähkäillä, että miksi.
Johtuiko se menestymisestä
ja pääsystä tuotantopäälliköksi vai mistä?

10. Onko teos nyt täysin
valmis ja saako sitä jostakin?

– Painos on loppunut, kun
tein omakustanteen. Pasilan kirjastossa on yksi kappale. Etsin kirjalle nyt kustantajaa.

11. Onko kustantajan löytäminen vaikeaa?

– Juu tai kukaan ei ole vielä
ilmoittanut innostuneensa.
12. Jos löydät kustantajan,
paljonko luulet, että kirjaa
kannatta painaa?

– Vaikea sanoa, olen asiassa maallikko. Edelliset
ovat myyneet hyvin. Olavi
Virran syntymästä tulee sata vuotta 2015, joten voisi
luulla, että joku kustantamo katsoo tässä olevan hyvän sauman.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Lelulahja
terveysasemalle
Lasten on
mukavampi
odottaa pääsyä
vastaanotolle, jos
odotushuoneessa
on kivoja leluja.
M L L Tapaninkylän
varapuheenjohtaja Maija
Goebel otti viime keväänä
Suutarilan terveysaseman
lastenneuvolassa käydessään puheeksi odotustilojen
lelutilanteen terveydenhoitaja Tuija Rosvallin kanssa.

Siitä  syntyi idea järjestää
lelukeräys jossain paikallisyhdistyksen tapahtumassa.
– Luonteva tapa hoitaa keräys oli ottaa se MLL:n Tapaninkylän syyskirppiksen yhteyteen, jolloin leluja
voitiin tuoda keräyspisteeseen kolme tuntia kestäneen
kirppiksen ajan. Leluja tuli
paljon myös kirppismyyjiltä
varsinaisen myynnin päätyttyä, iloitsee Hanna Malinen
MLL:stä.

Leluista valikoitiin sopivimmat terveysaseman
käyttöön. Odotustilaan

valittiin isoja leluja, joissa ei ole irtoavia pikkuosia
eikä vaihdettavia paristoja.
Mukaan otettiin myös kolme kassillista kirjoja. Kirjat käydään vielä terveysasemalla läpi ja vähän vanhemmille lapsille sopivat
kirjat lahjoitetaan edelleen
lähialueen päiväkoteihin.
– Loput keräyksessä saadut lelut toimitetaan marraskuussa Helsinkiin avattavaan MLL:n Uudenmaan
piirin second hand shoppiin,
valistaa Malinen.
Hanna Malinen toimitti lelut terveysasemalle vii-

me keskiviikkona, siellä ne
vastaanotti terveydenhoitaja Tuija Rosvall. Terveysasemalla oltiin erittäin kiitollisia keräyksestä ja lelut pääsevät heti käyttöön.
Teija Loponen

Hanna Malinen toimitti
terveysasemalle ison
jätesäkillisen leluja
ja kolme kassillista
kirjoja, kaikki eivät edes
kuvaan mahtuneet. Tuija
Rosvall oli mielissään
lapsipotilaiden
puolesta.

PIRJO PIHLAJAMAA

Hiljaisuuden ja matkakumppanuuden
retriitti ”Lempeän katseesi alla”
Heponiemen hiljaisuuden keskuksessa
Karjalohjalla 15.–17.11. Hinta 125 € +
matkat (kimppakyydit, jos mahdollista).
Ilmoittautuminen 31.10. mennessä, Merja
Saviniemi p. 09 2340 4532. Virikepuheen
tilalla ohjattua työskentelyä, jonka pohjalta
mahdollisuus lyhyeen jakamiseen. Ensisijaisesti kritoryhmiä käyneille/helsinkiläisille, muutkin huomioidaan.

Riihenkulmanpolun päässä voi tänäkin päivänä aistia vanhan ajan tunnelmaa, sillä
vanhoja rakennuksia on yhä olemassa ja nykyiset vuokralaiset pitävät niistä huolta.

Strömsiä saa
yhä edelleen muistella
Ala-Malmi
Viime lehden juttu
alamalmilaisen
Strömsin tilan entisten
asukkaiden kokoon
tumisesta Riihenkul
manpolulle poiki lisää
muistoja.
Pihlajamäessä nykyisin
asuvan Matti Kulon lapsuus vierähti Strömsin tilan
naapurin jo puretussa talossa, joka sijaitsi osoitteessa Pihlajamäentie 45. Matti Kulolle on jäänyt mieleen muun muassa sota-ajat
alkaen vuodesta 1939.
– Strömsin ohi kouluun
kulkiessa näkyi siellä venäläisiä vankeja. He asuivat
pajan yläkerrassa. Alhaalla
takoi seppä töitään. Vangit
olivat luottovankeja, sillä he
saivat kulkea vapaasti pilketehtaalle pilkkomaan pilkkeitä, Kulo kertoo.
Hevoslaitumet olivat suu-

ria. Laidun alkoi Pihlajamäen Aarnikasta jatkuen
Riihenkulmalle asti. Pehtori kulki pitkin tiluksia polkupyörällä. Pyöräily liittyy
Strömsiin myös toistella tapaa.
Tilalla asui Kasslinien perhe, jonka pojissa oli kilpapyöräilijöitä. Heistä kuuluisin oli Onni Kasslin, joka osallistui olympialaisiinkin kaksi kertaa. Hänen
veljensä Veikko muutti pari
vuotta sitten Tapaninkylästä Oulunkylään.
– Siellä ison notkon luona haarautuu tie ja kallion
päällä oli kuivuri. Sen vieressä oli hirsitalo, jossa asuivat Kasslinit. Talo paloi joku vuosi sitten. Kaupunki oli jo kunnostanut sitä,
mutta jättänyt remontin jostain syystä kesken, ihmettelee Kulo.
– Muistan kun leikimme
poikien kanssa, miten Kass-

linien äiti totesi, että ”sodat
eivät maailmasta lopu niin
kauan kuin pojat leikkivät
sotaleikkejä”.

Strömsin tilan pehtorin
talossa asuu nyt Kaisa Penttilä perheineen. Hän oli yksi
entisten asukkaiden koollekutsujista. Suunnitelmissa
on järjestää joskus uusi
tapaaminen.
Jos joku haluaa mukaan tapaamiseen tai jättää
Strömsiä koskevaa perinnetietoutta tai valokuvia jälkipolville, asiassa voi lähestyä
kirjeitse Penttilän taloyhtiötä osoitteella As Oy Leijonamieli, Riihenkulmanpolku 5, 00700 Helsinki.
Penttilää voi tavoitella iltaisin tai viikonloppuisin
myös puhelimitse numerosta 09 - 754 2668.
Pirjo
Pihlajamaa

Kansainvälisyyttä
Messu Pihlajamäen kirkossa su 27.10. klo
10. Monikulttuurinen kirkkopyhä. Kahvit.
Perhemessu Viikin kirkossa su 27.10.
klo 10. Lähetys- ja monikulttuurinen pyhä.
Saarnana tanssiryhmä Xaris Finlandin tanssisatu Ihmeellinen matka. Messun jälkeen
kaikenikäisten tanssipaja päivän teemoista.
Keittolounas (5e/aik., 2/lapsi, 12e/perhe).
Hiljainen viikkomessu Viikin kirkossa to
24.10. klo 17.30. Rauhan, ihmisoikeuksien
ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä.
Messu Jakomäen kirkossa su 3.11. klo 12.
Monikulttuurinen kirkkopyhä.
Lähetysilta Siltamäen seurakuntakodilla ti
12.11. klo 18. Miten naisen arvo lasketaan?
Tasausilta.
Matkailuilta Malmin kirkossa la 26.10. klo
18. ”Kanoottiretkellä Kanadassa – karhuja!”.
Kokemuksistaan kertoo Kaija Huhdankoski.
PyhäinPäivän tilaisuudet la
2.11.2013
Malmin seurakunta kutsuu vuoden aikana omaisensa ja läheisensä menettäneet
pyhäinpäivän kirkkotilaisuuteen. Juhlassa
luetaan lähimmän vuoden aikana kuolleiden
seurakuntalaisten nimet. Tilaisuudessa palaa tai sytytetään kynttilä poisnukkuneiden
muistoksi. Kirkkojuhla jossa vainajan nimi
luetaan, määräytyy hänen asuinpaikkansa
mukaan. Asian voi tarkastaa kirkkoherranvirastosta p. 09 2340 4400 ma–pe klo 9-15.

