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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

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. 335.000 € Suutarinpolku 4

PUISTOLA                 erillistalo TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

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

Kolme muuttovalmista huoneistoa 
jäljellä.

Suositulla alueella energiatehok-
kaat kodit (maalämpö ja ilman-
vaihto lämmöntalteenotolla). 
Myyntihinnat alkaen 244 125 € ja
lainaosuudet 214 875 €

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

PUISTOLA          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

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

REKOLA/VANTAA              OKT
Kauniisti remontoitu täystiilitalo 
yhdessä tasossa 4 h, k, rt, khh, 
saunaos, 2wc+ lämmin auto-
talli,  varasto, 136 m². Upea tontti     
1280 m², rak.oik. jäljellä 145 m². 
Hp. 284.000 € Matarinkuja 11

TAPANINKYLÄ                    TONTTI
Omakotitalotontti, rakennusoikeus 
154 m², lisäksi autosuojan 25 m². 
Hp. 160.000 € Leppälinnuntie 8

SUUTARILA                   TONTTI
Kadunvarsitontti 644 m², raken-
nusoikeus 161 m², lisäksi talous- 
ja autosuojatiloja 25 m² / asunto. 
Hp. 150.000 € Revontulentie 25

Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
Puh. 09 8233585
ark 10-20, la 10-17, su 12-16

(Ikean vieressä)

STEMMA PORTTIPUISTOSSA
7-VUOTIS SYNTTÄRIT

torstaista sunnuntaihin...

mallisto -25%

Loppuviikon koko

399€ (737€) 

Stemma pocket 
jenkkisänky
kotimainen
160x200cm, pussijousitus
sis muhkean sijauspatjan 
sekä jalat
musta tai beige

Saatavana myös 120x200 kokoisena, 349€

399€ (955€) 

Stemma divanvuodesohva
leveys 237cm
vuodekoko n.140x200cm
beige, v-harmaa ja t-harmaa
rajoitettu erä, 1 / asiakas

Leila pöytäryhmä
massiivikoivu / mdf
pöytä 140x85cm 
+ 4 tuolia

399€ (835€) 

499€ (1005€) 
pöytä 170x90cm + 
6 tuolia 

Esimerkkejä loppuviikon rajuista synttäritarjouksista!!!:

Lauantaina 

kakkukahvit 

10-17

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

Puistola Pt 94+56m²
3h,k+tkh+vierash,khh,s+vh ja 3xwc.
 Hyvällä paikalla kolmikerroksinen
koti, jossa on paljon muunneltavaa
käyttötilaa eri tarkoituksiin.
Mh 380 000€. Nummitie 13.
Kirsi-Marja Johansson 040 5948231

Tapanila Okt 191m2/206m²
5h, k, s, khh, 2ph, kuisti. V. 2003 raken-
nettu viehättävää vanhanajan tunnelmaa 
henkivä mansardikattoinen huvilamai-
nen talo. Mh. 610.000€. Ripekuja 9.  
Tomi Suvinen/044-3355 135 

140314

Tapanila Pt 125m²
4h, k, kph/s, khh, 2xwc, las.terassi 
10m2, parv, ak, var. Upea paritalo 
huippupaikalla! Ateljeekorkuinen olo-
huone jossa kaunis avotakka. Tyylik-
käät pintamateriaalit, tilavat huoneet, 
kaunis saunaosasto! Mh. 438.000€. 
Erätie 4. Kai Lehtola/ 044-514 0164

1110808

Tapaninvainio  Pt n. 135 m²
3h,k,s,tkh,khh,vh. Viehättävä, 
uudenveroinen asunto. 
Tilat 3- tasossa. Korkea olohuone, 
tilava lasitettu kuisti, takkahuone, 
autokatos. Vesikiertoinen lattialämmi-
tys (kaukolämpö). Vapautuu nopeas-
tikin. Mh. 437.000€. Karhusuontie 75. 
Pertti Kanon/040-758 7596. 

1110795

Tapaninkylä Pt 95m²
4h, k, kph/s, erill.wc, AK/var. 
Kauniisti asuttu 1-tasoinen 
perheasunto viihtyisällä alueella. 
Tilavat huoneet, vaaleasävyiset keittiö 
ja saunaosasto. Suojaisa, osittain 
katettu takapiha. Mh. 296.000€. 
Kottaraistie 7. 
Kai Lehtola/044-514 0164 

1113941

Heikinlaakso Pt 67m²
3h, k, kph/s, wc, ullakko- ja pihava-
rasto. Pienen perheen toivekoti, vaa-
leasävyiset, kodikkaat tilat 1-tasossa. 
Tilava keittiö, toimiva saunaosasto, 
suojaisat piha-alueet! Heti vapaa. 
Mh 249.000€. Nummikuja 1. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164

1111277

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

1110910

Tapaninvainio Rt 83,5 m2

3h, avok, erill. wc, s, kph, khh.
Valoisa, avara ja hyväpohjainen koti 
halutulla ja viihtyisällä asuinalueella. 
Kaunis ja toimiva keittiö, erillinen wc, 
reilunkokoinen khh josta oma sisään-
käynti. Mh.279.000€. Karhusuontie 90 A. 
Markus Vuorinen/046-812 5697

1113099

Siltamäki kt 97,5m²
4h, k, kph, wc, parv. Valoisa, 
avarapohjainen läpitalon 
perheasunto. Tilavat huoneet, 
puistomaiset parvekenäkymät, heti 
vapaa -2/3 krs. Mh. 172.000€. 
Kauriintie 4. 
Kai Lehtola/044-514 0164

1109841

Tapanila Kt  62m²
3h,k,kph, kaksi parveketta. 
Taloyhtiössä uima-allas. 
Tämä koti on rauhallisella lapsiystä-
vällisellä alueella.  Muut palvelut sekä 
juna ja bussipysäkit lähellä. 
Päiväkoti sekä kyläkauppa ja 
kotieläintilä lähellä. Heti vapaa. 
Mh.174 000€. Saniaistie 14 E 
Aurora Simonen /050-358 7205

1112461

Sörnäinen Kt 30m²
1h+k+kh. Loistavalla sijainnilla oleva 
hyväpohjainen huoneisto. 
Putkiremontti tehty.Vmh.173.000€. 
Mh. 171.847,22€ . 
Vilhonvuorenkatu 7-9 B. 
Tomi Suvinen/044-3355 135

1112889

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691
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Pulssi toteuttaa
nuorten ideoimia
kursseja. 
Sivu 16
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 Pääkirjoitus

Koillis-Helsingin aluekeskus on Malmi, josta 
löytyy merkittävä osa alueemme  palveluista. 
Molemmin puolin rajaa sijaitsevat suurimmat 
liikekeskittymät, paljon pienyrittäjiä sekä huo-
mattavasti Koillista laajempaakin aluetta pian 
taas palveleva Malmin sairaala. Kaupungin 
päättäjät pitävät onneksi Malmia edelleen niin 
merkittävänä alueena, että sinne halutaan 
kehittää pyöräkeskus. Yksi pyöräkeskus Hel-
singissä jo on, aivan keskustassa Narinkka-
torin laidalla. 

Malmin pyöräkeskuksesta on tarkoitus kehit-
tää samantyyppinen paikka, josta voisi vuok-
rata pyöriä ja saada pyöränhuoltopalveluja, tai 
huoltaa pyörän omatoimisesti lainatyökaluil-
la. Keskustassa pyöräkeskus tarjoaa neuvontaa 
pyöräreiteistä ja yleisesti pyöräilystä. Sen edus-
talla on kameroin valvottu alue pyörien pysä-
köintiin. Pyöräkeskus tarjoaa myös tilaa mo-
nenlaisten pyöräilyyn liittyvien tapahtumien 
järjestämiseen. Kaupunki tarjoaa pyöräkeskuk-
selle tilat sekä brändin ja kaupallista toimintaa 
pyörittävät yrittäjät. Tätä kaikkea voitaisiin siis 
toteuttaa täällä Koillisessakin, tarvetta ja ky-
syntää pyöräkeskuksen toiminnalle varmas-
ti olisi. Se on nähty niissä paikallisissa tapahtu-
missa, joissa on keväisin tarjottu pientä pyörä-
huoltoa. Pyöräilijöitähän täällä kyllä riittää.

Malmin pyöräkeskuksen tulevaisuus näyttää 
kohtuullisen hyvältä. Keskeiseltä paikalta Mal-
mia, bussiterminaalia vastapäätä sijaitsevasta 
vanhasta Malmin asemasta saattaisi löytyä juu-

ri sopiva toimitila. Vanhaa asemarakennusta 
hallinnoivalla Liikennevirastolla ei ole mitään 
suunnitelmia vastaan. Kaupungilla on halua 
vuokrata tila. Jatko riippuu siitä, millaisia kus-
tannuksia tilan remontoiminen vaatisi, millaista 
vuokraa siitä perittäisiin ja löytyykö sopivaa, 
tai sopivia yrittäjiä pyörittämään pyöräkeskuk-
sen toimintaa. Lähiöprojektin projektipäällikkö 
Tero Santaoja näkee, että pyöräkeskuksessa 
voisi olla varsin monenlaista yritystoimintaa, 
jotta yrittäjille riittäisi leipää silloinkin, kun 
pyöräilysesonki ei ole parhaimmillaan. Talvi on 
pitkä ja liukkaat kelit sekä kylmät viimat vähen-
tävät työmatkapyöräilyä selvästi. Pyöräilyn tal-
vikaudeksi lopettaville turvallinen fi llarin säily-
tyspaikka olisi sekin varmasti toivottu palvelu. 

