
Numero 32 • Keskiviikko 25.9.2013
ALPPIKYLÄ, ALA-TIKKURILA, JAKOMÄKI , MALMI, PIHLAJAMÄKI, 
PIHLAJISTO, PUISTOLA, PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUUTARILA, 
TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, VIIKKI

ANNIS  
MATTILA
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HAARANEN
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LKV
040 673 6700
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VILJANDER
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

MARJA-LIISA 
VÄNSKÄ
Myyntineuvottelija
050 339 9767
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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

Erillistalo 2 talon yhtiössä. 4h, k, 
khh/kph, s, ph 102 m². Rv 2005. 
Olohuoneessa varaava kaakeli-
uuni. Lisäksi autokatos 18 m² ja  
lämpöer. varasto 4 m². Vapaa.
Hp. 350.000 €. Suutarinpolku 4

HEIKINLAAKSO                   OKT
Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, 
rt, takkah, s, 120 m². Rv 1981, 
kuntotarkastettu 6/2013, (F). At 
ja varasto 25 m². Suojaisa piha 
n. 610 m² hallinnanjakosopimuk-
sella. Hp. 298.000 €. Kassaratie 

PUISTOLA                 erillistalo

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

IMMOLANTIE 54
4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²

Juuri valmistuneet suositulla 
alueella energiatehokkaat kodit 
(maalämpö ja ilmanvaihto läm-
möntalteenotolla). 
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet 214 875 €

4 paritalohuoneistoa
4 h + k + s, 95,5 m²PUISTOLA          OKT

Kivitalossa kaksi asuntoa 92 m² + 
47m². Kellarikerroksessa autotal-
lit/varastot 105m². Asunnot yhdis-
tettävissä. Rv. -89. Tontti 723 m². 
Hp. 390.000€. Kiviahontie 6 a

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

TAPANINVAINIO            OKT
Suositulla alueella tilava rintama-
miestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110m² + 
kellarikerros 70 m².  Tontti 544m². 
Kuntotarkastettu, talosta huoltokirja. 
Hp. 270.000 € Pohjanpellontie 9
TAPANINVAINIO            PT
Myydään 2 paritalohuoneistoa 
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna 
107 m². Rv 1977. Pihat länteen. 
Kauppa ja bussiyhteydet lähellä.
Hp. 250.000 €/huoneisto. Suvitie 6

PUISTOLA                          OKT
Hyvin hoidettu toimiva omakoti-
talo 5 h, k, s, 120 m² + var. 20 m². 
Varaava kaakeliuuni, koneellinen 
ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. 
Kaunis puutarhatontti 648 m² . Vaih-
dossa kerrostalohuoneisto 1-2 h, k. 
Hp. 348.000€. Kennotie 3

Piispa tarkasti, 
Pajunen 
katsasti!

Sivut 3 ja 6

SUPERTORSTAI á la Malmi

VANTAA Tammisto, Valimotie 18  Puh. 010 219 3600  MA-PE 10-18, LA 10-15  info.tammisto@keittiomaailma.fi

SUUNNITTELULAUANTAI
Tule ja ota keittiösi mitat mukaan, niin aloitetaan uuden keittiösi suunnittelu heti. 

Hyvinkään Asuntomessujen suosikkikeittiö Ala Carte Moderato 

LA 28.9.
KLO 10-15 

Lisätietoja ja suunnitteluajanvaraus 24h: keittiomaailma.fi

SUURIN 
Vantaan ja Helsingin

TARJOAA
Laajat keittiövalikoimat

Huippusuunnittelijat

Mahtavat kampanjaedut

Joustavasti maksuaikaa

Tehtaan takuuasennuksen

TERVETULOA!

”Jo yli 1000 tilauksen 

kokemuksella takaamme 

onnistumisen alusta loppuun”

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 

Tuomas Jääskeläinen 
050 306 1771

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

Tapaninkylä Okt 184m² + autotalli
5h, k, s, tkh+khh. Hyvällä paikalla 
arkkitehdin suunnittelema ison 
perheen koti. Tontti 1031m². 
Mh.580.000€. Hietaniityntie  3. 
Kirsi-Marja Johansson/040-594 8231, 
Krista Suvinen/ 040-4875 040 

1111235

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.598.000€. Ripekuja 5. 
Kai Lehtola/044-514 0164

139913 

Pukinmäki Okt 107/165 m²
Kunnostettava v. 1953 rak. rintama-
miestalo rauhallisella paikalla omalla 
568m² tontilla. Kuntotarkastustehty. 
Vmh. 239.000€. Ruotutorpantie 6. 
Tero Laurila/0400-600 359

 1112355

Tapanila Pt 125m2

4h, k, kph/s, khh, 2xwc, las.terassi 
10m2, parv, ak, var. Upea paritalo 
huippupaikalla! Ateljeekorkuinen 
olohuone jossa kaunis avotakka. 
Tyylikkäät pintamateriaalit, tilavat 
huoneet, kaunis saunaosasto! 
Mh. 452.000€. Erätie 4. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164

1110808  

Sepänmäki/Malmi  Rt 95,5 m²
4h, k, s, 2 wc, suojaisa oma piha. 
Kodikas perheasunto rauhallisella 
puistomaisella alueella. 
Hitas-yhtiö. Vmh. 249.000€. 
Nallenmäenkuja 2. 
Tero Laurila/0400-600 359

1108249  

Puistola rt 95m2

4h,k,s. Loistopaikalla yksitasoinen 
asunto hyvässä taloyhtiössä, 
rv. 1988. Pesutilat uusittu 2008, 
muilta osin kaipaa ehostamista.  
Mh. 268 680,93€  Vh.  270 000€. 
Karrintie 14. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272

1112658

Heikinlaakso rt 94m2

4h,k,s. Erittäin tyylikkäästi 
kokonaisuudessaan remontoitu 
koti puiston laidassa. Erityisesti 
lapsiperheen tarpeita miettien kun-
nostettu. Mh. 286.000€. 
Kalkkivuorentie 43. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272

1112064

Tapanila Kt 82 m²
4h,k,s,2xwc,lasitettu terassi, pieni 
piha. Siistikuntoinen koti. Rv-90.  
Krs 1/3. Hyvällä paikalla, palvelut 
lähellä. Juna-asemalle noin 200 
metriä. Hitas-yhtiö. Vmh. 229.000€ 
Mh.227.618,56€. Fallkullantie 8 A. 
Markus Vuorinen/046-812 5697

1112687

Malmi Kt 69 m²
3h,k,parveke omalla tontilla huippu-
paikalla. Rv-62. Krs 1/3. Tämä läpita-
lon valoisa koti kaipaa päivitystä. 
Putkiremontti suunnitteilla ensi-
vuodelle. Tervetuloa esittelyyn! 
Vmh.165.000€ Mh.161.291,57€. 
Kunnantie 4 C. 
Markus Vuorinen 046-812 5697

1106297

Tapanila Kt  62 m²
3h,k,kph,2 parveketta. Taloyhtiössä 
uima-allas. Tämä koti on lapsiystäväl-
lisellä alueella, ensimmäinen kerros 
ja läpitalon asunto. Palvelut lähellä. 
Vmh. 174.000€. Saniaistie 14 E. 
Aurora Simonen/050-358 7205

1112461

Jakomäki kt  57,5m2

2h,k, lasitettu parveke. Hyvästä talo-
yhtiöstä kaksio, jossa tilavat huoneet 
ja iso lasitettu parveke sisäpihalle. 
Hoitovastike vain 2,4€/m2. 
 Vh. 135.000€ Mh. 112 415€ 
Jakomäenkuja 1. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272

1111741

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691
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 Pääkirjoitus

Meillä on asiat varsin hyvin. Sellaisen johto-
päätöksen voisi vetää ylipormestarin asukasil-
lassa esitettyjen kysymysten pohjalta. Mitään 
merkittävää epäkohtaa ei tuotu esille, ei palve-
lujen, liikenteellisten ratkaisujen tai viihtyvyy-
teen vaikuttavien tekijöiden osalta. 

Toinen näkemys voi tietysti olla se, ettei miel-
tä painavista asioista tai palveluiden puutteesta 
enää jakseta valittaa. Tai ei uskota, että niihin 
voisi vaikuttaa. Siitä voisi olla esimerkkinä Ala-
Malmin torin ja sen lähistön ankeus ja ylikulku-
putkeen vievien rappusten likaisuus. Lopetetun 
kutsulinja J74:n tilalle tarjotusta Kutsu-Plus-
linjasta huomautettiin, ettei siitä ole iloa niille 
vanhuksille, jotka eivät kykene tavallisillakaan 
bussilinjoilla kulkemaan. Siinä kun pitää matka 
tilata joko tietokoneella tai kännykällä ja etukä-
teen myös maksaa matka kännykän matkakuk-
karosta. Siihen harvan ikäihmisen taidot riittä-
vät. 

Illan aikana oli ilahduttavaa kuulla, miten eten-
kin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio oli val-
mis pohtimaan erilaisia ratkaisuja, kun kysees-
sä oli muiden toimijoiden tilanpuute ja ohjaaja-
pula. Kirjastotoimi puolestaan on jo aikaa 
sitten käynnistänyt Läksyhelpit, joissa tehdään 
yhdessä kotitehtäviä ja tarvittaessa ohjaaja aut-
taa pulmallisissa tilanteissa. Liikuntavirastosta 
puolestaan luvattiin, että kiitosta saaneen Mal-
min lentokenttää kiertävän ladun kunnosta aio-
taan tulevana talvena pitää yhtä hyvää huolta 
kuin viime talvenakin.

Jussi Pajunen kehotti kääntymään pulmalli-
sissa asioissa Malmi-Seuran puoleen. Myös pai-
kalliset kaupunginvaltuutetut ja varavaltuute-
tut ovat asukkaiden käytettävissä ja hyvä kana-
va virastojen suuntaan. 

Kiitostakin siis jaettiin kaupungin virkamiehil-
le hitusen verran. Kiitosta voisi antaa myös sii-
tä, että ylipormestarin ilta ylipäänsä nyt järjes-
tettiin Malmilla. Edelliskerrasta on kulunut jo 
yli 20 vuotta, sillä viimeksi kaupunginjohtaja 
esikuntineen vieraili asukkaiden kuultavana 
vuonna 1991. 

Viime viikolla toteutui myös piispa Irja Asko-
lan vierailu Malmille. Edellisestä piispantarkas-
tuksesta ei ole ihan yhtä pitkä aika kuin kau-
punginjohtajan vierailuista. Edellinen piispa 
tarkasti Malmin seurakunnan vuonna 1999. 
Tutustumiskohteet olivat nyt erilaisia ja etenkin 
paikallisia pienyrittäjiä ilahdutti piispan kiin-
nostus yrittäjien jaksamisen suhteen ja seura-
kuntayhtymän toimet jaksamisen 
edistämiseksi. 

Teija Loponen

Kaikki hyvin, vai onko?

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

Ylä-malmintori PRISMA:n talo 2 kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515707

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.

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

 
TARJOUKSET 
VOIMASSA
26-28.9.2013

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!

Tuore
KUHAFILEE

1990
kg 

Viro

Tuore Kokonainen 
KIRJOLOHI  

rajoitus 2kpl/talous 

499
kg

JÄÄTELÖITÄ 
55-162g

099
kpl

Porsaan
ULKOFILEPIHVIT 

myös marinoituna

795
kg

Saksa

Murea Naudan
KULMAPAISTI 

palana ja jauhettuna 

995
kg

Saksa

ERÄ!
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sopisi sekä asuinrakentamis-
ta että lentotoimintaa mo-
nen muun toiminnan ohella.

Näihin kaupunkisuunnit-
teluviraston Mikko Aho to-
tesi varsin tiukasti, että len-
tokentän aluetta suunnitel-
laan edelleen vain asuntonä-
kökulmasta. 

Sauli Rouhinen toi esille 
näkemyksensä, että Malmin 
näivettyminen ja kehityksen 
puute johtuu nimenomaan 
siitä, että kenttää ei vielä ole 
saatu rakennettua asuinalu-
eeksi.

Malmin Virkistyskeskuk-
sen myyntiä ilman kilpailu-
tusta ja halpaan hintaan ih-
meteltiin, mutta Markku 
Metsäranta kiinteistöviras-
tosta sanoi sen olevan kau-
pungin näkökulmasta hyvä 
ratkaisu, jonka lautakunta-
kin on jo hyväksynyt. Syys-
tien palvelukeskukseen siir-
tyi valtaosa Virkkarin toi-
minnoista, mutta puutöitä, 
maalausta ja kangaspuita 
sinne ei saatu. Entiset kävi-
jät toivat esille, etteivät ole 
tyytyväisiä tilalle tarjottui-
hin ahtaisiin tiloihin, joista 
puuttuu täysin yhteisöllisyys 
ja ohjaus.

