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Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Aurinkoraidat
+ leikkaus
+ föönaus

74€
pitkien hiusten lisä 7€

Voimassa 31. .2013 asti

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

ANNIS  
MATTILA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

TARJA 
HAARANEN
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MARKKU 
VILJANDER
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

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

Kiinteistönvälitys Oy

PÄIVI  
PIRNES
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

PUISTOLA                     erillistalo

Vuonna 2005 valmistunut erillis-
talo 2 talon yhtiössä. 4h, k, khh/
kph, s, ph 102 m². D (2013). 
Olohuoneessa varaava kaake-
liuuni. Lisäksi autokatos 18 m² ja 
lämpöeristetty varasto 4 m². 
Hp. 350.000 €. Suutarinpolku 4

REKOLA/VANTAA              OKT
Kauniisti remontoitu täystiilitalo 
yhdessä tasossa 4 h, k, rt, khh, 
saunaos, 2wc + lämmin autotalli, 
varasto, 136 m². Upea tontti 
1280 m², rak.oik. jäljellä 145 m². 
Hp. 298.000 €. Matarinkuja 11

HEIKINLAAKSO                   OKT
Rauhallisella alueella täystiilitalo 
1-tasossa 4h, k, rt, takkah, s,
120 m². Rv 1981, kuntotarkastet-
tu 6/2013, H. Autotalli- ja varasto 
25 m². Suojaisa piha n. 610 m² 
hallinnanjakosopimuksella.
Hp. 307.000 €. Kassaratie 10 B

TAPANINVAINIO                 OKT

Suositulla alueella omakotitalo, 
jossa 2 asuntoa. 3 h, k, wc ja kk, 
oh, mh, wc yht. 96 m². Asunnot 
yhdistettävissä. Oma kaunis 
tonttialue 675 m². Hp. 290.000 €. 
Marjatie 4

PUISTOLA     PIENTALOTONTTI
610 m², rakennusoikeus 152 m²,
1-2 asuntoa. Hp. 170.000 €
Puistolantanhua 6

SUUTARILA              OK-TONTTI
644 m² kadunvarsi, ro 161 m². 
Hp. 150.000 € Revontulentie 25

TAPANINVAINIO       RT-TONTTI
Tasainen kadunvarsitontti 888 m², 
rak.oik. 222 m² + maanpäällinen 
kellari. Hp. 258.000 €
Karhusuontie 55

SUUTARILA               OK-TONTTI
Puistoon rajoittuva kadunvarsitontti 
720m², rak.oikeutta 180m². 
Hp.175 000 €. Vaskipellonkuja 14
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Tapanilan Urheilukeskus, 
Mosahalli, Erätie 3, 
00730 Helsinki 
Maanantai 15.00-16.00 alakenttä 
 2001-2002 (11-12 v.), alk. 2.9.

Maanantai 16.00-17.00 alakenttä 
 1997-2000 (13-16 v.), alk. 2.9.

Tiistai 16.30-17.30 alakenttä
 2003-2005 (8-10 v.) TYTÖT, alk. 3.9.

Keskiviikko 15.30-16.30 alakenttä 
 2003-04 (9-10 v.), alk. 4.9.

Torstai 16.00-17.00 yläkenttä 
 2005-06 (7-8 v.), alk. 5.9.

Lauantai 10.15-11.00 alakenttä
 2006-2009 (4-7 v.) TYTÖT, alk. 7.9. 

Suutarilan yläaste, 
Vaskiniitynkuja 2, 
00740 Helsinki 
Keskiviikko 18.00-19.00  
 2004-05 (8-9 v.), alk. 4.9.

Keskiviikko 19.00-20.00 
 1998-2000 (13-15 v.), alk. 4.9.

Pihlajiston ala-aste, 
Pihlajistontie 1, 
00710 Helsinki
Maanantai 18.00-18.45
 2007-08 (5-6 v.), alk. 2.9.

Maanantai 18.45-19.30
 2004-06 (7-9 v.), alk. 2.9.

SALIBANDYKOULUT 2013–2014

ILMOITTAUDU MUKAAN TAI KYSY LISÄTIETOJA:
• SÄHKÖPOSTI toimisto@tapanilanera.fi   • PUHELIMITSE (09) 346 4252

• LISÄTIETOJA SEURASTA www.tapanilanera.fi /salibandykoulut

Salibandykoulut ovat Erän harrasteryhmiä, joissa harjoitellaan salibandyn alkeita yhdis-
tettynä välillä myös muuhun oheisliikuntaan. Jokaisella tunnilla harjoitellaan ja pelaillaan! 
Ryhmät sopivat erinomaisesti niin vasta-alkajille kuin jo aiemmin mukana olleille.

Stadia Malmi, 
Vilppulantie 14, 00700 Helsinki
Torstai 18.30-19.30
 2005-06 (7-8 v.), alk. 5.9.

Ed Station, 
Arena Center Myllypuro, 
Alakiventie 2, 00920 Helsinki 
Perjantai 16.00-17.00 IS-kenttä 
 1996-99 synt. (14-17 v.), alk. 6.9.

Perjantai 16.00-17.00 Tupla-kenttä
 2001-03 synt. (10-12 v.), alk. 6.9.

Perjantai 16.00-17.00 Realstick-kenttä 
 2004-05 synt. (8-9 v.), alk. 6.9.

Perjantai 17.00-18.00 IS-kenttä 
 2006 synt. (7 v.), alk. 6.9. 

Perjantai 17.00-18.00 Tupla-kenttä
 2007 synt. (6 v.), alk. 6.9.

Perjantai 17.00-17.45 Realstick-kenttä 
 2008-09 synt. (4-5 v.), alk. 6.9.

Käpylän peruskoulu, 
Mäkelänkatu 93, 00610 Helsinki
Torstai 17.10-18.10
 2005-06 (7-8 v.), alk. 5.9.

Torstai 18.15-19.00
 2007-08 (5-6 v.), alk. 5.9.

Herttoniemen ala-aste, 
Ahmatie 1, 00800 Helsinki 
Tiistai 17.10-18.10 
 2005-06 (7-8 v.), alk. 3.9.

Tiistai 18.15-19.00
 2007-08 (5-6 v.), alk. 3.9.

Itäkeskuksen peruskoulu, 
Olavinlinnanpolku 1, 
00900 Helsinki
Tiistai 17.15-18.00 
 2007-08 (5-6 v.), alk. 17.9.

Kontulan ala-aste, 
Rintinpolku 4, 00940 Helsinki
Keskiviikko 17.15-18.00
 2005-2008 TYTÖT (5-8 v.), alk. 4.9.

Åshöjdens grundskola 
(Alppila/Linnanmäki), 
Sturenkatu 6, 00510 Helsinki
Perjantai 17.15-18.00
 2007-08 (5-6 v.), alk. 6.9.

HUOM! Tarjolla myös iltapäivisin 
kerhoja eri kouluilla, katso tarkemmin 
www.tapanilanera.fi /kerhot

RYHMÄT:

Hinnat syyskaudella ryhmäkohtaisesti alkaen 100 e, 
katso tarkemmin netistä tai soita.

Marian Konditoria Oy
Orakas 5, Heikinlaakso

Myymälä avoinna
ma - pe klo 6.00- 17.30

la klo 8.00-13.00

Maista 
Lähileipomosi 

sämpylöitä!

2 € 5 kpl

(Tarjous voimassa 24.8.13 asti)

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

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

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

Tero Laurila 
0400 600 359 

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Markus Vuorinen 
046 812 5697 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Krista Suvinen
040 487 5040

Aurora Simonen
050 358 7205

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Tapanila Okt 191 m²/206 m²
5h, k, s, khh, 2ph, kuisti. V. 2003 
rakennettu viehättävää vanhanajan 
tunnelmaa henkivä mansardikattoi-
nen huvilamainen talo. 
Mh. 638.000€. Ripekuja 9. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272

140314 
Tapanila Okt 143/269 m²
6h,k, rt, kph/s, ask,h, pkh, khh, 
3xwc, 2x vh, AT/var. Upea kivitalo 
Tapanilan sydämessä. Valoisa, hyvin 
rakennettu koti. Mh 623.000€. 
Ripekuja 5. Kai Lehtola/044-514 0164 

139913
Heikinlaakso Okt 128 m²/160 m²

3-4h, k, s, khh, takkah, varasto, 
työh, at589m².  Kodikas 1-tasoi-

nen omakotitalo rauhallisella alueella. 
Toimiva, valoisa koti pienelle perheel-
le. Velaton lähtöhinta 285.000€. Kir-
vestie 4A. Kristiina Kellander-Sinisalo 
045-847 2272.                      1103201

Heikinlaakso Okt 110m²/215m² 
4h, k, s, ask.h, khh, at. Tyylikäs pää-
osiltaan remontoitu talo, ihana hoi-
dettu suojaisa piha. Mh. 448.000€. 
Kirvestie 17a. Kristiina Kellander-
Sinisalo/045-847 2272        144002

Puistola Okt 138 m² + kellaritilat
4h, k, rt, s, khh, tkh, askartelu-
huone. Aurinkomäen hyvien ulkoi-
lualueiden läheisyydessä ylvään 
jykevä hirsitalo jonka rakennusvuosi 
1911, tällaista harvoin tarjolla. 
Mh.495.000€. 
Rukoushuoneentie 4 A. Kirsi-Marja 
Johansson/ 040-594 8231

1109962
Tapaninvainio Okt 120/136 m² 
4h,k,s. Rv-55/75 Kaunis ja siisti-
kuntoinen koti. Rauhallinen ja luon-
nonläheinen alue.  Päättyvän kadun 
varrella. Kuntotarkastus tehty. Tontti 
590m². Mh. 349.000€. Kastanjatie 7. 
Es.to 22.8 klo 18-18:30.
Markus Vuorinen/046-812 5697

1105075
Suutarila Okt 84 m²+ parvi 5m²
3h, k, s, wc, kph, parvi, varasto.  
Avara  koti omalla 471m² puutarha 
kulmatontilla, josta joen rantaan 
n.100m. Talossa takka ja puu-
lämmitteinen leivinuuni sekä iso 
ikkunallinen parvi . Mh.315.000€. 
Sateenkaarentie 35. 
Aurora Simonen/050-358 7205

1109287

Sepänmäki Pt 108 m²
5-6h, k, s, iso piha. Ihanteellinen 
tilava ja muuntelukelpoinen koti 
lapsiperheelle. Talo sijaitsee rauhal-
lisella pientaloalueella, päättyvän 
tien päässä. Mh.295.000€. 
Raetie 17. 
ES. ma 26.8 klo 17:30-18:00
Kristiina Diomin/046-812 5691

1103314
Puistola Pt 92,5 m²+56 m²
3-4h, k, s, thk, khh. Rauhallisella 
alueella v. -98 rakennettu kolmiker-
roksinen huoneisto.  Tässä huo-
neistossa on monikäyttöistä tilaa 
mm. käynti olohuoneesta terassille 
ja yk:ssa parveke . Mh.380.000€. 
Nummitie 13. Kirsi-Marja 
Johansson/040-594 8231

1109031
Tapaninkylä Pt 80 m²
3h, k, kph, s, wc, Ak/var. 
Toimiva perheasunto loistopaikalla. 
Huoneet 1-tasossa, suojaisa etelä-
piha. Remontilla mieleiseksi , heti 
vapaa! Kottaraistie 7. Mh 248.000€. 
ES. to klo 18:00-18:40
Kai Lehtola/ 044-514 0164 

1110005

Itä-Pakila Rt 104,5 m²
4h, k, s, ask.huone, 2x wc. 
–80 luvun yhtiössä muuttokuntoinen 
asunto puiston laidalla. 
Koulut lähettyvillä. 
Hyvät urheilumahdollisuudet. 
Mh. 369.500€ Urakkatie 10-12. 
Kristiina Kellander-Sinisalo /
045-847 2272

1106576
Paloheinä Rt 94 m²
4h, k, kph/s, wc. Kauniisti 
remontoitu kodikas 1-tasoinen 
koti Paloheinän pientaloalueella. 
Toimivat huonetilat, kaunis keittiö ja 
saunaosasto. Turvallinen pihapiiri. 
Mh. 327.000€. Saramäentie 37. 
Kai Lehtola/044-514 0164

140283
Tapaninvainio tontti 793 m²
Rauhallisella paikalla tasainen 
tontti, jossa rakennusoikeutta 
198m²+autosuojatiloja ja va-
rasto/huolto-tai askartelutiloja.  
Mh.257.000€. Kastanjatie 7. 
Markku Vuorinen/046-8125696

1105312

Jyrki Saulo
050 585 0500

Vanha kauppa 
herää eloon! 
SIVU 3
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 Pääkirjoitus

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa voit ottaa 
yhteyttä myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen

puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi 

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tietotekniikka on nykypäivänä asia, jota il-
man kukaan ei tule toimeen. Näin on ainakin 
tavoite. Tietokoneet kyllä helpottavat elämää ja 
nopeuttavat valtavasti monien asioiden hoitoa, 
mutta on runsaasti heitäkin, joilla ei ole varaa 
tietokoneeseen tai taitoa sen käyttöön. Tätä on-
gelmaa poistavat esimerkiksi kirjastot, joissa on 
asiakaspäätteitä varattavaksi omaan käyttöön. 
Useimmissa kirjastoissamme annetaan sekä 
”vieriopetusta” tietokoneen peruskäyttöön, et-
tä järjestetään erilaisia kursseja jo perusasiat 
osaaville. Useimmissa kirjastoissa opetus käyn-
nistyy syyskuun alussa.

Myös monet vapaaehtoisjärjestöt antavat tie-
tokoneopastusta ikäihmisille perusasioiden, 
kuten laskujen maksun, hoitamiseen. Jatkuvaa 
kurssitusta on muun muassa Malmin toimin-
takeskuksessa, Syystien vanhustenkeskuksessa 
ja Pihlajamäen Lähiöasemalla. Puistolassa on 
Omakotiyhdistys ottanut tehtäväkseen opastaa 
vanhempaa väkeä tietokoneiden saloihin ja saa-
nut siihen tarkoitukseen tilaa koululta.

Pankeissa on nykyään kallista asioida tiskillä, 
ja harva asiointi onnistuukaan ilman ajanvara-
usta, raha-asiat hoidetaan itsepalveluna kotoa 
käsin. Nyt myös työ- ja elinkeinokeskukset, siis 
entiset työvoimatoimistot, ovat siirtyneet yhä 
enenevässä määrin palvelemaan asiakkaitaan 
ei-kasvotusten, tietokoneiden välityksellä. 
Muutama viikko sitten uutisissa kerrottiin, 
kuinka TE-keskuksista on vähennetty työvoi-
maa siinä määrin, että yhä lisääntyvää työttö-

mien työnhakijoiden joukkoa ei pystytä käy-
tännössä enää palvelemaan. Sääliksi käyvät ne 
työnhakijat, jotka eivät osaa tietotekniikkaa 
käyttää ja tarvittavia lomakkeita löytää ja täyt-
tää.