, 7.
Arkipäivän askelissa väsytään.
Elämässä on ristiriitoja, kiukkua ja pahaa mieltä. Viisautta
on rakentaa rauhaa ja sopua,
pyytää ja antaa anteeksi.
Silloin rakkaus valtaa alaa.

lähetys
Seurakuntapiireillä on oma nimikkolähetti tai -kohde. Lisäksi nuorisotyöllä on oma lähetyskohde. Lähetystyötä tuetaan keräämällä varoja
työalueille ja rukoilemalla lähetystyön ja -työntekijöiden puolesta.
Nimikkolähetit:
Katriina Mäkelä Senegalissa (Malmi
ja Pukinmäki)
Katri Niiranen-Kilasi Tansaniassa
(Tapanila ja Siltamäki)
Heidi Saito Hongkongissa (Puistola)
Nimikkokohteet:
Huumevieroituskoti Viiden Tuulen
Majatalo Taiwanilla (Pihlajamäki ja
Jakomäki)
Vammaisten tuki- ja koulutushanke
Mongoliassa (Viikki)
Senegalin koululaiset eli Senegalin
luterilaisen kirkon koulutyön hanke
(Nuorisotyö)
Haluatko ajankohtaisia kuulumisia
nimikkolähettien työstä ja työalueilta suoraan kotiisi tai sähköpostiisi?
Lähetystyön Uutiskirje on maksuton
ja ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Viimeisimmät Uutiskirjeet ovat luettavissa myös seurakunnan kotisivuilta.
Tilaukset lähetyssihteeriltä: p. 09 2340
4416, minna-sisko.makinen@evl.fi

Malmin kirkko, klo 18 (Hki 70, Hki 74, Hki
78)
Jakomäen kirkko, klo 12 (Hki 77)
Pihlajamäen kirkko, klo 16 (71)
Puistolan kirkko, klo 10 (Hki 75, Hki 76)
Pukinmäen seurakuntakoti, klo 18 (Hki 72)
Siltamäen seurakuntakoti, klo 12 (Hki 74)
Tapanilan kirkko, klo 12, (Hki 73)
Viikin kirkko, klo 10 (Hki 79, Hki 56)

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Uutisia
J ENNI TAPIONLINNA

Timo Uotila:

Tässä on muutamia päiväkirjamerkintöjäni lokakuulta 1953.

Ne on kirjoitettu unkarilaiseen seinäkalenteriin,
jonka sain isältäni, kuvanveistäjä Gunnar Uotilalta
Hän oli käynyt olympiakesänä 1952 kulttuurimatkalla Unkarissa. Matkaseurueessa oli mm. nuori kirjallisuuden tutkija Aarne Laurila, jonka me tunnemme nykyään ”Mr Malmina”. Laurila kirjoitti matkasta selostuksen Suomen Kuvalehteen otsikolla ”Csárdás on saanut uudet nuotit”.
Asuin Puistolassa Harjutiellä (nyk. Karrintie) isän, äidin, veljieni Ilkan ja Pekan sekä siskoni Lauran kanssa.
Sunnuntai
lokakuun 4. päivä 1953

+ 9 astetta, selkeää
Aamupäivällä tein käsinkirjoitettua lehteämme
nimeltä ”Viime tiedot”.
Jäin kotiin, kun muut lähtivät Sörnäisiin serkkuni Sirpan nimipäiville. Mannilan Matti tuli meille.
Menimme Mannilalle Valtatielle (nyk. Puistolanraitti). Kysyin Aallon Perttiä paikalle, mutta hän
oli sairaana. Hyppäsimme vauhditonta pituutta
(tulokset 222 cm ja 232 cm) ja vauhditonta kolmiloikkaa (668 cm ja 680 cm). Kävimme myös sisällä ja joimme kahvia. Illalla kotona umpisuoleni oli
kipeä. Pelleilimme merirosvo- ja koiranaamareilla.
Lauantai
lokakuun 10. päivä 1953

+ 6 astetta, pilvistä
Koulusta oli lupaa Aleksis Kiven päivänä. Kirjoitin taas ”Viime tietoja”. Matti ja Pertti tulivat
päivällä. Pelasimme maahockeyssa ”mestaruussarjaotteluja”. Isä kävi Kuusisaaressa veljensä luona
hakemassa lautoja ja elokuvakoneen. Olimme Ilkan kanssa myöhään illalla saunassa.
Sunnuntai
lokakuun 11. päivä 1953

Aamupäivällä tein ”Viime tietoja” ja luin läksyjä. Sitten Matti tuli meille. Pelasimme harjoituksia
maahockeyssa, korkeita ”laakeja” ym. Kenttä oli
kuraisessa kunnossa. Äiti oli illalla elokuvissa. Katsoimme elokuvakoneella kaksi filmirullaa, joilla oli
”Kotka ja haukkalintu”, ”Englanti”, ”Tähtisumu”, ”Lastenpäivät” ym.
Lauantai
lokakuun 17. päivä 1953

+ 8 astetta, pilvistä
Koulussa sain historiankokeesta 8 ja puoli (paras
oli 9).
Illalla pistin päälle hienot vaatteet ja lähdin Puistolan Marttojen 15 vuotisjuhliin Puistolan Urheilijain talolle. Siellä esiintyi mm. Reino Helismaa kitaroineen. Paikalla olivat kavereistani Matti, Arto
(Repen poika), Seppo, Kalevi ym.
Illalla myöhään kävin yksin saunassa.
Sunnuntai
lokakuun 18. päivä 1953

8 astetta, pilvistä
Laitoimme Ilkan ja Pekan kanssa vanhan kellarikuopan yli lautoja ja kävelimme niitä pitkin. Hyppäsimme vauhdittomia hyppyjä. Laskin kuukausien keskilämpötiloja. Illalla katselimme filmejä elokuvalaitteellamme. Valmistauduin algebran
kokeeseen.
Sunnuntai
lokakuun 25. päivä 1953

10 astetta, pilvistä
Aamulla ravistin sänkyvaatteita. Harjoittelin kemian laskuja. Ulkona hypin kolmiloikkaa ja
ajoin polkupyörällä Ilkan ja Pekan kanssa. Sitten
meille tuli kylään Milla Nieminen. Näyttelimme
hänellä koneellamme elokuvia. Kuuntelin radiosta
jännäriä ”Paul Templey”.

Kuvataiteilija Antti Huovinen oli ylpeä oppilaiden luovuudesta.

Jakomäen 9B taiteili
ammattitaiteilijan kanssa
Jakomäen peruskoulun ala-aulassa julkistettiin taideteos, jonka ovat
tehneet koulun 9B-luokkalaiset yhdessä vehmaalaisen kuvataiteilija
Antti Huovisen kanssa.

Antti Huovinen kertoi julkistamistilaisuudessa lokakuun ensimmäinen perjantai, että ensin tavoitteena
oli käydä 9B-luokan kanssa luonnossa etsimässä esimerkiksi käpyjä ja luoda
siltä pohjalta taideteos.
Koululaiset kuitenkin havainnoivat ympäristöään
laajemmin ja toivat retkeltä
myös ihmisten sinne jättämiä esineitä. Niinpä haasteeksi tuli yhdistää teokseen jotakin luonnosta ja
jotakin ihmisen tekemää.
– Ehkä se on teos, joka

kertoo eri ihmisille eri asioita, taiteilija Huovinen
pohti  teoksen julkistamistilaisuudessa Jakomäen
yläkoulun ala-aulassa.
Sekä opettajat että oppilaat olivat tyytyväisiä projektiin, jota koordinoi Silmu-verkosto ry.
– Silmu-verkoston tavoitteena on ollut antaa Jakomäessä asuville lapsille ja
nuorille mahdollisuus löytää äänensä ja keinoja ilmaista itseään sekä tutustuttaa taiteilijoita lähiössä
asuvien lasten arkeen, ker-

too Silmu-verkoston toiminnanjohtaja Eva Sarsa.
– Olemme erittäin iloisia
yhteistyöstä koulun kanssa ja kiitollisia sekä Taiteen edistämiskeskuksen
että Osuuskunta Kanslian
rahallisesta panostuksesta,
jonka avulla olemme voineet palkata taiteilijat projektiin.

Projekti jatkuu lokakuun
ajan kolmen muun ammattitaiteilijan panostuksella.
Valokuvauksen, maalauksen, kirjoittamisen ja kehon

Haasteeksi tuli
yhdistää teokseen
jotakin luonnosta
ja jotakin ihmisen
tekemää.

kielen kautta yläkoulun
oppilaat avaavat uusia ovia
ilmaisussaan.
– Osa tuotoksista tulee
asukkaiden näkyviin. Osa
jää oppilaiden omaksi pääomaksi.
Pirjo Pihlajamaa

Pieksupolun koulun ja päiväkodin
miljoonakauppaan tuli viivytys
Pukinmäki

Helsingin kristillisen koulun
kannatusyhdistys ry on
ostamassa Pieksupolun
kiinteistöt, joissa toimii
nyt yksityinen Helsingin
kristillinen koulu ja
kunnallinen päiväkoti.
Kauppa-asia oli jo Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan esityslistalla, mutta lautakunta ei päässyt
käsittelemään myyntiä lainkaan.
– Esittelijä veti asian pois listalta
mainiten epäselvistä yksityiskohdista,
jotka hän haluaa vielä selvitellä ennen
lautakunnan käsittelyä, kertoo kiinteistölautakunnassa istuva Antti Hyt-

ti (sd) Tapulikaupungista.
Kun teksti on hiottu, tulee se uudelleen kiinteistölautakuntaan. Kauppaan kuuluu 3 477 neliömetrin kokoisen koulurakennuksen lisäksi viereinen 815 neliömetrin kokoinen päiväkotirakennus. Kauppaan sisältyy
sähkö-, vesi ja viemäriliittymät. Hinnaksi on esitetty 5 920 000 euroa.
Koulun arvon on määritellyt Newsec Valuation Oy. Sen mukaan koulun hintalappu on 4 960 000 ja päiväkodin 960 000 euroa.
Kaupan vahvistuttua Helsingin
kaupungin tilakeskus vuokraa koulun kannatusyhdistykseltä 555 neliömetrin verran päiväkotitilaa. Kuu-

kausivuokra on neliömetriltä 11,59
euroa. Tilakeskus vuokraa päiväkodin kaupungin varhaiskasvatusvirastolle ottamalla neliövuokran päälle
joka kuukausi asiantuntijapalkkiota
50 senttiä per neliö.
Koulu on valmistunut vuonna
1952, laajennettu 1982 ja peruskorjattu tänä vuonna.
Päiväkotirakennus on valmistunut
vuonna 1983. Rakennuksesta osa on
peruskorjattu koulun käyttöön.
Tällä hetkellä Helsingin kristillinen koulu on koulurakennuksessa ja
osassa päiväkotirakennusta kaupungin vuokralaisena.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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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.
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Miesten salibandyliiga

