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Fanit jonottivat
Angry Birdsien
piirtäjän
Jaakko Iisalon
luo. Sivu 10.

TR-KALUSTEESSA SISUSTUSMESSUT LA - SU
Kenno sohvapöytä

Kahvitarjoilu 12-16
la 10-17 ja su

110x60cm., valkoinen / alumiini,
rajoitettu erä.

Kaikki Laulumaan tuoteperheet
päivän tarjoushinnoin!!!

MIRROR LINE
KOMEROPÄIVÄT LA - SU
Tehtaan edustaja paikalla
la 10-17, tarjoukset odottaessa
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Siena vuodedivan sohva
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kuvan cameron kankaalla,
leveys 237cm
vuodekoko n.140x200cm
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Myymälässä paljon mallipoistoja, jopa -70%, peräkärry mukaan!!!!
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa (Ikean vieressä)
Puh. 09 8233585
ark 10-20, la 10-17, su 12-16

[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANILA OKT
Vuonna 99/07 rakennettu ekotalo
5 h , k, saunaos n. 175 m² + talousrakennus n. 27 m². Oma tontti
670 m². Kaukolämpö. Edulliset
lämmityskulut n. 1500 €/v.
Hp. 540.000 € Terveystie 21
TAPANINVAINIO OKT
Täystiilitalo, 1-tasossa 6 h, k, saunaos, autotalli, kokonaisala 232m².
Oma tontti 1149 m², rak.oik. käyttämättä 90 m². Hp. 430.000 €
Uimarannantie 11
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
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
VUOKRATAAN
PUISTOLA OKT
Vuokrataan omakotitalo 5 h, keittiö, takkah., halli, saunaos, wc n.
134 m². Vuokra 1750 € / kk
Mustanniemenrinne 8

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

Kiinteistönvälitys Oy
MARKKU
VILJANDER

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

TARJA
HAARANEN

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

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

ANNIS
MATTILA

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

Myyntineuvottelija
044 555 1604

TAPANINVAINIO PT

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

Myydään 2 paritalohuoneistoa
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna
107 m². Rv 1977. Pihat länteen.
Kauppa ja bussiyhteydet lähellä.
Hp. 235.000 €/huoneisto Suvitie 6
PUISTOLA OKT-TONTTI
Kadunvarsitontti 536 m², rak.oik.
134 m² + 30 m² autosuoja / as.
Saa rakentaa enint. 2 asuntoa.
Hp. 120.000 € Maamiehenkuja 2

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

PÄIVI
PIRNES

Meiltä myös edullinen rahoitus,
kysy lisää myyjiltämme!!!

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

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

Tapaninvainio Et 158 m²
6h,k,tkh,s,at. Upea, hyväkuntoinen
ja tilava koti (rv.2005). Kytketty
omakotitalo, 3 asunnon yhtiö.
Loistava pohjaratkaisu, ateljeetyyppinen olohuone, takkahuone,
kaukolämpö. Mh.587.000€.
Karhusuontie 49 B.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1110910
Tapaninvainio Pt n. 135 m²
3h,k,s,tkh,khh,vh. Viehättävä,
uudenveroinen asunto. Korkea olohuone, tilava lasitettu kuisti,
takkahuone, autokatos. Vesikiertoinen lattialämmitys (kaukolämpö).
Vapautuu nopeastikin.
Mh. 419.000€. Karhusuontie 75.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1110795
Tapanila Pt 125m²
4h,k,kph/s,khh,2xwc,las.terassi
10m², parv,ak,var. Upea paritalo
huippupaikalla! Ateljeekorkuinen
olohuone jossa kaunis avotakka.
Tyylikkäät pintamateriaalit, tilavat
huoneet, kaunis saunaosasto!
Mh. 438.000€. Erätie 4.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
1110808

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kutsu meidät kylään.
Tapaninvainio Pt 110 m²
4h,k,s,at, Rauhallisella sijainnilla,
käytöllinen pohjaratkaisu, iso olohuone
ja valoisa asunto. Remontoimalla teet
tästä upean kodin. Iso piha, jossa
alueen komeimpia puita. Kaukolämpö.
Mh.259.000€ Karhusuontie 84A Tuomas
Jääskeläinen/050-3061771
Tapanila Pt 105,5m²
4h,k,s. Tapanilassa vuonna 2007 valmistunut valoisa, moderni ja siistikuntoinen
koti. Mh.418.000€. Hiisikuja 5 E.
Kirsi-Marja Johansson/040-594 8231
1116325
Puistola Pt 98 m²
4h, k, s. Kohtuuhintainen kiva koti lapsiperheelle. Pesutilat uusittu 2000-luvulla
ja muutenkin asunto on siistissä kunnossa. Mh. 218.000€. Läksyrinne 27-29.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-8472272
1117096
Tapaninvainio Rt 98 m²
4-5h, k, s, erill.wc, rivitalon päätyhuoneisto rauhallisella sijainnilla, kaunis piha
ja hyväkuntoinen asunto arvostetulla
alueella. Keittiö uusittu 2007.
Mh. 339.000€. Tervapääskynpolku 7.
Tuomas Jääskeläinen/050-3061771
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-8472272
1114639

Tapaninvainio Rt 83,5 m²
3 h, avok, s, 2 wc. Muuttovalmis
kaunis koti, jossa suojaisa, kokonaan
aidattu piha. Haluttu yhtiö ja alue. Vmh.
269.500 €.
Karhusuontie 90. Es su 13-13.40
Kristiina Diomin 046-812 5691
1113099
Pukinmäki Rt 83m2
3h, k, s. Perheystävällinen rivitalon päätyhuoneisto suositulla alueella. Koulut,
päiväkoti ja muut palvelut lähietäisyydellä. Mh. 249.000€. Kuismakuja 1.
Jyrki Saulo/050 5850 500
1114003
Puistola Rt 74,5 m²
3h,k,s. Yksikerroksinen, siistikuntoinen
rt-asunto päättyvän tien varrella. Toimiva pohjaratkaisu, parketit, eteläpiha.
Heti vapaa.
Mh. 229 687€, vh. 237 000€.
Sirkkalanmäki 52 A.
Pertti Kanon/040-758 7596.
Malmi Kt 69m2
3h,k,s,p. Muuttokuntoinen saunallinen
kolmio loistopaikalla. Pesutilat on
tyylikkäästi uusittu. Iso lasitettu parveke
etelään. Mh. 212.000€. Soidinkuja 1.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272
1115186

Pukinmäki Kt 70m²
3h, k, s. Kodikas, hyväkuntoinen läpitalon huoneisto hyvässä yhtiössä. Keittiö
vastaremontoitu ja lasitettu parveke
toimii hienosti toisena olohuoneena. Mh.
198.000€. Eskolantie 12-14.
Jyrki Saulo/050 5850 500
1116253
Tapanila kt 62m2
3h+k+vh+ 2*las.p. Viihtyisä koti rauhallisella alueella. Hyvät liikenneyhteydet,
palvelut lähellä ja taloyhtiön uimaallas kruunaavat tämän asunnon. Mh
174.000€. Saniaistie 14.
Tuomas Jääskeläinen/050-3061771
1112461
Malmi Kt 58m2
2h,k,s Rivitalotyyppinen, remontoitu saunallinen päätykaksio omalla eteläpihalla.
Erinomaiset
liikenneyhteydet ja palvelut lähellä.
Mh. 183.000€, Kotinummenkuja 2 C 10.
Jyrki Saulo/050-5850 500
1116965
Pukinmäki at 19 m²
Kivankokoinen autotalli, tallin
levyiset pariovet. Tarjouskaupan
lähtöhinta 18.000€. Säveltie 7.
Es to 17-17:30
Kristiina Diomin 046-812 5691

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

Tero Laurila
0400 600 359

Tuomas Jääskeläinen
050 306 1771

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

2
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

ilomaatti.fi

●

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

OUTLET
MYYNTIMME
JATKUU!

ALE
alkaen
OVH:sta

-30%

Tervetuloa edullisille kaupoille
Vaateliike

MALMITAR

Örskinkuja 2 B, 00700 HELSINKI
(käynti sisäpihan puolelta/ovikello)
Auki ke-to klo 12-17 tai sopimuksen mukaan
p. 050 444 2664

Pääkirjoitus

Vilkkaat viikot
Marraskuu on varsin tapahtumarikasta
aikaa. Jos katsoo lehtemme viimeisiä sivuja,
huomaa, että juuri nyt yhdistykset ja seurat
pitävät vuosikokouksiaan ja valitsevat hallituksen jäseniä ensi kaudelle. Yleensä näissä illoissa
käsitellään myös jotain ajankohtaista aihetta.
Uuden yleiskaavan valmistelu on ollut esillä
varsin monessa kaupunginosassa, vaikka mitään merkittäviä mullistuksia ei olisikaan tiedossa.
Suurmetsä-Jakomäki-Seurassa oltiin vielä
muutama viikko sitten hyvin huolissaan yhdistyksen tulevaisuudesta, mutta nyt tilanne kuulemma näyttää taas valoisammalta. Uusia vastuunkantajia on löytymässä, hallitus saadaan
todennäköisesti kokoon ja tärkeät tehtävät löytävät uudet hoitajat. Olisikin todella harmillista, jos kasvava kaupunginosa menettäisi äänitorvensa kaupungin suuntaan.
Tapanilassa pidetään tänään yhteisöjen kokous, johon Tapanilan alueella toimivien yhdistysten, seurojen ja muiden yhteisöjen edustajat
ovat tervetulleita kuulemaan ja kertomaan
Mosaa koskevista asioista. Tuon yhteisöjen
kokouksen yksi erinomainen puoli on se, että
käsittelemällä yhdessä tulevaisuuden hankkeita
vältytään päällekkäisyyksiltä. Kaikki tahot tietävät millaisia tapahtumia on tulossa, mihin asioihin aiotaan ottaa kantaa ja mitä kylälle kuuluu.

Siltamäessä kokoonnutaan tänä iltana kuulemaan alueen kerrostalojen korjausten valmistelun edistymisestä. Kesällä Siltamäessä tehtiin
laajaa kuntokartoitusta poraamalla koereikiä
seiniin, jotta rakenteiden kunto saatiin selvitettyä. Illassa kerrotaan myös asukaskyselyn tuloksista. Asukkailta haluttiin näkemyksiä siitä,
voidaanko viheralueita ja puistoja hyödyntää
asuinrakentamiseen ja mitä asumismuotoa Siltamäkeen pitäisi lisätä, kerrostaloja, rivitaloja,
omakotitaloja vai palveluasuntoja.

Ensi keskiviikkona vietetään Lapsen oikeuksien päivää. Se ei ole kuin äitien- tai isänpäivä,
jolloin vanhempaa hemmotellaan kakuin ja
lahjoin. Päivän tarkoitus on nostaa esille lasten
oikeuksia ja lasten asemaa yhteiskunnassa ja
perheenjäsenenä. Tänä vuonna Lapsen oikeuksien päivän yhteisenä kansallisena teemana ovat
vammaisten lasten oikeudet. Lasten oikeuksien päivänä halutaan tänä vuonna muistuttaa siitä, että vammaiset lapset perheineen tarvitsevat yhteiskunnan tukea ja
palveluita ja heidän pitäisi
myös olla oikeutettuja saamaan niitä ilman jatkuvaa
taistelemista. On hyvä muistaa, että jokainen lapsi on yhtä
arvokas.
Teija Loponen

Malmitar sijaitsee samassa kiinteistössä
kuin aikaisemmin. Käynti kulman takaa
”kukkakaupan” kulmalta oikealle ja
B-rappu pihan perällä.

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

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

Toimipiste Heikinlaakso
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
0400 600 660
tai livechat sivuilla

Sesonkina avoinna
Arkisin 7-20
Lauantaina 9-16

www.rengaskeskus.com
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Sopisiko Kehätielle katto ja sen päälle vihreää liikkumatilaa ja reunoille rakennuksia?

Kehä I:n kattaminen
alkoi taas itää
Pukinmäki

Ajatus asettaa Kehä I:n päälle viherkatto ja rakentaa katon reunoille
asuntoja, on nostettu kellarin kätköistä päivänvaloon. Yleiskaavapäällikkö
haluaa edellisen yleiskaavan aikaan tyrmätystä asiasta uuden keskustelun.
– Edellisen yleiskaavan
päättäjät pitivät kattamista
liian kalliina, sanoo Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen, joka
kävi kertomassa tekeillä olevasta yleiskaavasta Pukinmäen asukasillassa viime
viikon torstaina.
Melusuojana toimivasta
viherkatosta ei Mannisen
mielestä tarvitsisi tehdä kalleinta mahdollista, kun katolle ei rakennettaisi painavia kiinteistöjä, vaan aino-

astaan katon yli kulkemisen
kestävää pintaa. Viherkaton
reunoille tulisi asuin- ja muita rakennuksia.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa tekeillä oleva yleiskaavan lähtökohdaksi on
otettu urbanismi ja sen
myötä kaupunkirakenteen
tiivistäminen.
Ajatukset kuljettaa kehitystä suuntaan, jossa Helsinkiin mahtuu mainiosti
”kymmenen uutta Etu-Töölöötä” ovat yleiskaavapäällikkö Rikhard Mannisen

mukaan tulleet kaupunkilaisilta itseltään. Vuorovaikutusta on ollut syksy 2012.

Nyt on syytä avata sanaisa
arkkunsa, jos urbaani yleiskaavaa pistää nikottelemaan, sillä kaupunkisuunnittelijat aikovat viedä kaupunkisuunnittelulautakuntaan vielä tämän vuoden
puolella visiopaperin siitä,
millainen Helsinki on vuonna 2050.
– Visiollakin on heti vaikutus. Visio tuo selkänojan

varsinaisen yleiskaavan
suunnitteluun, Manninen
tähdentää.
Yleiskaavan suunnitteluryhmät kiertävät ensi keväänä ympäri Helsinkiä. Myös
Koillis-Helsingissä on tilaisuus, jossa asukkaat pääsevät antamaan suunnittelijoille suoraa palautetta. Se
pidetään Malmilla.
Pukinmäessä Manninen
näki hyvänä urbanisoimiskohteena Eskolantien, jonka
varrelle sopisi hyvin asuntoja kivijalkaliiketiloineen.

– Kauppakatua pitkin pääsisi asemalle jalan, ei tarvitsisi autoa.
Ruotutorpan ja Kehän välinen pelto noussee myös
yleiskaavoituspöydälle, samoin Savelan seutu.
Vantaanjoen rantaviivan
rakentamista ei Mannisen
mukaan tarvitse pelätä Pukinmäessä. Sen sijaan joen
tuntumassa Pukinmäenkaaren varrelle on suunnitteilla
rakentamista, joka on hyväksytty jo edellisessä yleiskaavassa.