Sen sijaan töitä riittää runsaasti fysioterapeu-
teille ja hierojille, jotka auttavat päätteen ää-
ressä jumiutuneiden niskojen ja hartioiden ren-
touttamisessa. Samaten jotkut urheiluseurat 
ovat keksineet tarjota niska-hartiajumppaa tie-
tokoneella töitä tekeville.

Jo useamman vuoden on puhuttu siitä, että 
nettilehdet syövät perinteiset paperiset lehdet. 
Kestää kuitenkin aikansa, ennen kuin kaikki 
ryhtyvät etsimään haluamansa uutiset ja artik-
kelit Internetistä. Ja kuinkahan moni jaksaisi 
tietokoneelta tutkia, mitä tarjouksia lähistön 
ruokakaupoilla on. Paperilehdille on edelleen 
tarvetta ja kysyntää. Itse en jaksa nettilehtiä lu-
kea, tietokoneen äärellä kun saa viettää muu-
tenkin ihan tarpeeksi, tai liikaakin 
aikaa. Mikä onkaan nautinnol-
lisempaa kuin ottaa hyvä kirja 
tai lehti pihakeinuun ja lukea 
sitä rauhassa pohtimatta 
näytön häikäisyä tai akun 
loppumista!

Teija Loponen

Itsepalvelu tarpeen

 
TARJOUKSET 
VOIMASSA
22-24.8.2013

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

K-market Pukinmäki 
Eskolantie 2, 00720 HELSINKI
Puh. 020 734 9199 
Ark. 6.30-23.00, su 9-23

K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!
Pirkka COSTA RICA KAHVI
500 g, myös tumma paahto 

raj. 1 erä/talous

500
3pkt 

(3,33/kg) 

TUORE KAMPELA FILEE
Hollanti 

599
kg

OMENA 
Paula Red Puola 1lk 

099
kg

KESÄKAALI 
Suomi 1lk 

099
kg

HEDELMÄ JA VIHANNESOSASTOLTA 

ERÄ!

Ilman K-Plussa-korttia yksittäin 2,69pkt (5,38/kg)

KALATISKILTÄ

K-Plussa-kortilla
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Mitä tehdä tai harrastaa? Tässä lehdessä paljon hyviä vinkkejä!

  Jakomäki

www.facebook.com/
lahitieto

Viikinkaari 11:een vuonna 1999 valmistunut sininen 
ympyrätalo siirtyy kokonaan Helsingin yliopiston 
omistukseen.

Yliopisto ostaa Viikin kirjastolta tilat
Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy haluaa ostaa Helsingin kaupun-
gilta sen Viikin Infokeskuksessa omistamat huoneisto-osakkeet. 
Huoneistossa toimii kaupungin kirjastoverkkoon kuuluva Viikin kir-
jasto.

Helsingin kaupungin kiinteistövirastossa myymistä ja hintaa pide-
tään sopivana. Myös kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupan.

Myynti selkeyttää hallintaa kiinteistössä, jonka muut tilat Helsin-
gin yliopiston kiinteistöyhtiö omistaa jo entuudestaan. Yliopisto tar-
joaa osakkeista 2,1 miljoonaa euroa. Kauppaan sisältyy ehto, että 
kaupungin kirjasto saa jäädä noin 1 100 neliömetrin tiloihin vuokral-
le vähintään 15 vuodeksi.

Tällä hetkellä kirjasto maksaa kiinteistöviraston tilakeskuksel-
le vuokraa vajaa 20 000 euroa vuodessa. Yliopiston perimä vuokra 
asettuu samaan haarukkaan. Neliömetriä kohti vuokra ilman veroa 
on 17,95 euroa.

Pirjo Pihlajamaa

  Viikki Viritetyillä mopoilla 
saa ajaa lauantaina
  Malmi

Mopokuskit viritettyine ajopeleineen ottavat mittaa 
Tattarisuon karting-radalla tulevana lauantaina, jol-
loin järjestetään perinteinen Helsinki Mopo GP. Ki-
sassa katsotaan, kenen joukkue voittaa kuuden 
tunnin rata-ajon.

Jos vettä ei sada, aikovat Pääkaupunkiseudun rc-
autoilijat järjestää vauhdikkaita ajonäytöksiä vierei-
sellä rc-radalla.

Yleisöllä on vapaa pääsy kello 9–18 olevaan ta-
pahtumaan. Sen järjestää Tapanilassa kerhomajaa 
pitävä Helsingin Moottoripyöräilijäkerho. 

Pirjo Pihlajamaa

Jos suuria takaiskuja ei tule, saavat kaikki Jakomäen ympäristön asukkaat vanhaan Sparin 
huoneistoon yhteisen tilan, jossa voi olla, harrastaa ja tutustua oman asuinalueensa ihmisiin.

Tyhjään kauppatilaan 
yhteisötalo!

ammattikorkeakoulussa 
opinnäytetyötä asukasta-
loista. Sarsa innosti tulevaa 
sosionomi-diakonia liittä-

mään lopputyöhönsä kyse-
lyn, jolla kartoitetaan, mil-
lainen asukastalotoiminta 
kiinnostaa Jakomäessä.

– Kuka vain saa vasta-
ta. Myös ei-jakomäkeläiset, 
Jenni Tapionlinna kannus-
taa.

Kyselyn voi täyttää netissä 
www.jakomaenyhteisotalo.
fi /fi /kysely tai Jakomäen kir-
jastossa tämän kuun aika-

na. Jenni Tapionlinna saat-
taa myös itse jalkautua ka-
dulle tekemään kyselyä.

Pirjo Pihlajamaa

JENNI TAPIONLINNA

Entisen Sparin tiloihin tulisi vihdoinkin toimintaa, sanovat asukaskyselyä tekevä Jenni Tapionlinna (vas.) ja Silmun toiminnanjohtaja Eeva 
Sarsa Louhikkotiellä vuosia tyhjänä olleet huoneiston edessä.

Toiminnanjohtaja Eva 
Sarsa Silmu-verkosto ry:stä 
on viime vuodet tehnyt har-
tiavoimin palkatonta työtä 
sen eteen, että Jakomäki sai-
si kaikille asukkaille avoi-
men yhteisötalon. Hanke on 
jo pitkällä, mutta tärkeä pa-
la kokonaisuudesta eli ra-
hoitus on vielä auki.

– Projektisuunnitelma on 
valmis ja nyt on haettu avus-
tusta eri paikoista, Eva Sar-
sa summaa.

Malmilla asuva Sarsa tu-
tustui Jakomäkeen vuon-
na 2002, jolloin hänen ve-
tämänsä yhdistyi alkoi pi-
tää Jakomäessä nuortenil-
toja. Niin lähti kytemään 
ajatus kaikenikäisten yhtei-
sötalosta.

– Täällä on nuorisotalo, 
mutta sinne saa mennä vain 
nuoriso. Yhteisöllinen tila 
puuttuu kokonaan.

Nuorisotalokin on ilta vii-
den jälkeen kiinni ala-astei-
käisiltä.

Sarsa on vuosien saatossa 
oppinut tuntemaan Jako-
mäen tarpeet ja nyt on tar-
koitus saada nostetta Jako-
mäkeen. Heittää hyvästit 
apatialle ja passiivisuudelle. 
Nostaa esiin luovuus, oikeu-
denmukaisuus, vieraanva-
raisuus ja oppiminen.

Alueen kaikki toimijat 
ovat tulleet Sarsalle tutuiksi. 
Uusin tuttavuus on Jakomä-
essä asuva Jenni Tapionlin-
na, joka tekee Diakonia-
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Tapaukset ovat sattuneet Mal-
milla, Tapulikaupungissa ja Viikis-
sä viime ja toissa talvena. Kaupun-
gin lakimiehen mielestä rakennus-
virasto on kaikissa tapauksissa 
korvausvelvollinen.

Onnettomuuksista vanhin sattui 
Latokartanontiellä Malmin bussi-
terminaaliin vievällä jalkakäytä-
vällä maaliskuun 14. päivä vuon-
na 2011 aamuseitsemältä. Kaatu-
minen jäisellä jalkakäytävällä on 
aiheuttanut uhrilleen yli 9 100 eu-
ron ansionmenetykset ja liki 900 
euron sairaanhoitokulut.

Alueen kunnossapitopiiristä on 
todettu, että jalkakäytävä on saat-
tanut olla liukas, sillä se oli tuohon 
aikaan aamua vielä hoitamatta.

Vastaava liukastuminen sattui 
Maatullinkujan kevyen liikenteen 
väylällä 2.2.2012 kello 7.40. Va-
kuutusyhtiö hakee rakennusviras-
tolta 2 157 euron sairaanhoitoku-
luja aiemmin maksetun noin 8 580 
euron lisäksi. Tämäkään vahinko-
paikka ei ole ollut tapahtuma-ai-
kaan kunnossa.

Kolmas liukastuminen sattui 
18.12.2012 kello 11.50 Viikissä 
Latokartanonkaaren bussipysäkil-
lä, kun henkilö oli joutunut bussis-
ta päästäkseen hyppäämään jal-
kakäytävän aurausvallin yli. Va-
hingosta koitui yli 2 700 euron 
sairaanhoitokulut ja 8 000 euron 
ansionmenetykset.

Onnettomuuspaikkaa hoitaa 
urakoitsija, jonka selvityksen mu-
kaan onnettomuuspäivänä aura-
auto oli kyllä aurannut tien, mutta 
aura-auton jälkiä tasoittava pyö-
räkuormaaja ei ollut ehtinyt vielä 
paikalle.

Vaikka rakennusviraston korva-
usvastuu on kaupungin lakimie-
hen mukaan ilmeinen, ei hän ole 
voinut päättää vahingonkorva-
usten maksamisesta itsenäisesti, 
koska hänen päätösvaltansa lop-
puu 10 000 euroon. Sen yli mene-
vät korvausvaatimukset pitää kä-
sitellä yleisten töiden lautakunnas-
sa. Korvausvaatimukset on esitelty 
lautakunnalle eilen.

Pirjo Pihlajamaa

Talvihoidon puutteet 
käyvät kalliiksi

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy 
penää Helsingin kaupungin 
rakennusvirastolta takaisin hoito- 
ja ansionmenetyskuluja, joita sen 
kolmelle asiakkaalle on koitunut 
liukastumisista Koillis-Helsingin 
kaduilla.

Malmin bussiterminaalin jalkakäytävällä maaliskuussa 2011 tapahtui liukastuminen, joka johtui 
huonosta talvihoidosta.

PIRJO PIHLAJAMAA

Meripihkapolun jalkakäytävällä vii-
me joulukuussa liukastunut henki-
lö on esittänyt kaupungille maalis-
kuussa 10 000 euron lisäkorvaus-
vaatimuksen tilapäisestä haitas-
ta sekä kesäkuussa vaatimuksen 
vamman jatkohoitokuluista. 

Palveluosaston lakimies on hel-
mikuussa todennut kaupungin ole-
van korvausvelvollinen, koska jalka-
käytävä ei ole ollut jalankulkua tyy-
dyttävässä kunnossa. Vamman on 
arvioitu olevan liikennevahinkolau-

takunnan korvausohjeiden mukai-
nen lievää vaikeampi vamma, hait-
taluokka 3, jonka euromääräinen 
korvaus tilapäisestä haitasta on 
1000–3700 euron välillä.

Loukkaantuneelle on tähän men-
nessä maksettu yhteensä 3 247,20 
euroa. Liukastuminen aiheutti va-
hingoittuneelle nilkan murtuman, 
joka hoidettiin leikkaushoidolla. 
Henkilövahingosta seurasi myö-
hemmin pitkittynyt infektio.

Kaupungin vastuulla olevan nil-

kan murtuman paraneminen on pit-
kittynyt infektion seurauksena eikä 
pitkää paranemisaikaa voitu enna-
koida korvausta määrättäessä. Täs-
tä johtuen voidaan tilapäisen hai-
tan korvausta korottaa tuhannella 
eurolla. Kaupunki ei kuitenkaan ole 
vastuussa vammanhoidossa aiheu-
tuneista komplikaatioista, vaan niis-
tä hakijalla on oikeus saada korva-
usta potilasvakuutuksesta potilas-
vahinkolain mukaisten edellytysten 
täyttyessä. TL

Liukastumisesta lisäkorvaus

Onnettomuus 
Onkikujalla

 Rakennusvirasto saa paljon 
korvausvaatimuksia myös yksi-
tyishenkilöiltä. Esimerkiksi hoi-
tamaton Onkikuja koitui Tapa-
ninvainiossa iltakuudelta kävel-
leen kohtaloksi. Liukastumises-
ta on koitunut uhrilleen kivun ja 
säryn lisäksi mojovat kulut.

Rakennusviraston lakimie-
hen päätöksellä onnettomuu-
desta on korvattu liukastuneel-
le jo noin 4 800 euroa hoito- ja 
ansionmenetyskuluja.  Sairaslo-
ma on kuitenkin pitkittynyt elo-
kuun puolelle ja rakennusviras-
tolle on langennut nyt noin 7 200 
euron lisäkorvausvaade. Raken-
nusviraston pitää maksaa korva-
us, päätti yleisten töiden lauta-
kunta viraston lakimiehen suosi-
tuksesta. Lautakunta antoi laki-
miehelle oikeuden päättää uhrin 
mahdollisista lisäkorvausvaati-
muksista. PP

  Pihlajamäki

Mirka Vainikka 
– demarien nouseva 
kyky Malmilla

Mirka Vainikka, sd.

Koillis-Helsinki

Mirka Vainikka on ollut 12 vuotta Demareissa ja on 
Koillis-Helsingin alueen nouseva kyky. Kun perheessä 
on kolme poikaa (9, 7 ja 3 v.), kertaalleen vaihdettu avio-
mies ja uusimpana tulokkaana sekarotuinen Lucky-koi-
ra (4 kk), ovat perhesyyt luonnollisesti aiheuttaneet pie-
niä tasavaiheita nousukiidossa. Itse asiassa Mirka voisi 
olla sukusyistä kokoomuslainen, sillä hänen vaarinsa 
serkku on valtioneuvos Riikka Uosukainen (os. Vainik-
ka).

Täällä Mirka on Demarien viides varavaltuutettu ja 
ylikunnallisen HSY:n jäsen, mutta valittu jo vuosik-
si 2014–15 puolueensa edustajaksi kaupunginhallituk-
seen. Tämä kh-paikka on sitä, 
mitä Mirka kaikkein mieluiten 
odottaa.

Mirka löysi puolueeksi De-
marit ensimmäisten työkoke-
mustensa perusteella aloittaes-
saan lähihoitajana uransa Mau-
nulan kotipalvelussa. Vaaleissa 
hän nousi ensiyrityksellä arval-
la Malmin srk:sta Helsingin yh-
teiseen kirkkovaltuustoon.