Malmilaisia nuoria oli ilah-
duttavasti paikalla Malmi-
talolla ja käyttämässä pu-
heenvuoroja. He toivoivat 
muun muassa Ala-Malmin 
portaikkoja siistimmiksi, li-
sää vaatekauppoja ja enem-
män ohjaajia nuorten toi-
mintaan. Nuorisoasiainkes-
kuksen Tommi Laitio arveli, 
että ohjaajaresursseja voisi 
löytyä ja rakennusviraston 
Raimo K. Saarinen kertoi 
Pekanraitin kunnostussuun-
nitelmasta, joka saattaisi yli-
kulkuputken portaikkoihin-
kin vaikuttaa Ala-Malmin 
puolella. 

Erkki Lipponen Tuisku-
tieltä sai konkreettisen lu-
pauksen valitukseensa pe-
lastustieksi rakennetun väy-
län jatkuvasta ajoneuvolii-
kenteestä ja autojen hurjista 
nopeuksista. Ylikonstaape-
li Katja Nissinen lupasi po-
liisin tulevan valvomaan lii-
kennettä ja toivoi, että asuk-
kaat jaksaisivat soittaa hä-
lytysnumeroon tilanteen 
ollessa päällä, sillä joku po-
liisipartio saattaisi olla lähis-
töllä ja päästä heti paikalle.

Malmin virastotalon pal-
velualttiudesta huomautet-

tiin, samoin Aarne Laurila 
antoi sapiskaa HSL:lle, joka 
ei tunnu kyselevän asukkai-
den mielipiteitä linjamuu-
toksia tehdessään. Myös 
uutta Plus-linjaa moitittiin 
vanhuksille sopimattomaksi.

Parituntinen kyselykierros 
jätti vielä paljon kysyttävää 
ja asukkaat saivat varsinai-
sen tilaisuuden jälkeen kes-
kustella hetken suoraan vir-
kamiesten kanssa. 

Teija Loponen

Ylipormestarin illassa 
esillä tutut murheet 
Malmilla 
vieraillut 
ylipormestari 
Jussi Pajunen 
laajoine 
esikuntineen 
sai vastailla 
useampaankin 
kertaan Malmin 
lentokenttää, 
entistä Virkistys-
keskusta ja 
asukastaloja 
koskeviin 
kysymyksiin. 
Sali oli täynnä 
väkeä.

J
ussi Pajuselle luovutettiin rasismin vastaisen yhdistyksen 
adressi. Rasismia ehkäisevä yhdistys pyrkii lisäämään 
avoimuutta ja tietoa eri uskontokuntien ja kulttuurien välillä. 
Etualalla Anne Fredriksson, joka toivoi parempia tiloja ja 
ohjausta ikäihmisten puutyöpajalle ja kangaspuilla kudontaan.

Kaupunginjohtajan vas-
tattavaksi ei suoraan osunut 
montaakaan kysymystä. 
Kunnallisveroprosentin hän 
arveli pysyvän samana ja 
metropolihallinnon olevan 
vielä suhteellisen kaukainen 
asia.

Malmin sairaalan pal-
velujen johtava ylilääkäri 
Mia Laiho kertoi sairaalan 
palvelevan jatkossa vähin-
tään samoin kuin ennenkin. 
Muutto Mariasta takaisin 
Malmin valmistuvaan sai-
raalaan tapahtuu 6.5. ja 
15.5. pitäisi sairaalan toi-
mia jo täysillä.

Pihlajamäen Lähiöaseman 
ja Malmin toimintakeskuk-
sen kohtalo huoletti muuta-
maa kysyjää ja niihin sosi-
aali- ja terveysviraston joh-
taja Matti Toivola vastasi 
työryhmän tekevän parhail-
laan selvitystä aluetyöstä ja 
asukastalotoiminnasta. 
Kunhan selvitys valmistuu 
lokakuun lopussa, päästään 
päätöksiä tekemään. 

Malmin lentokenttää kos-
ki illan kysymyksistä use-
ampikin, kentän toimen-
pidekiellon valitettiin näi-
vettävän kentän ja virka-
miehiä valistettiin siitä, että 
joukko helsinkiläisiä on teh-
nyt esityksen, jossa kentälle 

Malmitaloon oli kerääntynyt salin 
täydeltä väkeä esittämään kysymyksiä 

kaupungin virastojen edustajille.

Malmilaisia 
nuoria oli 

ilahduttavasti 
paikalla 

Malmitalolla 
ja käyttämässä 

puheen-
vuoroja. 



4   Uutiset

Malmi-Pukinmäen varhaiskasvatusalueella järjestetään 
asukasfoorumi, jossa esitellään Malmin, Tapanilan, 
Tapaninvainion ja Pukinmäen päivähoitopalveluja.

Päiväkoti Jäkälän lasten oma 
liikennekaupunki.

Kyselypäivä 
päivähoidosta

Kunnallisten päiväko-
tien ja perhepäivähoidon 
lisäksi tietoa on saatavilla 
kerhoista, leikkipuistois-
ta, vuorohoidosta, kieli-
kylvystä ja yksityisestä 
päivähoidosta.

– Paikalla on alueen var-
haiskasvatuksen esimie-
hiä ja henkilökuntaa, joi-

den kanssa voi keskustel-
la palveluista ja esittää 
omia ideoita, miten niitä 
voitaisiin kehittää. Alu-
een erikielisiä työntekijöi-
tä on myös paikalla, jos 
haluat keskustella jollain 
muulla kuin suomen kie-
lellä, lupaa Malmi-Pukin-
mäen varhaiskasvatusalu-

een päällikkö Ulla Peit-
saari.

Foorumissa on esillä 
lasten töitä ja kuvia lasten 
toiminnasta varhaiskas-
vatuksessa. Myös lapset 
voivat osallistua asukas-
foorumiin ja heille on ti-
loissa oma puuhanurkka.

TL

Varhaiskasvatuksen 
aluefoorumi 

Malmitalolla, 
Ala-Malmintori 1, 

tiistaina 1.10. klo 12–19.

Rakennuslupien 
alennusmyynti alkaa
Helsingin rakennusvalvontavirasto lupaa 20 prosentin alen-
nuksen pientalorakentajalle, joka hakee rakennuslupaa loka-
kuun alun ja tammikuun lopun välillä. Maksualennus on noin 
250–300 euroa.

Jos suunnitelmissa on lämpöhäviötä tehokkaasti estävä 
matalaenergiatalo, alenee taksa vielä 20–30 prosenttia. Myös 
valmiin Helsinki-pientalomallin käytöstä saa alennukseen.

Kaikki alennukset voi yhdistää, ja ne voivat olla yhteensä 
noin tuhat euroa.

Ensirakentajia silmällä pitäen on rakennusvalvonta alkanut 
järjestää pientaloiltoja, joissa kerrotaan, mitä kaikkea oman 
kodin rakentaminen vaatii. PP

Kortiton kaahasi sumussa
  Jakomäki

Poliisi pysäytti Lahdenväylää kaasutelleen henkilöautoilijan 
Jakomäen kohdalla lauantain puolella kello 00.15.

Kortiton kuski oli 35-vuotias poliisille tuttu mies, joka oli tois-
tuvasti narahtanut ajokortitta ajosta. Kyydissä oli yksi matkus-
taja.

Märkää tietä pitkin sumusäässä kiitäneen auton keskino-
peudeksi tuli 158 kilometriä tunnissa.  PP

Pyöräilijä kääntyi motoristin alle
  Pihlajisto

Moottoripyöräilijä ja polkupyöräilijä kolaroivat Salpausselän-
tiellä ilta seitsemän aikaan viime viikon tiistaina.

Naispyöräilijä oli ajanut Salpausseläntietä Pihlajiston suun-
taan tien oikeassa reunassa. Hän oli kääntynyt jyrkästi vasem-
malle kohti ajoradan vasemmalla puolella olevaa kävelytietä, 
jolloin takaa tullut miesmoottoripyöräilijä törmäsi pyöräilijään.

Nainen loukkasi nilkkansa ja maahan kaatuneesta mootto-
ripyörästä murtui kate. PP

PIRJO PIHLAJAMAA

Tiimari on vuoden aikana uudistanut useamman 
myymälänsä konseptia. Malmille uudistuksia ei 
ehditty tehdä.

  Malmi
Ellei pelastajaa löydy, tietää Tiimari-
ketjun kaatuminen hyvästejä myös Malmin 
Novassa olevalle myymälälle.

Malmin 
Tiimarissa 
apeat tunnelmat

Tiimari Oyj Abp ja Tii-
mari Retail Oy jättivät 
hakemukset yhtiöiden 
asettamiseksi konkurssiin 
viime viikon keskiviikko-
na. Vantaan käräjäoikeus 
sinetöi konkurssin aamu-
kymmeneltä viime per-
jantaina.

Tunnelmat Malmin 

henkilöstön keskuudessa 
olivat perjantaisen tie-
donannon jälkeen niin 
apeat, että kaikki työnte-
kijät poistuivat yhtä lu-
kuun ottamatta takahuo-
neeseen.

Tiimari-ketjun kon-
kurssi tietää lähtöpasseja 
yhteensä noin 500 työnte-

kijälle Suomessa ja Balti-
an toimipisteissä.

Pientä toiveikkuutta vi-
ritti tieto, että konkurssi-
pesän hoitaja sai perjan-

tain aikana yhteydenotto-
ja tahoilta, jotka ovat 
kiinnostuneita ostamaan 
Tiimarin.

Pirjo Pihlajamaa

Tapaus Virkkari lähtee 
hallinto-oikeuteen
  Malmi

Malmin Virkistyskeskuksen eli Virkkarin myynti Krishna-liik-
keelle on poikimassa valituksen hallinto-oikeuteen. Sen tekee 
Malmilla asuva pariskunta.

– Mitä enemmän tätä asiaa tutkimme, sitä vakuuttuneempia 
olemme siitä, että valitukselle on perusteita, katsoo malmilai-
nen Maija Hurmevirta.

Alun pitäen Krishna-liike oli ostamassa itähelsinkiläistä 
Puotilan kartanoa, jonka myynnin Helsingin kaupungin kiin-
teistölautakunta hyväksyi kiinteistöviraston tilakeskuksen te-
kemän esityksen pohjalta. Päätöksestä kuulleet idän asuk-
kaat ja yrittäjät nousivat vastarintaan, jonka seurauksena kiin-
teistölautakunta perui kaupat ja päätti myydä Puotilan karta-
non paikallisille yrittäjille.

Krishna-liike valitti asiasta hallinto-oikeuteen, mutta on Hur-
mevirran tiedon mukaan vetänyt valituksen pois viime perjan-
taina.

Pirjo Pihlajamaa

Si-Su lähettää
valtiolle meluaitakirjeen
  Siltamäki

Moottoriteiden rakentamisista, ylläpidosta sekä melusuoja-
uksista vastaa valtio. Siltamäki-Suutarila-Seuran johtokunta 
päätti viime kokouksessaan lähettää valtion liikennevirastol-
le kirjeen, jossa halutaan Tuusulanväylälle meluaitaa. Toivee-
na on myös nopeusrajoituksen alentaminen ja hiljainen asfalt-
ti Siltamäen ja Suutarilan kohdalle.

Vuoden 2011 tilastojen mukaan Tuusulanväylää kulki noin 
63 700 autoa päivässä. Raskaan liikenteen osuus oli noin kuu-
si prosenttia. Moottoritiellä on satasen nopeusrajoitus.

Tammisto-Siltamäki-välinen moottoritien osuus on esitelty 
yhtenä pahoista melualueista Liikenneviraston meluntorjun-
nan toimintasuunnitelmassa 2013–2018. Toimintasuunnitel-
man mukaan reilun kahden kilometrin mittaisen ja viisi met-
riä korkean meluseinän teko alkaen Kirkonkyläntien kohdalta 
itään päin maksaisi liki neljä miljoonaa euroa.

PP
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Puhelun hinta 8,35 snt/puhelu + 
12,09 snt/minuutti, sis alv 24%

HELSINKI Viikki
Hernepellonkuja 12, Helsinki
Vaihtoautot puh. 010 615 2508 

   www.metroauto.fi 

Audi A6 Avant Business 2.0 
TDI 130kw Aut. -13, 19tkm, aut.
ilmast., xenon, lisälämm., pys.tutka, 
aluvant., 2 x renk. 48.990€

Ford Focus 1.8 125 Trend 
Design Wagon -10, 28tkm, aut.
ilmast., ESP, vak.nop.sääd., met.väri, 
2 x renk. 16.790€

Chrysler Sebring 2.4 Limited 
Aut. -08, 38tkm, aut.ilmast., ESP, 
cruise, lohkol., 2 x renk., ajotietok., 
met.väri 12.990€

Nissan Qashqai+2 1.6L Stop/
Start Acenta 2WD -12, 30tkm, 
aut.ilmast., cruise, ESP, per.tutka, 2 x 
renk. lasikatto 23.470€

Mini Cooper R56 Hatchback -08, 
63tkm, ilmast., ESP, osanahkaverh., 
sähköl., cd-soitin 
 15.680€

Opel Astra 5-ov. Enjoy 1.4 Turbo 
Ecotec 103kw -10, 58tkm, ilmast., 
ESP, vak.nop.s., lohkol., 2 x renk., 
sadetunn., met väri 16.770€

Skoda Roomster 1.6 16V 
Comfort 5d Autom. -08, 72tkm, 
aut.ilmast., ESP, vak.nop.sääd., met.
väri, 2 x renk. 13.790€

Skoda Octavia 1.2 TSI Ambiente 
-10, 64tkm, ilmast., ESP, vak.nop.s., 
lohkol., 2 x renk., met.väri  
 16.900€

Volvo S40 1.6D Drive Kinetic 
-09, 69tkm, aut.ilmast., nahkaverh., 
vak.nop.sääd., lohkol., per.tutka, 
met.väri, 2 x renk.  17.490€

Toyota Avensis 2.0 Valvematic 
Linea Sol Wagon -09, 72tkm, ESP, 
sadetunn., 1-om., erik.vant., met.
väri, ilmast., lohkol. 21.570€

! + kulut

Kaikki kunnossa - ilmaisella Kaikki kunnossa - ilmaisella 
VaihtoVarma takuullaVaihtoVarma takuulla
Vaihtovarma on MetroAuton käytettyjen autojen laadun merkki. Vaihtovarma on MetroAuton käytettyjen autojen laadun merkki. 
Se antaa sinulle 12 kk ilmaisen takuun turvalliseen autoiluun ja Se antaa sinulle 12 kk ilmaisen takuun turvalliseen autoiluun ja 
muitakin hyviä etuja. Tule ja tutustu!muitakin hyviä etuja. Tule ja tutustu!