Vaikka asemanseutujen tiivistäminen kuuluu yleiskaavan tekijöiden johtoajatuksiin, tuntuu ainakin Pukinmäen ydinkeskusta juoksevan kaikkia visionäärejä
karkuun. Madetojan palvelutalossa pidetyssä tilaisuudessa asukkaat ihmettelivätkin syystä, miksi Pukinmäen keskustan kehitys on jämähtänyt.
Syynä on yleiskaavapäällikön mukaan se, että alu-

Rikhard Manninen on
kääntänyt Helsingin
kaavoituksessa uuden
sivun, jonka otsikkona on
urbanismi. – Ajatuksia saa
ja kannattaa lähettää, hän
kannustaa asukkaita.

een omistus on jakaantunut niin monelle toimijalle,
että yhteistä näkemystä on
vaikea löytää. Apuun kannattaa pyytää Lähiöprojekti, vihjaisi Manninen ja Pukinmäki-Seura päätti kutsua Lähiöprojektin johtajan
kylään.
Pirjo Pihlajamaa

Seikkailutoiminnalla apua syrjäytyneille lapsille. Sivu 8.
www.facebook.com/
lahitieto

Antinkotiin palveluasuntoja?
Tapaninvainio
Sosiaali- ja terveysvirastossa on mietitty, sopisiko
Antinkodin uudisosa palveluasumiseen. Ajatus on noussut
esiin Antinkodin apporttikaupassa, jossa kiinteistö siirtyy
Seniorisäätiöltä Helsingin kaupungille.

Tapaninvainion ja Ylä-Malmin
rajalla olevan Antinkodin uudisosasta tehtiin esteetön vuonna 2004. Samaan aikaan peruskorjatun vanhan osan tilat eivät
ole esteettömät, mutta viraston
mukaan muutostöiden toteutus ei

ole mahdotonta ja yhtä lailla vanhankin puolen asuinhuoneistoista voisi solmia asukkaan kanssa
vuokrasopimuksen.
Sosiaali- ja terveysvirasto aikoo
tehdä linjauksen kaikista laitoksista, jotka tullaan peruskorjaa-

maan ja muuttamaan palveluasumiseen. Valituista kohteista on
tarkoitus tehdä kymmenen vuoden hankesuunnitelma.
Pirjo Pihlajamaa
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Koillis-Helsinki

Belle Selene Xia
on perussuomalainen
1. varavaltuutettu
Puistolasta

Ala-Malmin torilla ajetaan ja sinne pysäköidään, vaikka niin ei ole tarkoitettu.

Ala-Malmin torin allas
vaihtunee penkkiin
Malmin messut tapahtumassa yhtenä esittelykohteena oli
Lähiöprojektin tekemä pohjasuunnitelma Pekanraitin ja Ala-Malmin
torin kunnostamisesta. Parannusta on luvassa, joskin korjaukset
tehdään vaiheittain useamman vuoden aikana.
Pekanraitti on Ala-Malmin tärkein kävely- ja pyöräilyväylä, joka yhdistää
asuinalueet aluekeskuksen
palveluihin. Pekanraitti alkaa
Luuvakujalta ja jatkuu sieltä
Latokartanontien alitse AlaMalmin torille. Siitä Pekanraitti jatkuu Teerisuontielle ja
lähes rakenteilla olevalle
Ormuspellon asuinalueelle
saakka.
Pekanraitin yleissuunnitelman tavoitteena on korkeatasoinen ympäristö, joka parantaisi Malmin imagoa.
Perusongelmana Pekanraitilla on maan vajoaminen,
jonka vuoksi sille syntyy painanteita ja kuoppia, jotka keräävät vettä ja vajoamisen
vuoksi esimerkiksi valotolpat
kallistuvat. Kaikki tämä saa
ympäristön näyttämään epäsiistiltä. Tilannetta pahentavat rehevöityneet ja osin
hoitamattomat istutukset.
Kaikkiaan Pekanraitin perusparannus vaatii melkoiset
pohjatyöt savimaan vuoksi.

hasti painunut. Vesi lammikoituu painaumiin suuriksi
ja syviksi lätäköiksi mikä aiheuttaa talvella jäätymistä ja
liukkautta.
Torin kunnostussuunnitelmassa on huomioitu myös
se, että torialueella voitaisiin
järjestää erilaisia tapahtumia
ja niitä varten sinne aiotaan
sijoittaa sähköpisteitä.
Kunnostussuunnitelmassa on lähdetty siitä, että allas voitaisiin korvata jollakin
samansuuntaisella elementillä, jolloin diagonaalilinja
Malmitalon läpi Ala-Malmin
puistoon säilyisi. Uusi elementti voisi olla esimerkiksi
valkobetoninen, massiivinen
ja kiinteä penkki.
Nykyinen allas on matala
ja korkeampi penkki jakaisi
toritilaa paremmin ja linjaus
korostuisi. Korkeampi massa helpottaisi myös talvikunnossapitoa. Mikäli penkkirakennelmasta tehtäisiin aaltomainen, se estäisi penkeillä makoilun sekä skeittailun.

Ala-Malmin torilla on monenlaisia ongelmia. Toria
kuvataan roskaiseksi ja rikkinäiseksi. Torin vesialtaat ovat
erittäin huonossa kunnossa
ja altaaseen heitetyt roskat
tukkivat ja rikkovat altaan
pumput, joten allas on usein
tyhjillään. Talvikaudella matala allas jää lumikasojen
alle, jonka seurauksena aurauskalusto vahingoittaa sen
piilossa olevia reunakiviä.
Torilla on runsaasti roskaastioita, mutta siitä huolimatta ympäristö on roskainen ja
epäsiisti. Torin betonikiveys
on rapautunut ja paikoin pa-

Yksi ongelma torilla on
sinne kuulumaton ajo ja
pysäköinti. Malmille tulisi
laatia laajamittainen liikenne- ja pysäköintisuunnitelma, jossa koko alueen liikennettä tarkasteltaisiin kokonaisuutena.
Turhaa liikennöintiä tapahtuu myös puistoalueen läpi
Malmitalolle. Tästäkin haluttaisiin eroon järjestämällä ajoreitti esimerkiksi seurakuntatalon sivuitse.
Malmin Novan mittava lasijulkisivu koetaan suunnitelmassa turhan dominoivana ja sen edustalle saatetaan

harkita esimerkiksi puita keventämään näkymää.
Myös pyöräparkkiin kaivataan selkeyttä ja mielellään
katettua tilaa. Torialueeseen
oleellisesti liittyvän viereisen
Pekankadun ilmeen siistiminen ja toiminnallisuuden parantaminen on sekin suunnitelmassa mukana. Vanha lastauslaituri voitaisiin purkaa
ja lähistön valaistusta parantaa huomattavasti turvallisuudentunteen lisäämiseksi.
Hankkeen kustannusarvio
on noin kaksi miljoonaa euroa. Toteutussuunnittelu on
käynnissä, ykkösvaiheen rakentamiseen päästäisiin vuosina 2014–2015, mikäli rahoitus järjestyy.
Teija Loponen

Pekanraitin
painaumat
saavat kulkureitit
ja ympäristön
näyttämään
epämiellyttävältä.
Lisäksi painaumiin
syntyy suuria
lammikoita, jotka
pakkasilla jäätyvät
liukkaiksi.

Belle Selene Xia on
nuori perussuomalainen naispoliitikko
Puistolasta. Hän on
25-vuotias Suomen
kansalainen, jonka
vanhemmat ovat
Kiinasta. Suomeen
hän muutti 15 vuotta
sitten Sveitsistä, kun
hänen isänsä kutsuttiin tänne työn takia.
Belle on valmistunut TKK:sta diplomi-insinööriksi. Tällä Belle Selene Xia,
hetkellä hän on Helps.
singin yliopiston kansantaloustieteen jatko-opiskelija ja hoitaa päätoimisesti
asiakassuhteita BI-yrityksessä. Aviomies on
suomalainen Aalto-yliopistosta valmistunut
tekniikan tohtori. Perheessä on 1,5-vuotias
tytär.
Puistolaan omaan asuntoon he muuttivat
pari vuotta sitten ja viihtyvät, koska asuminen täällä on suhteellisen rauhallista ja turvallista. Politiikkaan Belle lähti, koska haluaa
vaikuttaa asioihin. Hänellä on selkeät arvot
ja visiot, joita haluaa ajaa. Kunnallisvaaliehdokkuus oli ensimmäinen vuonna 2012 ja toi
538 ääntä. Menestys ei ollut aivan toivottu,
koska se riitti vain ensimmäiseksi varaedustajaksi.
Yhteiset arvot puolueella ja Belle Selenellä ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo sekä
työn ja yrittämisen kunnioittaminen. Vaalilupauksistaan hän pitää kiinni ja suhtautuu
politiikkaan myös tulevaisuudessa avomielisesti.
Tällä hetkellä hän on kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston Jussi Halla-ahon
varaedustaja sekä teknisen lautakunnan varajäsen. Työväenopiston johtokunnassa Belle
toimii varapuheenjohtajana. Hän pyrkii ajamaan helsinkiläisten etuja muun muassa puheilla, aloitteilla ja äänestämällä.
Vaaliteemat hänellä olivat työllisyyden parantaminen, sekä yrittäjyys ja nuorison syrjäytymisen ehkäisy. Erityisesti työllisyyteen
ja yrittäjyyteen Belle haluaisi päästä vaikuttamaan entistä enemmän. Hänen mielestään
poliitikkojen työ on ratkaista kansan huolenaiheita ja yhteiskunnan haasteita.
Hän on lojaali perussuomalaiselle puolueelle, jonka kanssa hänen arvonsa ovat linjassa puolueohjelman mukaisesti.
Belle Selene harrastaa liikuntaa ja lukemista. Vapaa-ajallaan hän viihtyy parhaiten perheensä ja ystäviensä kanssa.
Timo Huotinen

Belle Selene Xian
mielestä poliitikkojen
työ on ratkaista kansan
huolenaiheita ja
yhteiskunnan haasteita.
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SUOSITTELEMME MARRASKUUSSA

UUTUUS!
Vivania® Beauty Shot
500 ml

Flunssaa?

18 90

14 90

(ovh 23,65€)

100 ml (ovh 17,70)

KOLLAGEENIA
IHOLLE

ECHINAFORCE

CANDIDA FORTE

PROSTASIN

MIRTOGENOL ®

HAINRUSTO+VIHERSIMPUKKA

Hiivasyndroomaa?

Miehille

Silmille

Huippusuosittu!

20 30 UUTUUS!

HUIPPUTARJOUS!

34 50

REGULAT SKIN ENERGY MOUSSE SININEN UNI MELATONIINI 1 mg VAHVA D-VITAMIINI

ETANAVOIDE

Ihovaurioihin

Uudistaa ihoa

D-Pearls Strong®
g 38 ug
g

Järjestämme Malmin Optiikassa
160
60 kaps.
k
(ovh
( h 52
52,25)
25

16 90

30 kaps. (ovh 27,20)

19 90

60 tabl. (ovh 19,20)

60 tabl. (ovh 27,70)

-28 %

KAUPAN PÄÄLLE 20 KAPS
(arvo n. 8,00€)

ARTHRO BALANS PLUS

PUNARIISI +Q10

Monivitamiinimineraalisuihke

Nivelille

Kolesterolia?

+ 30 TABL.

33 900

UUTUUS!

23 90

yli

160 suihkaisua /
25 ml (ovh 26,45)

KAUPAN
PÄÄLLE

-20 %

34 90

120 tabl. (ovh 44,60)

MULTIVIT

Puhtia päivään
120
20 + 30 tab
ttabl.l (ovh 52
ta
5
52,50)
2 50)
50)

ALFALIPOIINI VAHVA

2 PURKKIA
YHTEENSÄ
35,00 €

19 90

100 ml

35 00

Ensimmäiset
sovittajat saavat
design
tuotekassin.

to 14.11. klo 13.00 - 18.00

piilolinssitapahtuman ja toivotamme
sinut lämpimästi tervetulleeksi.

Tapahtumassa lanseeraamme uuden BioTrue
ONEday kertalinssin. Tämän linssin materiaali
on suunniteltu jäljittelemään kyynelnesteen ominaisuuksia, jotta näkisit hyvin ja linssisi olisivat
miellyttävät käyttää koko päivän ajan.
Tarjolla myös pientä purtavaa.
Tervetuloa!

Malminkaari 15, katutaso,
00700 Helsinki
Puh. 09-345 1265

120 ttabl.
bl ((ovh
h 27
27,10)
10)

19 90

160 kaps. ((ovh
h 25
25,20)
20)

14 90

60 tabl. (ovh 19,30)

200 ml (ovh 59,90)

HUIPPUTARJOUS!

52 50

KUTSU

Tarjoukset voimassa 30.11.2013 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Tuotteet saattavat vaihdella myymälöittäin.

HELSINKI: MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3

TERVETULOA UUDISTETTUUN MYYMÄLÄÄMME!

Ovi
lu
ma kema
ailm tto
oih miin
in

AVAJAISTARJ OUS 14. – 16.11.

KAIKKI TUOTTEET
Alennus ei koske välitystuotteita, kuten postimerkkejä, elokuva- ja muita lippuja, liittymiä
ja niiden lisätarvikkeita, luku- ja tablet-laitteita, oppikirjoja eikä lahjakortteja.

-20

VIERAANAMME MATTI RÖNKÄ LA 16.11. KLO 14.

%
HELSINKI Malmin Nova
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Uutiset

Joulukuusi
saa paikan

TE IJA LOPON E N

Pihlajamäki
Pihlajamäen ala-asteen vuotuinen Marrasjuhla tarjoilee elämyksiä kaikille aisteille. Koko koulu
on täytetty maukkaalla ohjelmalla.
Ala-asteen katon alta löytyy esimerkiksi akrobatiaa, arpajaiset, grilli,
hemmottelupiste, kahvila, karaoke, kasvomaalausta, käsityömyyjäiset, muovailua, onnenpyörä, paloauto, parkouria, pinssejä, sambuusaa, sushia, tarkkuutta, teatteria, testejä sekä pelien ja kirjojen kirpputori.
Kello 11.15 Pukinmäen taidetalon teatterikoulu esittää
vartin mittaisen näytelmän Hamlet ja haamu, jossa päähenkilöt ottavat mittaa toisistaan vaaralliseksi luonnehditussa kaksintaistelussa.
Kello 11.45–14 on auki temppurata, jossa sekä aloittelijat että hurjapäät voivat testata parkouria, akrobatiaa,
tarkkuutta, tasapainoa ja ketteryyttä.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto etsii
terveitä ja oksistoltaan hyväkuntoisia kuusia
joulukuusiksi Senaatintorille ja Hakaniementorille.
Kaikkia kaupunkilaisia ilahduttamaan tarkoitetut
kuuset eivät saa olla mitään pikkuriukuja, vaan
pituutta tarvitaan 12–17 metriä.
ointia helpottaisi huomattavasti, jos tarjoaja toimittaisi
puusta valokuvan, jossa
kuusi poseeraa koko mitassaan kasvuympäristössään.
Tietoja joulukuusitarjokkaista ottavat vastaan Staran työnjohtaja Ilkka Keko
ja arboristi Jari Keränen.