Hän onkin todellinen Malmin 
seurakuntalainen, sillä Suutari-
lan peruskoulun jälkeen hän 
pääsi ripille Pihlajamäen kir-
kosta ja on sen jälkeen kiertä-
nyt aluetta järjestyksessä Malmi, Viikki, Heikinlaakso, 
Tapulikaupunki, Fallkulla ja jälleen Malmi. Jo nuorena 
ystäväpiiri laajeni urheiluharrastuksissa Puistolan Ur-
heilijoiden jalkapallossa ja Tapanilan Erän salibandys-
sa (SM-hopeaa).

Malmia Mirka pitää perheelle erinomaisena kodin 
paikkana, sillä kaikki palvelut ja harrastukset ovat lähel-
le. Myös vanhimmat pojat ovat suuntautumassa Erään, 
sillä urheilumuotona karate kiinnostaa.

Malmin markkinoilla Mirka oli tuttu näky jälleen vii-
me sunnuntaina Demari-teltan uskollisena emäntänä. 
Hänen mielestään on hyödyllistä tavata torilla tavallisia 
kansalaisia ja edistää keskustelua markkinoista seuraa-
viin. Uuden näkökulman ja ajatuksen saaminen on Mir-
kasta todella hienoa ja avartavaa.

Myös demaripatruunat huomasivat Mirkan lahjak-
kuuden jo kauan sitten, sillä vuosiksi 2003–04 hänet 
nostettiin vaalikauden loppuajaksi kaupunginhallituk-
sen varajäseneksi ja edustajaksi sosiaalilautakuntaan. 
Pyrittyään yli 1200 äänellä eduskuntaan 2003 hän oli 
tietysti ehdolla myös syksyn 2004 kuntavaaleissa ja pää-
si liikepalvelulautakuntaan sekä varasijalle valtuustoon.

Eduskuntavaalit 2007 noin 2000 äänellä nostivat Mir-
kan jo siihen poliittisen sarjaan, joka oli melko lähellä 
tunnetumpia valtakunnan poliitikkoja (Bryggare, Taipa-
le, Pajamäki) varasijoilla. Viime vaalit hän jätti perheen 
kasvun takia väliin, mutta uskoo olevansa valmis seu-
raavaan yritykseen 2015 tai myöhemmin.

Sen sijaan kuntavaalit 2008 olivat nostaneet Mirkan 
3. varasijalle ja useimmiten istuntoihin kutsutuksi vai-
kuttajaksi, joka johti puhetta uudessa teknisen palvelun 
lautakunnassa. Raskausvuoden sijaisena toimi kokenut 
Sirkka-Liisa Vehviläinen, jonka jälkeen oli helppo palata 
takaisin tehtävään.

Myös nykyinen viides varasija on tuonut kutsuja val-
tuustoistuntoihin, joten Mirka on täysillä mukana Hel-
singin politiikassa jo ennen odottamaansa vuotta 2015. 
Paneutumista helpottavat kotiolot, sillä aviomies on vai-
mon mukaan orientoitunut kotiin ja on perheen arjen 
pyörittäjänä ollut viime vuoden niin loistava, että per-
heen poliitikon on hienoa tulla kotiin valmiiseen ruoka-
pöytään.

Mirka Vainikan nykyinen siviilityö on edelleen kau-
pungin palveluksessa päihdepsykiatrian klinikalla.

Timo Huotinen
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Kottaraistiellä sijaitsevan bussipysäkin katoksen lasiseinät on 
jälleen "pommitettu" maan tasalle, lienee mitä ilmeisimmin 
jonkin ohikulkevan kaljahöyryisen ja testosteronia puhkuvan 
tekosia.

Tämä katos tuntuu olevan tihutyöntekijöiden erityisessä 
suosiossa, sama toistuu nimittäin säännöllisen epäsäännöl-
lisin välein. Toisten tai yhteistä omaisuutta on niin kiva rikkoa!

Mutta kiire ei ole Helsingin herroillakaan vahingon korjaami-
seksi tai edes sirpaleiden poiskeräämiseksi. Tämä työ lienee 
ulkoistettu pysäkkien mainospaikkoja hoitavalle yritykselle, 
mutta valvontavastuu ei näytä toimivan. Tätä kuvaa otettaessa 
sirpaleet ovat olleet paikallaan kuudetta päivää.

Mies Tapaninkylästä

Masentava kuva 
lähinurkiltamme

Ilkivallantekijät eivät tunnu jättävän Kottaraistien 
pysäkkiä rauhaan.

  Tapaninkylä

Koillis-Helsingin 
Lähitieto
Tule tapaamaan 

lehden toimitusta tiistaisin ja 
perjantaisin 

Malmintorin kauppakeskuksen 
2. kerrokseen 

kahvila Plaza Moccaan 
klo 10–11.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

Lounas ma-pe
klo 11-14

Catering + parhaat 
lastenjuhlat

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

LVI-FIX Ky

Puh. 040 746 8532

LVI-työt
Kylmäasennukset
Ilmalämpöpumput
Ilmavesilämpöpumput

Esim.

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna

1580€

Syystarjoukset

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

Ylä-malmintori PRISMA:n talo 2 kerros
P. (09) 345 4292

ark. 10-18 la 10-14 (kesä la.suljettu)

www.synsam.fi

JAAKKO JAAKKO SELIN
Maailmanvalloittaja, muotitoimittaja

Kehykset: Michael Kors

Tarjous on voimassa 30.9.2013 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.

KAIKISTA
LINSSEISTÄ

-25 %
Vuoden koroton ja kuluton
maksuaika silmälaseille.

Jaakon TOP 3 
-suosikit naisille:

Jaakon TOP 3 
-suosikit miehille:

Varas murtautui autoon
  Malmi

Pitkäkynsi murtautui Markkinatielle parkkeerattuun autoon vii-
me viikon tiistai-iltana. Autosta oli rikottu ikkuna ja auton sisäl-
tä oli anastettu omaisuutta. PP

Sekava mies pysäytti auton
  Pukinmäki

Kiihdytyskaistan päähän Malminkaaren liittymässä Kehä I:llä 
oli pysäytetty auto viime torstaina hieman ennen keskiyötä. Ul-
komaan kilvillä varustetussa autossa oli mieskuski, joka pu-
halsi poliisin alkometriin nollalukemat, mutta hänen sekavan 
käytöksensä vuoksi poliisi epäili miehen käyttäneen jotakin 
muuta päihdettä. Miehellä ei ollut voimassa olevaa ajo-oikeut-
ta. PP

Tyttö pahoinpideltiin metsäpolulla
Kuusitoistavuotias tyttö oli kävelemässä Malminkaaren suun-
taista metsäpolkua viime keskiviikkoiltana, kun hänen taka-
naan tulleesta noin 17–18-vuotiaiden poikien joukosta yksi 
iski tyttöä kylkeen. Tyttö kaadettiin maahan, ja hänen hiuksi-
aan revittiin.

Pahoinpitely oli ilmeisesti kosto aiemmista tapahtumista, 
koska ennen pahoinpitelyä 16-vuotiaalla oli ollut riitaa 13-vuo-
tiaan pojan kanssa, ja tyttö oli lyönyt poikaa avokämmenellä 
poskeen. PP

Penttiläntielle uusi pysäkki
  Suutarila

Penttiläntien itäreunalle Sateenkaarentien suojatiestä alkaen 
merkitään 12 metrin pituinen pienkalustolinjan pysäkki.

Palvelulinjamuutosten takia Penttiläntielle on tarve saada 
pienkalustolinjan pysäkki. Pysäkin myötä Penttiläntieltä pois-
tuu kaksi vieraspysäköintipaikkaa. TL

Tyttö juoksi päin autoa
  Pihlajamäki

Vuonna 1988 syntynyt tyttö törmäsi henkilöauton konepeltiin 
saaden pieniä verinaarmuja toissa maanantai-iltana puoli kah-
deksalta. Onnettomuus sai alkunsa, kun miesautoilija oli ohit-
tamassa hiljaisella vauhdilla Meripihkatien pysäkille pysähty-
nyttä bussia, jolloin bussin edestä juoksi yllättäen tyttö yli ka-
dun. Suojatie olisi ollut noin 20 metrin päässä. Poliisi tutkii asi-
aa liikennerikkomuksena. PP

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja 

Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

La 24.8. 18.00–22.00 Nuorten-ilta 13-18 vuotiaille
Su 25.8. 11.00 Jumalanpalvelus, Matti Tanner, 

Tapani Vesalainen
Su 25.8. 14.30 Latinokokous 
Ke 28.8. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Veijo Kähkönen

Happy Hours 
ma-pe 09:00-12:00

0,4 lll 2,50€

Aukiolojat: 
ma-to 09:00-24:00(02)

pe-la 09:00-02:00
su 09:00-24:00

Aina ilmainen
biljardi!

Pihlajamäessä (Vuolukiventie 7:ssä)

Karaoke 
to-la klo 21
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Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
Lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi  tai 
tekstaa 045 3489 373.

 Alamalmilainen Omar Kaeek tunnetaan paremmin nimellä Elvis. 
Jos häneltä kysytään, on Suspicious mind paras Elviksen biisi ja 
tietenkin naisille laulettuna Love me tender.

PIRJO PIHLAJAMAA

Litmas-tyyli 
vaihtui Elvikseen

• Kummileiri järjestetään 
Lohirannan 
leirikeskuksessa 27.–
29.9.

• Leiri maksaa kummille 
60 e ja lapselle 30 e.

• Leirille pääsevät 
ensisijaisesti Malmin 
srk:n jäsenet (kummi 
tai kummilapsi).

• Ilmoittautuminen 
kirkkoherranvirastoon 
13.9. mennessä.

LEIRITIETOA

– Idean kummileireistä 
meille toi seurakuntaan 
kuuluva Ville Lähdesmäki, 
joka itse oli ollut kummityt-
tönsä kanssa Tampereen 
seurakunnan järjestämällä 
kummileirillä. Leiri kuulosti 
todella hyvältä konseptilta 
ja päätimme lähteä toteutta-
maan sitä, koska kummien 
joukossa on myös lapsetto-
mia aikuisia, joille ei seura-
kunnan perhetyöllä ole ollut 

oikein mitään annettavaa, 
kertoo Viikin seurakunta-
pastori Outi Lantto.

– Olen Tampereelta kotoi-
sin ja aikoinaan vuosia sit-
ten olen ollut työntekijänä 
kummileirillä. Nyt kun oma 
kummityttöni tuli leiri-
ikään ja arpaonni suosi, niin 
pääsimme mukaan huippu-
suositulle leirille, Ville Läh-
desmäki kertoo.

Leirille lähtö ei arvelutta-
nut Villeä, sillä hän tiesi, et-
tä leirillä lapsi- ja nuoriso-
työn ammattilaiset hoitavat 
tehtäväänsä erinomaisesti. 

– Leirit ovat matalan kyn-
nyksen juttuja, joissa ei us-
kontotuuksilla lyödä pää-
hän vaan otetaan ihmiset 
sellaisina kuin he ovat. Siksi 
ne on myös aitoja ja raken-
tavia kohtaamisia, eikä vä-
hiten kummilapsen kanssa! 

Kummityttöni oli innois-
saan, hän jopa oli sääs-
tänyt syntymäpäivälah-
jaksi toukokuussa mi-
nulta saamaansa suklaale-
vyä kaksi kuukautta, jotta 
sai ottaa sen mukaan leirille, 
iloitsee Ville mieltään läm-
mittäneestä pikkuasiasta.

Villen mukaan leirillä eh-
dottomasti parasta oli aika 
oman kummilapsen kanssa. 

– Kummileiri sinänsä on 
loistokonsepti, mutta kehit-
täisin laajemmin kummiut-
ta. Kummius pitäisi palvelu-
muotoilla uudelleen. Se on 
ihmissuhde, joka perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja tah-
toon sekä vanhempien lu-
paan olla aikuisena lähellä 
lasta. Parhaimmillaan kum-
mius on elinikäinen ihmis-
suhde, jossa kaksi ihmistä 

vuorovaikuttavat toistensa 
elämään. Se mitä tarvitaan, 
on työkaluja tämän suhteen 
luomiseen, syventämiseen ja 

Kummius on loistojuttu
Malmin seurakunta 
järjestää ensimmäistä 
kertaa kummileirin, 
jossa kummi ja 
kummilapsi viettävät 
aikaa yhdessä 
seurakunnan 
työntekijöiden 
järjestämän ohjelman 
parissa. 

Ville sai kummitytöltään 
leirillä tehdyn mukin 
muistoksi. – Paljon 
parempaa kummiudesta 
muistuttajaa ja markki-
noijaa ei taida olla, Ville 
Lähdesmäki tuumii. 

-

e-
tta 
lle, 
m-

eh-
ka

luovuttaa vain kirkolle, sillä 
silloin vaarana on sen byro-
kratisoituminen ja yliteolo-
gisoituminen, kummitehtä-
västään selvästi pitävä mies 
toteaa.

Malmin seurakunnan jär-
jestämä kummileiri on Vil-
len mukaan tarkoitettu ihan 
tavallisille ihmisille, jotka 
haluavat olla yhdessä kum-
milastensa kanssa. Siellä pe-
lataan ja touhutaan kaiken-
laista kivaa yhdessä.

– Mitään superkummeja 
tai superuskovaisia ei tarvit-
se olla, vaan ihan tavallisia 
ihmisiä, kuten kummit ovat. 

Ville kertoo, että Tampe-
reen kummileirillä he teki-
vät kummityttönsä kanssa 
toisilleen mukit. 

– Juon joka päivä aamu-
kahvini hänen tekemästään 
mukista. Se muistuttaa jo-
ka päivä tuosta upeasta ke-
säleiristä ja ennen kaikkea 
rakkaasta kummitytöstäni. 

Teija Loponen

sitouttamiseen, Lähdesmäki 
pohtii.

– Facebookiin perustet-
tuun Kummius.fi -sivulle py-
ritään luomaan yhteisöä, 
jossa kummit voivat jakaa 
ja ideoida yhdessä keino-
ja kummiutensa kehittämi-
seksi. Kirkko on oiva kump-
pani, sillä kummius poh-
jimmiltaan on kirkon juttu. 
Toisaalta kummiutta ei saa 

oli Elvis-fani jo ennen kuin 
6.3.1988 tapasimme.
2. Näytitkö jo silloin Elvik-
seltä?

– En, vaan minulla oli Ja-
ri Litmasen luukki. Hää-
matkan jälkeen aloin laittaa 
tukkaa, föönata ja lakata si-
tä Elvis-tyyliin.
3. Mitä vaimosi sanoi, kun 
muutuit Elvikseksi?

– En ole koskaan kysynyt. 
Vaan hän sen sanoi yhtä ku-
vaa katsoessaan, että minus-
sa on Elviksen piirteitä. 
4. Oletko musikaalinen?