Ensi kesäksi tuskin pyöräparkkia saadaan, 
mutta sen kehittäminen etenee ja toivottavasti 
kiinnostuneita yrittäjiä sen pyörittämiseen löy-
tyy. Asioiden toteutumisen odottelu tuntuu aina 
varsin pitkältä. Kun ne vihdoin 
toteutuvat, odotteluaika unoh-
tuu. Siinä ihmismieli on hyvä!

Teija Loponen

Monitoimimesta tavoitteena

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.

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

Tule ja maista octoberfest ruokaa 3.-6.10.! 

Pukinmäenkaari 18 00780 Helsinki                    www.kaari18.fi

Tykkääjille -20% a la carte annoksista.

tällä kupongilla
1L  KIEVARI kekri 
erikoisolutta norm 12,- 10,- 

Voimassa to 3.10. - la 5.10.

ja tietty bilebändi soittaa joka ilta
ja pitää meininkiä yllä

Saatavana myös suositut pizzat ja burgerit.

Ylikypsä kassler sämpylä   L
Paistettua sipulia ja suolakurkkua  ................................. 12,00
Puolikas broileri  VL
Smetanassa haudutettua hapankaalia, 
perunapannukakkua  .................................................. 18,50
Paahdettu porsaanpotka  L
Hapankaalia, piparjuurta, kaaren sinappia ja vaaleaa leipää
Valmistus 30min  ........................................................ 24,90
Naudan sisäfilee pihvi 180g   VL
Perunapannukakkua, 
tattikastiketta ja grillitomaattia ..................................... 26,90
Kaaren mixed grill   L, G
Porsaan savukylkeä, broilerin koipireisipala, bratwurstia, 
peuramakkaraa, kirkas perunasalaatti, hapankaalia, 
suolakurkkua, kaaren sinappia ja piparjuurta .................. 22,90

teltta avoinna to:20-02 pe:17-02 la:15-02
sunnuntaina tynnyrin tyhjennykset

tarjolla hyvÃÃ kekri olutta oktoberfest
tapaan valmistettu laitilan panimolta

tällä kupongilla
0.5 L KIEVARI kekri olutta ja 
tuhti ylikypsÃ kassler, sÃmpylÃ 16,- 

Voimassa to 3.10. - la 5.10.

3-5.10.2013

Käy tykkäämässä

facebookissa 2.-16.10.
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Siltamäen rehevöitynyt lampi kunnostetaan talvella. Sivu 4
www.facebook.com/

lahitieto

– Kaupungin toiveena on 
saada Malmille samantapai-
nen pyöräkeskus kuin Kam-
pissa on. Malmi on liiken-
teellinen solmukohta ja siksi 
oivallinen pyöräkeskuksen 
sijaintipaikaksi, toteaa 
Lähiöprojektin projekti-
päällikkö Tero Santaoja.

Keskellä Malmia sijaitseva 
vanha asemarakennus oli-
si keskeinen paikka ja riit-

tävän suuri monipuolisen 
pyöräkeskuksen tilaksi.

– Siinä on muistaakseni 
noin 400 neliötä, ainakin 
yksi avara tila ja useita pie-
nempiä huoneita. Se tarjoai-
si siis hyvät edellytykset var-
sin monipuoliseen toimin-
taan, eli pyörähuollon lisäk-
si siellä voisi olla vaikkapa 
kahvila, terveyspalveluita, 
asukastoimintaa tai jotain 

muuta oheistoimintaa, San-
taoja pohdiskelee. 

Asemarakennusta hal-
linnoivan Liikenneviras-
ton kanssa on tilasta jo käy-
ty alustavia keskusteluja ja 
saatu sieltäkin vihreää va-
loa.

– Kaupunki todennäköi-
sesti tekee ehdotuksen tä-
män tilan vuokraamisesta, 
mutta kaikki käytäntö on 

vielä auki. Pyöräkeskukseen 
olisi löydettävä palveluntar-
joaja ja toiminta pitäisi tie-
tysti kilpailuttaa. Sekin on 
vielä hivenen auki, kenen 
hallinnoitavaksi pyöräkes-
kukset tulevat, todennäköi-
sesti HSL:n.

Malmin vanha asema on 
kulttuurihistoriallisesti ar-
vokas rakennus ja tulee tar-
vitsemaan peruskorjausta. 

– Käytännössä kaikki on 
vielä aivan auki, mutta eri 
osapuolet ovat näyttäneet 
hankkeelle vihreää valoa. 
Uskon kyllä vahvasti, et-
tä ensi vuoden aikana pyö-
räkeskuksen toimintaa saa-
daan polkaistua selvästi 
eteenpäin, Tero Santaoja ar-
velee.

Teija Loponen

Malmin vanhasta 
asemasta pyöräkeskus?

Kirkonkyläntien 
sillan kupeessa 
sijaitseva vanha 
asemarakennus 
on tyhjillään. 
Lähiöprojektin 
tavoitteena 
on saada siitä 
monipuolinen 
pyöräkeskus, 
eri osapuolet 
näyttävät 
hankkeelle 
vihreää valoa.

 TE IJA LOPONEN

Malmin vanha 
asemarakennus 

vuodelta 1934 
on julistettu 

Museoviraston toimesta 
valtakunnallisesti 

merkittäväksi 
suojelukohteeksi.

”Pyörä-
keskukseen 

olisi löydettävä 
palveluntarjoaja 

ja toiminta 
pitäisi tietysti 

kilpailuttaa. ”
TERO

SANTAOJA

Kirjastot kiinni 
kolme päivää 
Sekä kaupungin kirjastojen että niiden 
verkkopalveluiden käyttö menee marraskuussa 
katkolle. Syynä on pääkaupunkiseudun HelMet-
kirjastojen yhteisen kirjastojärjestelmän päivitys.

Päivitys alkaa maanantaina 18.11. kello 16. Se kestää 
tiistain ja keskiviikon. Kirjastot palaavat 

normaaleihin aukioloihin 
ja toimintoihin jälleen 

torstaina 21.11.
Kirjastojärjes-

telmän päivityksen 
aikana ei voi 
lainata, uusia, 
palauttaa tai tehdä 
varauksia. PP

tiistain ja keskiviikon. 
norm

Malmin putkessa kerjäävä Eemeli 
Hirvonen kutsuu itseään kotimaiseksi 
vaihtoehdoksi.

Juttu kerjääjä-Hirvosesta
synnytti kansalaiskeskustelun
Viime lehdessä julkaistu juttu Malmin putkessa kerjäävästä Eemeli 
Hirvosesta, 28, levisi Lähitiedon Facebook-sivulta www.facebook.fi /
lahitieto kymmeniin ja taas kymmeniin tuhansiin koteihin.

Maanantaiaamuun mennessä työttömän Hirvosen haastattelu oli luettu 
pelkästään Facebookissa yli 156 000 eri kertaa.

Hirvosen elämäntilanne on herättänyt lukijoissa runsaasti 
yhteiskunnallista keskustelua romanikerjäläisistä, suomalaisesta 
sosiaaliturvasta, köyhyydestä ja työn saannin vaikeudesta.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA
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Hautakivimyymälä 
hakee jatkoa
  Pihlajamäki

Loimaan Kivi Oy hakee Helsingin kaupungilta jatkoa 
Malmin hautausmaata vastapäätä olevan tontin vuokra-
sopimukselle, sillä Pihlajamäentien tontin nykyinen sopi-
mus on katkeamassa.

Suojaviheralueeksi kaavoitetulle tontille on vuonna 
1994 rakennettu noin 50 neliömetrinen hautakivimyy-
mälä, jossa toimii kiviketjuun kuuluva Malmin kivipuisto.

Kooltaan 136 neliömetrin suuruisen tontin uusi vuok-
rasopimus tullee kestämään 30.9.2023 saakka. PP

Tapulin ryöstäjät saatiin 
kiinni
  Tapulikaupunki

Poliisi haluaa kiittää yleisöä rikoksen selviämiseen joh-
taneista tiedoista. Poliisi julkaisi viime viikon tiistaina val-
vontakamerakuvan, jossa kaksi nuorta miestä oli astele-
massa Tapulikaupungin Valintaloon perjantaina heinä-
kuun 12. päivä noin kello 20.

Miehet anastivat kaupasta olutta, ja kun myyjä yritti es-
tää heitä poistumasta, toinen varkaista iski myyjää kas-
voihin niin lujaa, että myyjän leukaluu murtui kahdesta 
kohtaa.