Erän pyörremyrsky
saapui Pasilaan myöhässä
Tapanilan Erän nuori
Salibandyliigan
joukkue maksoi
oppirahoja lauantain
paikallisklassikossa
SSV:tä vastaan, kun
ensimmäiset kaksi erää
joukkue sortui ihailemaan
naapurijoukkueen
tähtipelaajia.
2000-luvun menestynein salibandyjoukkue SSV jyräsi Erän
uinuessa jo 6–1-johtoon, kunnes
Erä-valmentaja Petteri Bergmanin taktiikkaan ja kokoonpanoon liittyneet muutokset toivat
sinisen pyörremyrskyn taas kaukaloon.
Eräläisittäin ottelun ikimuistoisin osuma nähtiin 6–2-tilanteessa, kun vasta 16-vuotias
Eero Nuutinen iski ensimmäisen Salibandyliiga-maalinsa ohi

maalivahtilegenda Henri Toivoniemen. Nuutinen hiipi salakavalasti vapaalyöntitilanteessa SSV:n maalille, sai pallon lapaansa ja kiersi näyttävästi Toivoniemen kaventaen lukemiksi
3–6.
Nuutisen onnistumisesta lisäpuhtia saanut Erä onnistui kolmannessa erässä nousemaan jo
kahden maalin päähän Viikingeistä, mutta Tommi Rosendahlin ylärimalaukausta lähemmäs lisäkavennusta joukkue ei
päässyt. Viime hetkillä SSV iski
7–4-loppunumerot tyhjään Erämaaliin.

Sinisten kotiinviemisiksi Mo–
san mäelle jäivät silti nousujohteinen ilta, oman pelin pysyminen tappioasemassakin koossa
ja vuonna 1997 syntyneen Nuutisen ensimmäinen liigamaali.
– Usein kun peliin lähtö on
näin huono, on suunnan muut-

taminen kesken pelin vaikeaa.
Nyt siinä onnistuttiin. Se on positiivinen asia. Totta kai pelasimme samalla voitosta, eikä se nyt
onnistunut, päävalmentaja Bergman puki joukkueen kaksijakoiset tunnelmat sanoiksi pelin jälkeen.

Tulevana viikonloppuna Salibandyliigassa kolmantena
majaileva Erä pelaa kaksi huippujännittävää kotiottelua Pasilan Urheiluhallissa.
Lauantaina klo 17.00 Erä
saa vastaansa sarjakutosen Esport Oilersin, päivää myöhemmin klo 16.00 vieraaksi saapuu
hallitseva Suomen mestari SPV,
joka on tässä vaiheessa kuluvaa
kautta vasta liigan runkosarjan
seitsemännellä sijalla. Tapanilan
Erän ja SPV:n välinen ottelu on
myös Ylen tv-ottelu.
Jyri Kivimäki

Erän kirivaihde
kaatoi turkulaiset
Mosahallin kotiyleisö sai viime keskiviikkona nähdä viidessä päivässä uudestisyntyneen
Erän. Turun Palloseura kaatui
maalein 9–4, ja otteet olivat eri
mallia kuin edellisessä tappiopelissä. Sinipaitojen otteiden
parantuminen oli myös kovasti
joukkueen päävalmentaja Petteri Bergmanin mieleen.
Erä–TPS ei ollut mikään läpihuutojuttu. Voiton eteen sai tehdä töitä. Avauserä päättyi tiukan
väännön jälkeen potilaasta pelaajaksi palanneen Sami Lehtisen maalilla kotijoukkueen 1–0
lukemiin.
Toisen erän alkupuoli näytti
huolestuttavalta, tepsiläiset teputtelivat 2–1 johtoon, kunnes
syksyn komeetta Tuomas Iiskola tasoitti ajassa 26.23 lukemiksi
2–2. Yksi illan sankareista, Lehtinen, ehätti vielä erän loppuhetkillä kuitata TPS:n johdon tasalukemiin 3–3.
Kolmannen erän alussa turkulaiset olivat karata johtoon,

mutta Erän maalivahti Santtu
Strandberg oli enemmän kuin
mies paikallaan. Hän koppasi
muutaman unelmapelastuksen
ja petasi joukkueelleen oivan
kirimahdollisuuden. Viestiin
vastasi Kasper Vainikka, joka
ajassa 46.06 vei kotijoukkueen
riemuisaan 4–3 johtoon.
Ketsuppipullon korkki aukesi, Erän Aaron Fagerholm, Jere
Oksanen, Tuomas Iiskola, Ilari Heikkinen ja Valtteri Vapola
tehtailivat maalin mieheen. Pelikellon näyttäessä 57.58 Erän
johtolukemat olivat kirkkaat
8–3.
TPS teki loppuhetkillä vielä
kosmeettisen 9–4 kavennuksen.
TPS:n nujertaminen nosti tässä vaiheessa Erän komeasti sarjataulukossa kakkoseksi, johtavan Tampereen Classicin jälkeen. Voittoisan ottelun jälkeen
Erän miehistö sai aloittaa hyvillä mielin valmistautumisen lauantaiseen paikallisklassikkoon
SSV:tä vastaan.
Heimo Laaksonen

KIEKKO-VANTAA
VS
SaPKo
SAVONLINNA

Perjantaina 25.10.
Klo 18.30 VALTTI AREENA
Jalkapallo naiset
Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 13 €, Lapset 8 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät,
invalidit, opiskelijat 10 € (Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)
VIP-KLUBI -lippu 80 € (sis. pääsylipun otteluun, ruoan ja juomat Vip-klubilla)
Aitio (Hinta neuvotellaan erikseen)
Perhelippu 1: Kaksi aikuista ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 35 €
Perhelippu 2: Yksi aikuinen ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 22 €

Miesten Salibandyliigaa
La 26.10. klo 17 Erä - Oilers
Su 27.10. klo 16 Erä - SPV
Otteluiden pelipaikkana:
Pasilan Urheiluhalli, Radiokatu 22
Lipunmyynti alkaa tuntia ennen ottelun alkua.
Aikuiset 13e
Lapset (7-15v), opiskelijat ja eläkeläiset 8e
Lisätiedot www.eraliiga.fi

Malmin kauniiden ja keltaisten
kausi sai arvoisensa päätöksen
Naisten 1 divisioonan viimeinen kierros pelattiin toissa sunnuntaina.
Malmin Palloseuran naiset kohtasivat Tapanilan tekonurmella upeassa
syyssäässä Vantaan Jalkapalloseura VJS:n naiset.
Joukkueiden edelliset
kohtaamiset ovat olleet tasaisia ja keväällä ensimmäisen koitoksen vei kotiinsa
MPS ja kesällä VJS, joten
tiukkaa peliä oli odotettavissa. Panosta pelistä ei
puuttunut, sillä voitto tiesi
sijoittumista neljänneksi lopullisessa sarjataulukossa.
Ottelu alkoi varsin vauhdikkaasti ja pallollinen hallinta tuntui olevan vierasjoukkueella, mutta mitään
vaarallista ei MPS:n maalia
vartioinutta Minja Lahdelmaa kohden saatu aikaan.
Edellisessä pelissä kadoksissa ollut työmoraali oli löytynyt ja hallinta alkoi pelin
vanhetessa siirtyä enemmän

ja enemmän Malmittarille.
Kun ottelua oli pelattu 23
minuuttia, osui pallo Malmin hyvän hyökkäyskuvion
päätteeksi VJS:n pelaajan
käteen ja ottelun päätuomari hetkeäkään epäröimättä
osoitti pilkkua rangaistuslaukauksen merkiksi. Rankkaria asettui ampumaan
Daisy Währn, eikä Daisy
erehtynyt. Tilanne 1–0.
Liekö johtomaalin syytä,
että MPS:n naisten ote hieman herpaantui ja vierailijat
pääsivät pyörittämään omia
kuvioitaan. Noin puolen
tunnin kohdalla pelin hallinta oli täysin VJS:n. Vierailijat tulivat joka suunnasta,
oli läpiajoja  ja kulmia, mut-

ta vahvan ottelun pelannut
Minja Lahdelma ja tolpat
olivat Malmittarien puolella.
Kun ensimmäistä puoliaikaa oli pari minuuttia pelaamatta, sekoittivat Sanni
Siltalan upeat harhautukset vastustajan rivit ja oivallinen syöttö puolustajien selän taakse vapautti Daisyn
toistamiseen pahantekoon.
Ja puoliajalle mentiin Malmin kauniiden & keltaisten
2–0 johdossa.

Toiselle puoliajalle VJS tuli
ryminällä ja tuoreita jalkoja
haettiin vaihtopenkiltä. Tilanteita syntyikin MPS:n
maalille, mutta peli pysyi
2–0 lukemissa aina ottelun

73 minuutille. Silloin Vilma
Väisänen kavensi hyvän kuvion numeroihin 2–1.
Kumpikin joukkue sai vielä ottelun vanhetessa luotua
muutamia maalintekopaikkoja, mutta kello teki vääjäämättä työtään kotijoukkueen eduksi. Ja niin pisteet
jäivät Malmille.