Nyt on siis mainio tilaisuus
päästä ilmaiseksi eroon
omakotitontilla kasvavasta,
liian suureksi päässeestä
kuusesta.
Valituiksi tulleet pihakuuset haetaan kaupungin metsurien toimesta järeällä kuljetuskalustolla pois pihalta. Kaadon ja kuljetuksen
vuoksi puiden on hyvä sijaita riittävän lähellä isolle kalustolle kulkukelpoista tietä.
Jos kuusitarjokkaita löytyy yli tarpeen, voidaan tänä
syksynä sopia jo ensi vuoden joulukuusenhankinnasta.

Hamlet taistelee
haamun kanssa

Teija Loponen

PP

Valituiksi tulleet
pihakuuset
haetaan
kaupungin
metsurien
toimesta järeällä
kuljetuskalustolla
pois pihalta.

Rakennusviraston
mukaan kuusen kelpoisuutta ja alustavaa laadun arvi-

Marrasjuhlat
su 24.11. klo 11–14, Lucina Hagmanin kuja 3.

Tulevaisuuden
Helsinkisi?
Nyt jokainen Helsingin tulevaisuudesta
kiinnostunut voi kertoa, millainen olisi hyvä
Helsinki vuonna 2050.

Avi etsii tämän päivän äitejä

Tattarisuo tuotantotila

Löytyykö KoillisHelsingistä
ehdokkaita EteläSuomen aluehallintovirastolle, joka pyytää
esityksiä vuoden 2014
äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi?

Vuonna -90 valm. toimitila 780 m2 +
n. 200 m2 toimisto- ja sosiaalitilaa.
Vuokra 6500,-/ kk. Hinta 690.000,-.

Tattarisuo tuotantotila

Palkittavaksi voi esittää
40 vuotta täyttänyttä biologista äitiä, adoptioäitiä tai
sijaisäitiä, joka ei toimi
ammatikseen kasvattajana.
Kunniamerkki myönnetään esimerkilliselle kasvattajalle, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjälle tai
yhteisvastuullisesti toisista

-70 luvulla valmistunut tuotantotila
n. 300 m2. Vuokra 1.950,-/ kk.

Ylästö OK-tontti 682 m2
Tasainen tontti, rak.oikeutta 136 m2
+ 40 m2 taloustilaa ok-talolle. Kova
maapohja. Tontilla sijaitsee pieni
ok-talo. Hinta 160.000,- . Vanhatie
11, Vantaa. 8062751 (oikotie)

Asuntomyynti City Oy
Malmin raitti 4, 00700 Helsinki
Puhelin 41745500

huolehtivalle henkilölle esimerkiksi lastensuojelu-, perhe-, nuoriso- ja urheilujärjestöissä tai muissa yhteiskunnallisissa järjestöissä.
Pyrkimyksenä on, että
palkittavat edustavat mahdollisimman monipuolisesti tämän päivän äitejä, kuten ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun
emäntiä ja erilaisia vähemmistöryhmiä. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste.
Etelä-Suomeen osoitettu enimmäiskiintiö vuonna
2014 myönnettävistä äitienpäiväkunniamerkeistä on
14. Enintään puolet hake-

muksista voi perustua palkittavien äitien omien lasten
tekemiin hakemuksiin. Toisen puolen hakemuksista
tulee olla kuntien, järjestöjen ja yhteisöjen ehdotuksia.
Kunniamerkit luovutetaan ensi keväänä äitienpäivän valtakunnallisessa juhlassa.

Esityksiä voi lähettää
22.11.2013 asti osoitteeseen
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki. Lomake löytyy julkishallinnon verkkopalvelusta
www.suomi.fi tai avin toimipaikasta.
Pirjo Pihlajamaa

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on
avannut http://helsinki.
asiatkartalle.fi -karttakyselyn, jolla haetaan kaupunkilaisten näkemyksiä tulevan yleiskaavan pohjaksi.
Vastaajat voivat merkitä
kartalle, minne tarvitaan
asuntoja, parempia kulkuyhteyksiä ja mitkä virkistysalueet ovat tärkeitä.
Helsingin uuden yleiskaavan pohjaksi valmistellussa visiossa esitetään, että kantakaupunki on laa-

jentunut kaupunkibulevardeiksi muutettujen
moottoriteiden varsille, ja
koko kaupungissa raideliikenne yhdistää tiiviisti rakennettuja esikaupunkikeskuksia.
Lähtökohta visiolle on
ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050
Helsingissä on noin 860
000 asukasta.
Pirjo Pihlajamaa

http://helsinki.asiatkartalle.fi

Lähikysymykset-palstalla
viime lehdessä sivulla 8
Viikissä opiskeleva Touko
Laukkanen kertoi rukiin
viljelystä. Kuvassa hän seisoo
opiskelijakaverinsa Jaakko
Mikkolan oikealla puolella.

Leikkaa irti

5

€

Lähitieto-lehden lukijaetu

Tällä arvokupongilla viiden
euron alennus lapsen
tai aikuisen Vesipuiston
sisäänpääsystä

1 henkilö/kuponki. Tarjous voimassa 28.11.2013 asti.

Sukella seikkailuun – flamingospa.fi
Flamingo Spa / Tasetie 8, Vantaa / sales@flamingospa.fi / p. 020 7785 201

JOKA PÄ

IVÄ

+32°C
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K-citymarket MALMI - tuoreen
lähileivän kauppa!

Pe 15.11. Hel
Makkaratehtaan singin
konsulentti
paikalla klo 11-1
9 ja Blå Band B
istr
kastikkeet esit
telyssä klo 11-1 o
8.

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 14.-17.11. ellei toisin mainita.
Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l
sis.pantti 0,40
Rajoitus 6 pl/talous.

Tuore LOHIFILEE
vacuumissa
Norja
Rajoitus 2 pkt/talous.

K-Plussa-kortilla

!
ERÄ

99
7

00
1

kg

5
9
7
kg

HK rypsiporsas
HERKKUPAISTI
N. 1,2 kg

5
9
5
kg

Hinta ilman
K-Plussa-korttia
1,99 pl (1,06/l)
sis pantti 0,40

pl
(0,40/l)

HK VILJAPOSSUN
JOULUKINKKU
n. 6,5 kg

Atria NAUTA-SIKA
JAUHELIHA 20%
700 g

Santa Maria
Tex Mex Original Soft
TORTILLA
8 kpl 320 g

K-Plussa-kortilla

0
5
3
kg

KLEMENTIINI
Espanja
1,5 kg

9
9
1

ps
(1,33/kg)

9
9
2

9
4
1

–40 %

pkt
(4,66/kg)

rs
Hinta ilman
(4,27/kg) K-Plussa-korttia

4,99 rs (7,13/kg)

Modi
OMENA
Italia

PIRKKA
PERSIMON
Espanja

9
6
1

9
6
1

kg

kg

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

Atria VILJAPOSSUN
SISÄFILEE
Suomi
pehmeän pippurinen

–62 %

Löydät meidät
myös Facebookista
facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi
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Uutiset
Lähetä vinkki
haastateltavasta
toimitukseen
pirjo.pihlajamaa@
lahitieto.fi
tai tekstaa
045 3489 373.

Syrjäytynyt saa lääkettä luonnosta
Seikkailuohjaaja
Jari Kujala on
töissä Helsingin
kaupungin
sosiaali- ja
terveysviraston
lastensuojelun
avohuollossa.
Hänen
työpisteensä
löytyy Malmin
toimintakeskuksesta.
1. Mitä teet työksesi?

– Seikkailullisia ryhmäretkiä lastensuojelun 11–17vuotiaille nuorille, joilla on
elämänhallinnan vaikeuksia
perhe- tai muista syistä johtuen.
2. Onko seikkailuohjaus
tyypillistä Suomen lastensuojelutyössä?

– Luontoa on käytetty
kuntouttavana elementtinä

yli sata vuotta, alkuun raittiustyössä. Seikkailutoiminnan buumi oli 1980–90-luvulla, jolloin koulutettiin
paljon ohjaajia. He ovat
siirtyneet muihin hommiin,
koska kuntiin ei syntynyt
virkoja.
3. Miten toimintatapasi
eroavat perinteisestä
lastensuojelutyöstä?

– Muutokseen pyritään
aktiivisen otteen avulla. Menemme ulos, emme jää sisälle keskustelemaan. Vien
nuoria viikoittain seikkailuretkille uuteen luonnonympäristöön. Menemme jäätai kalliokiipeilemään, patikoimaan, leireilemään, veneilemään tai laskemaan
koskea.
4. Ovatko lapset koillishelsinkiläisiä?

– Enimmäkseen, sillä menetelmä on syntynyt täällä
Malmilla koulujen ja lastensuojelun läheisyydessä. Liikkumavaraa ei juuri ole, koska työtä tekee vain minä ja
pari luokanopettajaa.

5. Millaisia taustoja lapsilla on?

– Yleensä perheessä on
hankalia avioeroja, ristiriitoja ja kasvatusvaikeuksia. Lapsella menee koulussa huonosti, kaverit vetävät
väärään suuntaan, ja lapsi syrjäytyy. Sen voi kokea
myös hyvin pärjäävän keskiluokkaisen perheen lapsi.
6. Montako lasta tapaat
viikossa?

– Noin kahtakymmentä,
aktiivisesti 12:ta. Teen työtä
myös koko yhteisön kanssa.
Vie 2–3 vuotta, että nuori
oppii elämänhallintaa.
7. Onko mukana tyttöjä?

– Vain yksi kymmenestä
johtuen siitä, ettei ole naisohjaajaa, ja ryhmät ovat aika sukupuolisensitiivisiä.
Käsittelemme paljon poi-kien asioita. Useimmille ty-töille keskusteleva toiminta
a
sopii paremmin kuin pojille..
8. Kenelle seikkailuohjauksesta on apua?

Kaupungin ärsykkeett
n
takana ja erämaan
haasteet edessä..

– Luonnosta vieraantuneelle, ylivilkkaalle sekä
keskittymisvaikeuksia potevalle tai väliinputoajalle,
joille ei löydy muuta apua.
9. Milloin koet epäonnistumisen tai turhautumisen
tunteita?

– Kun nuorelle annetaan
mahdollisuus tehdä päätöksiä ja selvyys siitä, mitkä asiat ovat moraalisesti hyväksyttäviä, ja kuitenkaan hän
ei kykene yhdistelemään oppimansa, vaan viettää puolet elämästään vankilassa,
niin onhan se vähän turhauttavaa.
10. Miksi ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä
ei ole useampia seikkailuohjaajia?

– Työ on vaikeaa ja vaatii

fyysisiä, psykologisia ja sosiaalisia taitoja. Alan koulutuspolut ovat kehittymättömiä. Olen onnekas, että
pääsin hyvään koulutussysteemiin.
11. Mikä meni mielestäsi
viranomaisilla pieleen
Eerikan tragediassa?

– Pitäisi nähdä asiakirjat,
mutta valistunut arvaukseni
on, että vastuu oli jakaantunut niin monelle, ettei asiakkaan todellista tarvetta tunnistettu. Paha äitipuoli pystyi sumuttamaan ihmisiä.
Narsistinen persoonallisuus
on vaikea tunnistaa. Järjestelmässä on kehittämisen
paikka, koska tapaus ei ollut lajissaan ainoa.
Pirjo Pihlajamaa

HENKILÖTIETO
• Jari Kujala s. 31.8.1966,
Espoo.
• Asuu Mankkaalla,
vaimo, 3 lasta.
• Nuorisotyöntekijäksi
v. -88. Seikkailutoiminnanohjaajaksi v.-96,
Peräpohjolan opisto,
Tornio. Täydentäviä
yliopisto-opintoja.
• Harrastaa lasten
kanssa ulkoilua,
sovittaa 11-v.
tyttärensä bändin
biisejä.
• Elämän tarkoitus?
Muuttuu jatkuvasti.
Oman paikan
hahmottaminen.
Itsellä nyt perheen
kasvattaminen
ja sijoittaminen
maailmaan oikein
päin. Ei siinä sen
kummempaa
tarkoitusta tarvitse
olla.

PI RJO PI H LAJAMAA

Varusteet päälle ja metsään lenkille, niin ylivilkas lapsi rauhoittuu. Jari Kujalan mukaan lapsuus- ja nuoruusiässä opittu luonnossa liikkuminen tukee kykyä sietää vastoinkäymisiä ja kriisejä aikuisiässä.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Ylä-Malmi
Syystien palvelukeskuksen
ompeluryhmä on taas keksinyt
keinon, kuinka ilahduttaa talossa
asuvia. Ryhmä aloittaa tänään
urakan, jossa on tarkoitus tehdä
ryhmäkotien asukkaille vanhan
ajan mollamaijoja.
– Nyt toivoisimme lahjoituksena ompeluryhmään täytevanua ja

smoy

Mollamaijat kaipaavat
lihaa luittensa ympärille

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

Erittäin
tarkkanäköinen
toimittaja

lakanoita, kertoo ryhmän vetäjä
Marjut Pitkäranta.
Ompeluryhmä kokoontuu joka
keskiviikko kello 9–11.30 Syystien palvelukeskuksessa. Lisätietoja saa ryhmän toiselta ohjaajalta, Päivi Hanskalta numerosta
09 310 58076.

TUOMAS
ENBUSKE

Pirjo Pihlajamaa

OSTA

KAHDET

Pyöräilykypärän käyttö yleistyy
Miekkamies ja hänen prinsessasisarensa
viettävät synttäreitä. Ella täyttää 3 vuotta
17.11. ja veljensä Eevert 5 vuotta 21.11.
Onnittelut tulee Malmin mummilta ja papalta.

www.synsam.fi
, 7.
Elämän keskellä heräämme
huomaamaan, että lähellämme
on aina joku, joka tarvitsee
tukeamme. Jaksaaksemme
kantaa vastuuta, tarvitsemme
myös itse lepoa ja rauhaa.