Poliisi alkoi tutkia tapausta ryöstönä, mutta tekijöiden 
henkilöllisyys pysyi pimennossa. Kaikki muuttui viime vii-
kolla, kun poliisi avasi vihjepuhelimen ja julkaisi ryöstäjä-
kaksikosta kuvan.

Viime perjantaina poliisi antoi uuden tiedotteen, jossa 
kerrottiin ryöstäjien henkilöllisyyden selvinneen. Rikok-
sen esitutkinta valmistuu pian.

Pirjo Pihlajamaa

Aurinkomäen perinnemai-
semaan suunnitteilla olevan 
ratsutallin taustajoukot 
ovat perustaneet toisen yri-
tyksen nimeltä Aurinkotalli 
Oy. Sen omistajina ovat 
vuonna 2011 perustetun 
Cindyrella Oy:n osakkaat, 
Seppo Määttä perheineen ja 
tilalla aiemmin asunut Jan-
ne Nyman.

Eriyttämisen ajatukse-
na on, että Aurinkotalli Oy 
harjoittaa hevostallitoimin-
taa, ja Cindyrella Oy vastaa 
hevostallitoimintaa tukevi-
en palvelujen tuottamisesta.

Kiinteistölautakunta on 
hyväksynyt yhtiöjärjeste-
lyn vuoksi uusiksi mene-
vän maavuokrasopimuk-
sen, jossa yhtiöt vuokraavat 
toimintaa varten Helsingin 
kaupungilta kolmisen heh-
taaria maata. Vuokramaista 

Cindyrellan osuus on noin 
puoli hehtaaria.

Sopimukseen tulee kirja-
us, että yhtiöt ovat tietoi-
sia vuokra-alueelle kaavoi-
tetuista yleisistä ulkoilurei-
teistä. Jos kaupunki toteut-
taa ne joskus, on yrittäjien 
luovutettava reitit korvauk-
setta rakennusvirastolle, jo-
ka sijoittelee reitit niin, että 
ne häiritsevät hevosten tar-
hausta, laiduntamista ja rat-
sastusreitin käyttöä mah-
dollisimman vähän.

Vuokralaisten tarkoitus 
on purkaa tontin heikko-
kuntoiset rakennukset ja 
tehdä tilalle talli-, maneesi-, 
asuin-, sauna- ja kerhora-
kennukset.

Kiinteistölautakunta on 
päättänyt suositella tallipii-
rustusten esittämistä val-
vontaeläinlääkärille, jonka 
tehtävänä on arvioida en-
nen rakentamista, täyttää-
kö talli eläinsuojeluvaati-
mukset.

Pirjo Pihlajamaa

Puistolan hevoshanke
jaettu kahdelle yhtiölle

Vanhalle Aurinkomäen-
tielle on tarkoitus tehdä 
talli noin viidelletoista 
ratsuhevoselle.
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   Puistola

  Siltamäki
Talven tullen selviää, 
mitä ihmisen 
heittämää roinaa 
frisbeegolf-kiekkojen 
lisäksi kätkeytyy 
Siltamäen lammen 
syövereihin.
– Kunhan lampi jäätyy, se 
ruopataan pohjaan asti. Sta-
ran pojat saapuvat isolla 
koneella kaivamaan lam-
men auki ja ottamaan kym-
menien vuosien kerryttämät 
möhnät pois, kertoo 
puheenjohtaja Pertti Svens-
son Siltamäki-Suutarila-

Seurasta.
Siltakylän rantapuiston 

pohjoisosassa olevaa lam-
pea ei ole puhdistettu koko 
sen olemassaolon aikana. 
Lampi on tehty 1960–70-lu-
vun taitteessa, samaan ai-
kaan Siltamäen lähiön kans-
sa.

Alueen asukasyhdistys on 
vuosikausia pyytänyt kau-
punkia hätiin, sillä kaunis 
lampi on muuttunut haise-
van vihreäksi liejukasaksi, 
jota vesilinnutkin välttelevät 
kuin ruttoa.

– Lampi on ollut kaupun-
gin listoilla jo viisi vuotta, 

mutta tähän saakka vastaus 
on aina ollut, että tutkitaan. 
Välillä sitä on tutkinut ym-
päristöpuoli ja välillä raken-
nuspuoli, Svensson kertaa.

Loppukesästä asukasyh-
distykselle tuli tieto, että tal-
vella alkaa tapahtua.

– Vesi saadaan taas veden 
näköiseksi.

Vaikka vesilinnut eivät ve-
dessä viihdy, pulahtelee lam-
peen tämän tästä frisbee-
golf-kiekon noutajia. Se on 
Svenssonin mielestä vaaral-
lista puuhaa, vaikka vettä 
on vain noin metrin verran.

– Pohjassa on ties mitä la-

sinsirua, tölkkiä ja ehkä 
isompaakin. Lisäksi vesi on 
niin saastunutta, ettei sinne 
pitäisi sormeaankaan lait-
taa, tuumii Svensson.

Jos lampi nyt puhdiste-
taan, eikö saman tien oli-
si otollinen hetki tehdä pai-
kasta uimakelpoinen?

– Se on niin iso investoin-
ti vesijohtoineen ja puhdis-
tuksineen, etten usko kau-
pungin tässä tilanteessa läh-
tevän siihen. Meidän toivo-
muksemme on saada lampi 
sellaiseen kuntoon, että sitä 
olisi kiva katsella.

Pirjo Pihlajamaa

Vesi siivotaan 
veden näköiseksi

Siltamäen lammen veden tuoksahtelu on pitänyt linnutkin loitolla.

TEIJA LOPONEN

Luvaton kapakka ja 
pizzeria jäivät kiinni
  Pihlajamäki

Vuolukiventiellä oleva lähiravintola ja pizzeria 
ovat koko olemassaolonsa ajan toimineet 
ilman vaadittavia lupia.

Vyyhti lähti purkautumaan marraskuussa 2012, kun Hel-
singin kaupungin rakennusvalvontaviraston tarkastaja 
matkasi Vuolukiventielle. Hän totesi, että asemakaavas-
sa suojellun liikerakennuksen eteen on rakennettu ravin-
tolan terassi, osa terassista on katettu, ja katos on kiinni-
tetty rakennuksen julkisivuun.

Sisällä hän havaitsi, että väliseiniä on purettu omatoi-
misesti, ja että elintarvikekioskin tiloja käytetään ravinto-
lana ja kampaamohuoneistoa pizzeriana. Mitään raken-
nuslupia toiminnalle ei ollut haettu saati annettu.

Tontin haltija määrättiin purkamaan ravintolan teras-
si katoksineen, lopettamaan elintarvikekioskin käyttö 
ravintolana ja kampaamon käyttö pizzeriana 31.3.2013 
mennessä tai hakemaan muutoksille rakennuslupaa.

Koska tontin haltija ei noudattanut määräystä, patis-
ti rakennusvalvonta häntä sakon uhalla laittamaan asi-
at mallilleen.

Sen jälkeen rakennusvalvonta sai tontin haltijan toi-
meksiantona teettämän vastineen, jossa kerrottiin, että 
rakennus on alun perin ollut SPAR-ketjun lähiökauppa, 
johon myöhemmin on rakennettu myös kioski. Ravinto-
laksi tilat muuttuivat kaupan toiminnan lakattua.

Ravintoloitsijoina on toiminut eri maahanmuuttaja-
taustaisia henkilöitä. Vuonna 2010 rakennuksessa ol-
lut kioski on purettu ja tila liitetty osaksi ravintolatilaan. 
Samaan aikaan pihalle on rakennettu katosrakennelma. 
Pihan vanhat terassit pöytineen ovat osin huonokuntoi-
set. Rakennuksessa sijainnut kampaamo-parturin tila on 
muutettu pizzeriaksi. 

Koko vyyhti alkoi purkautua kunnolla vasta, kun ra-
vintolalle tuli 15.2.2013 uusi omistaja. Hän ei tiennyt mi-
tään rakennusvalvonnan käynneistä. Kun uusi yrittäjä sai 
kuulla niistä, lupasi hän korjata kaikki puutteet ja hank-
kia tarvittavat luvat.

Rakennuslautakunta on antanut aikaa hoitaa hommat 
kuntoon juoksevan sakon uhalla tämän vuoden loppuun 
mennessä.

Rakennuslautakunta piti säännösten ja määräysten 
vastaista tekoa sen verran vähäisenä, ettei se katsonut 
aiheelliseksi ilmoittaa asiasta poliisille.

Pirjo Pihlajamaa
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www.lahitieto.fi 

Seuraa 
Koillis-Helsingin 
Lähitiedon 
nettisivuilta 
paikallisia 
menovinkkejä.

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

Lokakuussa alkavat 
Tunnit:

 

Syvärentoutus, Yinjooga,

Kurssit:
Kivusta eheyteen 7.10.

.
Reiki I -kurssi 12.-13.10.

.