– En, vaan olen show-
mies. Olen aina halunnut 
esiintymään, näyttelijäksi 
tai malliksi. 
5. Millaista on olla Elvis?

– Aivan mahtavaa! Kei-
koilla on hauska meininki! 
Pitää vain antaa mennä ja 
yleisöä ei saa jättää yksin.
6. Olet keikkaillut myös 
muissa maissa. Onko vas-
taanotto kaikkialla sama?

– Olen esiintynyt Virossa, 
Israelissa ja Tukholmassa. 
Joka paikassa on ollut hyvä 
meininki, mutta ei niin hy-
vä kuin Suomessa. Täällä on 
paras yleisö. Kansa rakastaa 

bailata ja kaipaa piristystä.
7. Onko rankkaa olla Elvis?

– Ylensä sanon, että ei ole 
helppoa olla Elvis. Jotkut 
naiset haluavat rintoihinsa 
nimmareita. Vaan hauskaa 
on ollut!
8. Kuinka usein kadulla ky-
sytään, oletko Elvis?

– Joka päivä ja joka ikises-
sä paikassa. Se on normaa-
lia. Minua halutaan kätellä, 
tulla yhteiseen kuvaan. Pa-
ri viikkoa sitten minua pii-
rittivät Pohjois-Esplanadilla 
kiinalaiset ja japanilaiset tu-
ristit. Minulle onkin sanot-
tu, että olen parasta mark-
kinointia Suomelle, sillä 
olen hyvä ja edustava mal-
li, ja Jussi Pajusen olisi hy-
vä myöntää minulle diplo-
mi tai sponsoroida. Turismi 
on meille todella tärkeää ja 
se opettaa kulttuuria.
9. Koetko olevasi umpi-
suomalainen?

– Kyllä. Sain kansalaisuu-
den 1996. Suomi on minulle 
koti ja paikka, jossa voi elää 
rauhassa. Totta kai on itses-
tä kiinni, miten sinuun suh-
taudutaan. Toisia pitää ra-
kastaa ja kunnioittaa.
10. Mikä on oudoin kysy-
mys, joka sinulle on esi-
tetty?

– Hmm. Jos puhumme 
ihanista, rakkaista naisista, 
jotka yleensä kysyvät olet-
ko vapaa, onko sinulla pal-
jon autoja ja rahaa kuin El-
viksellä, niin yllättävin oli 
markka-aikaan Suonenjo-
ella yksi nainen, joka tarjo-
si minulle viittä tuhatta, et-
tä saa ottaa minulta kou-
rallisen rintakarvojani, jot-
ta voisi laittaa ne kehyksiin.

Pirjo Pihlajamaa

Ala-Malmilla asuva Elvis täyttää pian 50 vuotta. – Syntymäpäivänäni tarjoan rakkaille Sepänmäen naapureilleni 
suolaista ja makeaa. Seuraavana päivänä lapseni Joonas ja Jasmin haluavat viedä minut mummun mökille 
Päijänteelle.

1. Miten sinusta tuli Elvis?
– Vahingossa. Tulin Suo-

meen Israelin Tel Avivista 

vuonna 1989, menin naimi-
siin silloisen vaimoni kans-
sa. Kun kävin hänen huo-

neessaan, jossa hän oli asu-
nut pikkuveljensä kanssa, 
ihmettelin, että miksi seinät 

olivat täynnä Elvis-kuvia. 
Silloin kuulin ensi kertaa ro-
kin kuninkaasta. Vaimoni 

• Omar Kaeek, 
s. 25.9.1963, Israel.

• Asuu Sepänmäessä 
tyttöystävän ja 4 
kk tyttövauva Adan 
kanssa. Edellisestä 
liitosta lapset Joonas, 
21, Jasmin, 18.

• Elämän tarkoitus: 
Rakkaus.

HENKILÖTIETO



Koillis-Helsingin Lähitieto 21.8.2013  7

Löydät meidät 
myös Facebookista

K-citymarket MALMIN
hedelmä -ja vihannesosasto uudistui!

HELSINKI MALMI, Kauppakeskus MALMIN NOVA
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

Monipuolinen ja tuore hedelmä -ja vihannesosasto on koko kaupan sydän - siksi panostammekin jatkossa entistä 
monipuolisempaan valikoimaan, ajankohtaisuuteen ja tuoreuteen!   Tervetuloa EDULLISILLE ostoksille!

99 0 99 0 
TERTTUTOMAATTI
Hollanti

kg

Pouttu 
KERMAINEN LIHASUIKALE  
300 g, Suomi 

rs
(3,30/kg)

99 0 kg
99 0 kg

99 1 kg
29 1 kg

99 5 kg
95 2 rs
(7,38/kg)

99 2 pkt 
(14,95/kg)

95 3 2 pss 
(4,94/kg)

TUMMA LUUMU
Unkari

VESIMELONI
Espanja
kokonainen

PUNAINEN 
PAPRIKA
Puola 

MINNEOLA 
MANDARIINI
Peru 

Tuore 
KOKONAINEN 
KIRJOLOHI 
Suomi/Ruotsi 

Kariniemen 
KANANPOJAN 
JAUHELIHA 
400 g

Suominen 
KORPPU-, UUNI- ja 
PAAHTOKINKKU 
200 g 

Vierasvara Kypsä Mehevä
MUSTIKKAPULLA 
400 g (pakaste)
Yksittäin 3,95 pss (9,88/kg)

facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi

Tarjoukset voimassa to-su 22.-25.8. ellei toisin mainita.

Pe 23.8. esittelyssä Suomisen Lihajalosteet  klo 11-18 ja 
Innocent Smoothiet klo 12-18.

To 22.8. Kalamestan Keittiömestari 
Juha Pettersson maistattaa kalaherkkuja 

klo 10-18! 

ERÄ!

ERÄ!

etu -50%



8   Urheilu

Jalkapallo Kolmonen

Atletico ja PuiU vakuuttavia,
MPS ajautui tasapeliin
Takana on koko lailla alkusyksyisen mehukas futisviikko. MPS/Atletico Malmi murskasi seuraihme VJS/PK-35:n 
Ala-Malmilla 8–1. Puistolan Urheilijat sahasivat Kirkkonummen raiteilla voittaen KyIF:n selvästi 4–2. MPS edustus taas 
joutui tyytymään Mosan nurmella 0–0 kiikarilukemiin aina kiusallisen vastustajan Spartakin kanssa.

Hyvä pääpelaaja ja MPS:n kapteeni Mark Soutarkin, 3, nousi erikoistilanteissa puskemaan maalia. Ei onnistunut, Spartakin maalivahti piti työmaansa luukut 
avaamattomina.

HEIMO LAAKSONEN

Atletico oli lauantaina al-
kuun pulassa Ala-Malmil-
la. Ensi jaksolla vastusta-
ja, vantaalais-helsinkiläinen 
seurakonklaavi VJS/PK-35 
pyöritti nuoruuden voimal-
la malmilaisia. Atleeteilla 
olivat pallo ja peli hukassa. 
Mutta tulppa avautui 36. 
minuutilla, kun atleettien 
Patrick Purolan kaukolau-
kaus toi 1–0 johdon. 

Junioripainotteisten vie-
railijoiden niska hiukan tait-
tui. Isännät ottivat kenttä-
herruuden, etenkin toisel-
la jaksolla. Purolan 47. mi-
nuutin toisen maalin jälkeen 
alkoi kolme maalia tehneen 
Jani Putkosen show. Eten-
kin Putkosen 4–0 täysosu-
ma oli upea, pallo verkkoon 
suoraan ilmasyötöstä. 

Loput ”ticoticolaisten 
maalit tekivät Miro Tissari, 
Jani Hannula ja 8–1 päätös-

maalin rykäissyt Alfred Sin-
nemäki. Murskatappio otti 
koville, VJS/PK-35:n maa-
livahti-kapteeni marssi pa-
ri peluria seuranaan koppia 
kohden samalla kun muu 
joukkue kätteli keskiympy-
rässä. 

Atletico jatkaa 29 pisteel-
lään lohkossaan kolman-
tena, vain viisi pinnaa joh-
tavaa FC Viikingit/2:ta jäl-
jessä. Reippaalla on pinna 
enemmän kuin malmilaisil-
la.

PuiU reissasi lauantai-
na. Määränpäänä oli Kirk-
konummi ja isäntänä sini-
keltainen KyIF. ”Puipalai-
set” aloittivat räväkästi, jo 
muutaman minuutin pelin 
jälkeen Santtu Kottila pää-
si toimittamaan pallon pil-
kulta isäntien maaliverk-
koon. PuiU:n hyvä ote jat-

kui, tauolle mentiin 1–3 
puistolalaisjohdossa. Toi-
sella jaksolla PuiU pääsi jo 
1–4 karkuun kunnes kä-
vi puolustamaan asemiaan. 
KyIF kavensi kyseenalai-
sella ”pallo maaliviivalla” 
maalilla 2–4, mutta ei pääs-
syt tämän lähemmäs. 

Kottilan ohella PuiU:n 
muut maalarit olivat Sami 
Rinta-Kahila, Markus Ro-
senblad ja Tero Laitinen. 
Tärkeällä voitollaan PuiU 
nousi 20 pisteeseen, ja kas-
vatti turvallisuusväliä puto-
amista vastaan taisteleviin 
12–13-pinnan joukkueisiin. 

MPS edustusjoukkue tar-
josi etukäteen Mosan tun-
teikkaalla areenalla mielen-
kiintoisen perjantai-illan.
Vastassa oli legendaariset 
Baranovin futissoturit jouk-
kuenimeltään Spartak. Mai-

nilan laukausten sijaan ot-
telu alkoi malmilaisten lau-
kauksilla. MPS tuhlasi ensi 
jaksolla lukuisia pommin-
varmoja maalipaikkoja. 
Spartakin kone oli hyydyk-
sissä. Mutta jakson lopulla 

taitoa ja kokemusta omaa-
vat vieraat pääsivät peliin 
mukaan. 

MPS:n etsikkoaika pelin 
hoitamiseksi kotiin meni. 

Toisella jaksolla punapai-
dat lisäsivät hyökkäysinto-

aan, naapurimaan ääntään 
ja tulitustaan. Keltapaidat 
eivät saaneet enää aikaiseksi 
merkittäviä maalipaikkoja. 
Lopulta kamppailu päättyi 
maalittomana pistejakoon. 
Tasapelipinna oli MPS:n 18. 
sarjapiste.

MPS edustus pelasi maa-
nantaina Honka/3:a vas-
taan. Seuraavaksi on tulessa 
nyt perjantaina 23.8. klo 
18.00 Puistolan Koudan 
stadionilla PuiU, joka käy 
silloin pyörittämään FC 
Espoo/2:ta. MPS/Atletico 
kipaisee lauantaina klo 
12.00 Nastolaan Nopsan 
vieraaksi. MPS edustuksen 
vuoro on ensi tiistaina Kes-
ki-Espoon tekonurmella klo 
19.45 näyttää koillishelsin-
kiläisen futiksen laaja voima 
FC Espoo/2:lle.

Heimo Laaksonen

MPS:n liinatukka Otto Alkio vaihtoi välillä oikealta 
laidalta vasemmalle pyrkiessään murtautumaan 
vieraiden puolustuksen lävitse. Sekään ei tuonut 
tulosta 0–0 ottelussa.
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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.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Jeesus sanoi: ”Kaikki, minkä 
tahdotte ihmisten tekevän teille, 
tehkää te heille.” Meidän ei tar-
vitse kysyä, ketkä ovat meidän 
lähimmäisiämme vaan sitä, 
kuinka voisimme olla lähimmäi-
siä toisille.

Iltasoitto
Puistolan kirkon kellotapulitornissa ti 
27.8. klo 21. Trumpetisti Esko Heikkinen. 
Kymmeniä torneja ympäri kaupunkia on 
Helsingin Juhlaviikkojen aikana iltasoi-
tossa mukana. Timo Forsström on sävel-
tänyt Iltasoittoa varten kappaleen ”Tornien 
Soitto”. Sen jälkeen kuullaan musiikkia 
tornin historiaan tai symboliikkaan liittyen.

Mennyttä aikaa etsimässä 
Muisteluryhmä yli 55-vuotiaille. Ryhmä 
kokoontuu Siltamäen srk-kodilla maa-
nantaisin klo 10–11.45 yht. kymmenen 
kertaa 16.9.–16.12. (tauko viikoilla 43-
46). Ryhmän koko on enint. 10 hlöä.
Ryhmässä saa kertoa omia muistoja ja 
kuulla muiden tarinoita itsestään. Koti-
tehtäviä, joista voi koota itselleen muis-
teluvihon. Ryhmää ohjaa Arja Ahonen. 
Ilm. 9.9. mennessä Merja Saviniemi, p. 
09 2340 4532. 

TAITEIDEN YÖ TO 22.8.

Malmin kirkossa klo 22.  

Wahl, Heikki Poutanen, urut.
Kesäilta kirkkopihalla klo 20.30–21.45. 
Makkaranpaistoa ja yhdessäoloa.
 
Pihlajamäen kirkossa

-

yhteislaulua. Isäntänä Timo Olli. Klo 21 

Klimenko. Säestää Timo Olli.
 
Puistolan kirkossa klo 19.  
Psalmilausuntaa Psalmien neljännes-
tä kirjasta, Tuovi Lehtinen. Lausunnan 
välillä Purity Irungu esittää kenialaisia 
hengellisiä lauluja.

KIRKKOVAELLUS 
lauantaina 31.8. klo 12–18.
Patikointia kirkolta toiselle reittiä: klo 12 

Jakomäki – 17 Puistola – 18 loppukeitto 
Tapanilan kirkolla. Koko reitin kävelijälle 
kertyy pyhiinvaellusta peräti 17 kilomet-
riä, mutta matkaan voi osallistua myös 
pätkissä tai pyörällä tai autolla. Jokaisel-
la kirkolla vietetään lyhyt lepohetki piirin 
seurakuntalaisten ajatuksin. Tapanilan 
viini- ja virsiseura vastaa vaelluksen nes-
teytyksestä. Lisätiedot: Merja Wirkkala 

KUMMILEIRI 
Lohirannan leirikeskuksessa 27.-29.9.
Lähtö pe klo 18 Malmin kirkon parkkipai-
kalta, paluu su klo 13.30. Leirille voi tulla 
myös omalla autolla. Hinta: kummi 60 €, 
kummilapsi 30 € sis. kuljetukset, majoi-
tuksen, ruokailut ja ohjelman. 
Ilm. kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 
4400. Leirille mahtuu 15 kummiporukkaa 
(1 kummi ja 1–2 6–12-vuotiasta kummi-
lasta). Etusija Malmin seurakunnan jäse-
nillä (joku porukasta on Malmin srk:sta).  
Sitovat ilmoittautumiset viim. 13.9. 
Pääsy varmistuu viim. 19.9. Tied. Outi 
Lantto p. 050 380 3602, outi.lantto@evl.