Aamujuoppo
ajoi liikenteenjakajaan
Pukinmäenkaari
Mies ajoi henkilöautolla päin
liikenteenjakajaa niin kovaa, että jakajan keskellä ollut liikennemerkki hajosi viime perjantaina aamu seitsemältä.
Kolaria selvittämään tulleelle poliisipartiolle kuski väitti ensin, että auton todellisesta kuljettajasta ei ole
tietoa. Lopulta mies tunnusti olevansa kuljettaja ja kotimatkalla.
Auton vasen eturengas oli
puhjennut ja vasen etukulma
vaurioitunut. Etupenkkien
turvatyynyt olivat lauenneet.
Poliisi otti mieheltä ajokortin pois ja alkoi tutkia asiaa
törkeänä rattijuopumuksena
ja liikenneturvallisuuden vaarantamisena. PP

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

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

”O COME, LET US SING!”
Naiskuoro Pihlajan 10-vuotisjuhlakonsertti Viikin kirkossa su 17.11. klo 16,
joht. Marjasisko Varha. Aarre Joutsenvirta, piano ja Satu Nyman, huilu. Ohjelma
10 e, sisältää täytekakkukahvit.

Viikinmäki
Hernepellontien pysäköintialueella vieraili voroja viime
viikon maanantain ja tiistain
välisenä yönä. Kahdesta Toyota Hiacesta oli kadonnut
katalysaattori varkaan matkaan.
Poliisilla ei ole tietoa tekijästä tai tekijöistä. PP

SILMÄLASIT –
saat toisiin huippulaadukkaat Varilux-linssit
VELOITUKSETTA.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto on
seurannut eri puolilla kaupunkia, kuinka moni Helsingissä polkupyöräilevä käyttää arkipäivisin kypärää. Vuosina 1997–2013 tehdyistä
laskennoista ilmenee, että
pyöräilykypärän käyttö on tasaisessa kasvussa.
Noin parista kymmenestä laskentapisteestä yksi on
Pukinmäessä, Vantaanjoen
ja Kehä I:n risteyskohdassa.
Vuonna 1997 pisteen ohi ajaneista pyöräilijöistä oli kypärään pukeutunut 34 prosenttia. Tänä vuonna kypärä löytyi
63 prosentilta pyöräilijöistä.
Kaikista Helsingissä pyöräilevistä naisista kypärää
käytti tänä vuonna 62 prosenttia ja miehistä 60 prosenttia. PP

Pakoputkivaras
pötki pakoon
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Perheille, lapsille
Perheleiri 16.–17.11. Kuntokalliossa, Helsingin Karhusaaressa. Leirillä perheiden
yhteistä ohjelmaa, keskustelua aikuisille,
lapsille askartelua ym. Lauantaisauna ja
uima-allas, bussikuljetus Viikin kirkolta.
Hinta: aikuiset 20e, lapset 10e, perhe 45e
(2 aikuista ja 1–3 lasta). Ilm. p. 09 2340
4429. Muut tiedustelut Anni Punkka, p. 09
2340 4471.
Lasten pieni viikkomessu Viikin kirkossa
ke 20.11. klo 9.30. Ehtoollisen jälkeen perhekerhon leikit ja tarjoilut.
Hiljaisuuden päivä 1 – 7 lk:lle lapsille
Pukinmäen seurakuntakodilla la 23.11.
klo 10 –14. Rauhallista yhteistä olemista
ja askartelua, lauluhetkiä ja rentoutumista, päivällinen ja välipala. Päivä päättyy
yhteiseen Pyhiinvaellusmessuun. Hinta
HODSVLVLVDUXVDOHQQXVH,OP
mennessä Niina Alatalo p.09 2340 4549
WDLVlKN|LVHVWLRVRLWWHHVVDKWWSVKVUN\VVO
KHOVLQJLQVHXUDNXQWD\KW\PD¿LOPRLWWDXWXminen.
Perheiden jouluriehaVXNOR
alkaen Malmin piirin kouluikäisille (7–12
Y MDKHLGlQYDQKHPPLOOHHQ+LQWDH
osallistuja sisältää matkat, Megazone pelin
ja pizza-ruokailun. Lapset ovat koko retken
ajan vanhempiensa vastuulla. Lisätietoja
Anni Kuivala 09 2340 4553. Ilm. netissä:
KWWSVKVUN\VVOKHOVLQJLQVHXUDNXQWD\KW\PD¿LOPRLWWDXWXPLQHQYDOLWVH0DOPLQ
seurakunta ja Joulurieha.

MESSUJA SU 17.11.
Kansainvälinen Iona-messu Malmin
NLUNRVVDNOR0DOPLQNDQWDDWWLNXRUR
ja Missiokuoro, joht. Heikki Poutanen,
Pirkko Poisuo, liturgia.
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 10.
Keittolounas ja kahvit. Mukana Pihlajamäki Lions -miehet.
Messu Puistolan kirkossa klo 10.
Saarna Matti Malmivaara, Paavo Untamala. Messun jälkeen lähetyskahvila
ja siioninvirsiseurat, puhujina Matti Malmivaara ja Kimmo Saares. HerättäjäYhdistyksen kirkkopyhä.
Messu Pukinmäen seurakuntakodissa
klo 12. Vanhusten kirkkopyhä. Petteri
Ranta, alttoviulu ja laulu. Kahvihetki.
Messukoulu klo 13.30. Liturgiset värit ja
kirkkotekstiilit, Eeva-Maria Muurman.

PYHÄKÄVELY
Viikin kirkolta su 17.11. klo 16, kesto
noin tunti. Mukana kirkon työntekijä.

KIRJALLISUUSILTA
0DOPLQNLUNROODWRNOR
Kati Häkli esittelee Martti Linnan kirjan
”Kultainen sääntö”.
NAISTEN ILTAPÄIVÄ
Pihlajamäen kirkolla la 30.11. klo
12–16. ”Helli itseäsi, Nainen”. Asiaa
hyvinvoinnista. Paikallisten yrittäjien
palveluja: hierontaa, jalkahoitoa ja
hiusten leikkausta. Jumppatuokioita,
äänenharjoitusta ja kädentöitä. Lounas
ja ehtoollisen vietto. Lounas 5 e +
hoidot. Ilm. kirkolle viim. 27.11. p. 09
2340 4427.

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

Ke 13.11. 19.00 Rukousilta, Tapani Vesalainen
La 16.11. 18.00-22.00 Nuortenilta
Su 17.11. 11.00 Jumalanpalvelus, Kari KK Korhonen.
Musiikki: Miika Koivisto
Su 17.11. 14.30 Latinokokous
Su 17.11. 18.00 Israel ilta, Jevgeni Tsyproush. Musiikki:
Uusi viini
Ke 20.11. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Raili
Tanskanen
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Surua ei voi sanoin kuvailla, mutta jos halutaan viestiä
muille läheisen poismenosta, onnistuu se Lähitiedossa
julkaistavalla kuolinilmoituksella.

Ǧ

¡

Ilmoitukseen tuleva teksti
ja tieto siihen haluttavasta
kuvasta lähetetään osoitteella: jussi.haapasaari@lahitieto.fi, tai postitse
Koillis-Helsingin Lähitieto Oy,
Vanha Tapanilantie 52,
00730 Hki, tai kuoren voi
viedä Lähitiedon postilaatikkoon Malmintorin kauppakeskuksen 2. kerrokseen
Plaza Mocca -kahvilan viereen. Ilmoituksen jättö onnistuu myös puhelimitse Jussi
Haapasaarelle numeroon
050-595 3233.
Oheisen ilmoituksen koko on 1x90 milliä ja hinta 111 e (sis. alv.). Saman-korkuinen, mutta 2 palstaa leveä maksaa 222
e (sis. alv.). Myös muut
koot ovat mahdollisia.

Rakkaamme

Etunimi
SUKUNIMI
o.s. Sukunimi
s. 2.8.1923 Hanko
k. 30.2.2013 Helsinki

Lähellä, kaukana, poissa
– aina mukana.
Syvästi kaivaten
Lapset
Lapsenlapset
Sukulaiset
Siunaus on toimitettu
Xxxx kirkossa 15.3.20013.
Lämmin kiitos muistamisesta.

Lähitieto.
Siitä ihmiset
tykkää!
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Puistolan kirjastoon saapui toistasataa eri ikäistä Angry Birdseistä kiinnostunutta juttelemaan niiden luojan Jaakko Iisalon kanssa.

Angry Birds -fanit koolla
Puistolan kirjastossa pääsi lauantaina tapaamaan Angry Birdsien linnut,
possut ja muut hahmot luonutta Jaakko Iisaloa. Jaskalle sai esittää kysymyksiä
ja hän myös palkitsi vihaisten lintujen piirustuskilpailuun osallistuneet.

Noora Abdulrida sai Jaskalta
sininen linnun voitettuaan
piirustuskilpailun.

Kansallisena pelipäivänä Nurkan kirjasto sai vieraakseen todellisen pelimogulin, supersuositun
Angry Birds -pelin hahmojen isän,
Puistolassa asuvan Jaakko Iisalon.
Ei ihme, että kirjastossa kävi päivän aikana peräti 535 ihmistä
osallistumassa Pelipäivään ja heistä parisensataa osallistui Iisalon
kanssa käytyyn keskustelutuokioon.
Kirjasto täyttyi jo hyvissä ajoin
isommista ja pienemmistä faneista, joilla riitti kysyttävää. Lauantain aikana selvisi, että uusista

peleistä on turha kysellä, ne ovat
suuria salaisuuksia. Sen sijaan Jaska kertoi oman lempilintunsa olevan sininen, ja että possujen vihreä
väri johtuu siitä, ettei Jaakko halunnut niiden oikeastaan muistuttavan possuja, siksi niiden korvatkin ovat pyöreät. Lisäksi vihreä on
vastaväri lintujen punaiselle väritykselle.
Sekin selvisi, että Jaska itse on
röhkinyt possujen ääniä ja antanut
äänensä myös bumerangilinnulle.
Angry Birds -ohjelmia on tekemässä monta tiimiä animaattoreis-

ta äänenluojiin, jopa 100 ihmistä
saattaa puurtaa yhden ohjelman
valmistumisen parissa.

Lukuisten kysymysten jälkeen
nostettiin esille iso punaisella linnulla koristettu kassi, josta löytyi
palkinnot sekä piirustuskilpailun
eri sarjojen voittajille, että aivan
kaikille kisaan osallistuneille.
Kirjastonjohtaja Virpi Jero kertoi piirustuksia kertyneen yhteensä 110. Palkituiksi tulivat 1. Noora Abdulrida, 10 v., 2. Roosa Lappalainen, 11 v., 3. Eelis Franzen,

Koillis-Helsingin Seniorit – kasvava joukko aktiivisia eläkeläisiä
Koillis-Helsingin Seniorit on eläkeläisyhdistys, joka
jo 26 vuotta on toiminut jäsentensä hyvinvoinnin,
virkeyden ja omatoimisuuden edistämiseksi. Yhteinen tapaaminen on kuun ensimmäisenä tiistaina –
yhdessäoloa, naurua ja laulua ja hyödyllistä tai
hupaisaa tietoa eri aihepiirejä käsittelevistä luennoista. Tämän vuoden aikana aiheina on ollut muun
muassa stadin slangi, kotilääkäri- ja hoivapalveluiden esittelyjä, puutarhurin puheenvuoro ja tietoa
kaupungin toimista ikäryhmäämme koskevissa asi-

Marja-Leena
Hassinen
Koillis-Helsingin
Seniorit, pj

oissa. Kokoontumispaikaksi kaupunki on Virkkarin jälkeen osoittanut Syystien palvelukeskuksen
ruokasalin sivuhuoneen.
Syystiellä kokoontuvat myös useimmat kerhomme 1–3 kertaa kuussa. Muistikerhossa tehdään aivoja vireyttäviä, vaan ei stressaavia tehtäviä ja kirjallisuuskerhossa keskustellaan luetusta teoksesta.
Uusin kerho on avoin keskusteluryhmä Kulmapöytä, johon osallistujat tuovat aiheet tullessaan, ja vanhin kerho ulkona kokoontuva sauvakävelyryhmä.
Se kulkee säitä uhmaten tunnin-puolitoista kerran
viikossa.
Yhdistys järjestää käyntejä ja retkiä: museoita, Jakomäen suojelusuo, Sipoon korpi ja saaristo, teatteri Tampereella, Hiidenlinna (kuva).
Seniorit on Helsingin kansallisen senioripiirin ja
edelleen Senioriliiton jäsen, kaikki puoluepoliittisesti sitoutumattomia. Piiri järjestää koulutusta ja ver-

9 v., 4. Lotta Lehtinen, 8 v., ja 5.
Nella Mielikäinen, 7 v. Lisäksi
kunniamaininnan saivat: Tomas
Grahn, 5 v., Mella Kokkola, 5 v.,
ja Rupon Eazaz, 11 v.
Piirustukset ripustetaan kirjaston seinille ja ne saa noutaa kotiin
parin viikon päästä.
Lopuksi Jaakko kirjoitteli nimikirjoituksia ja vastasi muutamalle
kysyjälle mahdollisuudesta hakea
Roviolle kesätöihin. Tosin hän varoitteli, että kesätöiden hakijoita
on kyllä melkoiset määrät.
Teija Loponen

ESKO RAUSMAA

KoillisHelsingin
Seniorit
vierailulla
Hiidenlinnassa.

taistapaamisia kerhonvetäjille ja hallituksen eri tehtävissä toimiville. Piirin, liiton ja yhdistysten järjestämät ulkomaanmatkat ovat senioreille suunniteltuja, siksi suosittuja ja usein loppuunmyytyjä.

Tervehdys Koillis-Helsinki Tervetuloa Terveystalo

Malmille!
Täyden palvelun lääkärikeskuksessamme saat
ammattitaitoista apua vaivoihisi. Yleis- ja erikoislääkäripalvelujen lisäksi saat meiltä työterveyspalvelut,
päiväkirurgiset toimenpiteet sekä laboratoriopalvelut.
Saat ajan joustavasti, pääset hoitoon nopeasti!
Terveystalo Malmi
Malmin kauppatie 18, 3. krs
avoinna ma-to 7.30-19, pe 7.30-18, la 10-16

VARAA AIKA
terveystalo.com
p. 030 6000*

OTA NYT:
inﬂuenssarokotus

*Ajanvaraus avoinna ma–pe 7–21, la-su ja arkipyhät 8-20. Puhelun hinta lankaliittymästä 8,28 snt/puhelu + 3,2 snt/min, matkapuhelinliittymästä 19,2 snt/min.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tyyliä miehille
Miesten
Ecco
kävelykenkiä

–30%

Tarjous voimassa 16.11.2013 asti

www.kookenka.ﬁ
KOOKENKÄ MALMI
puh 050 5763550
ma-pe 9-20, la 10-17

FiNSOFFAT

niin kuin haluat

Upean muhkea

Kerava-sohva

uutuus

on tutustumisen
arvoinen uutuutemme!

Koillis-Helsingin Lähitieto
Tuorein Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy lehtitelineestä
Malmin Novan Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza
Mocca kahvilan vierestä
sekä Kirkonkyläntien
S-marketin aulasta.