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

Ke 2.10. 19.00 Rukousilta, Pertti Hottinen

Pe 4.10. 18.30- 21.00 Koululaistenilta kouluikäisille, 

Leiritiimi ja lapsityöntekijät

La 5.10. 18.00-22.00 Nuorten-ilta 13-18 vuotiaille

Su 6.10. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen, Ricardo 

Zevenberger, Arto Sädeaho, Musiikki 

Activando Fe

Su 6.10. 14.30 Latinokokous, Ricardo Zevenberger, 

Arto Sädeaho, Musiikki Activando Fe

Ke 9.10. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta, Daniel Sabure

Ovi lukemattomiin 

maailmoihinREMONTTIMYYNTI

-40%-50% -60%

30.9.–19.10.

HELSINKI Malmin Nova

ERÄ TUOTTEITA

Elämä ilman Lähitietoa 
on turhan mietoa.



6   Uutiset

Koillis-Helsinki

Tuulikki Vuorinen (sit. KD) on alunperin Tapaninkylän 
tyttö eikä ole pääsemässä perheen muutonkaan myötä 
Hiidenkiventietä kauemmaksi. Hänellä on miehen-
sä kanssa kolme lasta, joiden ikähaitari ulottuu lukiosta 
ylä- ja ala-asteelle. 

Koulutukseltaan Tuulikki on terveystieteiden maiste-
ri pääaineena hoitotyön johtaminen. Hän omaa myös 
opettajan pätevyyden. Aiemmilta opinnoiltaan hän on 
sairaanhoitaja-diakonissa ja terveydenhoitaja.

Lastenkasvatuksen rinnalla työ terveysalan opettajana 
suuntaa myös mielenkiinnon opiskelijoiden elämäntilan-
teeseen ja tämän päivän haastei-
siin, joita he kohtaavat.

-Panostaisin koulutuksessa laa-
tutekijöihin. Opettajille tulisi 
mahdollistaa oppilaan yksilöllis-
ten edellytysten huomioon otta-
minen varmistamalla riittävä lä-
hiopetuksen ja ohjauksen mää-
rä, tarpeellinen suunnitteluaika ja 
pieni opetusryhmä kaikilla kou-
luasteilla. Pienellä opetusryhmäl-
lä on suurin merkitys heikompi-
en oppilaiden oppimiseen ja siten 
koulutuksen tasa-arvon toteutu-
miseen. 

Politiikasta Vuorinen kiinnos-
tui viisi vuotta sitten ja pääsi si-
toutumattomana kristillisdemokraattina kaupungin-
valtuuston 1. varajäseneksi. Tarkastuslautakunnan hän 
koki mielenkiintoisena mahdollisuutena seurata kau-
pungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to-
teutumista, sekä tilaisuutta vaikuttaa epäkohtiin.

Kristillisen arvomaailman omaavana Malmin seura-
kunnan ja Tapanilan piirin asukkaana hän lähti seura-
kuntavaaleihin päästen kirkkovaltuustoon sekä 1. vara-
jäsenenä seurakuntaneuvostoon. Kirkon sisällä hän tun-
tee hengellisen kotinsa olevan Tuomas-messussa, jossa 
toimii vapaaehtoistehtävissä. Tuulikki arvostaa keskus-
televaa vuoropuhelua, kunnioittaa erilaisuutta ja toivoo 
aitoa suvaitsevaisuutta.

Vaikka hän haluaa olla poliittisesti sitoutumaton, tun-
tuu kristillinen arvomaailma tärkeältä myös kunnallises-
sa päätöksenteossa. 

-Mielestäni taloudellisten resurssien ja yhteiskunnan 
tukiverkoston lisäksi tarvitsemme arvoja, jotka kannus-
tavat kantamaan vastuuta toinen toisistamme.

Vuorinen oli toisissa kunnallisvaaleissaan 50 äänen 
päässä valtuustopaikasta, mutta uusi 1. varapaikkansa. 
Hän on kristillisdemokraattien ryhmän sihteeri ja osal-
listuu asioiden valmistelukokouksiin. Lautakuntapaikka 
vaihtui tekniseen lautakuntaan.

Iso valtuustosali on tuttu paikka hänelle, ja viimeksi 
viikko sitten Vuorinen oli päättämässä yhteisistä asiois-
ta. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edis-
täminen sekä ikäihmisten hyvä hoito ja huolenpito ovat 
hänelle sydämen asia. Myös laadukas koulutus aina var-
haiskasvatuksesta lähtien on oikeus, jonka eteen hän ha-
luaa työskennellä.

Seurakuntavaalit ovat jo vuoden kuluttua, päätös osal-
listumisesta on vielä avoinna.

Hän kokee työnsä Diakonissalaitoksella olevan hyö-
dyksi politiikassa, koska säätiö on vaikeiden yhteiskun-
nallisten ongelmien asiantuntija ja alan suunnannäyttä-
jä, jolla on vahva sosiaalinen omatunto. 

-Inhimillinen ja vastuullinen välittäminen sekä toivon 
näkökulman ylläpitäminen ovat tärkeitä edistäessämme 
kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tuulikki Vuorinen iloitsee myös siitä, että kotona 
oman lukiolaisen kanssa voi jo paljon keskustella yhteis-
kunnallisista asioista.

Timo Huotinen

Tuulikki Vuorinen, 
kd. sitoutumaton

Tuulikki Vuorinen 
– kirkkovaltuutettu ja toisen 
kauden kunnallispoliitikko

Poliisin ystävänä itseään 
tituleeraava pikaruokayri-
tys haluaa palauttaa Pu-

kinmäkeen jo legendaksi muuttu-
neen Puksun Esson atmosfäärin.

– Esso-meininkiä haetaan. Me 
fi ilistelemme ja menemme ajassa 
taaksepäin. Haemme äijämeinin-
kiä, nostalgiaa ja ennen asiat oli 
paremmin, kuvailee Snackyn toi-
mitusjohtaja Jukka Nieminen.

Hän uskoo autoilijoiden kääntä-
vän ratit Snackyn tontille, vaikka 
Deli ei siinä onnistunut.

– Olemme näläntappoasema. 
Meiltä saa kunnon isoja aterioita. 
Uskon että pärjäämme kisassa, 
koska emme ole niin ketjuohjattu-
ja, vakuuttaa Nieminen.

Paikka on hyvä. Viimeisen las-
kennan mukaan Pukinmäen koh-
dalla ajaa 82 400 autoa vuorokau-
dessa.

Snacky on tarkoitus avata tämän 
kuun aikana välittömästi, kun 
työntekijät on palkattu ja koulu-
tettu. Aamuyön tunteina asema ei 
pysty tappamaan nälkää, vaan 
ovet suljetaan puoliltaöin.

– Haluaisimme avata heti 24 h, 
mutta työntekijöiden löytäminen 
on hankalaa. Haemme nyt 14 hen-
kilöä henkilöstövuokraamojen 
avulla. Lisäksi Vantaan kaupunki 
otti heti yhteyttä, kun kuuli tästä.

Vantaan työvoimatoimistolla on 
haluja työllistää 18–30-vuotiaita 
nuorisotyöttömiä. Parin kilomet-
rin päässä oleva Malmin TE-kes-
kus ei ole vielä äkännyt alueelle tu-

levaa yritystä.
– Täytyykin soittaa, tuumii Nie-

minen.
Pihlajistossa on myös Snacky. 

Pukinmäen läheisyys ei Niemisen 
mielestä uhkaa Pihlajistoa, koska 
se on eri valtaväylän varrella.

 Pihlajiston lisäksi Snacky löy-
tyy Espoosta. Suunnitelmiin kuu-
luu avata Pukinmäen jälkeen kak-
si uutta hampurilaisbaaria, mut-
ta sen enempää Nieminen ei halua 
vielä paljastaa.

– Laajenemismeiningillä men-
nään. Olisimme avanneet paikko-
ja jo aiemminkin, mutta ongelma-
na on saada ammattimaisia ja si-

toutuneita työntekijöitä.

Pukinmäen liikepaikasta Niemi-
nen aloitti neuvottelut toukokuus-
sa, kun tiesi Hokin ajavan Pukin-
mäen pistettään alas.

– Vuokraamme paikan suoraan 
Hokilta. Heillä on Helsingin kau-
pungin kanssa tontista pitkä vuok-
rasopimus.

Polttoainejakelua tontille ei tällä 
haavaa tule.

– Kylmäasemia on jo joka pai-
kassa. Jos sellainen joskus tulee, 
niin se on ABC.

Pirjo Pihlajamaa

  Pukinmäki
Pukinmäen Essona ja sen jälkeen Delinä tunnettu 
Kehä I:n liiketontti ei ehdi kauaa seistä toimettomana. 
Elokuun lopussa laihan kassan kanssa häipyneen Delin 
tilalle on tarkoitus avata Snacky.

Uusi pikaruokapaikka 
etsii työntekijöitä

Oulusta kotoisin olevalla Niemisellä on nostalgisia 
Esso-muistoja omasta takaa. 