Lopullisessa sarjataulukossa viime kauden jälkeen
2. divisioonasta nousseet
Malmin kauniit & keltaiset sijoittuivat neljänneksi.
Malmin Palloseuran naiset
kiittävät kaikkia tukijoitaan
ja kannustusjoukkojaan
upeasta kaudesta 2013.
Kari Silfver

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Soinisen innostuneet välkkärit
Nusayba, Oliver, Badrya, Mahamad,
Roosa, Heidir ja kuvasta puuttuva
Netta vetivät seminaariväelle
vauhdikkaan ja hauskan
taukojumpan.

Liikkuva koulu
ohjelma kolme
suurta tavoitetta:

1

Viihtyisämpiä
koulupäiviä.
Liikkuvissa kouluissa
tehdään yhdessä,
otetaan oppilaat mukaan
suunnitteluun, ajatellaan
asioita uudella tavalla.
Monessa koulussa tämän
on huomattu parantavan
yleistä kouluviihtyvyyttä.

Vahva edustus Liikkuva
koulu -seminaarissa
Liikkuvissa kouluissa lisätään
liikettä koulu-päivään. Tavoitteena on aktiivisempi koulupäivä ja hyvinvoiva koululainen.
Näitä asioita pohdittiin valtakunnallisessa Liikkuva koulu -seminaarissa
(LK)lokakuun alussa. Liikkuva koulu
-ohjelma on osa hallitusohjelmaa ja sen
rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuu
riministeriö. Mukana on 500 koulua.
Helsingissä toimintaan osallistuu vasta muutamia kouluja. Näiden tueksi on
palkattu liikunnanohjaajia, jotka auttavat opettajia ja oppilaita toiminnassa
niin koulun arjessa kuin tapahtumissakin.
Koillisen koulut olivat vahvasti edustettuna seminaarissa. Pihlajamäen alaasteen koulun ja Soinisen koulun oppilasryhmät vetivät seminaariväelle taukojumpat.  
Pukinmäen peruskoulun Niilo Kotkas-

lahti osallistui arvovaltaiseen paneelikeskusteluun. Opetushallituksen ylijohtaja
Petri Pohjonen johti keskustelua ja antoi Niilolle tittelin ”ainoa asiantuntija”.
Mukana keskustelussa oli myös muun
muassa Kimmo Nykänen Valo ry:stä,
LK-ohjelmajohtaja Antti Blom ja opetusneuvos Matti Pietilä Opetushallituksesta. Niilon viisaat puheenvuorot saivat
koko salin aplodeeraamaan. Loppukaneetiksi Niilo ehdotti käytännön toimenpiteitä yläkoululaisten liikuttamiseksi:
– Voitaisiin kokeilla järjestää pieniä välituntikisoja, mistä saisi palkintoja ja lisätään liikunnan määrää liikkumalla oppitunneilla.
Opetusministeri Krista Kiuru osallistui
myös seminaariin jakamalla Liikkuva
koulu -palkinnot. Tänä vuonna ne menivät Kalajoelle, Heinolaan ja Espooseen.
Olisiko ensi vuonna Helsingin vuoro pokata palkintoja? Suunta on oikea, monen helsinkiläisen koulun toimintakulttuuri on vahvassa muutoksessa liikun-

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

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna
Puh. 040 746 8532

1580e

2

iikkuminen
auttaa oppimaan.
Uusimpien tutkimusten
mukaan liikkuminen
koulupäivän aikana
on yhteydessä hyvään
koulumenestykseen.
Liikkuminen vaikuttaa
erityisesti koululaisten
tiedolliseen toimintaan
kuten muistiin ja
toiminnanohjaukseen.

3

Opetusministeri Krista Kiuru, oppilas Niilo
Kotkaslahti Pukinmäen peruskoulusta ja Liikkuva
koulu -ohjelmajohtaja Antti Blom onnistuneen ja
innovatiivisen seminaarin jälkeen yhteiskuvassa.

yörauhaa luokkiin.
Liikkuvien koulujen
henkilökunta on
raportoinut työrauhan
parantumisesta.
”Välituntien valvominen on
tullut helpommaksi, kun
oppilailla on mieluisaa
tekemistä ja kahnaukset
ovat vähentyneet”, kertoi
eräs opettaja Liikkuva
koulu -kokemuksiaan.

nan lisäämiseksi. Liikkuvaa koulua tehdään yhdessä!

Lisätietoa netistä

Sanna Kotkaslahti

www.liikkuvakoulu.fi

Viihtyisä Viikinmäki
Asunto Oy Helsingin

Asunto Oy Helsingin

Henrik Lättiläisen katu 23, 00710 Helsinki

Harjannetie 17, 00710 Helsinki

SINISIMPUKKA

VUOLLEJOKISIMPUKKA

Harvinaisuus! Viikinmäkeen
rakennettavaan kerrostaloon
on tuotu pientalon hyviä
ominaisuuksia. Kaikki asunnot
aukeavat vähintään kolmeen
ilmansuuntaan. Vesikiertoinen
lattialämmitys parantaa
asuntojen kalustettavuutta.
Yhtiön autopaikat sijaitsevat
pääosin läheisessä pysäköintihallissa. Vantaanjoen upeat
maisemat ja puistoalueet
ovat aivan vieressä. Tontti on
vuokrattu Helsingin kaupungilta Hitas-ehdoin. Yhtiö valmistuu
keväällä 2014.

Vantaanjoen jokimaisemaan
ja upeiden puistoalueiden
viereen rakenteilla oleva yhtiö.
Kohteessa on tyylikkäitä
kerrostalo- ja rivitaloauntoja.
Joistakin asunnoista avautuu
näkymät suoraan Vantaanjoelle.
Suunnittelussa on hyödynnetty
korkealla sijaitsevan tontin hienoja
näköaloja kaikkiin ilmansuuntiin.
Osalla asuntoja on oma autotalli,
yhteiset autopaikat sijaitsevat
autokatoksessa tai avopaikoilla.
Tontti on vuokrattu Helsingin kaupungilta Hitas-ehdoin. Yhtiö
valmistuu keväällä 2014.

Esimerkkejä huoneistotyypeistä ja hinnoista (hinnat alkaen):
2h+kk
46,5 m2 - 47,5 m2
mh. 152.355,- vh. 227.101,2h+k
65,5, m2
mh. 162.551,- vh. 265.582,3h+k
72 m2 - 87 m2
mh. 179.983,- vh. 293.284,4h+k+s
91 m2 - 102 m2
mh. 208.321,- vh. 351.519,5h+k+s
113, m2
mh. 203.882,- vh. 381.698,-

Esimerkkejä huoneistotyypeistä ja hinnoista (hinnat alkaen):
2h+k+s
62,5 m2 - 47,5 m2 mh. 202.295,- vh. 301.696,3h+k+s
79,5, m2 mh. 186.962,- vh. 313.400,4h+k+s
95 m2 mh. 196.310,- vh. 347.399,5h+k+s+ulkovar.+piha 112, m2 mh. 264.759,- vh. 442.885,5-6h+k+s+var.+at
133,5, m2 mh. 249.398,- vh. 461.718,-

Hyvät maksuehdot:
Maksat kaupanteossa 15 % myyntihinnasta, loput 85 % erääntyy vasta kohteen
valmistuessa! Lisätietoja kohteista osoitteessa: www.att.hel.fi
Rakennuttaja:
Helsingin kaupunki Asuntotuotantotoimisto, Junailijankuja 3, Itä-Pasila, 00520 Helsinki
Avoinna ma–pe klo 8.15–16.00. Puhelin ark. (09) 310 32317 ja (09) 310 32329, fax (09) 310 32337
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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.

Lentokenttä
on hieno paikka
Nyt kun lentokentän melusta on kirjoitettu Koillis-Helsingin Lähitieto -lehteen, oli niin oikea kirjoitus ja asiaa 9.10. lehdessä.
Päätin minäkin vähän kertoa: Tulin Puistolaan 1965 ja oli oikein ilahtunut kun koneet lensi ilmassa, otin aina kahvikupposen mukaan pihaan
ja ihailin kun koneita ja laskuvarjoja näkyi. Mutta juna siihen aikaan
häiritsi, mutta siihen oli totuttava, kun olin muuttanut radan viereen.
Mutta kuinka ollakaan alettiin rakentaa kerrostaloja kentän viereen
niin minähän ostin asunnon Fallkullasta, eikä yhtään kaduta. Tässä on
hieno läheltä katsella koneita, laskuvarjoja ja välillä näkee kuumailmapallojakin. Lapsenlapsikin tykkää käydä kentällä katselemassa, joten
meille on hieno asia, että tällainen paikka on tässä lähellä ja olen asunut
tässä jo 10 vuotta. Tulkaa ihailemaan!