Me valmistamme sohvasi

– laatua jo vuodesta 1970

Kaikki mitä terveyteesi tarvitset

TU LE
TAPAAMAAN
lehden toimitusta
tiistaisin ja perjantaisin
Malmintorin
kauppakeskuksessa
kahvila Plaza Moccaan
klo 10–11.
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Sohvamoduuleista räätälöit helposti

itsellesi sopivan kokonaisuuden.
Runko kertopuuta ja koivuvaneria,
istuin- ja selkäosat erikoiskimmovaahtoa.

Useita nahka- ja kangasverhoiluvaihtoehtoja.

SUURMYYMÄLÄ, VANTAA:

TEHTAANMYYMÄLÄ JA TEHDAS, KERAVA:

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

Huhtimontie 4 | 09 2797 2200
ma–pe 9–17 , la 10–15
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Lahjoituskirjat ilahduttivat opiskelijoita.

Nuorille työn mielekkyys on tärkein

Taivas ja helvetti tuli
liiketalousopistoon
Helmi Liiketalousopistossa nuoria kannustettiin
yrittäjyyteen ja työhön, joka palkitsee muinakin päivinä
kuin tilipäivänä.
Helmi Liiketalousopistossa
pidettiin viime maanantaina
poikkeuksellinen kirjalahjoitustilaisuus, kun One on
One Publishing -kustantamo jakoi liiketalouden opiskelijoille Taivas+helvetti
-kirjat.
Terho Puustisen ja Mika Mäkeläisen kirjoittama
Taivas+helvetti kertoo 21
suomalaisen yrittäjän elämästä. Tarinoitaan jakavat
yrittäjät kertovat avoimesti yrityselämänsä iloisimpia
sekä kipeimpiä hetkiä ja tapahtumia. Liiketalousopiston tilaisuus oli osa kampanjaa, jossa kirjan tekijät
lahjoittavat jokaisesta myydystä kirjasta yhden kappaleen valmistuville nuorille. Tavoitteena on lahjoittaa
60 000 kirjaa.
Helmi Liiketalousopistolle
suunnatun lahjoituksen takana oli Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten järjestö SMKJ ry, joka halusi
lahjoittaa saamansa 75 lahjoituskirjaa edelleen Helmen
opiskelijoille.
– Uskomme, että kirjan tarinat antavat nuorille syytä ajatella tulevaisuuttaan,
kertoo Katariina Rantapää
One on One Publishingista.
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten (SMKJ)

Samuli Myllyharjun mukaan Suomessa on noin
50 000–80 000 yritystä, jotka etsivät yritykselle jatkajaa.
– Uusien yritysten perustamisen sijaan kannattaisi jatkaa näitä yrityksiä, Myllyharju kannusti nuoria.
Opiskelijoiden mukaan
työssä tärkeintä on mielekkyys, työkaverit ja urakehittyminen. Tämä selvisi tilaisuutta jatkaneessa kutsumustyöpajassa, jonka piti
Filosofian akatemian tutkija ja kouluttaja Lauri Järvilehto. Järvilehdon mukaan
työ ei saa olla välttämätön
paha, jolla saadaan vuokrat
maksettua. Työn pitää olla
mielekästä ja tulevaisuudessa mielekkyyttä saa myös
vaatia.
– Ihminen viettää noin
puolet elämästään töissä,
joten sitä ei kannata tehdä
vain rahan takia, Järvilehto
muistutti.
Opiskelija Jukka Vesanto tiivisti tapahtuman pääviestin: – Tehkää työtä, joka
merkitsee teille itsellenne jotain suurta ja tärkeää!

Opiskelijat haastattelivat
tilaisuudessa lahjoittajatahon edustajia sekä tilaisuuden puhujaa Lauri Järvilehtoa.

”Kirjan tarinat
ovat rehellisiä ja
hyvin avoimia.
Kirjassa puhutaan
avoimesti myös
rahasta, mikä
on suomalaiselle
kulttuurille
epätyypillistä.”
KATAR I I NA
RANTAPÄÄ

Lauri Järvilehto haastoi yleisön pohtimaan, mikä työssä on tärkeintä.

Kustantajan edustaja Katariina Rantapään mukaan
idea lahjoitukseen tuli kirjan toiselta kirjoittajalta Mika Mäkeläiseltä.
– Mikaa huolestuttaa työttömyystilanne, ja hän toivoo että tällä kirjalla voitaisiin kannustaa nuoria löytämään ja toteuttamaan omia
unelmiaan.
– Aiemmin ei ole ollut tämänkaltaista yrityskirjaa,
vaan ne ovat olleet ennemminkin opetuskirjoja. Materiaalina tämä on siis erityyppinen: kirjan tarinat ovat
rehellisiä ja hyvin avoimia.
Kirjassa puhutaan avoimesti myös rahasta, mikä on

suomalaiselle kulttuurille
epätyypillistä, Rantapää lisää.
Helmen kirjojen lahjoituksen takana olleen Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten edustajan Samuli Myllyharjun mukaan
palaute on ollut hyvin positiivista.
– Olemme olleet tyytyväisiä, tulemme samalla esille
myös meidän omalla sanomallamme. Ilman myyntiä
ei ole yrittäjyyttä ja ilman
yrittäjyyttä ei ole myyntiä,
Myllyharju kiteyttää.
Helmi
Liiketalousopiston
oppilasryhmä

Tyytyväinen luennoitsija
Kirjalahjoitustilaisuudessa mieluisan työn ja oman
intohimonsa löytämisestä puhui filosofian tutkija ja
kouluttaja Lauri Järvilehto. Hän lähti kirjaprojektiin
mukaan Filosofian Akatemia Oy:n kautta.
– Akatemialla oli kirjan kustantajan kanssa
samansuuntaiset tavoitteet: saada ihmisen omaa
intohimoa tuotua suomalaiseen työkenttään. Tämä
tuntui luontevimmalta yhteistyömallilta.
Lauri Järvilehto tuntuu itse olevan tyytyväinen
työhönsä.
– Sopiva määrä vapautta yhdistettynä sopivaan
määrään vastuuta tuntuu aika ideaalilta tilanteelta,
Järvilehto tuumii.
–Mietin aamulla crossfit-treeneissä, että
jumppamaikan duuni on oikeastaan melko lähellä
tätä työtä, mitä itse teen kouluttajana. Minä tosin
jumppaan päätä ja jumppamaikka kroppaa, mutta
perusdynamiikka on hyvin samankaltainen.

Koillis-Helsingin Lähitieto
Miesten salibandyliiga

Koillisen futisseurat veivät täyspotin Helsingin
jalkapallopiirin syyskokouksessa.
Kolmelle erovuoroisen paikalle vuosiksi 2014–15 Nina Honkaniemi (PuiU) säilytti ilman äänestystä naiskiintiöpaikkansa,
Teemu Jaronen (PK-35) jatkaa myös piirihallituksessa, ja uutena nousi olosuhdeasioiden erikoisosaajaksi Tapanilan tekonurmella pätevöitynyt Jukka Airaksinen (MPS).
Piirin puheenjohtajana Petri Vanhala (KäPa) aloittaa kolmannen 2-vuotiskautensa, jonka uhkasi olevan viimeinen.
Hän istuu myös SPL:n liittohallituksessa, josta on myös erovuorossa.
Timo Huotinen

– Välillä pelasimme aivan fantastista salibandya. Peli
kuitenkin vielä ailahtelee, pohti Erän päävalmentaja Petteri
Bergman suojattiensa koettua Isänpäivä-tappion hallitsevalle
Suomenmestarille Seinäjoen Peliveljille.
SPV:n kolmesta maalista
kahdesta vastasi Sami Koski
rangaistuslaukauksilla.
Toinen erä oli tasaisen kovaa vääntöä. Toiseksi viimeisellä peliminuutilla kotijoukkue onnistui ja tasoitti
lukemiksi 4–4.

Päätöserässä mosalaisraajoihin iski väsymys. Kotijoukkue löi luun kurkkuun heti alussa onnistumalla 15 sekunnissa
pomppaamaan 6–4 johtoon. Kaiken kukkuraksi
Seinäjoen Sami Koski pääsi
kolmannen kerran suorittamaan rangaistuslaukausta.
Bergman teki kaikkensa.
Hän lähetti huilivuorossa
olleen Santtu Stranbergin
torjumaan rankkaria. Ei
auttanut, Koski vispasi jälleen ja kolmannen kerran

pallon vasempaan alakulmaan.
– En muista, että olisin
koskaan nähnyt vastaavaa
rankkaritemppua, ravisteli Bergman kunnioittavasti
päätään.
Rankkarihattutemppuilija
Koski kruunasi vielä ainutlaatuisen näytöksensä tekaisemalla viimeisellä kymmenminuuttisella yhden
pelimaalinkin. Kotijoukkue
nosti Janne Hulmin ja Mikko Kohosen voimin maalisaldonsa kymmeneen. Ottelun 10–5 päätöslukemat viimeisteli Erän parhaana
palkittu Tuomas Iiskola.
Lopun selvistä tappioluvuista huolimatta Erän ei
tarvitse hävetä otteitaan Seinäjoen mestareita vastaan.
Päävalmentaja Bergman oli
ylpeä pelureistaan, semmin-

Santtu Strandberg hyppäsi vaihtoaitiosta torjumaan SPV:n kolmatta
rankkaria. Ei onnistunut
sekään konsti.

kin kun kokoonpano kaventui loukkaantumisten
vuoksi merkittävästi ennen
Seinäjoen taistoa.

Tulevana lauantaina,
16.11. klo 17.00, Erä kohtaa seuran 80-vuotisjuhlaottelun merkeissä Pasilan
urheiluhallissa Kooveen.

Puman E-tytöt ja -pojat
jatkoivat vahvoja esityksiä
aluesarjan Espoon-turnauksessa isänpäivän alla. Tytöt
voittivat kolme ottelua hävi-

meisessä, kolmen erän trillerissä VanLen poikia vastaan Puman pojat osoittivat
vahvuutensa. Peli oli toisen
erän lopussa jo kääntymässä vantaalaisille, mutta kolmannessa erässä Puma taisteli pisteet kotiin tiukalla
15–13 voitolla.

Sarjassa Puman tytöt ovat
nyt toisena tasapistein Espoo Lentiksen tyttöjen
kanssa. Puman pojat nousivat kahdella voitollaan
sarjassa kolmanneksi. Seuraavan turnauksen isännöi
VanLe Myyrmäessä 30.11.
Ville Kauppi

Erällä oma viiksitempaus

Perjantaina 15.11.
Klo 18.30 TRIO Areena

Miesten Salibandyliigaa
ƌćn ϴϬͲǀƵŽƟsũƵŚlaŽƩelƵ
La 16.11. klo 17 Erä - Koovee
KƩelƵn ƉeliƉaiŬŬana͗
Wasilan hƌŚeilƵŚalli͕ ZadiŽŬatƵ ϮϮ
>iƉƵnŵyynƟ alŬaa tƵnƟa ennen ŽƩelƵn alŬƵa͘
iŬƵiset ϭϯe
>aƉset ;ϳͲϭϱǀͿ͕ ŽƉisŬeliũat ũa elćŬelćiset ϴe
>isćƟedŽt ǁǁǁ͘eƌaliiga͘Į

Tapanilan Erän joukkue
on mukana Movemberkampanjassa, jonka
tarkoituksena on
kerätä varoja ja nostaa
tietoisuutta miesten
terveysongelmista,
kuten eturauhassyövästä.
Erän joukkue on sopinut
yhdessä, että marraskuun
salibandyn liigapeleistä
joukkue maksaa jokaisesta
tekemästään liigaosumasta
10 euroa hyväntekeväisyyteen Movemberin kautta.
Marraskuussa joukkue
pelaa neljä liigaottelua, joten jos alkukauden maali-iloittelu jatkuu, on luvassa sievoinen potti hyväntekeväisyyteen. Erän kampanjaotteluiden rypäs alkaa

JOENSUU

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 €

Puman E-tytöt sarjassa toisena,
E-pojat kolmantena
ten vain emäntäjoukkue
Espoo Lentikselle, jossa
pääosa pelaajista on 2003
syntyneitä ja jo useamman
vuoden pelanneita.
Puman E-pojat puolestaan voittivat VanLen tytöt
ja pojat keräten siis yhteensä 4 pistettä. Erityisesti vii-

KIEKKO-VANTAA
VS
Jokipojat

Heimo Laaksonen

Lentopallo

Espoon-turnauksesta
tytöille kolme ja pojille
kaksi voittoa.
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Koillis-Helsingin
täyspotti futisvaalissa

Erän fantastinenkaan peli
ei riittänyt voittoon
Erä antoi kuitenkin lakeuksien väelle vahvan näytön
osaamisestaan johtaen taistoa avauserän jälkeen 4–3.
Päätöseräänkin lähdettiin
4–4 lukemissa. Lopulta
ottelussa kolme rankkaria
saanut isäntäjoukkue passitti eräläiset kotimatkalle
10–5 tappion kanssa.
Edellisellä kierroksella Erä
ja SPV kohtasivat huippuottelussa TV-kameroiden loisteessa Pasilassa, jossa nuori
eräläisarmeija joutui myös
kunniakkaasti antautumaan mestareille. Seinäjoella mosalaismylly näytti heti
alussa taitonsa ja energisyytensä. Mikko Pasasen kahdella maalilla, Aku Aarnion
ensiummäisellä liigaosumalla ja Tuukka Vettenrannan
täsmäkudilla Erä johti avauserän jälkeen maalein 4–3.

13.11.2013

Malmin Palloseura ry:n

SYYSVUOSIKOKOUS
torstaina 21.11.2013 klo 18.30 Siltamäen
ala-asteella, Siltakyläntie 9, 00740 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat sekä hallituksen esitys tili- ja toimintakauden muuttamisesta 1.11.–31.10. väliseksi
ajaksi. Tervetuloa!
Malmin Palloseura ry, hallitus

sunnuntaina vierasottelulla
SPV:tä vastaan. Rahaa kerätään maalien kautta myös
otteluissa Kooveeta, Noki-

an KrP:tä ja Josbaa vastaan.

Penkkiurheilijat voivat
halutessaan osallistua Erän

kampanjaan ja Movemberiin Erän pelaajien avulla
Movemberin nettisivuilla.
TL

Erän sivut Movemberkampanjassa http://fi.movember.com/team/1123365

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi
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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.