– Muistan kyllä, kun tultiin nelostietä pitkin 
Helsinkiin, miten Pukinmäen Esso oli mieluinen 

paikka, kun tontille oli niin helppo tulla.

JANNE-MATTI LEINONEN

Äijiä houkutellaan Pukinmäkeen muun muassa autopesulalla, autokemikaaleilla, hinausköysillä ja jer-
rykanistereilla.

PIRJO PIHLAJAMAA
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Löydät meidät 
myös Facebookista

K-citymarket MALMI
- syksyn herkkujen kauppa!

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

Meiltä löydät uusia herkuttelutuotteita, arvostitpa sitten Amerikan herkkuja tai vaikkapa meheviä juustoja. 
Molempien valikoimat ovat saaneet vahvistusta - tervetuloa tutustumaan!

99 4 99 5 
Tuore kokonainen 
KIRJOLOHI 
Suomi/Ruotsi
Rajoitus 2 kalaa/talous. 

kg

Tamminen Viljaporsaan
PIKNIK-PAISTI n. 1,5 kg
Suomi

kg

95 14 kg
95 1 KPL
(2,65/kg)

00 1 pkt
(5,00/kg)

79 1 kg 
79 2 rs
(6,98/kg)

99 0 rs
99 2 2-pack 

(1,00/L) 

Oman Savustamon 
KIRJOLOHIFILEE  

HK KARJALANPAISTI
500 g
K-plussa-kortilla

Lihatukun TANKOMAKKARAT 
Gouter, Jahti, 
Sipulitee 
750 g

Helsingin Makkaratehdas
LISÄAINEETON
MAKSAMAKKARA 200 g 

OMENA
Suomi

MAALAISMUNAT
10 kpl 580 g

Coca-Cola Regular, 
Light ja Zero 1,5 L 2-pack 
K-plussa-kortilla
(sis pantit 0,80)
2 erää/talous 

facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi

Tarjous voimassa to-la

Tarjoukset voimassa to-su 3.-6.10. ellei toisin mainita.

To 3.10. esittelyssä Arla -juustot. Pe 4.10. maistellaan 3 Kaverin jäätelöitä klo 12-19 ja 
Marian Konditorian lähileipiä klo 15-19. La 5.10. paikalla Arla Ingmanin konsulentti.

ERÄ!

Syöntikypsä 
AVOCADO
2 kpl/400 g
rasia,
Chile  

Tarjous voimassa to-la

–39 %
Hinta ilman
K-Plussa-korttia 
4,95 rs (9,99/kg) 

Amerikan herkut
tuhdilla

valikoimalla!

99 2 rs
(5,98/kg)

–11 %
Hinta ilman
K-Plussa-korttia 
3,33/2-pack (1,11L) 
sis pantit 0,80
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1. Millaista on asua 
Jakomäessä?

– Mukavaa on ollut! Tyk-
kään siitä, että luonto on to-
si lähellä verrattuna vaik-
ka Kallioon, missä asuin ai-
emmin. Ja ihmiset ovat mu-
kavia ja avoimia. Täällä voi 
vaikka bussipysäkillä vaih-

taa muutaman sanan tois-
ten kanssa.
2. Kuinka sinusta tuli 
jakomäkeläinen?

– Aloimme etsiä kahden 
kaverini kanssa yhteistä 
asuntoa. Kuulimme, että 
meillä olisi mahdollisuus 
päästä tänne, ja niin meistä 

tuli jakomäkeläisiä kaksi 
vuotta sitten kesällä.
3. Olet tehnyt alueella 
asukaskyselyä. Mistä on 
kysymys?

– Kyseessä on osa opin-
näytetyötäni, jota teen asu-
kastaloista. Tänne on aja-

tuksena perustaa yhteisöta-
lo, ja kyselylläni oli tarkoi-
tus selvittää, olisiko talolle 
kysyntää ja millaista toimin-
taa siellä voisi olla.
4. Olet juuri saanut 
vastaukset käsiisi. 
Mitä sieltä nousee 
ensisilmäyksellä esiin?

– Yhteisötalo on tervetul-
lut ja tarpeellinen. Asukkaat 
suhtautuvat siihen positiivi-
sesti tai melko positiivisesti. 
Avoin olohuone kaikenikäi-
sille nousee kyselyssä suo-
situimmaksi toiminnaksi. 
Toisena nousee kirpputori.
5. Millaisena paikkana 
jakomäkeläiset näkevät 
asuinalueensa?

– Luonto nousi positiivi-
siin asioihin, kauppa on hy-
vä ja peruspalvelut. Koulun 
rehtori sai erityismaininnan 
ja myös liikuntapalveluita 
kehuttiin. Toisaalta toivot-
tiin kahvilaa tai rauhallista 
savutonta tilaa perheille ol-
la. Pankki ja posti mainittiin 
monta kertaa toiveissa.
6. Tarvitseeko Jakomäki 
mielestäsi yhteisö-
taloa?

– Näkisin sen hyödyllise-
nä ihmisille, jotka haluavat 
kohdata toisiaan tai viet-
tää aikaa kodin ulkopuolel-
la. Kaikki eivät viihdy täällä 
olevissa pubeissa tai ravin-
toloissa. Talossa voisi olla 

mahdollisuus toimia vapaa-
ehtoisena, tarjota osaamis-
taan muille.
7. Missä vaiheessa hanke 
on nyt? 

– Neuvottelut tilan vuok-
rauksesta ovat loppusuo-
ralla. Sopimusta ei vielä ole. 
Jos ja kun tila saadaan käyt-
töön, alkaa remontti ja kun-
toon laitto.
8. Minne yhteisötalo tulee 
ja milloin se mahdollisesti 
aukeaa?

– Entiseen Spar-kaupan ti-
laan. Arviomme mukaan se 
voisi avautua ensi keväänä, 
ehkä maaliskuun paikkeilla.
9. Mitä taloon tulee?

– Tarkoitus on tehdä nel-
jä eri toiminta-aluetta. On 
olohuonemainen tila, missä 
saa keskustella, on kahvila, 
sitten on musiikki- ja tans-
sialue ja kuvataidealue sot-
kuisempaa tekemistä var-
ten.
10. Aiot ruveta bloggaa-
maan Jakomäestä. Milloin 
ensimmäinen blogiteksti 
ilmestyy?

– Se ilmestyy osoitteeseen 
www.jakomaenyhteisotalo.
fi . heti kun pääsemme lait-
tamaan tilaa kuntoon. Blo-
gi seuraa talohanketta ja voi 
sinne tulla muutakin juttua 
Jakomäestä.

Pirjo 
Pihlajamaa

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

 Opiskelija Jenni Tapionlinna törmäsi sattumalta Silmu-verkoston toiminnanjohtajaan, joka 
houkutteli opiskelijan mukaan hankkeeseen, jossa puuhataan yhteisötaloa Jakomäkeen.

Jakomäen yhteisötalo 
on askeleen lähempänä

Partiotoiminta on suositumpaa kuin vuosiin. Koudat-
lippukunnassa kaikki halukkaat eivät mahtuneet 
mukaan syksyn ryhmiin, sillä johtajista on pulaa.

Lippukuntamme Koudat pohti viime vuonna, kuin-
ka saisimme lisää Puistolan ja Tapanilan lapsia ja nuo-
ria innostumaan partiotoiminnasta. Kutsuimme par-
tiosta kiinnostuneita kavereita mukaan retkille, pys-
tytimme oman ravintolapäiväkojun ja järjestimme 
esikoululaisille partiopäivän. Hymyt olivat herkässä, 
kun kesän lopussa ilmoittautumisia partioon tulvi en-
nätysmäärin. Nyt painiskelemme kuitenkin toisenlai-
sen ongelman kanssa: Kaikki halukkaat eivät mah-
du mukaan toimintaan, sillä ryhmille ei riitä johtajia. 
Partio kaipaa aikuisia!

Partiotoiminta on vapaaehtoistyötä parhaimmasta 
päästä. Se tarjoaa mahdollisuuksia paitsi olla muka-

na lasten ja nuor-
ten harrastukses-
sa, myös kehittää 
itseään luonnos-
sa liikkujana, ryh-
mätyöskentelijä-
nä, johtajana ja ih-
misenä. Kaikenlai-
nen osaaminen ja 
osaamattomuus 
on partioon terve-
tullutta. Taitoa tär-
keämpää on olla 
valmis oppimaan 
uutta, yrittämään parhaansa ja ylittämään itsensä. 

Yhdessä eri-ikäisten kanssa toimiminen on partion 
suola. Vaikka aikuinen onkin partiossa ennen kaikkea 
jämpti tuki ja turva, saa roolin välillä kaikessa rauhas-
sa heittää nurkkaan ja hypätä täysillä mukaan seik-
kailun ja leikin pyörteisiin. Uusia elämyksiä on taa-
tusti tarjolla niin vasta-alkajalle kuin kokeneemmal-
lekin tekijälle.

Juuri sinä olet tervetullut mukaan, sillä partio kuu-
luu kaikille!