 Avoinna ark. 9-18, la 10-15

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

UUSI KOTIMAINEN 
YKSITYINEN KATSASTUSASEMA

puh. 0400 274 413
TIKKURILA

Kehä IIITikkuritie

Tikkurikuja

Tikkurilan McDonaldsTikkurikuja 1, 00750 Helsinki

      raskaskalusto osoitteeseen 
             Hakkilankaari 4,

Vantaa

Avoinna:  ma-pe  8-18,  la  9-14

TÄLLÄ KUPONGILLA

alennus -5,00 €

päästömittauksesta.

Hinnat:
 Katsastus hlö/pakettiautot ...alk.35€
 Bensamittaus ..................15€
 OBD-mittaus ...................10€
 Dieselmittaus ..................25€

Lokakuussa alkavat 
Tunnit:

 

Syvärentoutus, Yinjooga,

Kurssit:
Kivusta eheyteen 7.10.

.
Reiki I -kurssi 12.-13.10.

.

LVI-FIX Ky

Puh. 040 746 8532

LVI-työt
Kylmäasennukset
Ilmalämpöpumput
Ilmavesilämpöpumput

Esim.

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna

1580€

Syystarjoukset

Noudetaan veloituksetta !
- metalliromut
- tarpeettomat autot ja koneet
- maksuton ajoneuvojen rekisteristäpoisto

Helsingin Ympäristöpalvelu Oy   0400 606093

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

www.lahitieto.fi 

Löydät Lähitiedon 
nettisivuilta paikalli-
sia menovinkkejä ja 
näköislehden pdf:nä.

Voit myös osallistua 
lehden tekoon lähet-
tämällä sivuston kaut-
ta Koillis-Helsinkiin 
liittyviä juttuvinkkejä 
ja kuvia.
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Piispa tapasi yrittäjiä, vapaaehtois-
toimijoita ja seurakunnan väkeä
Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola teki virkakautensa ensimmäisen piispantarkastusmatkan 
Malmin seurakuntaan. Viime viikolla piispa Askola kiersi seurakunnan toiminta-aluetta tutustuen 
erilaisiin viiteryhmiin.

Pienyrittäjän arki –teemalla kokoonnuttiin Malmilla Helmi liiketalousopiston tiloissa pohtimaan yrittäjän elämää. Mukana oli paikallisia yrittäjiä 
sekä piispan seurueeseen kuuluvaa väkeä tuomiokapitulista, seurakuntayhtymästä ja Malmin seurakunnasta.

TEIJA LOPONEN

Torstaina piispa Irja Askola tapasi 
Koillis-Helsingin pienyrittäjiä kut-
sutilaisuudessa, jossa totesi kirkon 
olevan melkoisen suuri työllistäjä.

– Viime vuodet ovat olleet yrittäjil-
le rankkoja ja silloin kun tapahtuu 
paljon muutoksia, ihmiset tarvitse-
vat toisiaan. Yrittäjien halu tehdä it-
senäisesti juuri sitä työtä, mitä teke-
vät, on kutsumus. Työ on jumalan 
lahja ja meillä kirkon edustajilla on 
vastuu, että tätä lahjaa riittäisi kai-
kille ja aivan erityisesti nuorille. 
Meidän vastuumme on osoittaa 
myös konkurssiin joutuneille, että 
heillä on edelleen olemassa ihmisar-
vo, ihmisen arvo ei ole työstä kiinni, 
muistutti Irja Askola.

Piispa halusi painottaa, että kirk-
ko on yrittäjien tukena erilaisissa ih-
miselämän saranakohdissa, olipa 

kysymyksessä yrityksen perustamis-
vaiheen ongelmat, työn väsyttävyys 
tai eläkkeelle lähtevän luopumisen 
tuska.

Helsingin seurakuntayhtymällä 
on pienyrittäjäprojekti, josta yrittä-
jille kertoi aikoinaan Viikin kappa-
laisena toiminut Jarno Raninen. 

Pienyrittäjäprojekti lähti liikkeel-
le, kun edellisen laman aikaan pien-
yrittäjät ottivat kirkkoon yhteyttä ja 
siitä seurasi erilaisten tapahtumien 
järjestämistä ja muuta toimintaa 
auttamaan yrittäjien jaksamista.

– Kehitteillä on myös pienlainara-
hasto, joka voisi auttaa yrittäjän ki-
perän paikan yli, kertoi Raninen.

Malmin liiketalousopistossa pide-
tyssä tilaisuudessa puheenvuorot 
saivat kirkkoherra Pertti Simolan 
toivotettua väen tervetulleeksi myös 

isäntänä toimineet Helmi liiketa-
lousopiston rehtori Juha Ojajärvi ja 
Haaga-Helian ammattikorkeakou-
lun koulutusohjelmajohtaja Petri 
Vainio.

Koillis-Helsingin yrittäjien mää-
ristä ja ongelmista piispaa valaisi 
KoHY:n puheenjohtaja, sisustus-
suunnittelija Marja-Leena Kajan-
der. Yrittäjien näkökulmaa toivat 
esille uuden yrityksen näkökulmas-
ta Koillis-Helsingin Lähitiedon pää-
toimittaja ja toimitusjohtaja Teija 
Loponen ja vuosikymmenten yrittä-
jäuran valokuvausalalla omaava 
Heikki Kaseva, MV-Kuvat. 

Perjantaina piispa vieraili vapaa-
ehtoistoiminnassa mukana olevi-
en parissa Viikin kirkolla. Avoimes-
sa keskustelutilaisuudessa vapaa-

ehtoistoimintaan osallistuvat saivat 
kertoa kokemuksiaan piispalle. Pai-
kalle oli kutsuttu myös vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneita kuule-
maan Irja Askolan kannustusta hy-
vän tekemiseen lähimmäisille. 

Sunnuntaina Malmin seurakun-
nassa järjestettiin vain yksi messu. 
Malmin kirkkoon noudettiin muis-
ta seurakuntapiireistä väkeä tilaus-
busseilla. Sunnuntain messussa siu-
nattiin seurakunnan nimikkolähetti 
Katriina Mäkelä viimeiselle työmat-
kalleen Senegaliin. 

Messussa esiintyivät Malmin kirk-
kokuoro, Tapanilan kamarikuoro ja 
Naiskuoro Pihlaja. Messun jälkeen 
kuultiin vielä piispan puheenvuoro 
ja tarjottiin kirkkokahvit. 

Teija Loponen

”Kehitteillä on 
myös pienlaina-

rahasto, joka 
voisi auttaa 

yrittäjän 
kiperän paikan 

yli.” 
JARNO

RANINEN

Vuoden alussa helsinki-
läisten määräksi kirjautui 
603 968 asukasta. Helsin-
gin kaupungin tietokeskuk-
sen väestöennusteen mu-
kaan vuonna 2020 määrä 
on 650 000 ja vuonna 2030 
jo 700 000 asukasta.

Helsingin väestönkasvu on 
ollut vuodesta 2008 lähtien 
poikkeuksellisen suurta, vii-
me vuonna kasvu oli 8 584 
henkeä. Muualta Suomesta 
ja ulkomailta tullut muutto-
voitto on edelleen kasvanut.

Helsingin seudun sisäises-
sä muuttoliikkeessä Helsin-
gin muuttotappio on supis-
tunut merkittävästi viime 
vuosina. Kehityksen uusin 
piirre on kasvava tulomuut-
to muualta seudulta Helsin-
kiin.

Tämän vuoden väestön-
kasvuksi Helsingissä ennus-
tetaan lähes 10 000 henkeä 
ja vuosien 2014 ja 2015 
kasvu on 8 500 henkeä. Sen 
jälkeen kasvutahti hiipuu 
noin kolmella tuhannella ja 
alkaa ensi vuosikymmenen 

jälkeen hidastua, koska 
kuolleiden määrä kasvaa.

Päivähoitoikäisten määrä 
alkoi kasvaa vuonna 2007. 
Kasvun ennakoidaan jatku-
van aina 2030-luvulle saak-
ka, tällä vuosikymmenellä 
keskimäärin 750 henkeä 
vuodessa. Myös peruskou-
lulaisten määrä alkaa nyt 
kasvaa nopeasti, vuosittain 
yli 1 000 hengellä.

Yli 65-vuotiaiden määrä 
kasvaa tällä vuosikymme-
nellä lähes 20 000 hengellä 
eli 20 prosenttia. Sen sijaan 

työikäisten määrän kasvun 
ennustetaan hidastuvan 
huomattavasti viime vuosi-
en korkeasta tasosta.

Kaupunkiin ennustetaan 
valmistuvan vuosittain 5 
000 uutta asuntoa. Vuo-
teen 2023 saakka laaditun 
alueittaisen väestöennus-
teen tärkeimmät kasvualu-
eet ovat Jätkäsaari, Kala-
satama ja Sompasaari sekä 
Kruunuvuorenranta. Muita 
tärkeitä kasvualueita ovat 
Lauttasaari, Kuninkaan-
tammi, Honkasuo, Keski-

Pasila, Hermanni, Vallila 
sekä Myllypuro. Myös Ete-
lä-Haagassa, Viikinmäessä, 
Alppikylässä, Herttoniemen 
ja Roihuvuoren alueilla se-
kä Mellunmäessä kasvu on 
huomattavaa.

Vajaan 36 000 hengen 
ruotsinkielinen väestö on 
viime vuosikymmeninä pie-
nentynyt tuhansilla, osin 
koska väestö on ollut van-
huspainotteinen. Vuodesta 
2008 lähtien määrä on kui-
tenkin alkanut kasvaa, ja 
kasvun ennustetaan jatku-

van 150–300 hengen vuosi-
vauhtia. Vanhankaupungin, 
Vallilan, Lauttasaaren ja 
Laajasalon peruspiirit sekä 
Jätkäsaari ovat merkittä-
vimpiä kasvualueita.

Koko Helsingin seudun 
14 kunnan alueella ennuste-
taan väestön kasvavan ny-
kyisestä 1,4 miljoonasta 1,8 
miljoonaan vuoteen 2050 
mennessä. Nopean kasvun 
vaihtoehdossa seudulla 
asuisi 2 miljoonaa asukasta 
vuonna 2050.

Pirjo Pihlajamaa

 Tietokeskuksen väestöennuste:

Lasten ja eläkeläisten määrä kasvaa
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Löydät meidät 
myös Facebookista

K-citymarket MALMI
- hyvän palvelun kauppa!

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

Kuten ehkä olet huomannut, K-citymarket MALMI uudistuu vauhdilla! 
Tarkoituksenamme on että meitä kuvaisivat entistä vahvemmin ilmaisut ”monipuolinen valikoima,
asioinnin helppous, edullisuus ja vastuullisuus.”   Ja näiden lisäksi vielä ERITTÄIN HYVÄ PALVELU!

99 4 99 5 
Tuore kokonainen 
NORJAN LOHI 2-3 kg 
Säävaraus! 

kg

HK PORSAAN 
ULKOFILEE 
n. 3 kg. 
K-Plussa-kortilla 

kg

95 11 kg
95 24 kg

95 9 kg
99 2 pkt
(14,95/kg)

59 1 kg 
99 1 kg

59 1 kg
00 1 kpl
(2,04/kg)

Oman Savustamon 
SAVUSTETTU 
SIIKA 

Atria Naudan takuumurea 
SISÄFILEE kokonaisena 
Suomi

Lihamestarin kalvottomat 
PORSAAN ULKOFILEEPIHVIT
Suomi

CASA GUSTO 
RANA TUOREPASTAT
200g

Jätti Jonagold
OMENA
Hollanti

LUUMU 
Anna Spät 
Romania

Old El Paso
Soft Tortilla
Family pack
12 kpl/489g

facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi

Tarjous voimassa to-la

–40 %

Tarjoukset voimassa to-su 26.-29.9. ellei toisin mainita.
Esittelyssä pe 27.9. Casa Gusto tuorepastat klo 11-18 ja Ridderheims tapakset klo 10-18.         La 28.9.  paikalla Piirakkapojat.