Narsisti häiriköi
Siltamäen, Suutarilan ja
Töyrynummen alue uudistuu
Kotialueemme on viime aikoina uudistunut melkoista vauhtia.
Riddarsbyn ja Manderlayn alueet
uusine asukkaineen vielä totuttelevat yhteiseloon. Böstaksentien
tiivis ja laaja alue on syksyn mittaan saanut uudet suutarilalaiset
ja lähikuukausina muutama kymmenen tulevaa aluelaistamme löytää oman kodin.
Suutarilan rantapuistoon kaavailtu siirtolapuutarhahanke on
näinä päivinä kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä. Siltalanpuiston kaavaluonnoksesta on
juuri annettu mielipiteet. Kauriinpuisto on raivattu hienoon kuntoon ja Pallomäellä ollaan käynnistämässä parinkymmenen pientalon rakentamista. Kravunpuis-

Narsistinen ihminen asuu ja häiriköi muita Vanhan Tapanilantie 62
asuintalossa. Häiriöitä on ollut monenlaisia ja ne ovat kestäneet vuosikausia. Olen tehnyt useita valituksia isännöitsijälle ja hän on antanut
useita huomautuksia häiriöistä. Asiaa ei kuitenkaan ole otettu riittävän
vakavasti, kun häiriköinti vain jatkuu.
Toivoisin vihdoin rauhaa taloomme.

tolle voisi löytyä uusi ilme, kun
se nyt on raivattu ja tasoitettu. Lisäksi Siltamäen rantapuiston lampi tullee kuntoutumaan talven aikana. Myös Siltamäen ostoskeskuksen kehittäminen kaipaa uusia avauksia.
Ainakin edellä mainituista asioista on tarkoitus keskustella Siltamäki-Suutarila-Seuran järjestämässä asukasillassa 18.11. klo
19 alkaen. Paikkana on Siltamäen
Palvelukeskus, Peltokyläntie 4 C.
Aiheesta alustaa aluearkkitehtimme Johanna Mutanen kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Kari Lindroos

Kellot
kadoksissa
Löysitkö sinä? Kadonnut
kaksi naistenrannekelloa muovip. 4.11. noin klo 17 Malmin
markkinoilla.
Rehellinen löytäjä, otathan yhteyttä 050-537 1822.
Liisa
TI MO UOTI LA

Pertti Svensson
Siltamäki-Suutarila-Seura

Punanenäleijonat
hyvällä asialla
LC Helsinki / Suurmetsä keräsi Nenäpäivänä
650 euroa Jakomäen S-marketissa kehitysmaiden
lapsille. Kaikkiaan 8 Suurmetsän leijonaa oli
keräämässä rahaa hyvään tarkoitukseen.
Juha Riekkinen
Presidentti

Heino Piispa, Tarmo Ilola, Pekka Makkonen
ja Eero Lehto hyvällä asialla.

Pohjois-Helsingin ruotsinkielisten GUF-kuoro esiintyy ruotsalaisuuden päivän juhlassa Malmin
Solhem-talossa.

Ruotsalaisuuden päivää juhlittiin Malmin
tunnelmallisessa Solhemissä
Malmin 100-vuotiaassa
Solhem-toimintakeskuksessa
juhlittiin taas kerran 6.11.
komeasti ruotsalaisuuden
päivää. Nykyisessä PohjoisHelsingissä eli silloisessa
Helsingin pitäjässä
väestöstä oli 1900-luvun
alussa vähintään puolet
ruotsinkielisiä.

Koillis-Helsingin Lähitieto
Tuorein Koillis-Helsingin Lähitieto
-lehti löytyy lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin edestä,
Malmintorin kauppakeskuksen
toisesta kerroksesta Plaza
Mocca kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien Prisman aulasta.

Ruotsalaisuuden päivän kuuluttajana oli Pohjois-Helsingin ruotsinkielisten yhdistysten yhteistyöelimen NoS:n (Norr om Stan)
puheenjohtaja Maria Finström.
Ensimmäisenä ohjelmanumerona
oli hellyttäviä lasten tansseja, joita
oli harjoittanut Malmilla Sanna
Hoang.
Juhlapuheen piti Helsingin ruotsinkielisen työväenopiston eli Arbiksen johtaja Gunborg Gayer.
Sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen työväenopisto valmistautuvat 100-vuotisjuhliin ensi
vuonna. Tällä vapaa-ajan toimin-

nalla on yhä valtava merkitys henkilösuhteiden, kielitaidon ja erilaisten harrastusten kannalta.
Kuorolaulu on monen mielestä se ihmelääke, joka tuo suomenruotsalaisille iloa, elinvoimaa ja
myös lisää elinvuosia verrattuna
suomenkielisiin. Tuota ”elämän
eliksiiriä” on nimitetty yhteisöllisyydeksi. Pohjois-Helsingin ruotsinkielisten kuorolaulutoiminnan
keskuspaikkana on Vanhankaupungin upea seuratalo Berghyddan. Sieltä oli juhlaan saapunut
Vanhankaupungin nuorisoseuran
eli GUF:n kuoro, joka esitti Håkan Wikmanin johdolla neljä laulua.
Tilaisuus päättyi tietenkin yhteisesti esitettyyn Johan Fridolf Hagforsin Äidinkielen lauluun (Modersmålets sång).
Kahvikupin ääressä yleisö saattoi
tutustua Tapaninkylän taidekerhon näyttelyyn.
Malmin ruotsinkielisen nuoriso-

seuran ”Aurinkoti” Solhem, Kirkonkyläntie 23, on kaupunginosan viehättävimpiä nähtävyyksiä.
Yhdistyksen jäsenet rakensivat
talon, joka valmistui 100 vuotta sitten. Talon vihkiäisjuhla oli
8.6.1913 klo 4 iltapäivällä. Ohjelmassa esiintyi mm. VPK:n puhallinyhtye. Tarjolla oli myös kuorolaulua, teatterikappale ja tanssia.
Solhemissä oli hiljattain 100-vuotisjuhla.
Minulle Solhem tuo mieleen
lämpimiä ja aurinkoisia muistoja, sillä hain sieltä aikoinani koulupäivän jälkeen ”eftiksestä” Tapaninkylän koulua (Staffansby
lågstadieskola) käyneet poikamme. He viihtyivät talolla myös erilaisissa vapaa-ajan harrastuksissa.
Timo Uotila

Lisätietoja:
Norr om Stan www.nos.fi
GUF www.guffen.fi

Kulttuuri

Koillis-Helsingin Lähitieto

13.11.2013
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Napin
painallus
Hiki nousee pintaan.
Unohdin kassajonossa maksaessani luottokorttini
uuden tunnusnumeron.
Onneksi olin laittanut
numeron muistiin puhelimeeni. Meni tolkuttomasti
aikaa, ennen kuin tunnusluku viimein löytyi.
– Pyydän anteeksi aiheuttamaani viivästystä.
Katson taakseni ja huomaan kassajonon kasvaneen pitkäksi. Jonottajien
kasvot eivät ole kovinkaan
ymmärtäväisiä. Painun kasaan häpeästä ja yritän poistua paikalta mahdollisimman huomaamattomasti.
Bussissa lasken ruokakassit lattialle ja koetan painaa
oikeaa nappia maksaakseni matkani. Pääsen viimein
horjuen omalle paikalleni.
Saan nykyisin usein istumapaikan. Varsinkin ratikassa ystävälliset kanssaihmiset
luovuttavat paikkansa minulle. Ensi alkuun tunsin itseni tosi vanhaksi ja ryppyiseksi, mutta nykyisin kiitän
saadessani istumapaikan ja
pidän sitä todella hyvänä
kohteliaisuutena.
En enää ihmettele, että vanhemmat kanssaihmiset nostavat pankista huomattavia summia, silläkin
uhalla, että saattavat joutua
pankin ulkopuolella ryöstön kohteeksi. Irtorahalla
maksamalla selviää maksuista nopeasti ja vaivattomasti. Joissakin kaupoissa
toivotaan kuitenkin maksua
vain luottokorteilla. Kuulemma irtorahojen käsittely
on kallista. Joskus pankeissa istuessani tuntia kestävissä jonoissa uskon asian todellakin olevan niin. Kolikkojen laskeminenkin maksaa ja vie tarpeettomasti
henkilökunnan aikaa.
Opettelen kotona itsekseni laskujen maksamista netin kautta. Pitkien viitenumeroiden naputteleminen ja
uusien numerosarjojen näppäily pelottaa. Onkohan
maksu varmasti mennyt oikealle tilille? Jos on sitten
näpytellyt väärin, niin ala
taas kerran uudelleen. Olit
tehnyt ainakin yhden lyöntivirheen.
Katselen kanssaihmisiä
ja ymmärrän, ettei kankein
sormin pysy kehityksen perässä.
Marita Engberg

”Pitkien
viitenumeroiden
naputteleminen
ja uusien
numerosarjojen
näppäily pelottaa.
”

Petri Laaksonen luo joulun tunnelmaa heti ensimmäisen adventin jälkeen Malmin kirkossa omilla joululauluillaan ja
klassikkosävelmillä.

Petri Laaksonen luo
joulun tunnelmaa
Laulaja-lauluntekijä Petri Laaksonen esiintyy marras-joulukuussa useilla paikkakunnilla
konserttiteemalla Tumman tähtitaivaan alla. Malmin kirkossa 3.12. pidettävä
joulukonsertti on kiertueen ainut Helsingissä kuultava esitys.

T

äällä pohjantähden alla
-ensilevynsä vuonna 1994 julkaisseen ja sillä suureen suosioon nousseen artistin ohjelmistoon ovat aina kuuluneet
myös joululaulut. Jo lapsena Petri Laaksosesta vaikuttavinta joulussa oli kaunis joulumusiikki. Ammattimaiseksi säveltäjäksi ja
laulajaksi ryhdyttyään hän alkoi itsekin
säveltää myös joululauluja.
Petri Laaksosen jouluisia lauluja on julkaistu jo kolmen albumin verran: Lumivalkeaa 1998, Talven syliin 2004 sekä Kauneimmat joululauluni -kokoelma 2007.
Lumivalkeaa-äänite on myynyt kultalevyn verran, ja Talven syliin -single duettona
Virve Rostin kanssa nousi aikanaan listaykköseksi Radio Suomessa.
Lukuisista iskelmistä ja klassikkorunoilijoiden teksteihin tehdyistä laulelmista tun-

Lisämausteen
tunnelmalliseen
konsertti-iltaan antavat
Petrin koskettavat
tulkinnat muutamasta
vanhemmasta jouluisesta
klassikkosävelmästä.

netuksi tullut Petri Laaksonen on tehnyt lisäksi musikaaleja sekä lukuisia suosittuja
hengellisiä lauluja, jotka Anna-Mari Kaskinen on sanoittanut.
Musiikillisesti monilahjakkaan miehen
harrastuksiin kuuluu toki muutakin kuin
musiikkia, mieluista ohjelmaa ovat mökkeily, sulkapallo, rullaluistelu, sudokut sekä matkailu.

Malmin kirkossa Lions club Malmittarien
järjestämässä Joulun tunnelmaa – Tumman
tähtitaivaan alla -konsertissa kuullaan Petrin melodisia joululauluja, jotka nykypäivään sopivalla tavalla välittävät joulun
perinteistä ja toivorikasta viestiä, iloa ja
rauhaa.
Lisämausteen tunnelmalliseen konsertti-iltaan antavat Petrin koskettavat tulkinnat muutamasta vanhemmasta jouluisesta
klassikkosävelmästä. Illan aikana kuullaan
muun muassa kappaleet Lumivalkeaa, Saa
joulun ihme koskettaa ja Varpunen jouluaamuna.
– Laulan myös oman klassikkoni Täällä pohjantähden alla, sen esittämistä toivotaan lähes jokaisessa konsertissa, Petri
Laaksonen paljastaa.
Konsertissa Petri Laaksonen laulaa ja
soittaa pianoa, häntä säestävät Petri Hatakka, koskettimet ja Ville Nurmi, kitara.
Teija Loponen

Petri Laaksosen
Joulun tunnelmaa – Tumman
tähtitaivaan alla -konsertti
Malmin kirkossa, Kunnantie 1,
ti 3.12. kello 18.
Järjestää LC Malmittaret. Ohjelma
20 euroa, ennakkovaraukset
varaus.malmittaret@gmail.com tai
046 667 2053,
myös ovelta ennen konserttia.
Tuotto Malmin alueen lasten
ja nuorten hyväksi.

PETRI LAAKSOSEN
KIRJOITTAMIA HITTEJÄ
• Eläköön elämä, Sonja Lumme
• Sata salamaa, Vicky Rosti
• Täällä Pohjantähden alla,
Petri Laaksonen
• Kesä älä mee, Petri Laaksonen
• Minä ja Alex, Heidi Kyrö
• Lumivalkeaa, Petri Laaksonen
• Oot voimani mun, Anna Eriksson
• Helli minut uneen, Jari Sillanpää
• Jean, Jari Sillanpää,
• Lumpeenkukka, Anneli Saaristo
• Sun armoillas oon, Arja Koriseva
• Talven syliin, Petri Laaksonen ja
Virve Rosti
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Menot
TE IJA LOPON E N

Pihlajistossa. Yhdessäoloa,
ohjelmaa, omakustanteista tarjoilua.

PUISTOLA
Yhteislaulutilaisuus
Puistolan VPK, ke 13.11. klo
18–18.30. Kari Pennanen
säestää. Kaikki ovat tervetulleita mukaan. Vapaa pääsy.
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu joka ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelma Facebookissa.

JAKOMÄKI
Jakomäen taidekerhon
näyttely
Kirjastossa, Jakomäenkuja 3,
on Hellin Ojasen peiteväri-,
Lilia Pöllän akryyli-, Ansa
Hynysen akryyli- ja akvarelli- sekä Heidi Lindblomin
akryyli-/ tussi tauluja sekä vitriinissä erilaisia käden töitä.
Terveysaseman portaikossa,
Vuorensyrjä 8, on Ansa
Mielosen öljy- ja akryylitauluja.