Partio antaa paljon – myös aikuiselle

Saila Karesniemi ja Roope 
Tanner riemukkaina 
johtajaretkellä.

VILI VEIJALAINEN

Verna Kirsi
viestintävastaava
Partiolippukunta Koudat ry

JENNI TAPIONLINNA

• Jenni Tapionlinna s. 
24.12.1985, Kuopio.

• Muuttanut Helsinkiin 
v. 2005.

• Asuu Jakomäessä 
kahden kaverinsa 
kanssa.

• Opiskelee Diakonia-
ammattikorkea-
koulussa. Valmistuu 
sosionomi-diakoniksi 
vuoden vaihteessa.

• Harrastukset käsityöt, 
tanssi, kirjoittaminen, 
valokuvaus.

• Elämän tarkoitus? 
Rakastaa ja olla 
rakastettu.

HENKILÖTIETO

Jenni Tapionlinnan opinnäytetyö on valmis marraskuun alussa. Tarkoitus on ladata se jakomäkeläisten 
luettavaksi yhteisötalon nettisivuille viimeistään ensi vuoden alussa.

Nuorisotalo siintää 
kahden vuoden päässä
  Viikki

Viikin uuden nuorisotalon rakentamishanke etenee päättäjien 
pöydällä. Viimeksi asiaa käsitteli kiinteistölautakunta.

Nuorisotalo löytyy talonrakennushankkeiden rakennusoh-
jelmasta 2013–2017. Rahaa talolle on osoitettu 2,5 miljoonaa 
euroa ja aikatauluun on merkitty, että rakennus on käyttöval-
mis syksyllä 2015. PP

Makkarat menivät sekaisin
Erä SOK:n X-tra Grillimakkaraa on vedetty pois myynnistä, 
koska tavallisen makkaran paketteihin on sujahtanut juusto-
makkaraa. Juustomakkarassa on maitoa, josta voi maitoal-
lergisille tulla allerginen reaktio. Muille kuluttajille tuottees-
ta ei ole haittaa.

Takaisinveto koskee 400 gammaisten pakettien tuote-erää, 
joissa viimeinen käyttöpäivä on 6.10.2013. Erää ehdittiin 
myydä viikon ajan S-ryhmän Prisma-, 
S-market-, ABC-, Sale- ja Alepa- sekä 
Sokos -myymälöissä. Lisätietoja voi kysyä 
Inex Kuluttaja neuvonnasta tai Viikin 
Elintarvike turvallisuus virasto Evirasta.

Pirjo Pihlajamaa

S
O

K

X-tra Grillimakkarapaketti 
näyttää tältä.
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, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Ihmettely, toivo, rakkaus 
ja rohkeus. Usko siihen, 

että elämän kipeyden 
keskellä kasvaa hiljainen 

luottamus.

Palmu ja omenapuu, ilta kulttuurien kohtaamisesta 
Malmin kirkolla ke 9.10. klo 18. Kertomus afrikkalaisen miehen matkasta Suomeen. 
Antti Sevanto ja Sakari Löytty välittävät tarinan siitä, mikä sai Jackson Ashipalan läh-
temään kotoaan ja mitä hän etsii elämässään. Iltatee.  

RAAMATTU-, RUKOUS- JA LÄHETYS-
PIIRIT
Ryhmät ovat kaikille avoimia. 
Malmin kirkolla:
Rukoile kiittäen -ryhmä ma klo 18.
Kuurojen raamattupiiri ti klo 17, 8.10., 5.11. ja 3.12. 
Miesten laulu- ja rukouspiiri joka toinen ti klo 19. 
(15.10.).
Päiväraamattupiiri to klo 14-15.30. 
Äitiraamis to klo 17.30-19, 3.10., 7.11. ja 12.12. 
Lastenhoito on järjestetty.  
Lähetyspiiri joka toinen to klo 17. (3.10.)
Pihlajamäessä ja Pihlajistossa:
Rukousryhmä kirkolla ma klo 18. 
Naisten raamattupiiri Pihlajiston srk-kodilla joka 
toinen ma klo 18. (14.10.). 
Lähetyskerho kirkolla joka toinen ma klo 16. 
(7.10.) 
Puistolassa ja Tapulissa:
Miestenpiiri Puistolan kirkolla to klo 18.
Raamattu- ja rukouspiiri Tapulin srk-kodilla ke klo 18.  
Lähetyspiiri Puistolan kirkolla kuun 1. ma klo 18.30.
Pukinmäessä:
Israel-illat Portissa* ti klo 18, 22.10., 19.11. ja 
17.12. 
Ilosanoma -raamattupiiri Portissa* ti klo 19, 
8.10., 5.11. ja 3.12. 
Hengellisen matkakumppanuuden piiri srk-kodilla 
joka toinen ke klo 18. (9.10.). 
Siltamäen seurakuntakodilla: 
Lähetysillat ti klo 18. 15.10., 12.11. ja 10.12. 
Viikin kirkolla:
Kristilliset Invalidit ry:n raamattupiiri ma klo 
18–19.30, 14.10., 11.11., 9.12.
Missiokerho joka toinen ma klo 18. (14.10.).  
Kädentaitoja ja askartelua lähetyksen hyväksi. 

KÄDENTAITOJA
Kutomakerho Portissa* Pukinmä-
essä ma klo 18, Puistolan kirkolla 
ke klo 18.30, Tapanilan kirkolla 
ke klo 18 ja Kiillekuja 3, kerho-
huone ma klo 18.
Käsityökerho Pihlajiston srk-kodilla  
joka toinen ti klo 13. (15.10.).
Nikkaripiiri Pukinmäen Pajalla ke 
klo 18.30-20.30 
Puikoissa-piiri Portissa* Pukin-
mäessä ke klo 18. 
Nikkaripiiri Pajalla Pukinmäessä 
ke klo 18.30.
Isä-lapsi -puupajakerho Kiillekuja 
3 kerhohuone, to klo 18 (24.10.- 
28.11.). Lasten ikäsuositus yli 4 v. 
Tehdään joululahjoja. Ilm. Jukka 
Holopainen p. 050 444 4376.
*Portti, Säterinportti 3 A

LIIKUNTAA
Naisten liikunta Puistolan kirkolla 
ti klo 19.
Gospelbic Puistolan kirkolla pe klo 
17.30.
Naisten jumppa Tapanilan kirkolla 

Perhesähly huoltajan seurassa 
Tapanilan kirkolla ke klo 18.
Kevytliikunta Tapulin seurakunta-
kodilla ti klo 13.45, 8.10.,  22.10., 
5.11. ja 19.11.
Lähiöjumppa Pihlajamäen kirkolla 
ma klo 14.30 ja tuolijumppa pe 
klo 10.30.

Puistolan kirkon 
liikuntasaliin ulkoa 
vievä portaikko on 
säiden armoilla.

Sade vihmoo ovelle asti ja 
toisinaan puiden lehdet 
onnistuvat tukkimaan sade-
vesikaivon niin, että tasan-
teelle kertyy vettä ja rapaa.
Rapaa kulkeutuu sitten 
myös sisään, jos ovea käyte-
tään.

Moni puistolalainen on it-
sekseen pohtinut, eikö por-

taikkoon saisi suojaavaa ka-
tosta. Pastori Torsti Paijola 
antoi toiveen seurakuntayh-
tymän kiinteistötoimistolle 
pohdittavaksi.

– Kävin juuri viime viikol-
la siellä paikan päällä kat-
somassa ja kyllä se niin on, 
ettei siihen katosta saada. 
Portaikon yläpuolella oleva 
voimistelusalin ikkuna on 
niin matalalla, ettei katok-
sen rakentaminen onnistu 
sen ja rappusten väliin, työ-
päällikkö Esko Kuutti seu-
rakuntakyhtymän kiinteis-

tötoimistosta toteaa.
Kuutti ei sinällään pidä 

ongelmaa kovin häiritsevä-
nä, koska liikuntasaliin kul-
jetaan enimmäkseen sisä-
kautta, eikä näitä ulkopor-
taita.

Ulkokautta sisäänkäyntiä 
käytetään lähinnä erilaisten 
tapahtumien, kuten Puisto-
lan vuosittaisen taidenäytte-
lyn aikaan.

Teija Loponen

Vesi pääsee 
vapaasti 

liikuntasalin 
avoimeen 

portaikkoon ja 
toisinaan kertyy 

alatasanteelle 
lammikoksi.

TEIJA LOPONEN

Katoksen laittaminen 
on mahdotonta

 SUOMEN KAUKALOPALLOLIITOLLA ja sen jäsenyhdistys Helsingin 
kaukalopallolla on meneillään muheva riita, jonka jäljet johtavat Malmille siinä 
mielessä, että ilmiriidan yhtenä osapuolena on malmilaisyrittäjä Teuvo ”Bewe 
Sport” Ulander.