Omaishoitajien virkistyspäivä 
Kaisankodissa to 12.9.13 klo 9.30–16.00.
Tied. ja ilm. 3.9 mennessä p. 09 2340 

Nuorin kahdeksasta 
lapsenlapsenlapsistani 
Asta-Lea Kukkonen 
täyttää 1 vuoden 
23.8.2013. Oikein paljon 
onnea kullanmurulle 
toivoo ”gammelmormor” 
Terttu.

Partiotoimintaa Pukinmäessä 
jo 20 vuotta!
Helsingin Erä-Leijonat on pukinmä-
keläinen partiolippukunta, jonka toi-
minta-alueena on Pukinmäen lisäksi 
myös Savela ja Tapaninvainio.

Helsingin Erä-Leijonat perustet-
tiin 1993 ja tänä vuonna vietetään 
20. toimintavuotta. Jäseniä Erä-Lei-
jonissa on viitisenkymmentä aina 
nuorimmista 7-vuotiaista sudenpen-
nuista vanhimpiin aikuisiin johtajiin. 
Partiossa lapset ja nuoret jakaantu-
vat seuraaviin ikäkausiin: 7–9-vuo-
tiaat ovat sudenpentuja, 10–12-vuo-
tiaat seikkailijoita, 13–15-vuoti-
aat tarpojia, 15–17-vuotiaat samo-
ajia, 18–22-vuotiaat vaeltajia ja yli 
22-vuotiaat tukena toimivia aikuisia, 
jotka mahdollistavat toiminnan. 

Partiossa kokoonnutaan viikoittain 
lippukunnan omalla kololla. Helsin-

gin Erä-Leijonien kolo sijaitsee Sävel-
täjänpuistossa Öllerintalon alaker-
rassa. Kokousten lisäksi käydään päi-
vä- ja viikonloppuretkillä sekä talvi- 
ja kesäleireillä. 

Elokuun ensimmäisenä viikonlop-
puna olimme kesäretkellä, joka jär-
jestettiin yhdessä malmilaisen Sini-
vuoren Tytöt -lippukunnan kanssa.  
Sunnuntaina 18.8. vietettiin lippu-
kuntamme 20-vuotisjuhlaa, minkä 
myötä myös syyskautemme käynnis-
tyi. Ensimmäiset syksyn kokoukset 
pidetään viikolla 35. Erä-Leijonien 
nettisivulta löytyvät kaikkien ryhmi-
en kokoontumisajat ja ryhmien joh-
tajat: www.eraleijonat.fi 

Kaikissa ryhmissä on tilaa uusille 
partiolaisille ja myös aikuiset vapaa-
ehtoiset ovat tervetulleita mukaan!

Aino Tuomikoski, 
lippukunnanjohtaja, 
Helsingin Erä-Leijonat

Paljon onnea 
12-vuotiaalle, maailman 
mukavimmalle ja 
parhaalle tyttärelle, 
Janetelle 23.8.2013. 
Toivovat äiti, isä, Leo ja 
isovanhemmat.

Lukio-opiskelijat voivat 
valita kampusten kurssitar-
jottimilta yhteisiä kursseja, 
joita järjestetään lukuvuo-
den aikana kaikkiaan 135. 
Lisäksi tarjolla on yli 30 
verkkokurssia.

Lukioiden yhteisinä kurs-
seina voidaan nyt toteuttaa 
kursseja, joihin ei olisi ollut 
riittävästi osallistujia vain 
yhdessä lukiossa. Kurssitar-
jottimella on mukana myös 
uusia kursseja.

Opiskelijoiden yhteiset 

produktiot ja tapahtumat 
ovat osa kampustoimintaa.

Opinto-ohjaus ja erityis-
opetus sekä kuraattori- ja 
psykologipalvelut toimi-
vat kampuksittain. Se te-
hostaa tukipalveluja ja pa-
rantaa niiden saatavuutta. 

Kampustoiminta on lisän-
nyt myös opettajien yhteis-
tä opetuksen suunnittelua ja 
täydennyskoulutusta.

Kampustoiminnan toimi-
vuudesta kerätään koke-
muksia ja palautetta kehit-
tämistyön jatkoksi. Opiske-

lijat ovat mukana kampus-
toiminnan kehittämisessä 
yhdessä lukioiden rehtorien 
ja opettajien kanssa.

Lukiokampuksia on kol-
me. Yhden muodostavat 
Alppilan lukio, Helsingin 
kuvataidelukio, Itäkeskuk-
sen lukio ja Kallion lukio. 
Toiseen kampukseen kuu-
luvat Helsingin luonnontie-
delukio, Helsingin medialu-
kio, Mäkelänrinteen lukio 
ja Yhtenäiskoulun lukio ja 
kolmas kampus koostuu

Etu-Töölön lukiosta, Res-
sun lukiosta, Sibelius-luki-
osta ja Vuosaaren lukiosta.

Teija Loponen

Medialukio mukana kampustoiminnassa
Kaupungin lukioissa 
käynnistyy tänä 
lukuvuonna kampus-
toiminta, jolla 
vahvistetaan lukioiden 
yhteistyötä.

TEIJA LOPONEN

Helsingin Medialukio 
sijaitsee Tapanilassa.



Harrastukset

10   Teema

 Kiitän suuresti sinua, joka autoit miestäni maanantai-
na 5.8.2013 Kenttätien bussipysäkin kohdalla. En voi sa-
noin kuvailla, kuinka kiitollinen olen, kun annoit hänelle 
apua. Onneksi on olemassa ihmisiä, jotka välittävät 
myös muista ihmisistä.

Riitta Viljanen

Moni kaipaa nykyään 
kehotietoista ja harmonista 
hetkeä, jossa hiki ei virtaa, 
eivätkä paikat kipeydy. 
Sellaista energiaa tarjoavat 
Henna Tarjanne-Lekola ja 
Nina Näränen vanhassa 
Hankkijan talossa Malmilla.

– Eheys on energian ja liikkeen kes-
kus, kertoo rentoutus- ja energiahoi-
taja Nina Näränen.

Toinen uuden Eheys-keskuksen 
äideistä on Henna Tarjanne-Leko-
la, joka on monille tuttu vedettyään 
muun muassa Tapanilan Erän lii-
kuntatunteja jo parikymmentä vuot-
ta. 

– Haave omasta kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin keskuksesta on pyöri-
nyt mielessä jo useita vuosia. Perus-
tin lasten ollessa pieniä kotini yhte-
yteen Tapanilaan Hyvinvoinnin Elo-
helmen, jossa myös Nina kävi an-

tamassa hoitoja. ChiBall, lempeät 
joogat ja pilates sekä syvärentoutus 
ovat kiireisen työ- ja opiskelijaelä-
män pyörteisiin kietoutuneiden mie-
leen, koska ne rentouttavat, rauhoit-
tavat ja antavat tilaisuuden pysähtyä 
hetkeksi, Henna kuvailee.

– Olemme käyneet yrityksissä pitä-
mässä työyhteisöjen hyvinvointi-
kursseja ja vuokranneet erilaisia tilo-
ja luentojamme ja hyvinvointitapah-
tumiamme varten. Nyt meillä on 
käytössä omat tilat, jonne voimme 
kutsua ulkopuolisia luennoitsijoita 
ja järjestää monipuolisia tapahtu-
mia. Työyhteisöillekin on muka-
vampi osallistua hyvinvointitilai-
suuksiin, kun ne pidetään työpaikan 
seinien ulkopuolella, Henna Tarjan-
ne-Lekola tietää.

Nina Näränen kertoo heidän asi-
akkaidensa toivoneen, että uudes-
sa Eheys-keskuksessa toteutettaisiin 
vanhaa palettia, vaikka laajennettu-
na. Niinpä Ninan antamat hoidot 

jatkuvat, ja erilaisten hoitojen tar-
jontaa on myös laajennettu kahden 
hoitohuoneen ansiosta.

– Olen huomannut, että ihmiset 
yhä enenevässä määrin kaipaavat 
rauhoittavaa kosketusta. Toisaalta 
kaivataan syvempää yhteyttä omaan 
kokonaisuuteen, joka saavutetaan 
rentoutumisen sekä oikean hengitys-
tekniikan avulla. Myös meidän lu-
entomme ovat olleet suosittuja nii-
den intiimin tunnelman ja rajoitetun 
osallistujamäärän vuoksi. Osallistu-
jat pääsevät kokemaan niissä erilai-
sia ahaa-elämyksiä. Ihan uusina pal-
veluina tulemme tarjoamaan muun 
muassa meridiaanivenyttelyä, Ki-
vusta eheyteen -kursseja ja reikita-
pahtumia, Nina paljastaa.

Eheys-tilassa säännöllisiä energia 
& liike -tunteja on lähinnä arkisin.  
Viikonloput on varattu erilaisille ta-
pahtumille ja räätälöidyille kursseil-
le.

Teija Loponen

Energia virtaa Eheydessä 

Nina Näränen ja Henna Tarjanne-Lekola emännöivät tunnelmallista tilaa Malmin raitilla. Kattojen yllä 
neljännessä kerroksessa voi nauttia vaikkapa voimakivihoidoista, ohjatuista tunneista, tai erilaisista 
kursseista.

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.

Suurkiitos 
Pukinmäen auttajalle

 Frisbeegolfradan ja siellä pelaavien harrastajien merki-
tys Siltamäelle saattaa jäädä radalla sattuneen tapatur-
man seurauksena vähemmälle huomiolle. Frisbeegolffi s-
ta saattaa myös tämä vuoksi jäädä ihmisille vääränlainen 
kuva. 

Kaupunki on rakentanut Siltamäen frisbeegolfradan 
yhteistyössä ja kuunnellen lajin harrastajia sekä Silta-
mäen asukkaita. Rata valmistui katselmointien jälkeen 
toukokuussa 2009 ja sitä on jatkuvasti kehitetty urheilu-
puiston tarpeiden ja erityisesti harrastajien itse huomaa-
mien turvallisuusseikkojen pohjalta. Tavoitteena on siis 
ollut rauhaisa ja turvallinen yhteiselo muiden puiston 
käyttäjien kanssa. 

Rataan on tehty vuosittain turvallisuutta parantavia 
muutoksia, joista nyt heinäkuussa viimeisimpinä toteu-
tettiin jo vuonna 2012 suunnitellut parannukset, kuten 
väylien siirtoja, lyhennyksiä (mm. frisbeegolfradan ra-
jaaminen puiston keskusalueelta). Tulossa on lisäksi sel-
keät infotaulut, jotka varoittavat ja opastavat alueen 
käyttäjiä. Lisäksi rataan on edelleen tulossa muutoksia 
asukkailta saatujen palautteiden perusteella.

Frisbeegolfi n harrastajamäärät ovat moninkertaistuneet 
viime vuosina. Parhaillaan Siltamäen rataa kiertää noin 
100 pelaajaa tunnissa ja kauniina kesäpäivinä lajista 
nauttii yli 500 reipasta kuntoilijaa ja urheilijaa. Siltamä-
en kannalta liikuntapuisto saadaan aktiiviseen käyttöön 
ja näin yleinen puistoturvallisuus paranee. 

Vilkas käyttö on omiaan myös varmistamaan sen, et-
tä kaupunki pitää puistosta hyvää huolta. Myös uusia 
aloittelevia pelaajia kiertää kaikilla pääkaupunkiseudun 
radoilla ja erityisesti silloin vaaratilanteita voi syntyä. 

Frisbeegolfseurat panostavat erityisesti aloittelijoiden 
neuvontaan radoilla sekä opasteisiin ja infotauluihin, 
painottaen nimenomaan turvallisen pelaamisen periaat-
teita. Jos heittosuunnassa tai muuten lähistöllä liikkuu 
ulkopuolisia, heittäjä odottaa, kunnes nämä ovat pois 
vaaravyöhykkeeltä. Jos heitto epäonnistuu ja on vaaras-
sa osua muihin, varoitetaan heitä huutamalla kuuluvalla 
äänellä ”VAROKAA!”.

Siltamäki on hieno paikka harrastaa muiden lajien 
ohella frisbeegolfi a, ja frisbeegolf tuo osaltaan nuorille 
järkevää tekemistä. Havereita ei valitettavasti voi koko-
naan estää, mutta muistuttamalla usein ja riittävän pon-
nekkaasti turvallisuusseikoista – ja tämä on jokaisen 
puistossa liikkujan tehtävä – uskomme sujuvan ja tur-
vallisen yhteiselon muiden puiston käyttäjien kanssa ole-
van mahdollista.

Anssi Sahri pj. Talin Tallaajat
 sekä Siltamäki-Suutarila-Seura ry

Turvallisemman lajin puolesta – 

Siltamäen frisbeegolfrata 
uudistui

Päivä pelastui
 Monen monet kiitokset 14.8. S-Marketista kännykkä-

ni löytäneelle. Kuin myös tosi ystävälliselle kassahenki-
löstölle mallikkaasta palvelusta. Pelastitte hajamielisen 
mummon päivän. Ihan liikutti.

terveisin Irene

Nuorisoasiainkeskus kannustaa 
nuoria opettelemaan ajopeliensä 
huoltamista itse. Tarjolla on moot-
toripajoja, joissa voi itse korjata 
vaikka mopoaan, ja saada apua ja 
neuvoja niitä tarvitessaan.

Pukinmäen mopohalli Säterintiellä 
on tarkoitettu alle 23-vuotiaille nuo-
rille, jotka ovat kiinnostuneita kak-
sipyöräisten kanssa puuhastelus-
ta. Mopohallissa on hyvät välineet 
erilaisten laitteiden huoltamiseen ja 
korjaamiseen. Ohjaaajilta saat opas-
tusta, neuvoja ja apua. Mopohallis-
sa voit huoltaa polkupyöriä, mopo-
ja, kevytmoottoripyöriä ja moottori-
pyöriä.

Tattarisuon moottorihallilta löyty-

vät yleisimmät ajoneuvojen korjaa-
miseen tarvittavat työkalut ja väli-
neet. Nuoriso-ohjaajilta saa opas-
tusta ja neuvoja. Hallin käyttö on 
nuorille ilmaista, mutta muutamista 
töistä, kuten öljynvaihto, on erilliset 
maksut.

Pienoismallien rakentelusta ja 
kokkauksesta innostuneet pääsevät 
toteuttamaan itseään Malmin nuori-
sotalolla . 4H-yhdistys järjestää Ta-
pulikaupungissa Maatullin koululla 
kuvataide-ja askartelutoimintaa, jo-
ka on muuten ilmaista, mutta mate-
riaaleista menee maksu.

Fallkullan kotieläintilalla pääsee 
puuhailemaan navettatöissä ja eläin-

Moottorihalleilla pääsee 
näpräämään menopelejään 
lainavälinein.