ERÄ!

SATSUMA
Espanja  

Tarjous voimassa to-la Tarjous voimassa to-la

Hinta ilman 
K-Plussa-korttia 
9,89 kg



8   Uutiset

Puksu-liike on kohonnut puolessatoista vuodessa 
merkittäväksi ulkoilmatapahtumien järjestäjäksi Pu-
kinmäessä. Asukasliikkeemme järjestää peräti kolme 
tapahtumaa: Kesäkuussa järjestettävät koko perheen 

Puksun Poutamarkkinat, kerran vuodessa pidettävät 
Siivouspäivän Festarit ja elokuussa juhlittavan nuor-
ten Puksufestin. 

Huomioimme myös vanhukset. Perustimme kovasti 
kiitetyn Poutapäivä vanhuksille -projektin, joka tuo 
Madetojan palvelutalon vanhukset pois laitosympä-
ristöstä osaksi alueensa tapahtumia, osaksi omaa 
asuinaluettaan. Vapaaehtoiset saattavat vanhukset ta-
pahtumiimme, auttavat heitä paikan päällä ja kuljet-
tavat takaisin. 

Kaiken teemme aidosti innostuneena ja suurella sy-
dämellä, mikä näkyy tapahtumien lämminhenkisyy-
dessä ja runsaassa kävijämäärässä.

Liikkeessämme toimiminen ei edellytä pitkäjäntei-
syyttä; jokainen voi lähteä toteuttamaan vaikka vain 
yhtä tapahtumaa. Meillä ei ole muodollisia kokouk-
sia. 

Kiinnostuitko? Tule mukaan ideoimaan tai organi-
soimaan tapahtumaa, töihin tapahtumakahvilaan, tai 
nikkaroimaan kylttejä. Tule toteuttamaan ohjelmaa, 
tai kiinnitä mainoksia. Auta vanhuksia pääsemään ta-
pahtumiimme.

 Yksi osallistumiskerta ei sido mihinkään, tosin toi-
mintaamme voi jäädä koukkuun.

Tervetuloa tekemään suurella sydämellä Pukinmäes-
tä entistä parempi paikka!

Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
Lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi  tai 
tekstaa 045 3489 373.

PIRJO PIHLAJAMAA

– Malmin kutojamummot ovat kertoneet ihmisten reaktioista. Moni kävelee 
ohitseni, jää pohtimaan, kääntyy takaisin, tuo rahaa ja hymyilee. Hymy minulle 
tuntuu paljon paremmalta kuin raha, sanoo Eemeli Hirvonen.

Hirvonen kertoo myös pelastuskoulutuksen saaneesta Rocky-koirastaan, et-
tä sen mukana olo saa hänetkin käyttäytymään kiihkeissä väittelytilanteissa pa-
remmin, sillä kun isäntä kiihtyy, koirakin kiihtyy.

Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
Lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi  tai 
tekstaa 045 3489 373.

että tämä on hemmetin hy-
vä kannanotto. Sosiaalityös-
sä tai kirkossa olleet ovat 
kyseenalaistaneet, että mitä  
tuo kannattaa. Jotkut kysy-
vät koirasta.
5. Miksi et ole töissä?

– Ei ole löytynyt työpaik-
kaa, kun minulla ei ole toi-
sen asteen koulutusta. Olen 
ollut asunnoton ja työttö-
mänä vuodesta 2008 asti. 
Sossu sanoo, mene työkkä-
riin. Työkkärissä kysyin, mi-
ten voin ottaa töitä vastaan, 
kun en tiedä, missä aamui-
sin herään. Onneksi on hy-
viä ystäviä. Vuosi sitten pää-

sin koirani kanssa Kallioon 
kimppakämppään.
6. Mihin töihin olisit val-
mis?

– Ihan vaikka mihin ra-
kennustöistä siivoamiseen. 
Haluaisin vaikka festarira-
kentamista. Työn, missä on 
hyvä yhteishenki. Työkave-
rit ovat tärkeämpi kuin ra-
ha.
7. Oletko alkoholisti vai mi-
ten noin skarpin oloinen 
on voinut ajautua tuollai-
seen jamaan?

– En ole! Siitä koiralle suu-
ri kiitos, kaikkialle en ole 
päässyt koirani takia. Se on-

kin hauskaa, että jos ei ole 
tarpeeksi pohjalla, ei saa 
tarpeeksi tukea. Pitäisi il-
meisesti olla päihdeongel-
ma, että saisi jotain.
8. Mitä olet tehnyt perus-
koulun jälkeen?

– Ennen inttiä pidin väli-
vuoden, kun ei tullut media-
assistentin opiskelupaikkaa. 
Armeijaan 2003, sen jäl-
keen muuttohommiin ja 
Lemminkäisen rakennus-
hommiin. Kun se loppui, 
yritin hakea töitä – alkoi ol-
la vain vuokrafi rmoja. Niis-
sä työntekijöiden kohtelu 
oli pohjanoteeraus. Tunsin 

olevani toisarvoinen. Vielä 
kun takaraivoon tuli tieto, 
että joku saa mun yhdeksän 
euron tuntipalkasta kuusi 
euroa välistä, se ei syksyises-
sä rakennushommassa läm-
mittänyt. Hommat kyllä 
hoidin hyvin ja motivaatiota 

Kotimaisen vaihtoehdon 
kuppi kilisee Malmilla

 Malmin 
putkessa kerjää 
Eemeli Hirvonen, 
28, jonka kyltissä 
lukee kotimainen 
vaihtoehto. 
Hirvonen syrjäytyi 
työelämästä 
asunnottomuuden 
takia noin kuusi 
vuotta sitten. 

• Eemeli Hirvonen, s. 
11.12.1984, Helsinki.

• Työtön. Asuu 
Kalliossa 
kimppakämpässä.

• Asunut 1-vuotiaaksi 
Koskelassa, 
6-vuotiaaksi Pihlaja-
mäessä, sitten 
Vantaalla, Vihdissä 
ja Vuosaaren 
Rastilassa.

• Harrastukset 
jalkapallo 
(Pilvijärven lupaus), 
koiran kanssa 
ulkoilu (Rocky, s. 
24.9.2004).

• Elämän 
tarkoitus? Uuden 
oppiminen, itsensä 
kehittäminen ja 
selviytyminen.

HENKILÖTIETO

on. Vuonna 2007 erottiin 
silloisen tyttöystävän kans-
sa. Irtisanoin yhteisen vuok-
rakämpän, vaikka kaverit 
varoittivat älä. Tein elämäni 
virheen. Sen jälkeen en ole 
saanut asuntoa.
9. Onko kerjääminen ko-
vaa työtä?

– Ei. Tämähän on kaikin 
puolin paras duuni, missä 
ikinä olen ollut. Kansainvä-
linen ala. Näkee ihmisiä. 
Tienaan hyvin. Paras päivä 
on perjantai. Jos 15 senttiä 
tulee minuutissa, on yhdek-
sän euroa tunnissa helppo 
saada, kun kymmenessä mi-
nuutissa tulee 1,5 euroa.
10. Onko kukaan aikonut 
samaa?

– Pari kertaa päivässä joku 
sanoo, että hänenkin pitäisi 
olla tuossa, koska on niin 
köyhä. Meillä vedotaan, et-
tä on hyvä terveydenhuolto 
ja sosiaalituki. Se ei pidä 
paikkaansa. Ei meillä ole 
kaikille edes asuntoa.
11. Mitä vanhempasi sano-
vat kerjäämisestäsi?

– Faija on persu, niin tyk-
kää. Tai en tiedä. En ole hei-
hin väleissä. Erosivat liian 
myöhään. Eivät auta minua. 
Faija sanoi, kun sai paljon 
rahaa, ja pyysin apua, että 
hoida itse omat ongelmasi.
12. Olet seurustellut puoli 
vuotta Pukinmäessä asu-
van tyttöystäväsi kanssa. 
Mitä mieltä hän on?

– Naureskelee ja oli hetken 
kateellinen.
13. Millaisesta elämästä te 
haaveilette?

– Hyvä kysymys. Kai kui-
tenkin se punainen tupa ja 
kasvimaa. Se kai se on. 
Säännöllistä työtä. Ei autoa. 
Helpompaa elämää. Stres-
sittömämpää, ja ratkaisu 
olisi kansalaispalkka. Nyt 
minulle jää kuussa vuokran 
jälkeen noin 400 euroa. 
Unelma-ammattini on erä-
opas.

Pirjo Pihlajamaa

1. Miksi sinä kerjäät?
– Kokeilin tätä huvikseni 

toukokuussa, kun täällä oli 
kaksi kerjäläisnaista ja kak-
si miessoittajaa. Yksi roma-
nikerjäläinen alkoi huutaa 
ja sylkeä päin. Minua uh-
kailtiin. Ajattelin, että yhtä 
lailla meillä on oikeus kerjä-
tä kuin teilläkin. Tulin uu-
delleen koirani kanssa ja 
tein tämän lapun.
2. Miten usein kerjäät ja 
käytkö muualla?

– Pari kolme kertaa viikos-
sa. Olen saanut romaniker-
jäläiset pois, ja soittajakak-
soset takaisin. Ihmiset ovat 
tulleet sanomaan, hyvä jut-
tu. Keskustassa olen käynyt 
kahdesti kannanottona ro-
manien laittomasti Suo-
meen tuomien koirien vuok-
si. Kuppini kilisee paljon 
enemmän kuin romanien.
3. Ovatko kerjäläiset Bul-
gariasta vai Romaniasta, 
ja minne he ovat siirtyneet 
tultuasi?

– En tiedä. Varmaan muil-
le asemille.
4. Mitä ohikulkijat sano-
vat?

– Puolesta paljon. Tosi vä-
hän negatiivista. Joku kysyy 
miksi, ja moni ymmärtää, 

Me toimimme suurella sydämellä!

Maria 
Roiha
Aktiivi
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, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Enkelien sunnuntaita 
vietetään Mikkelin-

päivänä. 
Enkelit, Jumalan  

sanansaattajat, kulkevat 
kaikissa vaiheissamme 

edellämme.

Perheille ja lapsille

Aikuisrippikoulu  
Malmin kirkolla  la–su 19.–
20.10. ja la 23.11. klo 10–16, 

24.11. klo 14.  Vetäjinä pas-

-

PERHEMESSUT MIKKELINPÄIVÄNÄ 
SU 29.9. 
Malmin kirkossa klo 10.  
Jakomäen kirkossa klo 12. 

 
 

TALLINNAN OOPPERA-
MATKA 
9.–10.11.2013. Matkan hintaan 

-
neen, oopperalippu ja majoittu-

-
-

taina hotellissa. Matkan hinta 

Caesar on yksi Händelin suosi-
tuimmista oopperoista. Tied. 
Antti Ylinen p. 09 2340 4450. 

 
p. 09 2340 4400.

KASTEPÄIVÄ  Malmin kirkolla su 29.9. 

 
Me tarjoamme tilaisuudelle kauniit puitteet ja 

 
-

kola 050 444 4374.

VAPAAEHTOIS- 
TOIMINNAN KURSSI

kirkolla pe 11.10. klo 17-20 ja 
la 12.10. klo 9-16. Kurssin käy-

-
-

luun ja seurakunnan muuhun 
 

 

2340 2538. Tied. Elise Harto-
nen p. 09 2340 4523 ja Saara 
Menezes p. 09 2340 4536.

PERHETAPAHTUMIA
Perhetapahtuma ja 5 v. syntymäpäivät Siltamäen 
seurakuntakodilla la 5.10. klo 12-14. Nukketeatteri 
Sananjalka klo 12.30, ongintaa, lauluhetki, tarjoilua. 

-

Enkelikekkerit koko perheelle Pihlajamäen  
kirkolla su 6.10. klo 16-19. Toiminnallinen ilta-

Päätteeksi yhteinen lauluhetki ja ruokailu, ilm. 

5-vuotiaiden syntymäpäiväkutsut su 6.10. klo 

-
 

p. 050 380 3848.
Perhetapahtuma ja 5-vuotiaiden synttärit  
Tapanilan kirkolla la 12.10. klo 12 alkaen. Siina ja 

 MALMILAIS-
nainen herätti 
keskustelua 
siitä, missä 
ihan tavalliset 
malmilaiset 
voisivat elää 
turvallisin mielin siinä 
vaiheessa vanhuutta, 
kun kotona ei enää 
pärjää. Malmilaisrouvan 
huoli oli suuri, sillä 
hänen mielestään 
varakkaille täällä löytyy 
Miljan palvelutalo ja 
varattomille Syystien 
palvelukeskus. Mihin 
pienellä eläkkeellä 
elävä joutuu, 
kun oma kunto 
huononee? Vastauksia 
odotetaan, arvoisat 
päättäjät. Lähitiedon 
päätoimittaja neuvoi 
häntä tutustumaan 
Korret kekoon –
nimiseen yhdistykseen, 
joka pyrkii saamaan 
Malmille senioritalon. 
Vielä ei ole tiedossa, 
saisiko aso-hankkeena 
etenevään taloon myös 
toivottuja vuokra-
asuntoja.