Esikaupungeista visioidaan tiivistä ja urbaania
Helsingin kaupunki on julkistanut yleiskaavavisionsa. Se tulee ohjaamaan kaikkea kaavoitusta
Helsingissä. Vision mukaan Helsinki kasvaa merkittävästi vuoteen 2050 mennessä. "Urbanisoituvia esikaupunkialueita" kehitetään kantakaupunkimaisina. Tämä edellyttää voimakasta kaupunkirakenteen muutosta, tiivistysrakentamista.
Asemakaavojen valmistelussa kaupunkisuunnitteluvirasto ja kaavoittaja selvittävät ja määrittelevät, mitkä lähtötiedoista ovat kaavoituksen
reunaehtoja. Tulevaisuudessa sitovina reunaehtona voi pitää vain erityisen poikkeuksellisia ominaisuuksia - yksittäisiä lähtötietoja tärkeämpänä
pidetään kokonaisuutta sekä toimivien monipuolisten urbaanien alueiden syntyä. Kaavoitus pyritään saamaan aikaisempaa vapaammaksi, malliin
tarkoitus pyhittää keinot.
Helsingin yleiskaavavisio on yksipuolinen ja
hyväksyy vain yhden oikean tavan olla helsinkiläinen. Tiivistä, urbaania kaupunkirakentamista
perustellaan taloudellisuudella, palvelujen edullisella tuottamisella ja sillä, että urbaanin elinympäristön kysyntä on ollut voimakasta viime vuosikymmeninä.
Helsingin keskusta-alueen hintojen nousun katsotaan todistavan, että kaikki haluavat asua kantakaupungissa. Esikaupungeissa asuvat vain ne,
joilla ei ole varaa keskustaan. On unohdettu tutkimus vuodelta 2010, jolloin yleiskaavapäällikkö
Manninen oli kaupunkisuunnitteluviraston tut-

kimustoimiston päällikkö. Silloin helsinkiläisen
lapsiperheen ykköstoiveena oli väljä omakotitaloasuminen. Varoitettiin lapsiperheiden pakenevan kehyskuntiin.
Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara totesi urbanisoitumiskeskusteluun (HS 13.10), että "kaupunkimaisesta elämästä on tullut selvästi vaihtoehto". Vaihtoehto mille? Vaattovaara on todennut (Kortteinen
& Vaattovaara 2008), että neljä viidestä haluaa luonnonläheistä, rauhallista ja pientalomaista asumista.
Professorin mukaan paikalliset erityisintressit
on nähtävä myös potentiaalina – kaupunkiseudun elinvoimana eikä niitä, ongelmallisuuksista
huolimatta, tule hävittää – pikemminkin vaalia.
Helsingin kaupungin yleiskaavavisiossa on, tämä kaikki sivuuttaen, korostettu amerikkalaisten kaupunkitutkijoiden (Richard Sennet, Jane
Jacobs) havaintoja 70-luvulta. Helsingin yleiskaavavisiota vuodelle 2050 perustellaan siis näkemyksillä, jotka ovat sinne asti ehdittäessä 80
vuotta vanhoja?
Sitä ei huomioida, että meillä on myös esikaupunkilaisia, jotka ovat tehneet tietoisen valinnan
päättäessään asua urbaanin keskustan ulkopuolella.

T. Mummo 71 v

Myöhästyminen
vai sakot?
Malmin terveysasemalla kävijällä saattaa olla vaihtoehtoina joko vastaanotolta myöhästyminen, tai auton jättäminen sakkopaikalle. Mielestäni ajanvarauksessa pitäisi kertoa, että sairaalatyömaan vuoksi parkkipaikkoja on tavallista vähemmän ja tulijoiden pitää varata riittävästi
aikaa löytääkseen jostain lähistöltä autopaikan.
Ongelma on sekin, että kiekon käyttöpakosta kertovia kylttejä ei ole
tarpeeksi. En tiedä kuinka usein pysäköinninvalvojat siellä kiertävät,
mutta on vähän epäreilua sakottaa potilasta, joka epätoivoisena jättää
auton vaikkapa invapaikalle, joka on ainoa vapaa ruutu koko isolla piha-alueella.
Ymmärrän toki, että työntekijöillekin tulee olla paikkoja varattuna,
mutta vähän se harmittaa, kun niitä ruutuja olisi kyllä vapaana, mutta ei
niihin uskalla sakon pelossa autoaan jättää.
Toivottavasti Malmin sairaalan valmistuessa parkkipaikkojen määrä
tulee reippaasti kasvamaan? Syytä olisi!

Maija Raparperitaivaasta

SL Tapanila

FiNSOFFAT
– tyyliä ja iloa vuodesta 1970

Me valmistamme sohvasi

niin kuin haluat

www.finsoffat.fi

Muutimme uusiin tiloihin:

MYYMÄLÄ TÄYNNÄ AVAJAISTARJOUKSIA
Laaja valikoima laatuhuonekaluja

niin omalta tehtaaltamme Keravalta kuin valikoiduilta yhteistyökumppaneiltamme!

Tervetuloa!

Kaikki Finsoffat-tuotteet kotimaisilla Annalan kankailla – 20 %

Laadukkaat saksalaiset ruokailuryhmät ja baarituolit nyt valikoimissa.

Avajaistarjouksena – 15 %

Tämän vuoden muhkea uutuutemme, Kerava-sohva,saatavilla myös kulma- ja divaanisohvana!

Kuvan kokonaisuus (3+1) tarjouksessa: Suit-kankaalla alkaen nyt 1890 €

Kotimainen Comfort-sänky 160x200 cm
nyt 890 €
Valitse joko hard- tai medium-kovuus!

MODUULISOHVAT | VUODESOHVAT | VUODETUOLIT | SOHVARYHMÄT | VUOTEET | RUOKAILURYHMÄT
SUURMYYMÄLÄ, VANTAAN PORTTIPUISTO:

Porttisuontie 4 | 09 2797 2210 | ma–pe 11–20, la 10–18, su 12–17

TEHTAANMYYMÄLÄ JA TEHDAS, KERAVA:

Huhtimontie 4 | 09 2797 2200 | ma–pe 9–17, la 10–15

Koillis-Helsingin Lähitieto

Avoimia
kysymyksiä
S. Rouhiselle
Haluaisin tietää, mitä
Malmi-Seuralle ja Sauli
Rouhiselle merkitsee Malmi. Mitä arvostatte täällä,
onko tämä vain asuinalue
muiden joukossa? Kenen
asialla olette, ja millä valtuuksilla esitätte lentokenttäalueen rakentamista?
Tuntuu siltä, että teidän
ajamanne Malmin kehitys
on Malmin hävitys! Eikö
seurasta löydy ketään, joka uskaltaa puolustaa näitä Malmin ainutlaatuisia
piirteitä? Otitteko mitään
kantaa esimerkiksi peltojen
ottamiselle rakennuskäyttöön?
En ollut pormestarin asukasillassa paikalla, mutta
muistui mieleen, että eikös
hänkin ollut aikoinaan innokkaasti ajamassa lentokenttäalueen rakentamista.
Nämä Helsingin poliitikot
ja virkamiehet ovat hävittäneet hienoja alueita rakentamisen tieltä. Halutaanko
Helsingistä väkisin miljoonakaupunki?
Ihmisille pitää jättää tilaa
liikkua. Luontoalueita on
puolustettava! Ei vihreitäkään tunnu kaupunkiluonto kiinnostavan.
Vanha Malmi on hävitetty, puolustetaan jäljellä olevaa!
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MALMINTORIN
KIRPPIS
La 2.11., su 10.11. ja pe 6.12.
klo 8–14
Malmin Kauppatie 18
p. 0400 689 263
www.malmintorinkirppis.fi

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

Tapulikaupungin nuorisotalolla to 24.10.
klo 17-19. (Ajurinaukio 5)
Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tapaamisen aiheena
nuoret Helsingissä. Lämpimästi tervetuloa!

Lähitiedossa
on lähimenoja ja meininkiä.

Meillä viihdyt ja syöt hyvin!

Malmi, Väärämäentie 3

09 - 4289 1516

S. Suojärvi,
malmilainen

Nettitilauksista -10%
PALV. l ma-to 10-22 l pe 10-24 l la 11-24 l su 11-22 KULJ. l ma-to 10-22 l pe 10-23 l la 11-23 l su 11-22

Lähetä
vinkkejä
Lähimenoihin
Koillis-Helsingin
tapahtumista.
Katso
tarkemmat
tiedot
sivulta 16.

Noud. tai kuljetettuna

Noud. tai kuljetettuna

Noud. tai kuljetettuna

2 MEDIUMPIZZAA +
1,5L juoma

4 MEDIUMPIZZAA +
1,5L juoma

MALMI

3 MEDIUMPIZZAA +
1,5L juoma

32.00

ETUSETELI

MALMI

Pihlajamäessä (Vuolukiventie 7:ssä)

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

ma-to 12:00-24:00(02)
pe 12:00-02:00
la 10:00-02:00
su 10:00-22:00

Isänpäivä lähestyy.

Järjestämme kaksi herkullista kattausta
10.11.2013 klo 12:00 ja 15:00.
Teethän varauksesi ajoissa.

Itsenäisyyttä juhlistamme 6.12.2013
Karjalaisen pitopöydän merkeissä kahdella
kattauksella klo 12:00 ja 15:00. Varaathan
pöytäsi tähänkin ajoissa.

Happy Hours

ma-pe 12:00-14:00
0,4 lll 2,50€

Aina ilmainen biljardi!

ETUSETELI

18.00

MALMI

ETUSETELI

24.50

Noud. tai kuljetettuna

MALMI

ETUSETELI

2 KEBABIA +
1,5L juoma

18.00

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Kuponkia ei tarvitse leikata, pelkkä
näyttö riittää. Voimassa toistaiseksi.

Kuponkia ei tarvitse leikata, pelkkä
näyttö riittää. Voimassa toistaiseksi.

Kuponkia ei tarvitse leikata, pelkkä
näyttö riittää. Voimassa toistaiseksi.