MALMI
Joulubasaari Malmilla
Laulurastaantie 4, sisäpiha, S-markettia vastapäätä ke ja to sekä la ja su
klo 14–18. Edullisia, ihania käsitöitä, taloustavaraa, koristeita, lahjatavaraa,
kynttilöitä, kirppis, Oriflamekosmetiikkaa. Glögi ja pipari
tai kahvi ja pulla 1 e. Osa tuotosta SOS-lapsikylän hyväksi.
Myyjäiset ja kirpputori
Malmin Työväen talossa,
Takaniitynkuja 9, la 16.11.
klo 10–14. Lapsille onnenpyörä, arpajaiset kahvio.
Järj: Malmin Eläkeläiset ry.
Taiteilijakirjoja
Elina Liikasen erikoiskirjoja ja minikirjaperhe on esillä
Malmin kirjaston (Malmitalo)
vitriinissä 18.11. saakka.
Korret Kekoon
Tämän viikon kokoontuminen
on jo la 16.11.! Muutoin kerho
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, Asahiterveysliikuntaa to klo 9.45.
Kahvila avoinna aamupäivät.
La 16.11. ravintolapäivänä toimintakeskus goes Senegal.
Pöytävaraukset etukäteen
vahtimestareilta. La 23.11.
Esko ry;n joulumarkkinat klo
10–14. Kirkonkyläntie 2.
Malmia etsimässä
Teatteriesitys Malmitalon pienessä salissa ti 26.11. klo
13.30, kesto 1 h. Esiintyjät
Teatteri IlmiÖ:stä, tarina on
syntynyt malmilaisten ajatuksista ja tarinoista. Vapaa pääsy.
Joulupaja Malmin
toimintakeskuksessa
ke 6.11.–4.12. klo 13–15.
Ke 30.11. vuorossa tontut
ja enkelit, 5 e, 27.11. lahjapajassa tehdään huovutettu

PUKINMÄKI

Orkideat – petkutuksen lumoa
Orkideat, sateenkaaren värejä ja petkutuksen lumoa -luento ja
kuvaesitys orkideoista ke 20.11. klo 17-19 Gardeniassa.
Biologi, kasvitieteilijä Janne Aho julkaisi syyskuussa 14 vuotta tekeillä olleen kirjan
orkideoista. Gardeniassa nähdään kirjan kuvia orkideoista sekä kuullaan uskomuksia,
legendoja ja tositarinoita orkideoista. Lisäksi Aho kertoo orkidean kasvattamisesta sekä
kuvaamisesta. Trooppisessa puutarhassa järjestettävän tilaisuuden sisäänpääsymaksu on 6 e.
Ennakkoilmoittautuminen Gardenian asiakaspalveluun p. (09) 3478 400 on toivottavaa.

rintaneula, joulukello, koristeltu pullo tai helmikaulakoru,
materiaalimaksu 6 e. 4.12.
ideoita paketointiin taittelemalla ja koristelemalla, 4 e.
Mielentaide ry:n Matoryhmä
joka toinen ma klo 17–19.30
Malmin toimintakeskuksessa.
25.11. maalaus 2. Ilm. viim.
3 vrk ennen ryhmätapaamista:
mielentaide@mielentaide.fi
tai puh. 046 659 5676.
Mollamaijoja vanhuksille
Syystien palvelukeskuksessa, Takaniitynkuja 3,
kokoontuu ke 9–11.30
vapaaehtoisten ompeluryhmä, jossa tehdään mollamaijoja lahjaksi palvelukeskuksen ryhmäkoteihin.
Vanhoja lakanoita ja täytevanua
otetaan lahjoituksina vastaan.
Syystiellä tapahtuu
Syystien palvelukeskuksessa,
Takaniitynkuja 3, ti klo 14.4516 Lukuhetket/Malmin kirjasto. To Neulekahvila klo
9.30–12. Tule vaihtamaan kuulumisia ja ideoita – mukaan
voit ottaa oman neuleen tai
voit osallistua neuletalkoisiin.
Pe 11.30–13 laiteopastusta
kuntosalin uusille kävijöille.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: Englannin
keskustelukerho ke klo 11
Seijan johdolla ja ruotsin to
klo 11 Tuulan johdolla.
Päivätanssit
to klo 12–15 Malmin
Työväentalolla Takaniitynkuja
9. Elävää musiikkia. Buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti 3,
joka toinen su, parittomat viikot. Sopii varttuneemmille
kuntoliikunnaksi. Vetäjä Riitta
Heleste, tied. p. 040 720 7262
Järj. Korret Kekoon ry. p.
0400 447 022, vapaaeht. maksu yhdistykselle.
Atk-opastus senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
ti, ke ja to, ajanvaraus infosta

p. 09 310 58413, tai paikan päällä Takaniitynkuja 3.
Pekka Parviainen:
Luonnontila
Parviaisen maalausten keskipisteessä on luonto.
Malmitalo to 24.10.–la
16.11. Avoinna ma–pe 9–20,
la 9–16. Vapaa pääsy.
UFOt palaa
Keskeneräiset käsityöt eli
UFOt ovat tehneet kierroksensa ja palaavat nyt valmiina
Malmitaloon Taito-käsityökoulu
Helsky:n näyttelyssä ke 6.11.–
la 7.12. Avoinna ma–pe 9–20,
la 9–16 paitsi 5.12. suljetaan jo klo 18. Vapaa pääsy.
Kino Kaiku:
Calamari Union to 14.11. klo
18, Malmitalo. Aki Kaurismäen
leffassa 15 Frank-nimistä
miestä ja yksi Pekka lähtevät vaeltamaan Kalliosta
Eiraan. Suurin osa kuolee matkalla, osa jää muuten
vain sille tielleen ja kaksi viimeistä yrittää soutaa lopuksi
"Eestiin". 82 min, K11.
Marja Mattlar
60-vuotisjuhlakiertueen
konsertti pe 15.11. klo
19 Malmitalossa. Laulajalauluntekijällä on oma, selkeästi erottuva tyyli sekä lauluntekijänä että esiintyjänä.
Mattlar juhlistaa 60-vuotissyntymäpäiväänsä duokumppaninaan kosketinsoittaja-kitaristi Jaakko Viitala Ruotsista.
Kesto 1 h 30 min, väliaika.
Liput 15 e.
Samba-Cabaree
Sambic tanssikoulun näytös Malmitalossa la 16.11.
klo 18. Brasilialaiset rytmit ja tanssit sekoittuvat sirkushahmojen, Burleskin, taiteen ja juhlan maailmaan.
Liput 16 /10 e.
Yhteislaulut
Illan isäntinä Malmitalolla
ti 19.11. klo 17.30
Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy.
Ninni Poijärvi & Mika
Kuokkanen
Vagabond Moon Malmitalo

ti 19.11. klo 19. Tiedossa
on herkkiä sävyjä ja juurevaa menoa. Liput 15 e.
Jani & Jetsetters
10-vuotisjuhlat Malmitalossa
ke 20.11. klo 19. Bändin biiseihin on ainesosia ammennettu rautalangasta, 50-luvun
rockista, 60-luvun melodisesta popista sekä myös
uudemmasta menevästä
rockiskelmästä. Liput 15 e.
Klassikkosarja
Dancer in the Dark. Kokeellinen
musikaalielokuva sokeutuvasta
siirtolaisnaisesta Selmasta,
joka pakenee ankeaa arkeaan mielikuvitusmaailmaansa.
Malmitalo to 21.11. klo 18.
140 min, K16. Vapaa pääsy
Duetot
Vintti ja Tango Noir Malmitalo
to 21.11. ja pe 22.11. klo
19. Tanssiteatteri Tsuumi ja
As2wrists Dance Company
pitävät yhteisen upean
tanssi-illan, jossa nähdään duetot Vintti ja Tango
Noir. Liput 22/12 e.
Pyöräilijän matkassa
Tuokiokuvia ja tunnelmia
Mustaltamereltä Tallinaan
Työväenopiston Pyöräilijän
matkassa -luentosarjassa.
Tien päällä oppii tuntemaan
paitsi maailmaa ja mantereita
myös itseään. Pyörämatkailija
Juha Varila luennoi ti 19.11.
klo 18–19.30. Malmitalo,
isoluokka.Vapaa pääsy.
Runo soi valoa
Työväenopiston ja Malmin kirjaston yhteistyötapahtumassa
runoilijat puhuvat ja lukevat runojaan ke 20.11. klo
18–19.30. Vieraana runoilija Anja Erämaja. Tilaisuuden
juontaa ja runoilijaa haastattelee Päivi Hytönen. Malmitalo,
Malmin kirjasto. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki
Perhekahvilat
Ke Leikkipuisto Maasälpä
klo 10–12 , to Leikkipuisto
Salpausselkä klo 10–12,

Lasten satutuokiot
Satuja ja tarinoita aina parillisen viikon ma klo 10.15–
10.45 kirjastossa.
Tietokoneopastukset
senioreille
Aina ke 14–16 ja 16.30–
18.30. Paikalla Enter ry:n
opastaja ja työväenopiston vertaisohjaaja. Aika varattava etukäteen, joko p. 09 3108 5072
tai paikan päällä kirjaston henkilökunnalta. Vasta-alkajille
ja pidemmälle ehtineille!
Liikuntaneuvos Eevi Kaasinen
Pukinmäkeläinen Eevi Kaasinen
on tehnyt elämänuran naisliikunnan ohjaajana ja koreografina Työväen Urheiluliitossa.
Eläkkeellä hän on omistautunut kirjoittamiselle. Kaasinen
kertoo pitkän ja mielenkiintoisen uransa vaiheista kertoo
kirjastossa to 14.11. klo 18.
Talven odotuksen
tunnelmissa
yhteislaulua ti 26.11. klo
18 Madetojan palvelutalossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa ovat Kalle
Partanen ja säestäjänä
Viljo Kangas. Vapaa pääsy,
järj. Pukinmäki-seura.

SILTAMÄKI
Siltamäen Martat
Ti 19.11. kasvisruokailta. Oma
resepti mukaan ja maistiaisiakin saa tuoda! Marttailta
pidetään srk-kodilla klo 18.
Virkistystunti
teekupposen ääressä
entisille nuorille Siltamäen
Nuorisoseura ry:n kerhotilassa, Kiertotähdenpolku
2, ke klo 15–16.
Siltamäen Korttelitupa
Tupa auki Siltamäen seurakuntakodilla ti ja pe klo
11–14 os. Jousimiehentie 5.

TAPANILA
Pieni tulitikkutyttö
Teatteri Tuike esittää H. C.
Andersenin klassikon aistiteatteriesityksenä, joka koetaan silmikon takaa kuin kuunnelmana
hyödyntäen näköaistin sijaan
kuulo-, haju-, tunto- ja makuaistia. Ei sovi hajusteyliherkille. Suositusikäraja 6 v, Liput
8/10 e, kesto 30 min. Esitykset
ke 20.11. klo 19. La 23.11.
klo 17 ja 19. La 7.12. klo 15
ja 19, sekä ma 16.12. klo 17
ja 19. Varaukset info@teatterituike.fi tai 044 035 5506,
Tuikesali, Viertolantie 2-4.
Pop-up ravintola
La 16.11. klo 11–17 ja
folk-lauluja elämästä ja

rakkaudesta Ollin ja Elsken
tulkitsemana 18–20.
Puutarhajuhla Päivöläntie 15.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30-13.30.
To klo 11-14 tuolijumppaa,
tasapainon kehittämistä, sisäboccia ja pelikahvila. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie
4. Tarkempi ohjelma www.
tapanilan.elakkeensaajat.fi
Tapanilan kirjasto
Satutunnit parittomilla viikoilla ke klo 9.30–10 kaikille
3–7-vuotiaille. 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.
Poimittuja sävyjä
Anu Salka, Minna Kangas,
Pälvi Koskinen, Pia Pejcic
29.10.–17.11. Galleria viileä punainen, Päivöläntie
20. Ti-pe 13–18, la–su
11–15. Vapaa pääsy.

TAPANINKYLÄ
Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL:n perhekahvila ma klo 10–11.30. Tule
mukaan! Tarjoilu 1,5 e/perhe.
Ma 11.11 Vanhemmuus ja parisuhde, alustaa Pirjo Kettu.

TAPULIKAUPUNKI
Tapulin eläkeläiset
Kerho ma 18.11. klo 10–12
Ajurinaukio 5 (2.krs.)
Tapulikaupungin nuorisotalo.

VIIKKI
Michelinin tähteet”
Viikin kirkolla to 14.11. klo
18. Lähde syömään herkullinen illallinen, joka syntyy keittiöstä löytyviä ruoantähteitä hyödyntäen. Aterian
valmistavat vapaaehtoiset Kotilieden ruokatoimittaja Marja Malisen johdolla.
Aterian hinta 10 e/aik, 5 e/
lapset Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi. Ilm. Outi Lantto,
p. 09 2340 4475.
Lähiluontoa
luontokuvanäyttely
Gardenian käytävägalleriassa
on 16.11.–2.1. 2014 esillä
valokuvia Arttu Karvoselta, Kai
Hypéniltä ja Viljo Kuroselta.
Kuvaajat ovat laajoista tiedostoistaan valinneet lähiluontoaiheisia 30x40 kokoisia teoksia. Kultakin kuvaajalta
näyttelyssä on kuusi kuvaa.
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

Koillis-Helsingin Lähitieto

13.11.2013
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Musiikkia
moneen
makuun tarjoava
Jani&Jetters
vetäisee
konsertin
Malmilla.

Koillis-Helsingin Lähitiedon

Kenellä on hauskin, hellyttävin tai tunnelmallisin joulukortti?
Ota joulukortiksi sopiva valokuva tai kuvaa askartelemasi
tai piirtämäsi joulukortti. Tyyli on vapaa, kunhan lopputulos
on valokuvan muodossa!

Kymppi täyteen
Jani & Jetsettersille
ani & Jetsetters
julkaisi juhlavuoden kunniaksi kesällä uuden albumin,
Uuden elämän alku.
Siitä kuullaan kappaleita
tulevassa juhlakonsertissa.
Bändin historia alkaa vuodesta 2003, jolloin kitaristi Kai Seppälä ja rumpali
Petteri Pyhähuhta näkivät
nuoren laulaja Jani Forsmanin esiintyvän Tervakosken
Naplu-Rockissa. Jani palkattiin oitis perusteilla olevan uuden bändin solistiksi.
Suureen julkisuuteen yhtye nousi syksyllä 2006 ensialbuminsa Uusi aalto
myötä. Tuon levyn radiohitit Tulvii joki, Rakkaus sokeaksi saa ja Jätä mut sekä
kevään 2007 euroviisuehdokkuus kappaleella Musta
sulhanen tekivät porukan
tutuksi kaikelle kansalle.
Ensi levyä seuranneet albumit Unelmien kiitotie
keväällä 2008 ja Matkalaiset syksyllä 2009 nostivat
pintaan yhä uusia radiohittejä ja ne ovat pitäneet Jani
& Jetsettersin ahkerasti liikkeellä keikkailemassa.
Ensilevyn yhteydessä yhtyeen linjan määrittelemisessä käytettiin termiä ”surfiskelmän uusi aalto”. Jani & Jetsetters on luottanut
uskollisesti omaan musiikilliseen linjaansa, johon on
ammennettu aineksia rautalangasta, 50-luvun rockista,
60-luvun melodisesta popista sekä uudemmasta menevästä rockiskelmästä. Monenlaisista eri elementeistä
koostunut musiikki on tuonut yhtyeelle monipuolisen
kuulijakunnan aivan nuorista jo selvästi varttuneempiin kuulijoihin.
Varsin monenlaiset keikkapaikat ovat tulleet tutuiksi, mutta konserttisalikeikkoja yhtye ei juurikaan ole
tehnyt. Kympin täyttyessä
niitäkin nyt saadaan ja yksi
konserteista osuu Malmitalon Malmisaliin.
Teija Loponen

Jani & Jetsetters
10-vuotisjuhlat
Malmitalossa ke 20.11.
klo 19. Liput 15 e. Kesto
2 x 45 min, väliaika .