 TAPANINVAI-
NIOSTA tuotiin uutinen, 
että kommunismi 
on kadonnut 
Tapaninvainiosta. 
Tai ainakin 
Karhusuontien Piano-
baarin vieressä ollut 
puolueen toimistotila 
on kesähelteillä 
tyhjentynyt. Minne 
vähin äänin häipynyt 
kommunismi meni vai 
loppuiko se kokonaan, 
sitä ei tiedon antaja 
tiennyt. Työmaata 
Tapaninvainiossa 
ainakin olisi ollut, sillä 
jokaisissa vaaleissa 
Tapaninvainiosta 
satelee kokoomuksen 
laariin runsaasti ääniä. 
Siinäkö syy, että 
äänestäjät ovat itse 
saaneet aikaan paljon 
kritisoidun epäkohdan, 
että alueella on niin 
vähän kunnallisia 
palveluja.

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 28.9. 18.00–22.00 Nuortenilta 13–18-vuotiaille
Su 29.9. 11.00 Jumalanpalvelus, Jari Vahtera, Kutsu-

huuto, Lähetys-kahvit ja elo-myyjäiset
Su 29.9. 14.30 Latinokokous
Su 29.9. 18.00 Israel-ilta, Fidan Israel työn koordinaat-

tori Mari Palomäki, Marjatta Kähkönen  
Ti 1.10. 13.00 Päiväseurat, Heikki ja Marja Harkio ja 

Maranata-lauluryhmä
Ke 2.10. 19.00 Rukousilta, Pertti Hottinen

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

Tuorein Koillis-HelsinginLähitieto 
löytyy lehtitelineestä Malmin 
Novan Citymarketin edestä ja 
Malmintorin kauppakeskuksen 
toisesta kerroksesta Plaza Mocca kahvilan vierestä.



  Urheilu

 Pukinmäki-seura – Bocksbacka-
sällskapet sai alkunsa vuonna 1978, 
ja ensimmäinen kaikille avoin tilai-
suus järjestettiin sen vuoden syksyllä. 
Siitä on nyt 35 vuotta. Vuosijuhlaan 
saadaan juhlapuhujaksi arvovieras, 
Helsingin ylipormestari Jussi Paju-
nen. Juhlaa vietetään sunnuntaina 
29.9. Pukinmäkitalossa. Tilaisuus al-
kaa klo 15, ja sitä edeltävät klo 14.15 
alkaen onnittelujen vastaanotto ja 
kahvitarjoilu. Ohjelmassa on muun 
muassa nuorten musiikkiesityksiä, 
yhteistyökumppanien esittämiä ter-
vehdyksiä ja myös huomionosoituk-

sia pitkäaikaisille toimijoille. Valoku-
vanäyttely kertoo Pukinmäestä ja 
kotiseututoiminnasta.  

Juhlahetki on vain osa seuran ta-
vanomaista syyskauden toimintaa. 
Syksyn ensimmäinen yhteislaulutilai-
suus on tiistaina lokakuun ensim-
mäisenä päivänä klo 18 Madetojan 
palvelutalossa. Laulattamassa ovat 
monelle jo hyvin tutuiksi tulleet Kalle 
Partanen ja Esko Rantanen. Tilaisuu-
teen, kuten muihinkin syksyn laului-
hin, on vapaa pääsy. Seuraavat tilai-
suudet ovat 29.10., 26.11. ja 17.12. 
Sarjan lopuksi ollaan varmasti ihan 

jouluisissa tunnelmissa. Seuran sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
Madetojan palvelutalossa 7.11. klo 
18, ja silloin ovat sen yhteydessä 
avoimessa keskustelutilaisuudessa 
esillä ajankohtaiset yleiskaava-asiat. 

Yhdessä palokunnan kanssa järjes-
tetään vielä VPK:n talolla itsenäi-
syyspäivänä klo 9 perinteinen, ohjel-
mallinen lipunnostotilaisuus.

Tero Tuomisto 
Pukinmäki-seuran sihteeri

 Kiitokset Lähitiedolle uudenlaisen 
Koillis-Helsingin kehitysvision uuti-
soinnista. Olipa virkistävää nähdä 
jotain muutakin kuin joko-tai-vään-
töä. Nyt olisi tosiaankin jo aika avata 
alue kehittymiselle, eikä enää jatkaa 
tätä ikuista vääntöä.

Ylipormestarin asukasillassa viime 
viikolla käsiteltiin asiaa useassa pu-
heenvuorossa. Salin yli 200 ihmisestä 
lentokenttä häiritsi viittä. Jostain 
syystä Malmi-Seuran Sauli Rouhinen 
syyttää edelleen Malmin lentokent-
tää alueen näivettymisestä. Vuosia 
tätä samaa saarnaa seuranneena on 
alkanut tuntua siltä, että seuran viesti 
saattaa jopa olla yksi hidaste alueen 
kehittymiselle. Kukapa nyt haluaisi 
investoida alueelle, jonka asukasyh-
distyskin sanoo näivettyvän?

Uusi raikas visio näyttäisi tuovan 
alueelle liiketoiminnan investointeja, 
uusia asuntoja jopa 5500 kappaletta, 
urheilu- ja terveystoimintaa ja paljon 

kaivattuja senioripalveluita. Hienosti 
laadittu suunnitelma, jossa vanhaa ei 
tuhottaisi vaan uutta kehitettäisiin 
sen lisäksi.

Kun lentokenttä vielä aktivoituu 
liikennelentämiseen vision esittämäl-
lä tavalla, tulisi rahaa alueelle ulko-
puoleltakin, ei vain asukkailta. Mal-
milla voisi varmasti järjestää lähtö-
selvitykset ja muut proseduurit niin, 
että normaalin tunnin sijaan lento-
kentällä menisi vartti – Oulun lento-
kin olisi taas pidempi kuin odotusai-
kansa. Kannattaa varmaan pitää 
kiinni nykyisestä toiminta-ajasta klo 
07–22 niin yhteiselo sujuu.

Yrittäjänä olen itsekin valmis ryh-
tymään tähän hankkeeseen. Olisihan 
nyt aivan mainiota päästä työskente-
lemään tuollaiseen ympäristöön. Ale-
taanko hommiin heti?

Timo Hyvönen, 
DI, Tapanila

 Tullivuorentien varteen Ala-Mal-
mille aiotaan rakentaa kerros- ja 
pientaloja. Se on törkeää, koska maa 
on tähän asti ollut kaavoitettu puis-
toksi. Me lähitienoon asujat emme 
ole vieläkään toipuneet edellisestä ra-
kennusprojektista, kun kaksi vuotta 
sitten valmistui päiväkoti Poutapilvi 
(jossa ei muuten lue nimeä seinässä, 
ja jatkuvasti saa opastaa ihmisiä, jot-
ka seisovat sen vieressä). 

Vieläkin toinen Pyrytien pysäkeistä 
on tilapäisellä paikalla, ja pysäkki-
tolppa on väliaikainen, jossa ei ole 
edes aikatauluja. Meillähän ei tieten-
kään ole bussikatoksia, vaikka muu-
alla kaupungissa on niiden lisäksi 

sähköisiä aikataulunäyttöjä ja bus-
seissa sisällä pysäkkinäyttöjä. 

Odotan jo kauhuissani rakentami-
sen alkamista. Tullivuorentien päivä-
kodinpuoleinen jalkakäytävä ote-
taan taas rakennusalueeksi ja pysty-
tetään korkea aita ajoradan reunaan. 
Eli koko jalankulku siirtyy toiselle 
puolelle katua, jossa on omakotitalo-
ja, joilla on pensasaidat kasvaneet 
puoliksi jalkakäytävälle. Seuraukse-
na siitä jalkakäytävä on kapea ja tal-
vella siihen aurataan lumet, joten sii-
nä on tilaa kulkea 30–50 cm. Kulje 
siinä sitten lastenvaunujen ja isom-
man sisaruksen kanssa. Ei muuten 
onnistu: on pakko kulkea ajoradalla! 

Usein jalkakäytävä on päiviä auraa-
matta ja silloin joutuu yksittäinen ja-
lankulkijakin ajoradalle. 

Rakentamisen takia veikkaan, että 
ensimmäiseksi katkaistaan Tullivuo-
renraitti, Longinojanraitti Vanhanra-
danraitilta Tullivuorentielle, Niini-
mäentie Vanhanradanraitilta Tulli-
vuorentielle ja Vanhanradanraitti 
Tullivuorentieltä Niinimäentielle. Eli 
Sunnuntaipalstoilta ainoa kävelyreit-
ti Malmin keskustaan on Tullivuoren 
kapeaa jalkakäytävää. 

Kummallista ettei kaupunki kehota 
talojen asukkaita pitämään pensasai-
tansa kurissa ja hoida aurausvelvolli-
suuttaan. 

Nimimerkki: 
Ääni Sundikselta 

Auringonkukka 
poikii

Ala-Malmilla auringonkukat 
kurkottelevat taivaisiin, 

tai ainakin talon katolle. 
Ihan yhtä komeita eivät 

kuulemma ole kuin viime 
kesänä, mutta sangen mahtavia 

silti. Yksi auringonkukista 
on kasvattanut komeaan 

varteensa peräti kahdeksan 
pienempää kukkaa. TL

ANNELI IKONEN
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.

Hieno uudenlainen kehitys-
ehdotus koilliseen

Tullivuoressa jalankulkijat heikoilla

Pensasaita jalka-
käytävällä. Taustalla 

näkyy päiväkodin 
parkkipaikka.

Väliaikainen 
pysäkki ilman 
pysäkkinumeroa jne. 
Taustalla Päiväkoti  
Poutapilvi.

Juhlasyksyä Pukinmäessä

10   Lukijoilta

Tänä vuonna Erän naisilla on kaksi joukkuetta kak-
kossarjassa, kun naisten 1-joukkueen lisäksi N3 Fres-
cot nousi ylempään sarjaan. Kolme joukkuetta pelaa 
kolmossarjaa. 

Miesten puolella kaksi joukkuetta jatkaa kolmossar-
jassa: ykkösjoukkue jo kaudesta 2006–2007 ja nuori, 
innostunut kolmosjoukkue nyt toista kauttaan. Nelos-
sarjassa pelaa nyt kolme miesjoukkuetta, M2, M4 ja 
tälle kaudelle perustettu miesten erikoisjoukkue ME, 
joka koostuu vanhoista Erän yläsarjajyristä vahvistet-
tuna muutamalla liikuntakykyisellä nuorella.

Erän kuntolentopallo jatkuu vahvana, ja mukaan pää-
see pelaamaan pienen pelitauonkin jälkeen. Kuntolen-
topalloilijoille löytyy eri ryhmiä aloittelijoista edisty-
neempiin, pääasia on hyvä liike. Harjoituksissa keskity-
tään lähinnä pelailuun, mutta tekniikka- ja 
taktiikkaharjoitteluakin tehdään sopivasti.

Lentopallon perustiedot ja linkit tulospalveluihin löy-
tyvät www.tapanila.fi /lentis

Timo Hyvönen

Erä-lentis 
kasvaa
Erän lentopallo-toiminta kasvaa ja Erä 
on yhä selvemmin Helsingin suurin 
aikuisten lentopalloseura. Tärkeä 
junioritoiminta on keskittynyt Koillis-
Helsingissä PuMa-volleyhin.

Erä N3 Frescojen sarjanousu 2-sarjaan varmistui 
keväällä ja riemu oli rajaton.

PÄIVI RYYNÄNEN

 Malmi-visio 2050 löytyy osoitteesta www.helsinkifl yin.fi /visio-2050

Sensei Bob Nash toi karaten 7. danin oppeja Tapani-
lan Urheilukeskukseen toissa viikonloppuna. Mukaan 
oli ilmoittautunut reilu sata harjoittelijaa.

Leiri järjestettiin yhteistyössä Karateliiton wadoryu-
tyylisuuntakollegion kanssa. Koska kyse oli wado-tek-
niikkaleiristä, nivoutui valtaosa leirillä läpikäydyistä 
harjoitteista  perustekniikkaan ja sitä ympäröiviin pe-
rusteisiin.

Monessa harjoitteessa Sensei Nash korosti "cross bo-
dy connection"-merkitystä sekä erilaisten mielikuvien 
käyttöä harjoittelussa. Yhtenä suurena antina oli wa-
don jujutsu- ja miekkatekniikoiden vaikutusten avaa-
minen leiriläisille. Yhteyden tiedostaminen helpottaa 
asioiden ymmärtämistä tai ainakin selventää sen, miksi 
me wadossa teemme tiettyjä paritekniikoita tai perus-
tekniikoita eri tavalla kuin jotkut muut tyylisuunnat.