Kuponkia ei tarvitse leikata, pelkkä
näyttö riittää. Voimassa toistaiseksi.

Noud. tai kuljetettuna

Noud. tai kuljetettuna

1 PIZZA + 1 KEBAB
MALMI 1,5L juoma
MALMI

1 LARGE PIZZA
1,5L juoma

ETUSETELI

18.50

ETUSETELI

17.00

Noud. tai kuljetettuna

Noud. tai kuljetettuna

2 MEDIUM2 x LARGE PIZZAA
PANNUPIZZAA
1,5L juoma
MALMI
MALMI 1,5L juoma

ETUSETELI

29.00

ETUSETELI

25.00

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Kuponkia ei tarvitse leikata, pelkkä
näyttö riittää. Voimassa toistaiseksi.

Kuponkia ei tarvitse leikata, pelkkä
näyttö riittää. Voimassa toistaiseksi.

Kuponkia ei tarvitse leikata, pelkkä
näyttö riittää. Voimassa toistaiseksi.

Kuponkia ei tarvitse leikata, pelkkä
näyttö riittää. Voimassa toistaiseksi.

Pikkujoulukausi on
parhaimmillaan.

Ravintolassamme järjestämme
seurueellesi ikimuistoiset juhlat yksityistilaisuutena iltaisin ja viikonloppuisin.
Min 40 hlöä. Muokkaamme menut
sopiviksi ja kauttamme saa myös
ohjelmaa illan iloksi.
Ota yhteyttä!

Jouluviikolla 16.-20.12.2013
kattauksena Joulupöytä
klo 11:00-15:00 hintaan 25€/hlö.

Joulupöydän katamme myös muina aikoina
yksityistilaisuuksiin (min 30hlöä)
hintaan 32€/hlö.

Menut ja lisätiedot www.stansvik.fi

p.050-4311 651
Stansvikintie 1, 00590 HELSINKI
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Menot
Kellari Trio
kokoontuu seuraavaksi Malmilla!

Kellaritrion herkkuja
Herkullisen spontaania
improvisointia on luvassa,
kun Malmitalon Jazzsarjan
esiintymisvuoro lankeaa
Kellari Triolle.
Trio Teemu, Mike ja
Mikko sai alkunsa Heikki

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.
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 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.
Koillis-Helsingin seniorit
Muistikerho ma 28.10. kello 13
Syystien palvelukeskuksessa.
Hyvän mielen luento
Syystien palvelukeskuksessa,
Takaniitynkuja 3, 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. To Neulekahvila klo 9.3012. Tule vaihtamaan kuulumisia ja ideoita – mukaan voit
ottaa oman neuleen tai voit
osallistua neuletalkoisiin. Pe
11.30–13 laiteopastusta kuntosalin uusille kävijöille.
Turvallisesti liikkeelle
Tule kuuntelemaan luentoa
turvallisesta liikkumisesta ja
liukuesteistä to 31.10. klo
13.30–14.30 Syystien palvelukeskukseen. Yhteistyössä
mukana Helsingin liikenneturvayhdistys ry.

"Mike” Koskisen viime
Suomen-vierailulla, jolloin
kolmikko innostui pitämään
äänityssession kaikuja
kumisevassa kellarissa. Siitä
siis kellarinimi.
Mike Koskinen asuu

Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: Englannin
keskustelukerho ke klo 11
Seijan johdolla ja ruotsin to
klo 11 Tuulan johdolla.
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 3105 8413 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.
Pekka Parviainen:
Luonnontila
Parviaisen maalausten keskipisteessä on luonto.
Olennaista on siirtymä ihmiskeskeisyydestä kohti luontokeskeistä ajattelua.
Malmitalo to 24.10.–la
16.11. Avoinna ma–pe 9–20,
la 9–16. 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.
Vuoden luontokuva 2012
Valokuvakilpailun satoa esillä
Malmitalon aulassa pe 1.11.
saakka. Avoinna ma–pe 9–20,
la 9–16. Vapaa pääsy.
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.
Stiljagi (Hipsters)
Venäläinen elokuva vuodelta 2008. Pieni alakulttuuri pyristelee irti neuvostoajan tapakulttuurista ja kohti

nykyisin San Franciscossa,
mutta heittää keikkaa
vanhassa kotimaassaan.
Jazzillan sävellyksistä
valtaosa on Koskisen
käsialaa.

pop- & rockvallankumousta
1950-luvun Moskovassa.
Malmitalo to 24.10. klo 18.
Kesto: 131 min. Ikäraja: 18
Yhteistyössä mukana SuomiVenäjä-Seura ry. Vapaa pääsy.

Aleksi
Delikouras
kertoo
YouTubeleffoistaan
Aleksi Delikouras
on nuori kirjailija,
joka on julkaissut
pelimaailmaan
sijoittuvia romaaneja ja
YouTube-lyhytelokuvia.
Niissä 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.

Opa!
Yhtye tarjoilee villiä, taidokasta soittoa ja aitoa karnevaalitunnelmaa pitelemättömillä
ilonpurkauksilla. Malmitalo to
24.10. klo 19. Liput 12/10 e.
Otava Yo
Pietarilaisyhtye soittaa
Malmitalossa pe 25.10.
klo 19 aivan uudella
otteella, Liput 12/10 e.
Kolme pientä porsasta
Lastenkulttuurikeskus
Musikantit esittää Malmitalossa
la 26.10. klo 11 klassisen tarinan kolmesta pienestä porsaasta sekä pahasta
sudesta. Vapaa pääsy
Helsingin Balalaikkaorkesteri
Orkesteri ja sen laulusolisti Slava Druzhinin tulkitsevat tuttuja kaihoisia venäläissävelmiä Malmitalossa la

Triossa Mikko Innanen
hoitelee saksofonit, huilut
ja perkussiot, Mike Koskisen osastoa ovat Morrison
Digital Trumpet, tenor
recorder sekä perkussiot

26.10. klo 17. Liput 9/5 e.
Jazz’n Jam: Kellari Trio
Vuorossa trio Teemu-Mike–
Mikko eli Kellari Trio ja soitinvalikoimasta päätellen hauskaa
on luvassa ja herkullisen spontaania improvisointia. Malmialo
su 27.10. klo 17. Liput 6 e.
Hyvinvointia syksyyn
Työväenopiston luennolla ti
29.10. klo 18 Malmitalolla
pohditaan, mistä löytää elämäänsä voimanlähteitä ja
miten huolehtia niistä? KM,
NLP Master Practitioner Asta
Heikkilä luennoi. Vapaa pääsy.
Juki Välipakka & The
Rooty Toot Band
Swingin’ The Western Style
Malmitalossa ti 29.10. klo
19 on omistettu vauhdikkaalle western swing -musiikille, jossa country, polkka,
folk, dixieland jazz ja blues
sekoittuvat riemukkaaksi kokonaisuudeksi. Liput 15 e.
Jarkko Toivonen: Tropical Trip
Brasilialaiseen musiikkiin erikoistunut bossa nova
-kitaristi Jarkko Toivonen
vie kuumien rytmien lämpöön ke 30.10. klo 19
Malmitalossa. Liput 15 e.
HOS Big Band – Memories
of Monrepos
Erik Lindströmin säveltämiä jazziskelmiä sovitettuna
moderniin muotoon big bandille. Malmitalo to 31.10.
klo 15 ja 19. Liput 10/5 e.
Kino Kaiku: Lyhytelokuvia,
Virvatulet ’13
Kooste uusia suomalaisia
kokeellisia liikkuvan kuvan
teoksia, to 31.10. klo 18
Malmitalolla. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI

Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerhomme kokoontuu 28.10. klo 10.30
Pihlajamäen nuorisotalolla,
Moreenitie 2. Vierailijana
Vivanti Oy hoitopalvelut.
MLL Pihlajamäki
Perhekahvilat
Ke Leikkipuisto Maasälpä
klo 10–12 , to Leikkipuisto
Salpausselkä klo 10–12,
Pihlajistossa. Yhdessäoloa,
ohjelmaa, omakustanteista tarjoilua.

PUISTOLA

Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu joka tiistai klo
10–12 Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelman löytää Facebookista
tykkäämällä MLL Puistola.
Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen to 24.10.
klo 13. Aloitetaan taas tuolijumpalla. Jäsentapaamisen
ohjelmassa on bingo.
Johtokunta kokoontuu lopuksi

ja Teppo Hauta-ahon
soittimina basso, sello ja
perkussiot. Jazzsarjan taiteellinen johtaja on Teppo
Hauta-aho. TL

käsittelemään syyskokousasioita ja 40-v. juhlien järjestelyjä.

PUKINMÄKI

Vladimir Vysotskin lauluja
Pukinmäen kirjastossa 24.10.
Trubaduurit Juha Peltomaa ja
Antti Äijälä esittävät venäläisen
Vladimir Vysotskin lauluja akustisesti suomeksi klo 18 alkaen.
Lasten satutuokiot
Satuja ja tarinoita aina parillisen viikon ma klo 10.1510.45 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 45e. 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
Valokuvia Pukinmäestä
Kotiseututyötä muuttuvissa maisemissa, eli
Pukinmäki-Seuran 35-vuotisvalokuvanäyttely on esillä
Pukinmäen kirjastossa.
Nyt lisäksi nähtävillä
itse juhlan valokuvia.