Tänä vuonna tulee kymmenen
vuotta täyteen pop&rockia
soittavalle Jani & Jetsetters
-yhtyeelle. Yksi juhlakonserteista
kuullaan Malmitalossa.

Kaikki kisaan osallistuneet saavat Malmin MV-Kuvat-liikkeestä
LISÄALENNUKSEN tilatessaan kisaan osallistuneesta kuvasta joulukortteja.

PARAS KUVA PALKITAAN
perhelipulla Flamingo Span vesipuistoon!
(2 aikuista
aik
+ 2 lasta)

Lähetä kilpailukuva jpg-muotoon tallennettuna viimeistään 27.11.
osoitteeseen kuvakisa.lahitieto@gmail.com. Laita viestiin myös nimesi
tai nimimerkki, jos et halua nimeäsi julkaistavan kuvan yhteydessä,
sekä puhelinnumero, johon voitosta voidaan ilmoittaa.

1

2

Parhaat kisaan osallistuneet kuvat julkaistaan 4.12. lehdessä, jossa myös
kerrotaan Flamingon vesipuistolippujen
en voittaja..

3

Kaikki kuvat julkaistaan Lähitiedon
nettisivuilla.

Lisäksi MV-Kuvat tekee
liiketiloihinsa kuvakollaasin
kilpailuun osallistuneista kuvista.

4

MEILLÄ VIIHDYT JA SYÖT HYVIN!

Onnea kilpailuun!
Kino Kaiku:

Calamari
Marja

Union
Kaurismäen
Aki
Ak
A
ki Kaur
K
auriis
ismä
mäen
äen leffa
leff
effa
ff
vvuodelta 1985. K11
to 14.11. klo 18 vapaa pääsy

Juhlakonsertti

Mattlar
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

s
’
S
E
K
E

Happy Hours

ma-pe 12:00-14:00
0,4 lll 2,50€

Aina ilmainen biljardi!

Laulaja-lauluntekijän kappaleissa
on keskieurooppalaisten balladien
tunnelmaa. Duokumppanina
kosketinsoittaja-kitaristi Jaakko
Viitala. pe 15.11. klo 19, alk. 15 €

Yhteislaulut
Illan
Ill
Il
lan iisäntinä
sääntiinää JJukka
ukk
kka O
Okkonen
kkonen
kk
ja Pauli Kainulainen.
ti 19.11. klo 17.30
vapaa pääsy

pe - la 20.00 - 01.00.

Vagabond

Moon

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 ZZZUXRNDDLNDÀ

Selänne

Dokumenttielokuva jääkiekkosankarin elämästä.
Teemu Selänne päästää katsojan iholle ja sen
alle. -S- la 16.11. klo 14 ja ke 20.11. klo 18, 6 €

Karaoke

- Arkisin kotiruokalounas klo 10-16 9,80€
- La-su kotiruokalounas klo 11-17 11,50€
- Pizza buffet iltaisin klo 17-21 8,50€ sis.0,5 limu
- Kotiinkuljetus
- Lastenleikkipaikka

Betoniyö

Visuaalisuudessaan lumoava, mustavalkoinen
uutuuselokuva syrjäytyvästä teinipojasta. K12
pe 15.11. ja la 16.11. klo 18, 6 €

Kino Helios:

UB
P
E
L
A

Tervetuloa!

Kino Helios:

Juurevaa menoa!
Ninni Poijärvi
ärvi –
laulu, viulu,
u, Mika
Kuokkanen
n–
tinen
laulu, akustinen
kitara, guitalele
lele
ja Olli Haavisto
sto –
dobro, pedal steel
ti 19.11. klo 19,
alk. 15 €

Yhtye luottaa omaan linjaansa, joka
ammentaa rautalangasta, 50-luvun rockista,
60-luvun melodisesta popista ja uudemmasta
rockiskelmästä. ke 20.11. klo 19, alk. 15 €

Jani
& Jetsetters

Liput (09) 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1 malmitalo.ﬁ
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Menot
HALUTAAN
OSTAA

KUTSU

Tänään Aino Kallas,
joulukuussa myyjäiset

TAPANILAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN

syyskokoukseen

Tapanila
Tapanilan kirjaston kaikille avoimessa lukupiirissä keskustellaan tänään Aino Kallaksesta ja hänen teoksistaan Sudenmorsian ja Reigin pappi. Kallaksesta väitellyt FT Silja Vuorikuru kertoo teosten taustoista ja lausuja Erja Noroviita esittää näytteitä teksteistä. Lukupiiri alkaa kello 18.
Tapanilan ala-asteen 4–5A-luokan kirppistapahtuma ja joulumyyjäiset pidetään sunnuntaina joulukuun 1. päivä kello 11–
15 Tapanilan VPK-talolla. Tapahtumassa on myös joulupukki,
kahvila ja VPK:n paloauto. Tuotto käytetään luokan leirikoulun
kuluihin. Kirppispöytä maksaa 10 euroa ja sen voi varata sähköpostitse miia.ali-yrkko@kolumbus.fi.

Tapanilan Kiinteistöyhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona 27.11.2013
klo 18 alkaen Tapanilan kirkon
kokoustiloissa.

Ostetaan
liiketila

Pohjois-Helsingistä
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10. §:ssä
mainitut asiat.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa kokoukseen.
Johtokunta

www.datamediatilit.fi
Puh.
010 328 4881

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

TILITOIMISTOJA

PP

Puistola-Seura ry:n

Kuuhulluille kävelyretki
Täysikuuta voi ihailla tiistaina 19.11. järjestettävällä kuutamokävelyllä. Kokoontuminen on klo 17 Tuomarinkylän kartanon
sillan luona uimarannalla, jonne retki myös päättyy. Kävelyn
vetäjänä toimii lähiöliikuttaja Mia Küttner.
Edestakainen matka on noin 7 km ja se kävellään lyhyitä venyttelytaukoja lukuunottamatta yhteen menoon. Matkanteko onnistuu myös kävelysauvoilla. Ja vaikka olisi pilvistä, retki
toteutuu joka tapauksessa. Eikä pieni sadekaan haittaa. Mukaan vain reipasta mieltä ja ehdottomasti hyvät jalkineet.

torstaina 21.11.2013 alkaen klo 18.30 Puistolan kirkolla.
Asukasilta: Malmin lentokenttäalueen kehittäminen ja
tulevaisuus – erään vision esittely- ja keskustelutilaisuus.
Seuran syyskokous asukasillan päätyttyä.
Tervetuloa!

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

PALVELUJA TARJOTAAN

Pukinmäen taidetaloyhdistys ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Säveltäjäntie 5 LH 1,
ti 26.11. klo 19.00. Tervetuloa!
PUKINMÄEN
LASTEN TAIDETALO

Pukinmäen Taidetalon hallitus

>ĂĂĚƵŬŬĂĂƚũĂŬŝůƉĂŝůƵŬǇŬǇŝƐĞƚ/^ͲŝƐćŶŶƂŝŶƟͲũĂ
huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.
Pyydä tarjous!
Maatullinaukio 10 A 4.krs, 00750 Helsinki
ǁǁǁ.taƉulinŚuolto.Į - puhelin: 09 3507720

HYVINVOINTI

Tapulikaupunki
Tapulikaupungin kirjasto viettää dekkaripäivää ensi viikon
torstaina.
Dekkaripäivän päävieraaksi saapuu Raid-kirjoistaan tunnettu kirjailija Harri Nykänen. Häntä haastattelee Pasilan kirjaston kirjastovirkailija Matti Järvinen kello 17.30. Ennen sitä Järvinen antaa yksilöllisiä lukuvinkkejä kaikille dekkarin ystäville kello 15–17.
PP

Dekkaripäivä
Tapulikaupungin kirjastossa to 21.11.2013 klo 15–19.

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

Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu.

Kuutamokävely
19.11. klo 17.Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järjestäjät: Helsingin kaupungin lähiöliikunta
(Pihlajamäen alue) ja Pukinmäen Kisa ry

Dekkarikirjailija
Nykänen Tapulissa

Kaikki kirjanpitotyöt, palkat ja
veroilmoitukset
ym.

ASUKASILTA JA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

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

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

KESÄ 2013

PIRKKO PASANEN

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Malminraitti 12
00700 Helsinki
KU31

KU39

KH19

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

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

PALVELUKSEEN HALUTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO
KOKOUKSIA

ILMOITUSHANKKIJA
Walmos Oy etsii

Malmin Seudun Omakotiyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
Kokous on tiistaina 19.11.2013 klo 18.30
Malmin kirkon kokoustiloissa, Kunnantie 1.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle
määrätyt asiat. Kokouksen aluksi
Rakennusviraston Lns. Anna Keskinen kertoo
talvikunnostapidosta alueellamme.
Kahvitarjoilu.Tervetuloa! Hallitus

Suurmetsä-Jakomäki
Seura ry:n
Sääntömääräinen SYYSKOKOUS
pidetään torstaina 21.11.2013 klo 18.00
Jakomäen Lähiötuvassa Huokotie 3, Helsinki
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Valitaan hallituksen jäsenet ja
tilintarkastajat vuodelle 2014
Tervetuloa
Seuran hallitus

LAUKKANEN

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

VUOKRALLE TARJOTAAN

Kaksi toimistohuonetta (11 m2 ja 12,5 m2) vuokrattavana
Pukinmäessä osoitteessa Pukinmäenaukio 4.
Voidaan vuokrata yhdessä tai erikseen.
Huoneet sijaitsevat 3. kerroksessa (hissi on). Sijainti aivan
Kehä 1:n varrella ja Pukinmäen juna-aseman vieressä.
Vuokra 20 €/m2/kk. Mahdollisuus myös omaan
halliparkkipaikkaan.
Lisätietoja: www.crosspoint.ﬁ p. 04 1538 9228

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


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


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

Korjaamo-ompelimo

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

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

Lähitieto tuo
lähiyritykset luo.

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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

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

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

ZZZVLOWDPDHQKDPPDVODDNDULW¿
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

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

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

Helenan

MALMIN
HAMMAS

KANTA-ASIAKASEDUT!

Myös ilman ajanvarausta.

vuotta

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

täyteen
marraskuussa

Juhlan kunniaksi tarjoamme
vuoden loppuun asti:
• tarkastus ja optg yht. 80 €
Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

www.malminhammas.com

P. 351 5015

(Kela-korvauksen jälk.,
norm. 108 €)

• hampaiden valkaisu
Zoom-menetelmällä 350 €
(norm. 450 €)

Puh. 044 7666 166

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

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

ERKKI JANATUINEN

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

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön
a
uott
25 v
illa!
lm
a
M

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

sŽŝŵĂƐƐĂϰ͘ϭ͘ϮϬϭϰĂƐƟ͘

Sirkku Laine

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Puh. (09) 875 1868

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

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

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

Pirjo Lös
Löser
Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko



Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Juhliin kampaus ja
ŵĞŝŬŬŝƉĂŬĞƟƚ͗

85€

OGELISSA
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

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

ŶƵƩƵƌĂƚĂŝ
ŬŝŚĂƌĂŬĂŵƉĂƵƐ
& juhlameikki

SILMÄLÄÄKÄRIT
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

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

65€

OPTIKOT

MALMILLA

Varaa aikasi ajoissa kätevästi vaikka netistä
www.zois.ﬁ tai soittamalla 093515981

pesu +
föönaus
& juhlameikki

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

ergadesign.ﬁ

Varaudu juhlakauteen!
Kysy viimeisimmät tuulahdukset kampaajaltasi ja
kokeile jotain uutta piristystä pimeyteen!

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

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

Parturi-Kampaamo

Suuhygienistipalvelut

0400 453 959

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

Salonki

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

• Bio Sculpture oman kynnen vahvistus
• parturipalvelut

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

Ota yhteyttä: 040 7351002
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Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€

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

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



DĂƌƌĂƐŬƵƵŶƚĂƌũŽƵƐ͗

sćƌŝΘ>ĞŝŬŬĂƵƐ
Lyhyetϲϲ͕ͲPuolipitkä ϳϴ͕Ͳ
Pitkä ϵϬ͕Ͳ

Piristä
P
syksyäsi
syk
hiusk
käsittelyllä!

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
,ŝĞƚĂŬƵŵŵƵŶƟĞϭϲ
d/ͲWϭϬͲϭϴ͘ϯϬ͘ůĂϵͲϭϱ
ǁǁǁ͘ƐĂůŽŶƉĞƌĨĞĐƚ͘Į
Ɖ͘ϬϵͲϯϴϱϯϵϭϭ

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni
Ripsi+ kulmavärjäys

85€
21€

www.kampaamo-loser.ﬁ

Lähitieto
kertoo
lähiyritykset.

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

MAUKKAAN RUOAN YSTÄVILLE

K-CITYMARKET
VANTAA TAMMISTOSTA!

HINNAT VOIMASSA TO–SU 14.–17.11.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
KEITTIÖN TARJOUKSET EI VOIMASSA SU.

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

Tammiston keittiö: Tuore

Voimassa 2.9. alkaen

Suomi

III-OLUT 4,6%
0,33 l tlk
18-pack 2,91/l

Karhu

RYPSIPORSAAN
SISÄFILEE

15

95

kg

kg

Tammiston keittiö:

SIKA-NAUTA
JAUHELIHA 20%
700 g 4,27/kg

2

Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,99 /rs
(7,13 /kg)

99
rs

VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l

1.-

ERÄ! Tuore

LOHIFILEE
vac.pak. Norja

7

99

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

19 22
95

Tammiston keittiö: Tuore

KARITSAN PAAHTOPAISTI
Uusi-Seelanti

90

mango- ja sweet chili

28 29

kg
raj. 2 pkt/tal.

Makuliha

JOULUKINKKU
viipaleina

Makuliha

21
90
12
95
27
95
22
90
kg
kg

MAKSAPASTEIJA

kg

Tammiston keittiö:

PORONLIHAPYÖRYKÄT
kermakastikkeessa

Maukas

kg

SIENISALAATTI

kg

kg

JOKIRAVUNPYRSTÖT

95

90
kg

ERÄ! Tuore

HIRVEN
PAAHTOPAISTI
naturel, Viro

39

95
kg

ERÄ! Oululaisen Reilu

TÄYSJYVÄLEIPÄ
600 g
1,65/kg

0

99
kpl

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 17.11.-22.12. 12-21
Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)
www.k-citymarket.ﬁ

Tuusulanväylä

Valimotie

KEHÄ lll

Ruotsi

Tammiston keittiö:

pl
sis. pnt 0.40
raj. 6 pl/tal.

18-pack
sis. pnt 2,70

NIERIÄFILEE

kg

Fanta&Sprite

0,40/l

98

kg

Atria

-40%

19

Hinta ilman K-Plussa-korttia 21,96 /18-pack
sis. pnt 2,70 (2,91 /l)

Tuore

PEKONI-CHEDDARTASKU
porsaan ulkofileestä,
Suomi

-10%

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