Toiminnan miehenä tunnettu Teukka on pistänyt tuulemaan, 
lakkauttanut vetämänsä Helsingin Kaukalopallon ja perustanut uuden 
kaukalopalloyhdistyksen, jonka hän aikoo pitää erillään kattojärjestöstä.  
Helsingin yhdistyksessä on paljon jäseniä, ja tilanne saattaa johtaa uuden 
kattojärjestön syntymiseen.

Jäsenet ovat tilanteesta puulla päähän lyötyjä. Tässä juttuvinkki jollekin 
isommalle medialle, sillä vaikka Lähitiedon toimitus on pieni ja ketterä, eivät 
rahkeet juuri nyt riitä asian pöyhimiseen. 

 TOIMITUKSEMME ON SAANUT myös useita juttutoiveita tilanteesta, jossa 
yksi kutojamummo myy Malmin putkessa tuoretta Helsingin Sanomat -lehteä 
eurolla. Pyydämme asian havainneita ottamaan yhteyttä suoraan Helsingin 
Sanomiin.

PP

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

  Puistola

Helsingin kaupungin ra-
kennusvalvontavirasto teki 
toukokuussa tarkastus-
käynnin Teerisuontiellä ole-
valle asuintontille ja totesi 
taloyhtiön kaataneen ase-
mapiirrokseen merkityt 
puut omin luvin.

Salasavottaa tehnyt Hel-
singin kaupungin asunnot 
Oy sai velvoitteen istuttaa 
kaatamiensa suurten puiden 
tilalle uudet heinäkuun lop-
puun mennessä. Koska näin 
ei tapahtunut, velvoitti ra-
kennusvalvonta tontin hal-
tijaa istuttamaan puut sa-
kon uhalla.

Helsingin kaupungin 
asunnot Oy antoi elokuun 
lopussa vastineen, jossa ker-

toi yhtiön jääneen käsityk-
seen että sen rakennusval-
vonnan kanssa käymä pu-
helin- ja sähköpostiviestitte-
ly riittää selvitykseksi.

Yhtiö liitti vastineeseen 
elokuun puolivälissä tehdyn 
pihakatselmuksen tulokset 
asemapiirroskuvineen. Ku-
vaan oli rastitettu puuttu-
vat puut. Rastilla merkityt 
kymmenen puuta oli pois-
tettu tontilta yli 10 vuotta 
sitten. Ympäröidyllä rastil-
la merkityt viisi puuta oli ta-
loyhtiön mukaan kaadettu 
maan painumisongelmien 
vuoksi vuonna 2012. Yhtiö 
uskoi saman syyn olleen ai-
emmankin puidenkaadon 
takana.

”Maan painumien takia 
puut kallistuvat ja aiheut-
tavat sekä kaatumisvaaran, 
että haittaavat viereisten 
parkkipaikkojen käyttöä ja 
kunnossapitoa”, yhtiö kir-
joitti ja kertoi ryhtyvänsä pi-
ha-alueiden peruskorjauk-
seen, joka toteutuu vuonna 
2015. Vaadittavat puunistu-
tusluvat yhtiö lupasi hank-
kia silloin.

Asiaa puinut rakennus-
lautakunta päätyi velvoitta-
maan asunto-osakeyhtiötä 
istuttamaan asemakaavan 
mukaiset puut 1.11.2015 
mennessä juoksevan sakon 
uhalla.

Pirjo 
Pihlajamaa

Kaupungin oma asuntoyhtiö on pistänyt puuta 
luvatta nurin Teerisuontiellä. Nyt Helsingin rakennus-
valvonta uhkaa asuntoyhtiötä sakoilla.

Salasavotasta tuli ukaasi
π Ala-Malmi
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HELSINGIN KOTISEUTUPYÖRÄILYREITIT

Helsingin kotiseutupyöräi-
lyreittien on tarkoitus kan-
nustaa omatoimiseen lähi-
liikuntaan. Reitit esittelevät 
eri kaupunginosien histori-
aa, luonto- ja kulttuurinäh-
tävyyksiä sekä tekevät 
tutuksi kaupungin eri aluei-
den ominaispiirteitä. 

Reittien pituudet on mer-
kitty karttoihin ja ne vaihte-
levat 10:stä 20:een kilomet-
riin. Kartoista löytyy myös 
kahvittelupaikkoja.

Koillis-Helsingin reitit tu-
tustuttavat Viikkiin ja Pihla-
jamäkeen, Pukinmäkeen ja 
Malmiin, Tapanilaan ja Sil-
tamäkeen sekä Jakomäkeen 
ja Puistolaan. 

Viikki–Pihlajamäkikier-
ros on 17 kilometriä pit-
kä ja kiertää Viikin van-
halta kartanolta yliopiston 
rakennusten ja ekologisten 

talojen ohi Viikin paanu-
kirkolle, sieltä Pihlajamäen 
Aarnikanmäkeen ja hiiden-
kirnuille. Matka jatkuu Pih-
lajiston kautta Vantaanjoen 
varteen ja sitä pitkin Vii-
kinrantaan ja Vanhankau-
punginlahden lintutorneil-
le arboretumin halki kohti 
Gardeniaa.

Pukinmäen–Malmin kier-
ros on 18 kilometriä pitkä 
lähtien Pukinmäen karta-
nolta Vantaanjoen rantaa 
Pukinmäen korkeimmalle 
kohdalle, Pukinmäen lii-
kuntapuistoon, Malmin sai-
raalan ja kirkon ohi Mal-
min keskustan rakennuksiin 
tutustumaan ja sieltä Mal-
mitalon kautta Longinojan 
vartta Malmin lentokentäl-
le. Matka jatkuu Sepänmä-
keen, hautausmaalle sekä 
Latokartontien varren van-

hoja rakennuksia ihaile-
maan ja takaisin kohti 
Pukinmäen vanhoja raken-
nuksia.

Tapanilassa ja Siltamäessä 
kierros on 17 kilometriä pit-
kä lähtien Tapanilan ase-
malta torille ja sieltä Van-
han puustellinmetsän kaut-
ta Siltamäen aluepuistoon, 
Kirkonkyläntien vanhan sil-

lan luo, mutkien kautta 
takaisin Tapanilaan ja Fall-
kullan kotieläintilan nurkil-
le.

Neljäs kierros vie 14 kilo-
metrin lenkille Jakomäestä 
Slåttmossenin kautta Van-
halle Porvoontielle, Puisto-
lan kirkolle ja VPK:lle sekä 
vanhoja alueen rakennuksia 
katsomaan. Puistolasta jat-
ketaan eteenpäin Aurinko-
mäkeen, Tattarisuolle, ja 
lentokentän laitaa Alppiky-
län ohi Jakomäen kallioiden 
luo. 

Kaikista reiteistä on sekä 
kartta että kohdeselostus, 
jotka voi tulostaa itselleen 
netistä. Painettuja kotiseu-
tupyöräilykarttoja on jaossa 
erilaisissa liikunta- ja kult-
tuuritapahtumissa.

Teija Loponen

Liikuntavirasto on julkistanut päivitetyt Helsingin kotiseutupyöräily-reittikartat 
osana toissa viikolla vietettyä Liikkujan viikkoa.

Reittikarttoja on laadittu koko Helsinkiin yhteensä 27.  Koillis-Helsingissä niitä 
on neljä ja muutama muu reitti kulkee ihan naapurissa.

Kotiseutupyöräilyn 
reittikartat uudistettiin

Pukinmäen kartano on yksi Malmi-Pukinmäkikierroksen tutustumiskohteista.

 
  1.  Kivikaupungin puutalokierros 
  2.  Etelä-Helsingin kierros 
  3. Töölön kierros
   4.  Kallion ympäri 
  5.  Patsaskierros
   6.  Lauttasaaren kierros 
  7.  Munkan kierros
  8.  Haagan kierros
   9.  Pitäjänmäen-Munkkivuoren kierros
  10.  Malminkartano-Kannelmäki kierros
   11. Pasilan-Vanhankaupungin kierros
   12. Vanhankaupungin-Oulunkylän kierros
   13. Maunulan-Pakilan kierros 
  14. Haltialan kierros
   15. Viikin-Pihlajamäen kierros
   16. Pukinmäen-Malmin kierros  
   17. Tapanilan-Siltamäen kierros
   18. Jakomäen-Puistolan kierros
   19. Herttoniemen-Kulosaaren kierros
   20. Laajasalon kierros   
  21. Marjaniemen-Roihuvuoren-Tammisalon 
   kierros
   22. Myllärin kierros Puotinkylän kartanolle
   23. Kontulan-Vesalan-Kivikon kierros
   24. Vartiokylänlahdelta Porvarinlahdelle 
   kierros
   25. Etelä-Vuosaaren kierros
   26. Laajalahden ympäri
   27. Vanhankaupunginlahden kierros

Reittien 
pituudet on 

merkitty 
karttoihin ja 

ne vaihtelevat 
10:stä 20:een 

kilometriin. 

TEIJA LOPONEN
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Valitse tallisi oikein - AD Autokorjaamo
Viinikka tarjoaa kaikille lokakuussa

määräaikaishuollon teettäneille
HD Car DVR -autokameran + 16 Gt:n

muistikortin kaupanpäälle

(OVH 129 €, rajoitettu erä).