Käsistään käteville nuorille

ten kanssa, toiminta on maksutonta, 
mutta nuorisoasiainkeskuksen jäsen-
kortti on yleensä tarpeen. TL
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Hontai Judo ry
aloittaa judon alkeisopetuksen nuorille (yli 7 v.) 

Harjoitukset Ti ja To klo 17.30–18.30
  Aloitus: Ti 3.9.2013 mutta 

mukaan voi tulla vielä seuraavilla kerroillakin.
Osoite: Lampputie 4, Hki 75 (Puistola/Suutarila)

Aikuiset ovat tervetulleita aloittamaan koska vaan!
Muksujudo 4-7 vuotiaille taas lauantaisin alk. 7.9.

Tiedustelut ja ennakkoilmoittautumiset 
Staffan Lindgren (040-508 3885)

   Pieni ryhmä (max. 25) www.hontaijudo.  

TARTU TARTU 
TAIDEAINEISIINTAIDEAINEISIIN

kuvataide, musiikki, sanataide
sirkus, tanssi ja teatteri

aikuisia ja perheen pienimpiä unohtamatta

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
www.taidetalo.net

Tiedustelut puh. 09-347 1647

PUKINMÄEN 
LASTEN JA NUORTEN 

TAIDEKOULUT

Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityökouluopetusta on 
6-15 vuotiaille lapsille ja 
nuorille! 
 Mistä syntyvät taitavat 
käsityökoululaiset? 
Tekemisen riemusta ja  
keksimisen ilosta.  
Opetus alkaa viikolla 35

LAPSILLE JA NUORILLE

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET 
www.helsky.net, koulu@helsky.net

Taito-käsityökoulu Helsky/ Helsingin käsi- ja taideteollisuus  

Tule mukaan!

 
MALMILLA - VIIKISSÄ - PALOHEINÄSSÄ 

POHJOIS-HAAGASSA  - KIVIKOSSA 
katso tarkemmat ryhmät www.helsky.net

KÄSITYÖKOULU OPETUSTA

Kerhot, kurssit kutsuvat lapsia, nuoria ja aikuisia syyskuun alusta harrastamaan 

Siltamäen Nuorisoseuraan 
huippuohjaajat – vertailukelpoiset hinnat – inhimillisen kokoiset ryhmät 

Tutustu tarkemmin: www.siltamaennuorisoseura.fi 
tai soita 050-5666174 tai lähesty sähköpostitse siltamaennuorisoseura@hotmail.com 

käyntiosoite Kiertotähdenpolku 2, Hki 74 (entinen kauppa) 

Lapset 
sanailemaan 
ja aikuiset 
balettitunnille
Pukinmäen taidetalon 
harrastukset eivät ole 
vain lapsille ja nuorille. 
Syksyn uutuuksiin 
kuuluu esimerkiksi 
aikuisten balettitunnit. 
Tanssinopettaja 
Jaana Kovanen 
ryhtyy opettamaan 
kehotietoisuutta 
ja klassisen baletin 
liikkeitä kaiken 
ikäisille ja kokoisille 
aikuisille.

Täysin uusittu lasten juttu 
on sanataide, jossa tehdään 
omaa lehteä ja uppoudu-
taan tarinoiden maailmaan.

– Sanataide on tärkeä asia. 
Jos siihen ei tule ilmoittau-
tuneita, aloitamme vaikka 
ilmaisen kokeilun kirjastos-
sa, lupaa taloa johtava Vei-
jo Muroke.

Taidetalon opetusohjel-
misto löytyy verkosta www.
taidetalo.net. Sen mukaan 
opetuskalenteriin palaa tau-
olla ollut sarjakuvakurssi. 

Pirjo Pihlajamaa

Oletko kiinnostunut näyttelemisestä,
ilmaisusta, teatterista?

Teatteri Tuikkeen

Ilmaisukoulu
Tarjoaa teatteri-ilmaisun opetusta 

ammattilaisten johdolla 
ikäryhmissä 5-vuotiaista aikuisiin.

Uudet ryhmät aloittavat viikolla 37
Tapanilassa, Käpylässä ja 

Koskelassa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.teatterituike.fi 

KARATE BUSHIDO HELSINKI

KARATEKOULU 
ALKAA

Hei sinä 7–14-v tyttö tai poika. 
Tule mukaan vauhdikkaaseen mutta samalla  myös 

keskittymiskykyä vaativan lajin pariin.

Karatekoulussa opit karaten perustekniikkaa sekä 
itsepuolustekniikkaa ja  myös itseluottamuksesi 

lisääntyy sekä fyysinen kuntosi kehittyy.

Karatekoulu alkaa 7.9.2013 (la) 17.00 
Nurkkatien ala-asteen jumppasalilla os. Nurkkatie 2, 
00760 Hki. Koulu kestää n. 3 kk. Hinta 60 euroa.

Aikuisten harjoitukset ma, to ja la. Voit tulla mukaan 
aloittamaan harrastuksen milloin tahansa (katso 
harjoitusajat tarkemmin www.saunalahti.  /septuu)
Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Seppo Wira 040-527 4981
www.saunalahti.  /septuu

TERVETULOA 
PuPy ry/Bushido Helsinki

Lähitieto tuo harrastusten luo.
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Sörkän rysäkeisarit -kirja 
kertoo kalastajista, ajureista 
ja salakuljettajista. Näihin 
tarinoihin Eero Haapanen 
sai ensikosketuksen Van-
hankaupunginlahden jääl-
lä ja vanhan kalastajan ta-
rinoita tallennettuaan hän 
kirjoitti niistä lopulta tieto-
kirjan.

Ensimmäisiä kalastajan 
kertomia tiedonmuruja oli, 
että juuri heidän seisoma-
kohdallaan Vanhankaupun-
ginlahdella oli hukkunut hä-
nen yhteensä kolmesta huk-
kuneesta veljestään kaksi, ja 
samalla paikalla oli jäihin 
kadonnut myös kokonainen 
seurue potkukelkkoineen.

Eero Haapanen perusti ys-
täviensä kanssa luontohar-
rastajien yhdistyksen, joka 
vuokrasi kaupungilta Kuu-
siluodon vanhan huvilaräh-
jän. Sinne vanha kalastaja 
piipahti silloin tällöin muis-
tojaan kertomaan. Sota-

ajan hevosten teurastukset, 
kieltolain ajan pirturallit, 
niistä koituneet oikeuden-
käynnit ja muut Karlsso-
nin tarinat olivat niin mie-
lenkiintoisia, että Haapanen 
haki Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran kansanru-
nousarkistosta ison Uher-
kelanauhurin, jolle kalasta-
ja kertoi tarinoitaan kesällä 
1995 ja 1996.

– Kalastajan juttujen kuu-
leminen Vanhankaupungin 
poliisista, hukkuneista ja 
pirtuajoista oli valtava elä-
mys. Nauhoitukset saattoi-
vat kestää neljäkin tuntia 
kerrallaan, Haapanen muis-
telee.

Viikin luontovalvoja ehti ol-
la Karlssonin huvilanaapuri 
12 vuotta. 

– Hänen kuoltuaan tuu-
min, että arkistoja täytyy lu-
kea läpi monen asian selvit-
tämiseksi. 

Lopulta Haapanen pää-
tyi käyttämään useamman 
talven Helsingin raastuvan-
oikeuden arkistoja tutki-
en. Karlssonien suku oli ol-
lut raastuvassa usein ja siel-
tä löytyi tietoja myös monis-
ta kalastajan mainitsemista 
henkilöistä. Karlssonin su-
kua kirjassa esitellään kol-
men sukupolven ajalta. 

Kirja kertoo myös monis-
ta noiden aikakausien omi-
naispiirteistä, elintavoista, 
köyhyydestä, korkeasta lap-
sikuolleisuudesta, sota-ajas-
ta ja suojeluskunnista sekä 
monenlaisista ihmissuhteis-
ta. Luvut pirtun salakuljet-
tamisesta ja elämästä Sör-
kan alamaailmassa sisältä-
vät jännittäviä tarinoita. 

Kalastaja Karlssonin 
ihmeellinen elämä

 Viikin luontovalvoja Eero Haapanen urakoi tietokirjan

Eero Haapanen teki jo pikkupoikana linturetkiä Viikkiin ja tutustui 
silloin myös Kuusiluotoon, jossa oli vanha aavetalo. Tuo entiseltä 
nimeltään Kuusisaari oli kalastaja Erik Karlssonin syntymäkoti. Viereinen 
Kokkoluotokin tuli tutuksi, ja siellä vanha kalastaja kuoli nukkuessaan 
vuonna 2002. Siinä välissä varsin tapahtumarikkaan elämän elänyt 
Karlsson ehti kyllä asua Jakomäessäkin.

Pirtun salakuljetus 
oli yksi Karlssonien 
elinkeinoista. Tällaisia 
kanistereita kuljetettiin 
kaislikoihin piilotetuissa 
veneissä.

 JARMO LOPONEN

Eero Haapaselle Viikin ja 
Vanhankaupunginlahden 

luonto ja luodot tulivat 
tutuiksi jo lapsena, 

aikuisena niistä muodostui 
hänen työympäristönsä.

Kirja sisältää runsaasti 
asiatietoa sopien siten erin-
omaisesti tietokirjojen luok-
kaan mutta myös romaanil-
le ominaista soljuvaa ker-
rontaa, joka vie lukijan mu-
kanaan. Jokaiselle vanhalle 
stadilaiselle kirja antaa eri-
tyisen paljon näkökulmaa 
menneisiin aikoihin.

Eero Haapanen kertoo 
aloittaneensa kirjan teon 
vuosina 2005–2006. Raaka 
käsikirjoitus valmistui muu-
tamia vuosia myöhemmin 
ja apurahan turvin luon-
tovalvoja saattoi paneutua 
asiaan niin kokonaisvaltai-
sesti, että Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran kustan-
nustoimittajan avulla kirja 
on nyt vihdoin valmis.

– Haastavinta sen kokoa-
misessa oli materiaalin pal-
jous. Joitain kokonaisuuk-
sia ja useita pienempiä si-
vujuonteita piti jättää ko-
konaan pois. Ties vaikka 
jossain vaiheessa työstäisin 
vielä jotain vaikkapa Van-
hankaupungin kuuluisista 
poliiseista, Eestiluodosta tai 
muista kalastajaperheistä, 
Haapanen heittää.

Kirjan julkistamistilaisuut-
ta vietettiin elokuun alussa 
Kuusiluodolla soutaen van-
hoilla puuveneillä Kokko-
luodon ohi. Saarella kierret-
tiin Karlssonin perheen asu-
musten paikoilla, kuultiin 
kuinka saari oli jaettu myö-
hemmin kolmeen osaan ja 
miten kalastajaperhe tähän 
sopeutui, tai ei sopeutunut. 
Näistä asioista kerrotaan 
myös kirjassa.

Vanhoja viinakätköjä 
saarelta ei löytynyt, mut-
ta SKS:n tiedottaja Mint-
tu Nikkilä oli onnistunut 
saamaan Tullimuseosta lai-
naksi vanhan pirtukaniste-
rin. Pirtukanisterien ja niitä 
isompien kuljetusvälineiden 
eli torpedojen kuvia löytyy 
kirjan keskiosasta. Kuvasar-
jaan sisältyy mielenkiintoi-
sia valokuvia kalastajaper-
heen elämästä, sota-ajalta ja 
salakuljettajista.

Teija Loponen

SKS:n kustantamaa Eero 
Haapasen kirjoittamaa Sörkän 

rysäkeisarit. Kalastajia, 
ajureita ja salakuljettajia 

-kirjaa on saatavana suoraan 
kirjakaupoista. Ovh 33 e.

Puistola on mukana Helsingin Juhla-
viikoilla. Puistolan kirkon kellotapu-
litorni on yksi niistä paikoista, joista 
soitetaan Timo Forsström Juhla-
viikkojen iltasoittoa varten säveltä-
mä kappale Tornien Soitto.

Juhlaviikkojen alkufanfaari kuul-
tiin Kauppatorilla 16. elokuuta, kun 

Christof Schlägerin rakentamat 
60 sumusireeniä päästivät soitton-
sa ilmoille.

Jatkossa iltasoittoja kuullaan pal-
jon, sillä useita kymmeniä korkeita 
torneja ympäri kaupunkia on Helsin-
gin Juhlaviikkojen iltasoittosarjassa 
mukana. Puistolan kirkon kellotapu-

litornista Iltasoitto soi tiistaina 27.8. 
kello 21, jolloin Forsströmin kappa-
leen soittaa trumpetisti Esko Heik-
kinen. Teemakappaleen jälkeen 
kuullaan vielä kellotornin historiaan 
tai symboliikkaan liittyvää musiikkia.

TL

 Torvet soi Puistolassa
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Tule mukaan tähtien väliseen kosmokseen 
seikkailemaan – ohjelmaa kaikenikäisille!

to 22.8. klo 17–20 vapaa pääsy

Taiteiden yöTaiteiden yö

Tähtisumua
Tule mukaan tähtien väliseen kosmokseen

ja avaruusromua

Jazz’n Jam

Jazzin koko laaja kirjo intiimisti. 
Alan Matheson (CA) – kornetti ja 
piano, Wade Mikkola – kontrabasso
su 25.8. klo 17, alk. 6 €

Suositut, teemalliset 
lauluillat jatkuvat. 

ti 27.8. klo 17.30 
vapaa pääsy

Musiikkipitoinen 
esitys vanhuudesta 
ja vanhenemisesta 
sukeltaa sodan käyneen 
sukupolven muistoihin. 

Kesto n. 35 min
to 29.8. klo 15 ja 19, alk. 5 € 

aazzzziiinin kkkk kkokokoo lllala jjajajaa kikikiki jjrjrjoo iiinintitititiiiimimi

Wade Mikkola

Jazz n Jam

Wadde MMiikkkkkkkkolllla
Alan Matheson -

JJJa
AAA
ppp
sssu

JJaJaJaJaDuo
Yhteislaulut

Kirahvikollektiivi
MM
ees
jja
sssu
su

Kest

Kirahvikollek

Uurretut

Ala-Malmin tori 1
malmitalo.fi  

I Care -tapahtuman 
ennakkopäivä Malmilla
I Care eli Heijasta hyvää on kiusaamisen vastainen tapahtu-
ma, joka järjestetään Kansalaistorilla syyskuun puolivälissä. 
Siihen liittyen pidetään Malmitalossa jo aiemmin ennakkota-
pahtuma, jossa valmistaudutaan syyskuun suureen tempa-
ukseen.

Tapahtuma kutsuu lapset ja nuoret kampanjoimaan kiusaa-
mista vastaan. Malmin tapahtumassa tehdään heijastajia itsel-
le sekä Kansalaistorin taideteokseen. Heijastaja on heijastin-
materiaalista valmistettu asuste, johon kiinnitetään konkreet-
tisia vinkkejä kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä tekijän kir-
jallinen sitoumus olla kiusaamatta tulevan kouluvuoden ajan.