Sensei Bob Nash pystyi perustelemaan hyvin omat 
näkemyksensä wadon voimankäytöstä ja rennon tek-
niikan nopeudesta sekä sen, mitä niillä lopulta tavoitel-
laan. Suuri osa tekemisestä nivoutui toki omalla kotisa-
leilla tehtyihin samantyyppisiin harjoitteisiin, joten oli 
samalla hienoa havaita wadon yhtäläisyydet eri opetta-
jien opetuksissa.

Tuuli Vänskä

Lentopallo

Sensei Nash opetti 
karateharrastajia
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Jalkapallo Kolmonen

PuiU jatkoi koko kauden 
tehottomuuttaan maalinte-
ossa häviten koti-Koudalla 
nousukuntoiselle SAPA:lle 
1–0. Ainoan sarjapinnan 
napsi MPS:n edustusmiehis-
tö nyhjätessään putoamis-
kamppailua käyvän Kirk-
konummen kanssa 0–0 tas-
alukemat.

– Häpeäntunne on ehkä se 
päällimmäisin fi ilis tappiota 
aina seuraavan masennuk-
sen lisäksi, purki MPS/Atle-
ticon johto tuntemuksiaan 
verkossa heti tuoreeltaan 
Kontula-tappion jälkeen.

Etukäteisodotukset olivat 
herkulliset. Atleettien piti 
lätkiä maaleja kontulalais-
ten verkkoon ja parantaa 
samalla maalisuhdettaan 

sarjan päätöksen nousulas-
kelmia varten. Toisin kävi. 
Kontu pelasi kauden par-
haimman ja Atletico kauden 
huonoimman ottelunsa. 
Oma osuutensa saattoi olla 
myös malmilaisten isohkol-
la kokoonpanomuutoksel-
la. Edellisestä voittopelistä 
oli avauksessa vain neljä pe-
laajaa. 

Yllätystappion jälkeen 
MPS/Atletico Malmi ve-
näytti pisteraon sarjakärki 
Viikingeihin kuuteen ja sa-
malla sarjasijoitus putosi 
neljänneksi. Jäljellä on kaksi 
kierrosta, ensi sunnuntaina 
Atletico kohtaa Riihimäellä 
aina varteenotettavan sikä-
läisen Palloseuran.

PuiU oli perjantai-illassa 
aseeton Savannan Pallon 
(virallisesti SAPA) kanssa. 
Kotijoukkue ei osunut maa-
linteossa kertaakaan. Vas-
taavasti SAPA onnistui ker-
ran ja korjasi 1–0 voitollaan 
täyden pistepotin. 

PuiU:n ongelmana on 
kauden aikana ollut maalin-
teko. Joukkue on koko sar-
jassa tehnyt toiseksi vähiten 
rysiä, vain putoamaan tuo-
mittu Espoo on ollut hitusen 
heikompi.

Malmin Palloseuran edus-
tusjoukkue matkasi lauan-
taina kolmen vaihtomiehen 
kera Kirkkonummelle. Pu-
toamisrimpuilussa sätkivä 
isäntä, KyIF, ei suonut mal-

milaisille maalia, mutta ei 
onnistunut itsekään. Näin 
Kirkkonummella päädyttiin 
0–0 kiikarilukemiin. Tulos 
tiesi myös sitä, että ensim-
mäisenä putoajana tällä het-
kellä oleva KyiF ei enää teo-
riassakaan tavoita PuiU:a, 
joka näin varmisti Kolmo-
sen sarjapaikkansa. PuiU:lla 
on 24 pinnaa, MPS:lla 28.

MPS:n edustus isännöi 
lauantaina 28.9. klo 13.00 
lohkon nousijaa FC Mylly-
puroa. Ottelu on merkattu 
Tapanilan nurmelle, mutta 
paikka saattaa vielä muut-
tua sääolouhteiden vuoksi. 

PuiU reissaa lauantaina 
Hankoon ja kohtaa FC 
HIK:n.

Heimo Laaksonen

Atletico muni, PuiU aseeton
ja MPS edustus nyhjäsi
Eipä ollut häävi viikko täkäläisillä kolmoslaisilla. Kolmesta ottelusta karttui saalista yksi 
vaivainen piste. Suurimmasta shokista vastasi vahvat noususaumat Kakkoseen omannut 
MPS/Atletico Malmi mennessään häviämään sarjajumbo Kontu/LA:lle 2–1. 

Ilmoittautumiset: 
www.masubasket.net / koriskurssi

Koriskurssivastaava Sami Holmberg, puh. 050-3817205 
koriskurssi@gmail.com

Nanot (2007– ja myöhemmin syntyneet)
 Lauantaisin 13.00–13.45 Hietakummun ala-aste 
 (21.9, 5.10 ja 12.10)
2005–2006 syntyneet:
 Tiistaisin 18.00–19.00 Hietakummun ala-aste 
 (24.9 ja 1.10) 
 Lauantaisin 14.30–15.30 Suutarilan ala-aste 
 (28.9 ja 5.10)
2003–2004 syntyneet:
 Torstaisin 17.00-18.00 Hietakummun ala-aste  
 (26.9 ja 3.10)
 Lauantaisin 15.30–16.30 Suutarilan ala-aste 
 (28.9 ja 5.10)

Masu on Petteri Koposen 
ja Sasu Salinin kasvattajaseura.

Malmin Super-Koris ry. järjestää syys-loka-
kuussa ilmaisen koriskurssin 2003–2009 
syntyneille pojille. Kurssilla tutustutaan kori-
pallon perusteisiin koulutettujen valmentajien 
opastuksella. 
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Vainikka täräytti Erän en-
simmäisen maalin. Muut 
maalarit olivat: Jere Oksa-
nen, Aaro Koski, Valtteri 
Vapola, Aaron Fagerholm, 
Tom Strömsten ja Tommi 
Rosendahl.

Lauantain huilipäivän jäl-
keen edessä oli puuduttava 
bussireissu Ouluun. Matka 
oli onnistunut, Erä ei anta-
nut isäntäjoukkue OLS:lle 

mitään mahdollisuuksia. 
Mosalaiset takoivat taululle 
11–4 lukemat. 

Ykköstykkinä oli nuo-
ruutta ja kokemusta edusta-
va Tuomas Iiskola, joka teh-
taili neljä täysosumaa. Jere 
Oksanen hommasi itselleen 
hatun kiitokseksi kolmesta 
maalista. Ottelun parhaana 
palkittu Aaron Fagerholm 
oli pisterohmu tehoillaan 
2+3. Iiskola ja Oksanen 

pokkasivat hopeaa ja prons-
sia.

Tästä on hyvä jatkaa! Ensi 
lauantaina Erä matkaa kie-
huvaan loviisalaispesään, 
jossa sikäläinen Tor isännöi 
tätä kolmannen kierroksen 
ottelua. Suuria pelaajamuu-
toksia sitten viime kauden 
kokeneelle Torilla ei ole vie-
lä pistepussi auennut.

Heimo Laaksonen

Miesten salibandyliiga

Erä avasi liigan
tuplavoitoilla!
Melkoisen uudistuksen ja nuorennoksen kokenut Tapanilan Erän 
salibandyn liigamiehistö korkkasi viikonloppuna kauden täydellisesti. 

Erän Tuomas Iiskolaa, 19, ja Valtteri Vapolaa, 40, hymyilytti Indians-pelin 
sujuminen. Oulussa Iiskolan hymy jatkui neljän maalin tekemisen merkeissä.

MIKKO HYVÄRINEN Pukinmäen liikuntapuistossa 
Kenttätiellä järjestetään paljon 
kisoja. Kisojen kuulutukset 
levittävät tietoa paljon 
laajemmaltikin kuin olisi tarpeen.

Etenkin kesäaikana Pukinmäen liikuntapuiston lähis-
töllä ja jopa Malmin puolella saattoi omalla pihallaan 
kuunnella vaikkapa yleisurheilukisojen kuulutuksia. 
Tämä ei läheskään kaikkia lähistön asukkaita ilahdutta-
nut.

– On aika ärsyttävää joutua monena iltana kuuntele-
maan väkisin tuloksia ja muita selostuksia, halusi tai ei. 
Pahimmillaan ääni kantoi sisään voittaen television ää-
nen. Lämpiminä iltoina oli pakko sulkea ikkunat ja ovet, 
jos halusi hetken rauhaa, kuvailee eräs lukija.

Liikuntavirastossa ei osata kertoa, onko äänenvoi-
makkuuksiin tai kaiuttimien suuntaukseen olemassa 
määräyksiä kisojen järjestäjille.

Liikuntapaikkamestarin mukaan kisojen järjestäjät 
käyttävät itse kentän laitteita ja voivat säätää äänenvoi-
makkuutta.

Tiedossa on, että myötätuulella ääni saattaa kantaa 
kauaskin. Valituksia ei kuitenkaan liikuntavirastoon ole 
tullut, mutta jos niitä tulee, tullaan kisajärjestäjiä ohjeis-
tamaan äänenvoimakkuuden säätöjen suhteen. 

Teija Loponen

Pukinmäen 
liikuntapuistosta 
äänet kantautuvat 
kauas

Perjantaina kotiottelussa 
Pasilan urheilutalolla kaatui 
sarjatulokas Westend In-
dians 7–2 ja sunnuntaina 
eräläiset köröttelivät bussil-
la Ouluun, jossa vaivan pal-
kaksi kaatui sikäläinen OLS 
pesäpalloluvuin 11–4.

Puhtaan pelin Erä patsas-
telee nyt jaetulla liigan kär-
kipaikalla.

Erä lähti hieman sokkona 
sarja-avaukseen. Vastustaja 
Indians oli kohdellut harjoi-
tussessiossa kaltoin eräläi-
siä. Mutta se oli historiaa. 
Parin vuoden tauon jälkeen 
Erän liigakäskyttäjäksi pa-
lanneella Petteri Bergmanil-
la ja hänen sotureillaan oli 
homma hallussa. Bergma-
nin Erän A-junioreista liiga-
miehistöön nostamat pelurit 
yhdistettynä vanhoihin run-
kopelaajiin näyttivät tai-
vaan merkit intiaaneille. Li-
säpotkua antoi Erän uusiksi 
pistämä show-osuus, joka 
näki ensi-iltansa ennen Pasi-
lan ”evakkohallissa” alka-
nutta sarja-avausta.

Erä dominoi ottelua, erät 
päättyivät 1–1, 2–0 ja 4–1. 
Ilahduttavaa oli, että kaikki 
seitsemän maalia jakautui-
vat eri pelaajille. Kasper 

Pukinmäen liikuntapuiston 
harrastuslajit

 Jalkapallo
 Yleisurheilu
 Juoksurata 400 m
 Luistelu

 Tennis
 Jääkiekko
 Kaukalopallo
 Lähiliikuntapaikka
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  JAKOMÄKI
Jakomäen taidekerhon 

näyttely 

syyskuun ajan Malmin 
toimintakeskuksessa 
Kirkonkyläntie 2. Esillä on 
Ansa Mielosen öljy-,  Hellin 
Ojasen peiteväri-, Lilia Pöllän 
akryyli-, Ansa Hynysen lyijy-
kynä- ja akvarelli- sekä Heidi 
Lindblomin akryyli/tussitöitä.