SILTAMÄKI

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

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.
Trubaduureja kirjastossa
Lauantaina 26.10. klo 14
Tapanilan kirjastossa trubaduurit Juha Peltomaa ja
Antti Äijälä esittävät Vladimir
Vysotskin lauluja suomeksi. Osoite Hiidenkiventie
21. Vapaa pääsy.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30.
To klo 11–14 tuolijumppaa,

Kellari Trio
Jazz´n Jam -sarjassa
Malmitalossa su 27.10. klo 17.
Kesto n. 1h, ei väliaikaa. Liput 6 e.

tasapainon kehittämistä, sisäboccia ja pelikahvila. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie 4.
Tarkempi ohjelma www.tapanilan.elakkeensaajat.fi
Tapanilan kirjasto
Satutunnit 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.

TAPANINKYLÄ

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL.n perhekahvila ma klo 10–11.30.
Tule mukaan! Tarjoilu 1,5e/
perhe. Ma 28.10. hierontaa, 15min/12e.

TAPULIKAUPUNKI

Tapulin eläkeläiset
Kokoontuu joka toinen ma
Tapulikaupungin nuorisotalolla, Ajurinaukio 5, 2 krs.
klo 10–12. Ma. 4.11 tarjolla
vihanneskeittoa ja bingoa.

VIIKKI

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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Repen lauluja leffateatterissa
Se ppo Posti

Tuulentuvalla kuultiin perjantaina Helismaa -konsertin kenraaliharjoitus. Esiintyjät eturivissä vasemmalta Seppo Hovi, Ahti Jokinen, Taina Piira ja Hannu Lehtonen;
takana pilkottaa vasemmalla hanuristi Jarno Kuusisto ja basisti Hannu Rantanen.

Puistolan Tuulentuvalla kuultiin
kenraaliharjoitusesityksenä konserttikiertueelle
lähtevä esitys Unta ja Totta, Reino Helismaa
100 vuotta.
– Helismaa-illan mahdollisti Seppo Hovi ja hänen
taiteilijakumppaninsa, jotka
halusivat näin kunnioittaa
Repe Helismaan sodanjälkeisen voimakkaan luomiskauden kotikontuja ja konsertin pitopaikkaa, kertoili
Puistola-seuran puheenjohtaja Ilkka Uotila konserttiyleisölle.
Tuulentupa-rakennus tehtiin alun alkaen työväentaloksi, jonka avajaisia vietettiin 17.3.1929. Talo ehti lyhyen ajan sisällä olla kahden
työväenyhdistyksen omistuksessa. Kiinteistö myytiin

Tästä tarinan
mukaan
alkoi Helismaan
ja Rautavaaran
menestyksekäs
yhteistyö.

vuonna 1935 kuusi vuotta
aiemmin perustetulle Puistolan Urheilijat -seuralle.
Uotila kertoi, että vuonna
1939 alkaneet sodat hiljensivät talon toiminnan. Jatkosodan päätyttyä syksyllä
1944 Suomessa oli vielä voimassa iltama- ja tanssikiellot. Niinpä Puistolan Urheilijoiden 15-vuotisjuhlatkin
pidettiin iltamatyyppisinä
vasta huhtikuussa 1945.
Esiintyjiksi oli saatu Oulunkylän Tähden urheilijana ja komeaäänisenä laulajana tunnettu Tapio Rautavaara sekä viihdetaiteilija Masa Niemi. Puistolaan
Kalkkivuorentielle vuokralle juuri muuttanut Reino
Helismaa, joka oli jatkosodassa palvellut samassa JR
4:ssä kuin Rautavaara, istui
esityksessä eturivillä. Helismaa ja Rautavaara olivat toki kuulleet toisistaan,

Venäjä-viikko jatkuu! Stiljagi,
Opa!, Otava Yo, Kolme pientä
porsasta ja Helsingin Balalaikkaorkesteri. Katso ohjelma netistä
malmitalo.fi tai nouda esite.

mutta eivät aikaisemmin olleet kuitenkaan tavanneet.
– Esityksen päätyttyä Helismaa tuli tänne näyttämön
puolelle ja paiskasi Tapio
Rautavaaran kättä todeten
”Terve. Minä olen sitten se
Helismaa”.
Tästä tarinan mukaan alkoi Helismaan ja Rautavaaran menestyksekäs yhteistyö. Samassa paikassa siis
kuin perjantain konsertti.
Puistolan Helismaan
-konsertin 150 lippua myytiin loppuun hetkessä. Kuulijat olivat pitkälti puistolalaisia, heistä suuri osa oli ehkä Helismaan tuntenutkin.
– Lämmintunnelmaisesta
ja onnistuneesta konsertista
kertoo se, että lopuksi yleisö taputti varsin pitkään seisaaltaan esiintyjille. Monella oli myös kosteat silmäkulmat, kertoo Ilkka Uotila.

TUULENTUPA
Sotien päätyttyä Suomessa käynnistyi vilkas elokuvateattereiden perustaminen.
– Puistolan Urheilijoidenkin taloon päätettiin perustaa elokuvateatteri Kino Puistola, jota
varten saatiin hankituksi Pohjoisesplanadilta Kino Palatsin vanhoja punasamettisia tuoleja.
Näin syntyi 200-paikkainen elokuvateatteri. Ensimmäinen elokuvaesitys 17.3. 1946 oli Frank
Capran ohjaama He uskoivat elämään. Repe Helismaasta tuli ahkera elokuvien, varsinkin
”länkkärien”, katselija ja kerrotaan, että näytöksen alkamistakin saatettiin pitkittää häntä paikalle
odoteltaessa, tiesi Puistola-seuran puheenjohtaja Ilkka Uotila kertoa.
Vuonna 1954 kiinteistö siirtyi Puistolan Urheilu- ja Nuorisotukisäätiölle, jonka hallussa se
edelleenkin on. Kino Puistola sulki ovensa viimeiset vuotensa LII-filmille vuokrattuna Bio Tähtenä
vuonna 1974.
Uuden elämän talo sai, kun puistolalainen Tuovi Koivuranta vuokrasi vuonna 1996 talon
nuoriso- ja juhlatilaksi. Hänen ajoiltaan on peräisin myös nykyinen nimi ”Tuulentupa”. IU

Kino Helios:

Oppipoika

Suomen Oscar-ehdokkaaksi
valittu psykologinen trilleri. K12
pe 25.10. ja la 26.10. klo 18, 6 €

Kino Helios:

Zambezia

Lintukodon siipiveikot seikkailevat hulvattomassa
animaatiossa. Puhutaan suomea. K7
la 26.10. klo 14 ja ke 30.10. klo 18, vain 5 €

HOS Big Band:

Memories of

Monrepos

TL

Juki

Välipakka &

The Rooty Toot Band

Vauhdikasta western swing musiikkia – countryn, polkan,
dixielandin ja bluesin riemukas
kokonaisuus. ti 29.10. klo 19, alk. 15 €

Erik Lindströmin säveltämiä jazziskelmiä
uusina sovituksina. Laulusolistina Ida
Juurinen, kapellimestarina Martti Vesala.
to 31.10. klo 15 ja 19, alk. 10/5 €

Jazz’n Jam:

Kellari Trio

Hauskaa ja herkullisen spontaania
improvisointia. Lavalla mieskolmikko
Mikko Innanen, Heikki “Mike”Koskinen
ja Teppo Hauta-aho. su 27.10.
klo 17, alk. 6 €
Liput (09) 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1 malmitalo.fi
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Kulttuuri
Kampaamo-Parturi

Lähikirjasto

Ikäihmisten iltamat

tarjoaa langat!
Pukinmäki

Helsingin kaupunginkirjasto on lähtenyt mukaan Nenäpäiväkampanjaan järjestämällä lähikirjastoissa kaikille avoimia
Nenä-tapahtumia. Kirjasto haluaa tukea erityisesti lukutaidon
edistämistä kehitysmaissa. Tapahtumien yhteydessä on
mahdollisuus tehdä lahjoitus Nenäpäivä-keräykseen.
Pukinmäen kirjastossa on Nenä-tapahtuma sekä tämän
viikon torstaina että ensi viikon keskiviikkona. Trubaduurit
Juha Peltomaa ja Antti Äijälä esittävät venäläisen Vladimir
Vysotskin lauluja akustisesti suomeksi torstaina 30.10.
alkaen kello 18.
Ensi keskiviikkona, 30.10. kello 18 alkaen kirjastossa
kokoontuu Marttojen käsityökerho. Martat neuvovat kädestä
pitäen ja alusta alkaen, kuinka neulotaan isoäidin neliöitä. Ne
joilla neliöt ovat jo hallussa, voivat siirtyä lapasiin ja sukkiin.
Kirjasto tarjoaa langat ja muut tekotarpeet. PP

Musiikkia riittää Tapanilan työväentalolla sunnuntaina, jolloin
siellä vietetään ikäihmisten iltamia. Iltamat on tarkoitettu
nimestään huolimatta ihan kaikenikäisille.
Iltapäivällä kello 14 alkavat iltamat käynnistää musiikki,
jota seuraa Marja-Liisa Nurmen kirjoittama Runo Mosasta
Ritva Virtasen lausumana. Tapanilan Seniorilaulajien
esitysten jälkeen on yhteislaulua, jonka jälkeen
esiintymisvuoron saa Duo Suomi. Kahvi- ja arpajaistauon
jälkeen viihdyttävät vielä Naiskuoro Elegia ja Mosan kisällit.
Tapanilan Seniorilaulajien järjestämiin iltamiin voivat
osallistua kaikki halukkaat, tapahtuman hinta on viisi
euroa. TL
Rau no Sär kijärvi

Pirjo Lös
Löser
Piristä
P
syksyäsi
syk
hiuskäsittelyllä!
k
Permis + leikkaus
+ sävy + fööni
Ripsi+ kulmavärjäys

85€
21€

Myydään
Kääpiöpystykorvan rekist.
koiranpentuja, synt. 5.9. soopeli
uros ja naaras.Pohj-Helsinki.
Puh. 040 830 2551 / Anita iltaisin.