Syyskuun tapahtumassa heijastajat kootaan suureksi tai-
deteokseksi ja tilaisuuden lopussa osallistujat voivat hakea 
heijastajan ja antaa sen jollekin ystävälleen. Tuossa tapahtu-
massa on monenlaista ohjelmaa, työpajoja, heijastavaa graffi -
timaalausta ja musiikkia.

Malmitalon I Care -tapahtumaan Taito Helsky hankkii tarvit-
tavat askartelumateriaalit, mutta osallistujat voivat ottaa halu-
tessaan kotoa mukaan vaikkapa vanhoja heijastimia, helmiä, 
nappeja tai paljetteja. 

– Tapahtuma on Malmitalon toisessa kerroksessa parvella ja 
sinne on vapaa pääsy, kertoo Kirsi Juntunen Taito Helskystä.

Ennakkoilmoittautumista ei ole ja tapahtuman järjestäjinä ja 
pajaopettajina toimii Taito Helskyn ja Koillisluotsin väki. 

Teija Loponen

I Care – Heijasta hyvää -satelliittitapahtuma 
la 31.8. klo 12–15 Malmitalon parvella. 

Lapset ja nuoret tervetulleita, vapaa pääsy.

Aikuisten muistot isistään 
sisältävät yleensä aina jon-
kun mukavan kokemuksen 
isän kanssa. On käyty kalas-
sa, urheilutapahtumassa, 
metsäretkillä, uimareissuil-
la, tai vaikka Korkeasaares-
sa.

Vastaavanlaista mukavaa 
yhdessäolon kokemista ja 
yhdessä tekemistä pääsevät 
isät kokemaan vaivattomas-
ti lastensa kanssa osallistu-
malla lauantaina Pääkau-
punkiseudun isä-lapsi-ver-

koston järjestämään isien 
ja lasten yhteiseen tapahtu-
maan Malmilla.

Tapahtumassa on monen-
laista toimintaa, jokaisel-
le jotakin. Tarjolla on nik-
karointi- ja askartelupistei-
tä, kahvila, sopparuokai-
lu, hevosajelua, pieneläimiä 
kotieläintilalta, katukoris-
ta, jousiammuntaa, elävää 
lasten musiikkia, köysirata, 
veteraanimoottoripyöriä ja 
museoautoja.

Tapahtumapaikka on jäl-
leen Helsingin NMKY:n toi-
mintakeskuksen Malmin 
palloiluhallin piha, Siemen-
kuja 3, Malmilla. Viime 
vuonna tapahtuma keräsi 
paikalle jo noin 150 perhet-
tä. Tänä vuonna odotetaan 
vielä paljon enemmän.

Tapahtuman teemana 
on tänä vuonna ”Kyllä isä 
osaa”. Isien ja lasten yhtei-
sessä tapahtumassa on esil-
lä eri toimijoita, jotka jär-
jestävät isä-lapsi-toimintaa 

tai haluavat olla tukemas-
sa isyyttä sekä isien ja las-
ten välisen yhteisen ajan li-
säämistä. Isä-lapsi-tapahtu-
ma toteutetaan yhteistyönä, 
jossa mukana on Helsingin 
NMKY, Helsingin ja Van-
taan kaupunki, Leikkipuis-
tot, Malmin kirjasto, Man-
nerheimin Lastensuojelu-
liitto, Seurakuntayhtymä, 
Malmin seurakunta, Helsin-
gin työttömät ry sekä Kalli-
olan Setlementti.

Teija Loponen

Viikin kirkossa on esillä tai-
denäyttely, joka teemoiltaan 
lapsuus, luonto, ilo ja elämä 
sopii osuvasti juuri Viikissä 
sijaitsevaan kirkkoon.

Hanne Serjon öljyväri-
maalausten innoittajina ovat 
olleet hänen pienet poikan-
sa William ja Victor. Tauluis-
sa saattaa laulella pikkulintu-
nen tai kehrätä pieni kissan-
poikanen. Myös kevään vi-
hertävä luonto, auringonvalo 

ja kukkivat puut ovat inspiroi-
neet maalaamaan.

Hanne toivoo sekä pienen 
että suuren katselijan löytä-
vän hetkeksi polun auringon 
värittämiin, elämäniloisiin 
maisemiin. Tulkoon kevät al-
kavan syksyn keskelle.
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Taidenäyttely 8.–29.9. 
Viikin kirkossa, 

Agronominkatu 5.

On sylissä elämä, 
pikkuinen ilo

Hanne Serjon maalauksiin antavat innoitusta hänen 
omat lapsensa.

”On suojani kaunis ja uus, lämpöinen syli, tulevaisuus. Versovat taimet, 
omenat ja puut, hellyys, halaus ja hymysuut. On sylissä elämä, pikkuinen 

ilo, auringon loiste, lapsuuden talo. Suurista suurin äidin rakkaus.”

HANNE SERJO

60+ esityksiin ovet toki au-
keavat nuoremmillekin, 
mutta ohjelma on mietitty 
sopivaksi juuri senioreille. 
Ohjelma on mukavasti jo il-
tapäivällä. Toisinaan saat-
taa olla toinenkin esitys, se 
on sitten ilta-aikaan.

Syksyn 60+ -ohjelmisto on 
konserttipainotteinen, mut-
ta sarjan aloittaa torstaina 
29.8. mielenkiintoinen esi-
neteatteriesitys. Kirahvikol-
lektiivin Uurretut kertoo 
vanhuudesta ja vanhenemi-
sesta. Esitys sukeltaa myös 
sodan käyneen sukupolven 
muistoihin. Ikäihmisten ko-
kemusmaailmaa käsitel-
lään lämmöllä, mutta turhia 
kaunistelematta. Esitys on 
tehty yhteistyössä Kustaan-
kartanon kahden vanhain-
kotiosaston asukkaiden ja 
hoitajien kanssa.

Heti syyskuun alussa keski-
viikkona 4.9. kuullaan 
UMOa. Konsertissa soite-
taan musiikkia, jota on vii-
meksi kuultu Suomessa 
1960. Silloin itse Quincy Jo-
nes orkestereineen esiintyi 
Kulttuuritalolla. Kapelli-
mestari ja idean isä Vellu 
Halkosalmi on saanut ohjel-
miston suunnitteluun apua 
Jonesilta itseltään, joka on 
toimittanut alkuperäisiä so-
vituksia henkilökohtaisesta 
nuotistostaan UMOn soitet-
tavaksi. 

Halkosalmi myös taus-
toittaa musiikkia tarinoilla. 
Konsertin artisteja on tavat-
tavissa aulassa ennen kon-
serttia klo 14.15–14.45.

Rillumarein pariin vievät 
Marita Taavitsainen, Jukka 
Hallikainen ja orkesteri Pu-
hekupla, jotka esittävät He-
lismaan juhlavuoden kun-
niaksi hänen tunnetuimpia 

Iloa 
senioreille
Malmitalossa käynnistyy jälleen jo 
monelle tutuksi tullut sarja 60+, joka 
on suunnattu yli 60-vuotiaille. 

Puhekupla-orkesteri esittää Rillumarei-menoa 
Helismaan muistoksi.

sanoituksiaan koskettavis-
ta balladeista kupletteihin ja 
Lapin romantiikkaan. 

Monet kappaleista ovat 
syntyneet yhteistyössä Toi-
vo Kärjen kanssa, mut-
ta joukossa on myös Rei-
no Helismaan suomentamia 

kansainvälisiä hittikappalei-
ta ja evergreenejä. Ikäihmis-
ten Rillumarei-hittiparaati 
kuullaan Malmitalossa tor-
stai-iltana 26.9. ja perjantai-
na 27.9. iltapäivällä.
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Isän kanssa on kiva tehdä

”Kyllä isä osaa!” – Isä-lapsi-tapahtuma Siemenkujalla la 24.8. klo 10–13. Tapahtumaan on vapaa pääsy.



  MALMI
Taiteiden yö

22.8. Malmin toimintakes-
kuksessa klo 10–15.45; 
Monotypia, taidepaja klo 
10–11.45; Kasvis ja hedel-
mäveistos, klo 10–11.45; 
Yhteinen huovutus klo 12–14, 
teema syksy yms; Koko päivän 
taiteilijan seinä, nykytaide, 
lehtien ja eläimien värittämistä; 
Korupaja klo 12–14; Tommin 
erikoiset klo 13.40, leikkejä ja 
naurunräminää; Eino Leinon 
runoja sekä sanoja ikäänty-
misen iloista klo 15–15.45. 
Os. Kirkonkyläntie 2.
Karvisen taiteiden yö

Taiteiden yön tapahtuma, 
Malmin raitti 19, erillinen 
pientalo pihan perällä, to 22.8. 
klo 9–12 pihakirppis säävara-
uksella klo 9 alkaen, taidetta, 
musiikkia ja muuta ohjelmaa klo 
12 alkaen. Karvinen avoinna klo 
9–19. Iloista, rentoa meininkiä. 
Järj. Tukiyhdistys Karvinen ry
Kirkon pihalla grillataan

Taiteiden yönä to 22.8.: Malmin 
kirkossa klo 22 Flechtdorfi n ka-
marikuoro, johtaa Bernd Wahl, 
Heikki Poutanen, urut.  Kesäilta 
kirkkopihalla klo 20.30–21.45. 
Makkaranpaistoa ja 
yhdessäoloa.
Malmin toimintakeskus

Toimintaa joka arkipäivälle, 
mm. ma Huru-ukot klo 
9.30, ti keskustelukerho klo 
13.15, ke tuolivenyttelyä klo 
10, käsityökerho klo 12, to 
taidekerho klo 12 ja pe Malmin 
mukavat keskustelukerho 
klo 11. Kahvila avoinna aa-
mupäivät. Kirkonkyläntie 2.
Tukiyhdistys Esko ry

harrastukset Malmin toimin-
takeskuksessa: Englannin 
keskustelukerho jatkuu 4.9. klo 
11 Seijan johdolla ja ruotsin 
5.9. klo 11 Tuulan johdolla. 
Jäsenistön retki Orimattilaan, 
Megamyynti-areenalle 
suunnitelmissa. Kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä Ritvaan 
050 303 9903 klo 9–11 välillä.
Bridgen peruskurssi

11.9.–27.11. yht. 10 krt, (ei 
25.9. ja 13.11.), ke klo 13.30–
7.30 Syystien palvelukeskuk-
sessa, Takaniitynkuja 3. Kurssi 
on maksuton, oppikirja 10 e. 
Opettajana Jonne Jalava. Ilm: 
Erkki Virta p. 040 961 3456 
tai p. 310 24747.
Syystien palvelukeskus 

Liikuntaa ja erilaisia harras-
tusryhmiä ma-pe kesä-elokuu 
klo 8–16. Takaniitynkuja 3. 
Ma klo 10–11 ukkoklubi, klo 
12.30 Tilkkuryhmä, ti klo 12.30 
tuolijumppaa ulkona, klo 14 
palloiluryhmä koulun kentällä, 
ke grillaa ja chillaa ulkona klo 
11–14.30, to puistojumppaa 
klo 9, pe sauvattaret 

kävelyryhmä klo 10–11.30. 
Atk-opastus senioreille eli 
Tartu hiireen on kesätauolla, 
opastus jatkuu 3.9. alkaen 
(opastuspäivät syksyllä ti, ke 
ja to), ajanvaraus infosta p. 
09 310 58413 tai käymällä 
paikan päällä Takaniitynkuja 3.
Reino Rothin taidenäyttely

Syystien palvelukeskuksen 
ravintolassa 15.8.–30.9.
Kaupunkitanssit

Tänään ke 21.8. klo 17.30 Ala-
Malmin puistossa tai sateella 
Malmitalon aulassa tanssina 
on blues, viikon päästä 28.8. 
samba. Mukaan voi lähteä 
joko yksin, kaksin tai joukolla 
opettelemaan paritanssia. Joka 
kerralla on eri tanssi. Jalkaan 
mukavat jalkineet. Vapaa pääsy. 
UFOt liikkeelle

Taito-käsityökoulu Helskyn 
Keskeneräisten käsitöiden 
näyttely ke 21.8.–la 7.9. Kaikilla 
käsitöiden tekijöillä on kesken-
eräisiä käsitöitä eli UFOja. Taito 
Helskyn jäsenet asettavat esille 
mielenkiintoisia UFOja tarinoi-
neen. Näyttelyn jälkeen työt 
lähtevät liikkeelle ja palaavat 
myöhemmin syksyllä valmiina.. 
Avoinna ma–pe 9–20, la 
9–16. Järj. Taito Helsky. Vapaa 
pääsy, Malmitalon parvi.
Alan Matheson – Wade 

Mikkola Duo

Viisitoista vuotta yhdessä 
soittaneet muusikot ovat sy-
västi perehtyneet jazzmusiikin 
historiaan. Malmitalo su 25.8. 
klo 17 Alan Matheson (CA) – 
kornetti ja piano, Wade Mikkola 
– kontrabasso. Liput 6 e.
Yhteislaulut

Malmitalon huippusuositut 
teemalliset lauluillat jatkuvat 
jälleen tänäkin syksynä. 
Iltojen isäntinä toimivat Jukka 
Okkonen ja Pauli Kainulainen. 
Ensimmäinen lauluilta ti 27.8. 
klo 17.30. Vapaa pääsy
Kirahvikollektiivi: Uurretut

Esineteatteriesitys to 29.8. klo 
15 ja 19 Malmitalossa kertoo 
vanhuudesta ja vanhenemi-
sesta sukeltaen myös sodan 
käyneen sukupolven muistoi-
hin. Ikäihmisten kokemusmaa-
ilmaa käsitellään lämmöllä, 
mutta turhia kaunistelematta. 
Esitys on kaikkien kuultavaksi 
tarkoitettu puheenvuoro 
hyvän vanhenemisen puolesta 
ja se on tehty yhteistyössä 
Kustaankartanon kahden van-
hainkotiosaston asukkaiden ja 
hoitajien kanssa.Iltapäiväesitys 
kuuluu Malmitalon eniorisarjaan 
nimeltä 60+. Liput 5 e. 
I Care – Heijasta hyvää 

Satelliittitapahtuma 
Malmitalossa la 31.8. klo 
12–15 Nuoret kiusaamisen 
estäjinä. Paikka: Malmitalon 
parvi, Ala-Malmin tori 1 Jär. 
Taito Helsky & Koillisluotsi
Highway

featuring Timo Turpeinen 
Malmitalo ti 3.9. klo 19. Uusi, 
alan konkareista koottu juuri-
musiikkia soittava yhtye julkaisi 
ensimmäisen pitkäsoittonsa 
Wanted viime vuonna. Timo 
Turpeisen ”comeback-yhtyeen” 
levymateriaali on pääasiassa 
hänen säveltämäänsä, 
lisäantina Jarmo Hynnisen sekä 
muiden yhtyeen jäsenten mate-
riaalia. Timo Turpeinen – laulu, 
Jarmo Hynninen – kitara, Timo 
Vesajoki – kosketinsoittimet, 

Jan-Olof Strandberg – basso 
ja Jartsa Karvonen – rummut. 
Liput 15 e.