  MALMI
Koillis-Helsingin 

Parkinson-kerho

kaikille Koillisen Parkinson-
tautia sairastaville ja kump-
paneille. On aika kokoontua 
keskustelemaan Malmin kirkon 
takkahuoneeseen 1.10. klo 
17–19. Omien asioidemme 
lisäksi keskustellaan Helsingin 
uuteen yleiskaavaan toivottavis-
ta asioista. Kehnompikuntoisilla 
ja iäkkäämmillä on myös toivo-
muksia kaupungin rakentajille.
Kotinummen markkinat

Kotinummen ala-asteella 
järjestetään jokavuotiset syys-
markkinat la 5.10. klo 10–13. 
Markkinoilla on tänä vuonna 
muun muassa hevosajelua, 
Parkourkeskus ja Fallkullan 
kotieläintila. Herkkuja ja arpoja 
unohtamatta, myynnissä on 
myös makkaraa, vohveleita, 
hattaraa ja leivonnaisia.
Turinoimaan

Malmin Rintamaveteraanien ja 
Naisjaoston turinat ma 7.10. klo 
14, Syystien vanhustenkeskus, 
Takaniitynkuja 3. Paikalla sosi-
aaliohjaaja Kaarina Helenius.
Korret Kekoon 

kokoontuu joka toinen su 
(parilliset viikot) klo 10–16, 
kahvila auki klo 10–14, keittoa, 
kahvia ja kotileivonnaisia. 
Kokoonnumme Malmin nuo-
risotalolla, Malminraitti 3, 
suunnittelun, keskustelun, 
musiikin, liikunnan ja muun 
mukavan yhdessä tekemisen 
merkeissä. Etsimme 
joukkoomme yhteisöllisestä 
asumisesta kiinnostuneita. 
Afrikan uhanalaisia eläimiä

Eila Karhun maalauksia 30.9. 
saakka Malmin kirjastossa, 
Ala-Malmin tori 1.
Malmin toimintakeskus

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

harrastukset Malmin toiminta-
keskuksessa: Englannin kes-
kustelukerho ke klo 11 Seijan 
johdolla ja ruotsin to klo 11 

Tuulan johdolla. Jäsenistön 
retki Orimattilaan, 
Megamyynti-areenalle 22.10. 
Tied. Ritva Lindqvist p. 
050 303 9903 klo 9–11.
Päivätanssit 

torstaina klo 12–15 Malmin 
Työväentalolla Takaniitynkuja 
9. Elävää musiikkia. Buffet. 
Liput 8 e, ei narikkamaksua. 
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Itämaista tanssia

rauhalliseen tahtiin Malmin 
Nuorisotalolla, Malminraitti 3. 
Alkaen 15.9. klo 13–14 joka 
toinen su.  Sopii varttuneem-
mille kuntoliikunnaksi, sekä 
vasta-alkajille että aikaisemmin 
harrastaneille. 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.
Reino Rothin taidenäyttely

Syystien palvelukeskuksen 
ravintolassa 15.8.–30.9.
Taneli Eskola: Muutosten 

Malmi – valokuvia

Taneli Eskola (s.1958) on 
Helsingissä asuva valokuva-
taiteilija, joka on erikoistunut 
maisemavalokuvaukseen. Hän 
on valokuvannut vuosikym-
menien ajan Helsinkiä ja sen 
ympäristöä. Tämän näyttelyn 
kuvat on otettu Malmilta. Ti 
17.9.–la 5.10. Malmitalon 
aula, avoinna ma–pe 9–20, 
la 9–16. Vapaa pääsy.
Mirja Marsch

Pistoja, paljetteja ja sirpaleita – 
Mirja Marschin taidetekstiilejä.
Teoksissa käsitellään kuningas 
alkoholia ja sen esiintymistä 
kulttuurissamme. Marsch 
yhdistää kuvataidetta tekstiilin 
tekniikoihin ja materiaaleihin. 
Pistot, napit ja paljetit tuovat 
maalatuille teoksille niille 
ominaista kerroksellisuutta.

Avoinna to 26.9.–la 
19.10. ma–pe 9–20, 
la 9–16 Malmitalon 
galleria. Vapaa pääsy. 
Kino Kaiku: Lyhytelokuvia 

lapsille 

16 mm:n fi lmiltä katsotaan 
Malmitalossa to 26.9. klo 18 
lastenelokuvat Kenkätalon 
lapset, Punainen ilmapallo), 
Possujen polkka. Vapaa pääsy.
Rillumarei 

100 vuotta Reino Helismaan 
syntymästä. Marita 
Taavitsainen, Anna Hanski 
ja Jukka Hallikainen sekä 
orkesteri Puhekupla esittävät 
Helismaan juhlavuoden 
kunniaksi hänen tunnetuimpia 
sanoituksiaan koskettavista 
balladeista kupletteihin ja Lapin 
romantiikkaan Malmitalossa. 
Perjantain loppuunmyy-
dyssä iltapäiväesityksessä 
Taavitsaisen tilalla esiintyy 
Anna Hanski. Iltakonsertti to 
26.9. klo 19 liput 15/12 e. 
Raqs Bibina – egologinen 

tanssi-ilta

Tanssija Peppina Lindforsilla 
on juhlaesitys la 28.9. klo 17 
Malmitalossa. Hän viettää 
syntymäpäivää itämaisen 
tanssin tahdissa, mukana 
lavalla ystävät, kollegat ja 
oppilaat. Liput 15/10/5 e. 
Varaukset peppina.lindfors@
solmu.fi  ja 044 3030 242
Jazz’n Jam

Nikula–Lassila–Ojanen trio
Malmitalossa su 29.9. klo 17. 
Sarjan taiteellinen johtaja on 
Teppo Hauta-aho. Liput 6 e.
Yhteislaulut

Malmitalon lauluillan 
isäntäparina ti 1.10. klo 
17.30 Jukka Okkonen ja Pauli 
Kainulainen. Vapaa pääsy.
Gilad Hekselman Trio 

New Yorkin jazzia Malmitalossa 
ti 1.10. klo 19. Liput 15 e.
IP-kino kouluikäisille: Urhea

Pixarin tuottama animaatio-
elokuva kertoo skotlantilaisesta 
prinsessa Meridasta. Malmitalo 

ke 2.10. klo 14. Kesto 93 
min, K7. Vapaa pääsy
Harrison Kennedy

Bluesilta sympaattisen ja 
uskomattoman vahvalla 
äänellä siunatun kanadalaisen 
muusikon kanssa ke 2.10. klo 
19 Malmitalossa. Liput 12 e.
World Cinema: 

Koskemattomat

Tositapahtumiin perustuva, 
hersyvän lämmin draamako-
media ystävyksistä, joiden ei 
luulisi edes tuntevan toisiaan. 
Philippe on pyörätuoliin sidottu 
neliraajahalvaantunut miljonää-
ri, kun taas Driss, piittaamaton 
pikkukonna, joka mieluummin 
lorvii ja pössyttelee, kuin 
kantaa vastuuta. Malmitalo to 
3.10. klo 18. Kesto: 112 min. 
Ikäraja: K12. Vapaa pääsy
Vanhoja poikia viiksekkäitä 

30-henkinen Malmin 
Mieslaulajat -kuoro juhlistaa 
Juha "Watt" Vainion syntymän 
75-vuotisjuhlaa. Konserttia 
on hiukan päivitetty viime 
kevään loppuunmyydystä 
konsertista. Liput 10 e. 
Malmitalo to 3.10. klo 19.

  PIHLAJAMÄKI 
MLL Pihlajamäki 

Perhekahvilat

Ke Leikkipuisto Maasälpä 
klo 10–12 , to Leikkipuisto 
Salpausselkä klo 
10–12, Pihlajistossa. 
Yhdessäoloa, ohjelmaa, 
omakustanteista tarjoilua.
Lapsi-aikuinen 

askartelukerho

Maasälväntie 3 A. Ma 30.9. 
alkaen illalla. Eri ikäryhmiä. 
Hinta 45 / 55 e / lapsi (jäsenet 
/ ei jäsenet, sisarusalennus - 
50 %). Järj. MLL Pihlajamäen 
paikallisyhdistys ry. 

  PUISTOLA
Puistolan Martat 

Avoin Martta-ilta to 3.10. 

klo 18, Marttalassa, 
Puistolantori 5. Ohjelmassa 
kutomon ja kerhojen esittelyä. 
Samalla voi tutustua
vuokrattaviin tiloihin ja 
astioihin. Kahviraha 2 e.
Puistolan Eläkkeensaajat 

Tuolijumppa alkaa taas. 
Jäsentapaaminen to 26.9. 
aloitetaan tuolijumpalla klo 
13. Klo 14 Ritva Marttala 
kertoo Volgan risteilystä.

  PUKINMÄKI
Marttojen käsityökerho

Pukinmäen Martat tarjoavat 
taas apuaan käsityön ystäville. 
Ke 25.9. virkataan Isoäidin 
neliöitä. Aloitus klo 18. Kirjasto 
tarjoaa langat ja koukut!
Lasten satutuokiot

Satuja ja tarinoita aina 
parillisen viikon ma klo 
10.15–10.45 kirjastossa. 
Seuraavan kerran 30.9.
Tietokoneopastukset 

senioreille

Aina ke 14–16 ja 
16.30–18.30. Paikalla Enter 
ry:n opastaja ja työväen-
opiston vertaisohjaaja. Aika 
varattava etukäteen, joko 
puhelimitse 093108 5072 
tai paikan päällä kirjaston 
henkilökunnalta. Vasta-alkajille 
ja pidemmälle ehtineille!
Elokuvaohjaaja Jari Halonen 

Jari Halosen uusi elokuva 
Kalevala – uusi aika saa ensi-
iltansa marraskuussa. Ohjaajan 
mukaan kansalliseepoksemme 
on ymmärretty aivan väärin. 
Tule kuulemaan to 26.9. klo 
18 Jari Halosen uusia näkö-
kulmia Kalevalaan Pukinmäen 
kirjastoon Kenttäkuja 12.
BailatinoKids 

eli lasten tanssilliset liikuntalei-
kit Pukinmäkitalon peilisalissa, 
Kenttäkuja 12. Syksyn hinta 
45 e. Ilm. ja lisätied. ohjaajalta: 
kirsi.mattsson@elisanet.
fi  tai p. 040 593 2165. Järj. 
Pukinmäen Kisa ry, www.
pukinmaenkisa.fi .

  SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa 

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

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

  TAPANILA
Boccia-haaste

Haaste kaikille Tapanilalaisten 
yhdistysten ja yhteisöjen 
edustajille Boccia-turnaukseen 
kolmehenkisin joukkuein su 
29.9. klo 15 alkaen, Tapanilan 
työväentalolle. Tervetuloa myös 
kannustamaan joukkueita, 
haastajana Tapanilan Kotien 
Puolesta ry valtakunnallisen 
Kotien Päivän merkeissä.

Tapanilan Eläkkeensaajat 

ja Kotien Puolesta

Tiistaikerho klo 11.30–13.30. 
To klo 11–14 tuolijumppaa, 
tasapainon kehittämistä, sisä-
boccia ja pelikahvila. Tapanilan 
Työväentalo, Sompiontie 
4. Tarkempi ohjelma www.
tapanilan.elakkeensaajat.fi  
Tapanilan kirjasto

Satutunnit parittomilla 
viikoilla ke klo 9.30–10 
kaikille 3–7-vuotiaille! 
Läksyhelpissä saavat läksy-
jentekoon apua kaikenikäiset 
koululaiset. Läksyhelppi 
joka viikko ti, ke ja to klo 
13–15. Ohjelmassa on myös 
pienimuotoista askartelua.
Vauvojen lorutuokiot 

Tapanilan kirjastossa joka 
toinen ke klo 10–10.20. 
Tule nauttimaan rytmeistä ja 
riimeistä! Alle 3-v. vauvoille 
ja taaperoille huoltajineen. 
Mukaan oma pehmeä peitto.
Ajatushautomo

Kari Aapron maalauksia 
17.9.–6.10. Avoinna ti–pe 
13–18, la–su 11–15. Galleria 
viileä punainen, Päivöläntie 20.

  TAPANINKYLÄ
Perhekahvila

Kaikille avoin MLL.n perhekah-
vila Tervapääskyn leikkipuis-
tossa ma klo 10–11.30. Tule 
mukaan! Tarjoilu 1,5 e/perhe.

  TAPULIKAUPUNKI
Enkeleitä, iloa ja valoa

Anneli Väisäsen taulunäyttely 
Tapulikaupungin kirjastossa 
26.8.–29.9. Esillä 32 taulua.
Tapulin eläkeläiset

Kokoontuu joka toinen ma 
Tapulikaupungin nuorisota-
lolla, Ajurinaukio 5, 2 krs. klo 
10–12. Ma. 7.10. Helsingin 
sydänyhdistyksestä Marjatta 
Kuusela kertoo sydämen 
vaivoista sekä kuinka niitä 
voidaan hoitaa ja ehkäistä.

  VIIKKI
Auringon kulku viherkatoilla

Gardeniassa Niina Ala-Fossin 
valokuvia 3.10.  saakka 
Helsingin ja pääkaupunkiseu-
dun viherkatoista. Esillä sekä 
neulanreikäkameralla otettuja 
kuvia, että perinteiselle fi lmille 
kuvattuja viherkattomaisemia. 
Avoinna ma–to klo 10–18, 
pe klo 10–14 ja la–su klo 
10–17. Vapaa pääsy.
ITE – kuvia eläimistä 

ja ihmisistä

Hyvälle mielelle saavia ja  
lempeän hupaisia maalauksia 
ja veistoksia Viikin kirjastossa 
syyskuun ajan. Kuvantekijä 
Marja-K Melin hallitsee niin ku-
vanveiston, maalauksen, mosa-
iikin kuin piirrostyöskentelyn. 

Peltolintumuuttoa Viikissä 
 Syyskuun lopulla Viikin pellot täyttyvät muuttolinnuista. Valkoposkihanhet kokoon-

tuvat suurparveksi avarille pelloille ruokailemaan ja hanhien seuraan liittyy muita hanhi-
lajeja sekä suokukkoja. Taivaalla saattaa liidellä hiiri- ja varpushaukkoja.  Linturetkelle 
lähdetään Gardenian etupihalta, Koetilantie 1, sunnuntaina 29.9. klo 13–15. Retken 

järjestävät Gardenia ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Vapaa pääsy.