Halutaan
ostaa

www.kampaamo-loser.ﬁ

Ostetaan
liiketila

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

Pohjois-Helsingistä
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

Palvelukseen halutaan

Tapanilan Seniorilaulajat kutsuvat väkeä musiikkipitoisiin iltapäiväiltamiin.

HUOMIO
MIES!

Onko sinulla vapaata aikaa ja halua
viettää se mukavassa seurassa?
Kampaamot ja parturit
Juki Välipakka vietti 50-vuotispäiviään Malmitalolla
lempimusiikkinsa parissa.

Bassobaritoni
hurmasi

Pikkujoulutarjous:
Väri ja leikkauspaketin yhteydessä
ripsien tai kulmien värjäys veloituksetta.
Alennus on voimassa 15.12. asti.

Juki Välipakan 50-vuotiskonsertti
yhdessä The Great Helsinki Swing Big
Bandin kanssa oli todellista herkkua
vanhoista jazz-sävelistä nauttiville.
Malmitalon konserttisali
on liian pieni ainakin
TGHSBB:n konserttien
ollessa kyseessä. Liian pieni
siinä suhteessa, että lähes
poikkeuksetta tämän big
bandin konsertit ovat loppuunmyytyjä jo heti alkusyksystä!
Juki Välipakan syntymäpäivien kunniaksi ohjelmistoon oli koottu solistin
omaa mielimusiikkia, johon
kuului muun muassa Nat
King Colen ja Frank Sinatran esittäminä tutuiksi tulleita jazzin helmiä. Niihin
Jukin pehmeä basso-baritoni sopi kuin hansikas käteen. Konsertin alkupuolella
tuntuikin kuin olisi pehmeässä pumpulissa leijaillut.
Eräänlaisena syntymäpäivälahjana sankarille esitettiin myös pari hänen omaa
sävellystään, jotka Pentti
Lasanen oli sovittanut big
bandille. Lasanen oli itsekin kuuntelemassa lopputulosta.
Näissä Jukin omissa sävellyksissä pääsivät esille myös
hänen improvisointikykyn-

Tervetuloa parturi-kampaamo
New Visioniin
laittamaan hiuksesi pikkujoulu kuntoon

sä, scat-soolot ja vivahteikas
tunnelmointi. Välipakan
falsettilaulu on sekin omaa
luokkaansa, tosin jäi tässä
konsertissa vähemmälle.
Välipakan ja big bandin
yhteistyö toimii hyvin ja hedelmällisesti. Konsertin kapellimestarina toimineen
Antti Rissasen kanssa sanailu toi hauskasti esiin solistin
luonnetta ja aloituskappaleeksi valittu Erik Lindströmin sävellys Let’s Give Our
Best kertoi, millainen konsertti oli tiedossa. Parasta
annettiin ja saatiin.

Malmitalossa Juki Välipakkaa on kuultu useasti
TGHSBB:n solistina, mutta
myös hieman erityyppistä
musiikkia soittavan The
Rooty Toot Bandin kanssa.
Juki ja The Rooty Toot
Band esiintyvät Malmitalossa ensi tiistaina Swingin’The
Western Style -konsertissa,
jonka anti on vauhdikasta
contryn, polkan, folkin, dixieland jazzin sekä bluesin
iloista sekoitusta.
Teija Loponen

New Vision (entinen VisionHair) uusissa tiloissa
Viikin kirkon toisella puolella, Agronominraitti 2.
Uusi puhelinnumero 0504520012
Terv. Mari, Petra ja Marjut

Tapanilassa on legendaarinen harrastajateatteri,
joka kaipaa joukkoonsa miehiä;
mukaan näytelmään tai hoitamaan valoja ja tehosteita.
Kaikki ikään, kokoon, näköön tai kokemukseen
katsomatta ovat tervetulleita!
Jos asia yhtään kiinnostaa, ota yhteyttä,
niin kerromme lisää.
Timo Blomfeldt 040 561 7929
Ohjaaja Keijo Franck 0500 933 622

ILMOITUSHANKKIJA
Walmos Oy etsii

AHKERAA JA REHELLISTÄ HENKILÖÄ
HANKKIMAAN ILMOITUKSIA
ASIALLISIIN JÄRJESTÖJULKAISUIHIN.
Viihtyisässä toimistossamme Malmin keskustassa
sinua odottaa oma työhuone ja mukava työporukka.
Työ on arkisin tehtävää kokopäivätyötä.
Työ sopii kaiken ikäisille.
Haemme pitkäaikaiseen työsuhteeseen
sitoutuvaa henkilöä.
Walmos Oy, Jan Wallenius 09 3508740 tai 050 5306394
Hietakummuntie 19 C, Malmin postitalo

Parturi-Kampaamo

Varaudu juhlakauteen!

Kysy viimeisimmät tuulahdukset kampaajaltasi ja
kokeile jotain uutta piristystä pimeyteen!
Varaa aikasi ajoissa kätevästi vaikka netistä
www.zois.ﬁ tai soittamalla 093515981
Terveisin Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Alex, Terhi, Sini ja Outi
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 351 5981 www.zois.fi

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Oletko sinä
kaipaamamme
moniosaaja?
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

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

Ilmoitusvaraukset

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

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

www.lahitieto.fi
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MITOIN KUIN MITOIN

Palveluja tarjotaan

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

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

ergadesign.fi
Mummo ja Vaari vahtipalvelu

LAUKKANEN

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti









Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

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

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

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

Ompelua
Malmilla

Lähitieto
ei lisää
tuskaa :D

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€

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

Optikot

%

AUTONASENNUS JA HUOLTO

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

%

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

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

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

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)

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Yksityistunteja

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

Kaikki kirjanpitotyöt, palkat ja
veroilmoitukset
ym.
Puh. 389 4613
Mail ac@aclaurens.ﬁ
www.aclaurens.ﬁ
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Hyvinvointi

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari

Hammaslääkärit

Vanha Tapanilantie 88
050 5368135 www.sarihakasaari.

Tule koko kehon huoltoon!
Teen myös hierontaa.

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT

Vesikourut
Tikkaat
Lumiesteet
Kattojen pesut
ja maalaukset
Ilmainen tarjous/
korjausarvio

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

050 594 2992

www.uudenmaanpeltityo.fi

kjkmestarit.fi

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kotitalousvähennysmahd.

0400 453 959

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

puh. 3507050

a
uott
25 v
illa!
Malm

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

● Jalkojenhoito

Jalkaterapiapalvelut

● Fysioterapia
● Hieronta
● Lymfaterapia

T (09) 351 1100
www.askelma.fi

● Yksilölliset tukipohjalliset

Jalkahoitola

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

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Lähitieto
tuo
lähiyritysten
luo.

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

RATKAISEVAN MONIPUOLINEN

K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTO
HINNAT VOIMASSA TO–SU 24.–27.10.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
KEITTIÖN TARJOUKSET EI VOIMASSA SU.
Lauantaina
grillistämme
(klo 8-16):

GRILLIBROILERI
kokonainen,
raakapaino n. 1,2 kg

6

90
kpl

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

Tammiston keittiö:
Tuore

Tammiston keittiö: Eriksson
sushirasiat

Viro

KIKU

VILLISIAN KASSLER

19

95

6 nigiriä
ja 6 makia

15
90
8
90
rs

YURI

12 makia

rs

kg

Tammiston keittiö: Herkulliset

PORONLIHAPYÖRYKÄT

Tammiston keittiö: ERÄ! Tuore

SIIKA

kokonainen, Suomi

kermakastikkeessa

27 10
95
kg

HK porsaan

ULKOFILEE
n. 1,5 kg

4

Tammiston keittiö: Tuore täytetty

BROILERI
uunivalmis

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

99

6

95

kg

Atria naudan

JAUHELIHA
17% 400 g
6,25 /kg

5.-

TÄYSMEHU 1 l
yksittäin 3,29 /tlk

8
PERJANTAINA klo 10-1 LA!
AL
UP
KA
RI
PÄ
ÄM
JUUREKSIA

Tuorekartanon Pehtoori myy
ämpäreittäin juureksia valintasi mukaan!

SIPULIA, PORKKANAA,
LANTTUA, PERUNAA
ja PUNAJUURIA

5

99

Tuusulanväylä

Valimotie

KEHÄ lll

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

ämpäri

3

29

raj.
2 erää/tal.

Vaasan

IMELLETTY PERUNA,
PORKKANA ja LANTTULAATIKKO 400 g
4,73 /kg

1

89
kgrs

Tropicana tuorepuristettu

2 rs

kg

Atria

kg

MAALAISMUNAT
10 kpl 1,71 /kg
Myllärin
VEHNÄJAUHOT
2 kg
0,50 /kg

2 tlk

Vaasan

RUISPALAT
12kpl/660 g

0

99
ps/rs

PIKKUPUUSTIT
220 g

2,71/kg

toffee tai kaneli, 6,77 /kg

1

79
ps

1

49
ps

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

-50%

95

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