  PIHLAJAMÄKI 
Viktor Klimenko

Taiteiden yönä 22.8. 
Pihlajamäen kirkko tarjoaa mu-
siikillista yhdessäoloa. Kello 19 
saadaan kuulla kuorovieraita 
Saksasta. Singkreis Flechtdorf 
esiintyy johtajanaan Bernd 
Wahl. Klo 20 on tilaisuus 
oman lempivirren jakamiseksi 
ystävien kesken. Illan päät-
teeksi esiintyy Viktor Klimenko 
esittäen hengellisiä lauluja. 
Pihlajamäen lähiöasemalla

Taiteiden yönä to 22.8. klo 
17.30–18.30 iltanuotio, 
yhteislaulua. Vapaa pääsy. 
Os. Liusketie 3 B.

  PUISTOLA
Taiteiden yönä

Puistolan kirkossa to 22.8. 
klo 19 Psalmilausuntaa 
Psalmien neljännestä kirjasta, 
Tuovi Lehtinen. Lausunnan 
välillä Purity Irungu esittää 
kenialaisia hengellisiä lauluja.
Sieni-ilta

Puistolan Martat järjestää 
sieni-illan, sienet tutuiksi 22.8. 
klo 18, jäsenille maksuton, 
muille 5 e ja kahviraha 2 e. 
Os. Puistolantori 5.
Puistojumppaa

Puistolan Urheilijoiden 
kesän puistojumpat 29.8. 
asti ke ja to Puistolan VPK:n 
lähistöllä, katso tarkemmin 
PuiU:n nettisivuilta. 

  PUKINMÄKI
Puksun pehmeät portaat

Kierrätystaideteos Puksun 
pehmeät portaat syntyi 
yhteistyönä Puksun pouta-
markkinoilla toukokuussa. Nyt 
kierrätetyistä pehmoleluista 
koottu teos on nähtävillä 
kirjaston lastenosastolla.
Teatterinukkeja

Elokuun loppuun on kirjaston 
asti vitriineissä esillä teatteri-
nukkeja pukinmäkeläisen nuk-
keteatteritaiteilija Ilpo Mikkosen 
esityksestä Sirkuksen 
poika. Ilmeikkäät nuket ovat 
syntyneet Iida Vanttajan ja Milja 
Leppäsen taitavissa käsissä.
Syksyn tietokoneopastukset 

Alkeiden opastusta tietoko-
neen käyttöön kirjastossa aina 
ke 4.9. alkaen klo 14–16 ja 
17–19. Enter ry:n ja työväen-
opiston vertaisohjaajat antavat 
vierihoitoa kaikissa tietokonee-
seen liittyvissä kysymyksissä. 
Opetus räätälöidään aina 
asiakkaan tarpeiden mukaan. 
Ajan voi varata joko paikan 
päällä henkilökunnalta tai 
soittamalla p. 09 3108 5072
Bailatino

Elokuussa ma klo 17–18 
Pukinmäen rantapuistossa, 
viljelyspalstojen luona. 
Kertamaksu 4e. Ohjaa Kirsi 
Mattsson. Järj. Pukinmäen Kisa 
ry. Lisät. www.pukinmaenkisa.
fi  tai 050 581 4118.
Keppijumppa ja asahi

Keppijumppaa ke klo 18–19 ja 
asahi ke klo 19–20. Viimeinen 
kerta 28.8., Pukinmäen ran-
tapuistossa, viljelyspalstojen 
luona. Oma keppi/kävelysauva 

ja alusta mukaan. Kertamaksu 
4 e. Ohjaa Kirsi Mattsson. 
Järj. Pukinmäen Kisa ry. Lisät. 
www.pukinmaenkisa.fi  
tai 050 581 4118.
Puistozumba

Pukinmäen liikuntapuisto, 
Kenttätie, ke 28.8. asti klo 
18.15–19.15, 5 e. Järj. 
Leo Guzman Monet
Teatterimatka Lahteen 

Pukinmäen Kokoomus ry 
järjestää teatterimatkan 
Lahden kaupunginteatteriin 
19.10. katsomaan ja kuunte-
lemaan Tennessee Williamsin 
Pulitzer-palkinnon saanutta 
menestysnäytelmää ”Kissa 
kuumalla katolla”. Retken 
hinta 80 e sis. bussimatkat, 
teatterilipun, leivoskahvit 
teatterissa, lounaan sekä 
tutustumisen Lahden histori-
allisessa museossa olevaan 
Viipurin historia-näyttelyyn. 
Ilm. Daniela Wnukille tai Eira 
Koskiselle, p. 351 1155 tai 
kauko@kaukokoskinen.fi  

  SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa 

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

toiminta käynnistyy syyskuun 
alussa, lapset, nuoret ja 
aikuiset harrastamaan, tutustu 
tarjontaan www.siltamaen-
nuorisoseura.fi  tai ota yhteyttä 
050 566 6174. Teatterilippuja 
on tarjolla: Sukka, Nukka 
ja Tuulispää 21.9., Tohtori 
Zivago 1.10. ja West Side 
Story Lahdessa 9.11., 
varaukset sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi 
Pienoisgolfi a Siltamäessä

Siltamäen Lions Clubin 
edullinen pienoisgolfkenttä on 
avoinna ma–pe 17.30–20.30 
ja la–su 14–19 25.8. saakka. 
Kioskista saatavana jäätelöä ja 
juomia. Kenttä löytyy Siltamäen 
urheilupuiston pohjoispuolelta 
läheltä Keravajoen rantaa.
Martat vauhtiin

Siltamäen marttojen 
Martta-illat alkavat jälleen 
ti 27.8. klo 18 srk-kodilla, 
Jousimiehentie 5. Illan aiheena 
Syyskauden aloitus, Tuo 
tullessas, vie mennessäs.

  TAPANILA
Kesäkerhoja

Tapanilan Kotien Puolesta 
ja Tapanilan Eläkkeensaajat 
kesätoimintaa: Ulkobocciaa 
ja mölkyn peluuta Tapanilan 
torilla ti klo 10–11 27.8. 
asti. Kesäkerho Tapanilan 
Työväentalolla, Sompiontie 
4, ti klo 11.30–12.30 
jatkuen 27.8. asti. 
Ajaton matka

Galleria viileä punainen avoin-
na jälleen. Marie-José Dings 
ja Ajaton matka eli teoksia 
vuosien varrelta 6.–25.8. 
Päivöläntie 20, avoinna: 
ti–pe 13–18, la–su 11–15.

  TAPANINVAINIO
Beach Party 

To 22.8. klo 17.30–20.30 
Uimarannantie 6. Kalojen 
narraus, frisbeegolf, 
keppijumppa, mindfulness, 
kirpputori, keppihevosrata, 
kasvomaalaus Lauluyhtye 
Chime, Tapaninvainion 
talentteja, Me asumme täällä 
-livegraffi timaalaus, palkintoja, 
hyvää ruokaa ja kahvia pikku-
rahalla. Järj. Tapaninvainion 
kaupunginosayhdistys.

  VIIKKI
Valkoisen tiikerin taikaa 

Gardenian trooppisessa 
puutarhassa kulkevalla tiikeri-
polulla tutustutaan 25.8. asti 
valkoiseen tiikeriin ja viidakossa 
kasvaviin hyödyllisiin lääkekas-
veihin. Sisäänpääsy: lapset 2 e, 
aikuiset 4 e ja perhelippu 9 e. 
Polkuun voi tutustua ma–to 
klo 10–18, la–su klo 10-–17. 
Kirsikankukkia ja neitosia 

Katja Uskin valokuvanäyttely on 
esillä 22.8. saakka Gardenian 

käytävägalleriassa.  Kevät, 
kirsikoiden kukinta-aika on 
Japanissa kansanjuhlanaikaa. 
Kevät on myös suosittu 
vihkimisaika Japanissa, jolloin 
morsiuspareja ei voi välttyä 
näkemästä. Valokuvanäyttelyn 
teemana ovat kirsikankukat 
ja morsiamet vuodelta 2013. 
Näyttely on avoinna ma–to 
klo 10–18, pe klo 10–14 ja 
la–su klo 10–17. Vapaa pääsy.

14   Lähimenot

TILITOIMISTOJA

www.datamediatilit.fi 
Puh.
09-3508 320

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

Lähimenot-palstalle voi 
lähettää Koillis-Helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
Etusijalla ovat maksutto-
mat tapahtumat. Toimitus 
voi muokata sekä lyhen-
tää tekstejä. Vinkit tulee lä-
hettää viimeistään torstai-
na klo 15 mennessä, jotta 
ne ehtivät seuraavan kes-
kiviikon lehteen. Vinkit voi 
lähettää osoitteella teija.lo-
ponen@lahitieto.fi 

Tähtisumua ja avaruusromua
Malmitalon Taiteiden yö to 22.8. tarjoaa avaruustaidetta ja -tietoa monenikäisille. 

Klo 17 ja 18.30 Nukketeatteri Annos: Päärynäpoika, kesto 30 min, 
klo 17.30 Mimi ja Kuku: Avaruuskonsertti, kesto 30 tai 45 min, 

klo 17, 17.45, 18.30 ja 19.15 URSAn planetaarionäytös, max 25 hlöä/
näytös, paikkavaraukset klo 16 alkaen vahtimestareille, 

klo 17–19.30 Humanoidipäähineitä-työpaja (kuvataidekoulu), 
klo 17–19 Ufo-klinikka, keskeneräisten käsitöiden paja (Helsky), 

klo 17–19 avaruusaskartelua sekä pinssipaja (kirjasto), 
klo 18–19 koko perheen Jamkids-soittopaja. Kirjastossa esillä kirjal-

lisuutta maailmankaikkeudesta. Vapaa pääsy.



Koillis-Helsingin Lähitieto 21.8.2013  15

Lähitietoa 
tarvitaan aina.

HAMMAS-
LÄÄKÄRIT

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)

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

KAMPAAMOT JA PARTURIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€

HYVINVOINTI

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön

Vesikourut
Tikkaat 

Lumiesteet
Kattojen pesut 
ja maalaukset

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi 

Kotitalousvähennysmahd.

PALVELUJA TARJOTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

� Määräaikaishuollot  � Ilmastointihuollot
� Pakokaasumittaukset, bensa 13€  � OBD-mittaukset 13€

� Katsastuskorjaukset  � Katsastuspalvelut
� Renkaiden vaihto alk. 20€  � Kausisäilytys 50€

� Eberspächer asennukset/myynti/huolto  � Sijaisauto

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

YKSITYISTUNTEJA

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa

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

rita.ahonen@sci.fi

Huutokauppa Halli 
ostaa ja tyhjentää 

kuolinpesät, 
muutto- yms. 

jäämistöt.
Soita 040-751 4464.
Kaasutintie 27, Tattarisuo.

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

Tukka silmillä?
Latvat hapsottaa?

Auringon haalistamat värit?

Varaa aika ennenkuin kiireet yllättää!
Elokuussa taas pidennetty aukioloaika arkisin 9–19.

www.zois.fi  nettiajanvaraus tai 09 351 5981

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hieta ummun e 

TI-PE -  la -
alonperfect

p  -  

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18, 

kesä-la suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni 

Ripsi- 
+ kulmavärjäys

85€

25€

Piristä
syksyäsi
hius-
käsittelyllä!

P
s
h
k

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

Myös ilman ajanvarausta.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani! Jalkahoitola 

Kristiina Mälkki
Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti  12
00700 Helsinki

UUSI OSOITE:
Päivöläntie 21

TERVETULOA 
UUDET JA
VANHAT 
ASIAKKAAT!

Kauneudenhoitopalvelut 
Tapanilassa

SKY-CIDESCO kosmetologi
Heljä Siitonen

050 326 2495
www.kauniina.fi

Kosteuttava
kasvohoito

69€

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88

050 5368135    www.sarihakasaari.  

Tule koko kehon huoltoon!
Teen myös hierontaa.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113ä i 6

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

Lähitieto ei lisää 
tuskaa :D



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila

KEHÄ lll
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KEHÄ l

Tapaninkyläntie

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

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

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,

MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

Tammiston keittiö: Keitetty
TÄPLÄRAPU
100 kpl /ämpäri
koko +10
1,89 /kpl

Tammiston keittiö:
CAJUN-JOKIRAPU-
SALAATTI

3580
kg

rs

Tammiston keittiö:

Makulihan
UUNIKINKKU
siivuina

Valio
OIVARIINI 600 g
4,98 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,89 /rs
(6,48 /kg)

299
Tammiston keittiö: Jättipihvi
AMERIKAN SERKKU
porsaan sisäfi leestä,
BBQ-Coca-Cola -marinadi,
Suomi

1995

089

kg

HK Kabanossi
GRILLIMAKKARA
400 g
6,73 /kg

Tammiston keittiö: Keitetty
TÄPLÄRAPU
30 kpl /ämpäri
koko +10
1,97 /kpl

Tammiston keittiö:

Parhainta pihvilihaa rotukarjan
SISÄFILEE
pihveinä, naturel,
Suomi

5995
kg

Lähitoimittajaltamme
PORKKANA 1 kg /ps JA 
PERUNA 2 kg /ps
0,45-0,89 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 1,29-1,49 /ps

Rapukausi
on parhaimmillaan!

Varmista onnistuneet rapu-
juhlat ennakkotilauksella.

Tilaukset numeroon
050-3164 319 tai

irja.saarinen@citymarket.fi 

Jätäthän sähköposti-
tilauksen yhteydessä myös
puhelinnumerosi mahdol-

lisia tarkennuksia
varten.

RATKAISEVAN MONIPUOLINEN
K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTOSTA

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,
www.facebook.com/KCMTammistoHINNAT VOIMASSA TO–SU 22.–25.8.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

-31-40% -23%

59.-ämpäri 189.-ämpäri

1295
kg

PULIVEIVARIN
GRILLIVARRAS
porsaan kasslerista,
punaviini-valkosipuli-jallumarinadi,
Suomi

Elävä
TÄPLÄRAPU
koko +10

vähintään 40 kpl:

148kpl

ps

(alle 40 kpl:
1,85 /kpl)

269
pkt

Tammiston keittiöstä 
Wotkinsin edulliset 
raakamakkarat!
HIRVICHORIZO, 
THURINGER JA 
ANDALUCIA
CHORIZO 1490

kg

Makulihan

JUUSTO-
CAPONEN

1690
kg

2290
kg

 broilerin
FILEEPIHVI
3 kpl/500-525 g
naturel ja hunajamarinoitu, 9,52-9,90 /kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,73 /rs (11,46-11,02 /kg)

495
rs

Kalaneuvoksen
SAVUKIRJOLOHI
vac.pak.

1295
kg

-13%