Lähimenot-palstalle voi 
lähettää Koillis-Helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
Etusijalla ovat maksuttomat 
tapahtumat. Toimitus voi 
muokata sekä lyhentää 
tekstejä. Vinkit tulee 
lähettää viimeistään 
torstaina klo 15 mennessä, 
jotta ne ehtivät seuraavan 
keskiviikon lehteen. 
 Vinkit voi lähettää 
osoitteella teija.loponen@
lahitieto.fi 
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Hekselman
Trio (USA)

New Yorkin jazzia! Huippukitaristi trioineen. 
ti 1.10. klo 19, alk. 15 €

 Kennedy
Bluesilta sympaattisen 
ja vahvaäänisen, 
pitkänlinjan muusikon 
kanssa. ke 2.10. klo 19, 
alk. 12 €

HHHHHHekkkks
Gilad

 KHarrison (CAN)

Kenkätalon lapset, 
Punainen ilmapallo 
ja Possujen polkka.

to 26.9. klo 18 
vapaa pääsy

Kino Kaiku: 

Marita Taavitsainen, 
Jukka Hallikainen ja 
orkesteri Puhekupla. 
to 26.9. klo 19, alk. 15/12 €

Rillumarei Woody Allenin 
uusin elokuva. 

pe 27.9. ja la 28.9. 
klo 18, 6 €

Kino Helios:

Jasmine

sataman poika
Japanilainen animaatio kaikenikäisille.

la 28.9. klo 14 ja ke 2.10. klo 18, vain 5 €

Kino Helios:

Ojanen annneen
Lassila -LLLLLLLasssss

Nikula - Kolme kovissa 
liemissä keitettyä 

improvisoijaa. 
su 29.9. klo 17, 

alk. 6 €Trio

KKKKKKK

JJJJJJas
Blue

ssssaaatttttttaamman poiikkka

Kino Helios:

Kukkulan tyttö,

lapsille 

Kino Kaiku: 

lapsille
Lyhytelokuvia 

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

Taneli Eskola on erikoistunut mai-
semavalokuvaukseen ja kuvannut 
vuosikymmenien ajan Helsinkiä 
ympäristöineen. Samalla hän on tie-
toisesti tallentanut sen muuttumista 
ja visuaalista historiaa.

Muutosten Malmi -pienoisnäytte-
lyssä on pääosassa yksi kaupungin-
osa muutoksineen. Valokuvat välit-
tävät tietoa Malmin alueen monen-
kirjavasta elämänmenosta, ennen ja 
vähän nykyäänkin.

Valokuvat kertovat myös Taneli 
Eskolan suhteesta omaan lähiympä-

ristöönsä. Hän elää yhdessä asuin-
alueensa, vanhan Malmin kanssa, 
luoden katseen sen tunnelmiin, 
muutoksiin, pieniin pihapiireihin ja 
eläviin katumiljöihin. Eskolan lä-
hestymistapa on inhimillisen läm-
min, asioita katsotaan asukkaiden 
näkökulmasta. Kuvissa näkyy niin 
arkinen aherrus kuin joutohetkien 
rauhallinen verkkaisuuskin. Kuvat 
sisältävät lukuisia pieniä yksityis-
kohtia, joihin harva on ohikulkies-
saan kiinnittänyt huomiota. 

TL

Malmia valokuva-
taiteilijan silmin
Muutosten Malmi on valokuvataiteilija Taneli Eskolan teemana 
upeassa näyttelyssä, joka on parhaillaan esillä Malmitalon aulassa.

Valokuvataiteilija Taneli Eskolan kuva Malminraitti 1 on vaikuttava teos, jossa liittyvät yhteen pysäytetty 
pulujen liike, vanhan talon karheus ja hienot seinäkoristeet.

Muutosten Malmi, 
Malmitalon aula, Ala-Malmin 

tori 1. Avoinna 17.9.–5.10. 
ma–pe klo 9–20, la klo 

9–16. Su suljettu. 
Vapaa pääsy.

Tapanilassa Galleria viileä 
punaisessa on parhaillaan 
esillä Kari Aapron maalauk-
sia. Alla taiteilijan itsensä an-
tamaa taustaa teemastaan.

Saatuaan potkut tuotannol-
lisista ja taloudellisista syis-
tä, Niilo N liittyi Herrain Aja-
tushautomoon. Kesän aihei-
ta on ollut kansakunnan ti-
la ympäristöä tarkkailemalla, 
miesten kesämuoti ja ilmas-
tonmuutos.

Ettei ruumis rapistuisi Nii-
lo N liittyi myös samalla alu-
eella toimivaan Extreme-klu-

biin. Intohimoisena palstavil-
jelijänä Niilo N on testannut 
rakentamiaan linnunkarkotti-
mia sisämaan lokkeihin. Kun 
kirpputorilta löytyi täydellinen 
turnajaishaarniska 1400-lu-
vulta Niilo N perusti tuulivoi-
maloita suojelevan Niilo Var-
tiointi Oy:n.

TL

Kari Aapron Ajatushautomo

Kari Aapro: 
Blondi ja 
ketku

Kari Aapron 
maalauksia näytte-

lyssä Ajatushautomo
 17.9.–6.10. Galleria 

viileä punainen, 
Päivöläntie 20, 

avoinna 
ti–pe 13–18, 
la–su 11–15.
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Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

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€

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki

Eeva Mäkinen

Rami Sihvola

Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT

Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

avun kampanjoiden jalkaut-
tamista seurakunnassa. Ryh-
män ensimmäinen kokoon-
tuminen oli jo lauantaina, 
mutta mukaan ehtii ja pää-
see vielä. Lisätietoja antaa 
pastori Outi Lantto, p. 09 
2340 4475.  

Kristillisen joogan kurssi ko-
koontuu ohjaaja Rita Saa-
ren johdolla maanantaisin 
16.12. saakka kello 19.15–
20.45. Joogaan kannattaa pu-
keutua joustaviin vaatteisiin, 

ja ottaa mukaan oma jooga- 
tai jumppamatto ja loppu-
rentoutusta varten lämmin 
vaate tai viltti. Harjoitus teh-
dään paljain jaloin. Lisätieto-
ja antaa ja ilmoittautumiset 
vastaanottaa Outi Lantto p. 
09 2340 4475. Osallistumis-
maksu koko kurssilta on 30 
euroa.  

Ilmaisutaidon ryhmä ko-
koontuu keskiviikkoisin kel-
lo 18–19 tarjoten kokemista 
kristillisten arvojen lähteiltä. 

– Ryhmä tutkii, mikä koke-
mus ja ajatus ja oivallus olisi 
itsellesi ja läheisellesi tässä 
ajassa merkittävä. Miten sen 
ryhmänä keskenämme hah-
motamme. Mitään erityis-
taitoja ei tarvita, ainoastaan 
halu synnyttää jotain meille 
kaikille tärkeää riittää, tietää 
Lantto.

Ryhmään ovat kaikki yli 
15-vuotiaat kutsuttuja. Ryh-
män vetäjänä toimii Via Cru-
cis -ohjaaja Mikko Lammi.   

TL

Luovaa toimintaa Viikin kirkolla 
Viikin kirkolla käynnistyy 
nuorille aikuisille 
erilaisia uusia ryhmiä 
niin epäsäännölliseen 
toimintaan 
kuin viikoittain 
kokoontuvissa ryhmissä.

Leppävaaran Kirkon Ka-
marikuoro esiintyy Malmin 
kirkossa sunnuntaina johta-
janaan Kullervo Latvanen. 
Konsertissa soittaa viulua 
Elina Pohjoranta ja häntä 
säestää Claudia Graupner. 
Kamarikuoron ohjelma on 
monipuolinen. Tuttuja koti-
maisia säveltäjänimiä ovat 
Toivo Kuula, Taneli Kuusis-
to, Kari Tikka ja Eero Erk-
kilä. Ulkomaisia säveltäjiä 
edustavat konsertissa Arvo 
Pärt, Heinrich Schütz ja 
Ludwig van Beethoven. 

Kuoron perusti kanttori 
Kullervo Latvanen vuonna 
1993 ja se on vieraillut koti-
maan lisäksi Virossa, Unka-
rissa ja Saksassa.

TL
Leppävaaran Kirkon Kamarikuoroa kuullaan Malmilla sunnuntai-iltana.

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

Lyhyet Puolipitkä 
Pitkä 

Tähtenä Johanna Försti
Ville ja Valle on uusi väri-
käs lastenmusiikkiproduk-
tio, joka perustuu Eero Koi-
vistoisen lastenlevyklassik-
koon Muusa ja Ruusa 
vuodelta 1971. Mukana on 
uusia versioita Kirsi Kun-
naksen lyriikoihin sävelle-
tyistä vanhoista suosikki-

lauluista, kuten Jussin Talo, 
Mistä on pienet pojat tehty 
ja Muusa ja Ruusa, sekä ai-
van uusia kappaleita Timo 
Kiiskiseltä, Mikko Perkoi-
lalta ja Juha Itkoselta. Kaik-
ki sävellykset ovat Eero Koi-
vistoisen käsialaa.

Malmitalon konsertissa 

kuullaan UMO:n 17-hen-
kistä big bandia solistinaan 
Tanssii tähtien kanssa -oh-
jelmasta tuttu upeaääninen 
Johanna Försti. Försti on 
toiminut laulajana monissa 
erilaisissa pop-/jazz-/soul-
kokoonpanoissa. 

UMO:n kapellimestarina 

Jo Stance -bändin 
solistina mainetta 
niittänyt Johanna 
Frösti esiintyy nyt 
lastenmusiikki-
produktiossa 
UMO:n solistina.

KAAPO KAMU

toimii säveltäjä Eero Koivis-
toinen.

TL

Ville Ja Valle – 
UMO solistinaan 

Johanna Försti 
pe 4.10. klo 10.30 

Malmitalo, liput 5 e.

Leppävaaran kamarikuoro kyläilee

Suoran toiminnan joukot 
-ryhmä ompelee, neuloo ja 
virkkaa sekä ideoi keräyksiä 
ja tempauksia lähimmäisen-
rakkauden toteuttamiseksi. 
Ryhmä myös suunnittelee ja 
toteuttaa Kirkon Ulkomaan-

HALUTAAN
OSTAA

Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro 
Malmin kirkkolla, Kunnantie 1, sunnuntaina 29.9. klo 18. Vapaa pääsy.

Ostetaan 
liiketila 

Pohjois-Helsingistä 
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

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

25 vuotta

Malmilla!

KAMPAAMOT JA 
PARTURIT
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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

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)

OPTIKOT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

Upeaa kiiltoa hiuksiisi Wellan väreillä!
Varaa oma aikasi pian!

www.zois.fi 
093515981
Syysterveisin

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

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 1551

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88

050 5368135    www.sarihakasaari.  

Tarjous -15 %
myös hieronnat, voimassa 4.10. 2013 asti

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

HYVINVOINTI

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
- Fysioterapia

- Voice massage
- Akupunktio

- Lymfaterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki 
puh. 09-389 6304 

www.puistolanfysioterapia.com

Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen
Sari Sélen

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

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu, 
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni 

Ripsi- 
+ kulmavärjäys

85€

21€

Piristä
syksyäsi

hius-
käsittelyllä!

Pirjo Lös
P

syk

k

– 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

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

�������	


���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

mehuasema.net

Puh. 050 322 9925

Vesikourut
Tikkaat 

Lumiesteet
Kattojen pesut 
ja maalaukset

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi 

Kotitalousvähennysmahd.

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 / 

388 2996
www.noop.fi

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

Lähitietoa 
tarvitaan aina.

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

PALVELUJA
TARJOTAAN

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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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

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

Valio Plus
MAITO 1 l
rasvaton ja kevyt

yks. 1,45 tlk (1,45 /l)

HK Popsi
ISOVIITONEN 
NAKKI 900 g

299
pkt

kg

TUMMA RYPÄLE 500 g
ja SIPULI 2 kg/ps

Tammiston keittiö: Tuore
PEKONI-CHEDDAR-
TASKU
porsaan ulkofi leestä, Suomi

1995

1795

1595

kg

rs/ps

FETTUCINE 
TUOREPASTA 250 g
4,00 /kg

Tammiston keittiö: 
Wanhanajan
KAALI-, LIHA- ja 
LOHIPIIRAKAT

Tammiston keittiö: Kuopion salaatin
METSÄSIENI-, PORO- ja 
MESTARIN BROILER-
HERKKU SALAATIT

Tammiston kahviostamme
VOISILMÄPULLA ja 
KAHVI

1695

2.-

kg

Tammiston keittiö: Pannuvalmis 
VASIKAN 
KOTLETTI

RATKAISEVAN MONIPUOLINEN
K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTO

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,
www.facebook.com/KCMTammistoHINNAT VOIMASSA TO–SU 26.–29.9.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

2.-145

5.-

kg

kg

HK takuumurea
NAUDAN 
ULKOFILEE
palana

1495
kg

kg

129 rs

HK 
PORSAAN 
ULKOFILEE n. 3 kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 9,89 /kg

599
Kariniemen broilerin
MINUUTTIPIHVIT ja 
MARINOIDUT 
SISÄFILEET 
n. 600-1000 g  

Tropicana
TÄYSMEHUT 1 l
2,50 /l
Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,29 /tlk 
(3,29 /l)

995

-39%

-24%

2 tlk

2 tlk

2 ps

0400 713 400 • www.kuivatklapit.fi 
RUTIKUIVAA KOIVUKLAPIA toimitettuna Sinun ilmoituksesi voisi olla tässä! 

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