Autokorjaamo Viinikka - 
Ammattitaitoista autohuoltoa 

henkilö- ja pakettiautoihin 
Helsingin Heikinlaaksossa

ja Vantaan Korsossa.
Aina lampun vaihdosta moottoriremontteihin.

Heikinlaakso
Puh. 029 300 5500

heikinlaakso@autonkorjaus.net
Sienitie 34, 00760 Helsinki

Avoinna ma-pe klo 7:30 – 20.00, la 09 - 15.00

Korso
Puh. 029 300 5501

korso@autonkorjaus.net
Uranuksenkuja 1e, 01450 Vantaa

Avoinna ma–pe klo 08-17.00

VARAA AIKA AUTOLLESI JA TALLENNA JATKOSSA HUOLETTOMAT 
KILOMETRIT SUUREN MAAILMAN TYYLIIN

www.autonkorjaus.net
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VS

KAJAANI

KIEKKO-VANTAAKIEKKO-VANTAA
HokkiHokki

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 13 €, Lapset 8 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät, 

invalidit, opiskelijat 10 € (Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)  
VIP-KLUBI -lippu 80 € (sis. pääsylipun otteluun, ruoan ja juomat Vip-klubilla)

Aitio (Hinta neuvotellaan erikseen)
Perhelippu 1: Kaksi aikuista ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 35 €
Perhelippu 2: Yksi aikuinen ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 22 €

Klo 18.30  VALTTI AREENA
Perjantaina 4.10.

Loviisan liikuntahallin tun-
teikkaalla areenalla kohdat-
tiin ruotsalaisväreissä, koti-
joukkueen keltaiset vastaan 
Mosan siniset. Käytännössä 
keltapaidat juoksivat koko 
ottelun askeleen jäljessä 
tapanilalaisia. Kuvaavasti 
Erä meni jo 9 pelisekunnin 
jälkeen Aaron Fagerholmin 
maalilla 1–0 johtoon. Ja 
lisää seurasi, Erä vei avaus-
erän 5–0.

Mosalaisukkonen pau-
hasi myös toisessa erässä 
7–2 lukemin. Päätöseräs-
sä meno vähän rauhoittui, 
se päättyi sinipaidoille 4–2. 
Parasta oli se, että Erä antoi 
vahvan näytön kattavuu-
destaan. Ennätykselliset 16 
maalia jakautuivat 10 erä-
läisen kesken.

Loviisan räiske oli muu-
tenkin jännä tilastomielessä. 
Erä pelasi 350. liigaottelun-
sa, ja pinnoja on kertynyt 
yhtä monta. Voiton riemuja 
on kertynyt 165, ja tappion 
karvaita kalkkeja tasan sa-
man verran. 20 kertaa Erä 
on päätynyt tasapeliin. Ei-
kä tässä vielä kaikki. Kuin 
noiduttuna Erän tehtyjen ja 

Tapanilan Erä kuskasi  viime lauantaina ydinvoimalakaupunki Loviisaan tukun 
lisää virtaa. Erä mellasti ukkosen lailla pyörittäessään isäntäjoukkue Loviisan 
Toria. Lopputuloksena oli Erän murskavoitto 16–4!

LVI-FIX Ky

Puh. 040 746 8532

LVI-työt
Kylmäasennukset
Ilmalämpöpumput
Ilmavesilämpöpumput

Esim.

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna

1580€

Syystarjoukset
MPS Atleticon tiimi ei tulevaisuudessa 
hyvällä muistele syyskuisia otteitaan. Jouk-
kue oli vielä kolme-neljä kierrosta ennen 
sarjapäätöstä vahvasti kiinni noususta 
Kakkoseen. Yllätystappiot Lahen Pojille ja 
Kontulle vesittivät unelman. Takapakkia 
hyvästä sijoituksesta tuli sunnuntaina Rii-
himäellä 2-tappion myötä. Alku näytti vie-
lä lupaavalta, kun Janne Hampaala puski 
atleetit 12. minuutilla 1–0 johtoon. RiPS 
tasoitti ennen taukoa 1–1, ja korjasi potin 
89. minuutin 2–1 voittomaalillaan. 

Atletico on nyt lohkossaan neljäs ja voi 
jopa vielä tipahtaa viidenneksi, jos häviää 
ensi sunnuntaina Vuosaareessa.

PuiU:n seikkailusta Hankoon ei vanhan 
sanonnan mukaisesti jää mitään kerrotta-
vaa jälkipolville. Isäntä FC HIK latoi 9–0 
voiton.

Malmin Palloseuran edustusjoukkue an-
toi itsestään lauantaina hyvän kuvan kau-
den viimeisessä kotiesiintymisessään Mo-
san nurmella. Lohkon ylivoimainen ykkö-
nen ja sarjanousija FC Myllypuro joutui 
väkevästä aloituksestaan huolimatta tyyty-
mään malmilaisten kanssa 2–2 tasapeliin. 

Myllikkäläiset olivat alussa mennä meno-
jaan siirryttyään nopeasti 2–0 johtoon, ja 
myllytys jatkui. Mutta MPS:n Jaakko Lin-
koheimo onnistui paukauttamaan 2–1 
kavennuksen ensi jakson lopulla. Ottelun 
luonne muuttui, kotijoukkue kävi kovaan 
takaa-ajoon. 
Toisella jaksolla MPS:n Niko Leppäkorpi 
chippasi taidokkaasti pallon Myllypuron 
maalin oikeaan yläkulmaan, 2–2. Tämän 
jälkeen kummallakin joukkueella oli pai-
kat jopa tehdä voittomaali. MPS poimi 
yritteliäällä otteellaan hienon ja ansaitun 
pinnan sarjanousijalta.

Sarja päättyy. Tulevana viikonloppuna 
pelataan viimeiset ottelut seuraavasti: lau-
antaina klo 13.00 PuiU isännöi Honka/3:a 
Puistolan Koudan hiekalla. MPS edustus 
pelaa samanaikasesti Lohjalla LoPa:a vas-
taan. MPS/Atletico Malmin kausi saa 
sinettinsä sunnuntaina klo 13.00 Vuosaa-
ren Kartanon kentällä, jolloin se kohtaa jo 
sarjanousunsa varmistaneen FC Viikin-
git/2:n.

Heimo 
Laaksonen

Miesten salibandyliiga

Erä mellasti ukkosen
lailla Loviisassa

Jere Oksanen kartutti Loviisassa Erän maalitiliä kahdesti. Lisäksi hän kirjasi 
itselleen yhden syöttöpisteen. Kuva Indians-ottelusta.

MIKKO HYVÄRINEN 

Jalkapallo Kolmonen

Atletico ja PuiU syysterässä,
MPS edustus sinnikkäänä
Syksyn ja väsymisen 
merkit näkyvät 
Kolmosen sarjojen 
joukkueissamme. 
MPS/Atletico Malmin 
syyskuu on ollut synkkä, 
sunnuntaina joukkue 
jatkoi alamäkeään 
häviämällä Riihimäen 
Palloseuralle 2–1. 

PuiU teki lauantaina 
”pakollisen” reissun 
Hankoon, jossa isäntä 
FC HIK pöllytti 
puistolalaisia 9–0 
murskaluvuin. MPS 
edustus puolestaan 
haluaa nostaa sarja-
sijoitustaan loppuun 
asti, sarjanosuija FC 
Myllypuro joutui Mosan 
nurmella tyytymään 
2-2 tasapeliin pirteiden 
malmilaisten kanssa.

päästettyjen maalien sum-
ma on sama, 1844 kumpaa-
kin. Erää voi todella pitää 
pitkässä juoksussa tasapai-
noisena joukkueena!

Loviisan poikkeuksellisen 

juhlan jälkeen palaa arki. 
Kolmen ottelun jälkeen Erä 
keikkuu puhtaalla voittoti-
lillään salibandyliigan kär-
kenä. Vastusten kovetessa 
Erällä on nyt hyvää aikaa 
harjoitella ja hioa kuvioi-

taan vieläkin paremmiksi. 
Seuraava ottelu on näet 
Mosahallissa vasta ensi vii-
kon perjantaina, 11.10. 
klo18.00, jolloin vastassa on 
jyväskyläläisvieras Happee.

Heimo Laaksonen

KORISTA ELÄMÄÄSI

Koripalloryhmiä 6 18 vuotiaille tytöille ja
pojille harrasteryhmiä aikuisillepojille, harrasteryhmiä aikuisille.
1 6 vuotiaille palloiluliikkaritoimintaa.
Kaikkiin ryhmiin ilmainen kolmen viikon
tutustumisjakso.

www.pakilanvisa.fi
Tutustu tarjontaan netissä:
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KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

PUKINMÄKI
Eskolantie 2, 00720 Helsinki
puh. 020 734 9199
arsi.kovanen@k-market.com

PALVELEMME:
MA–LA 6.30-23
SU 9-23

TUOREIMMAT TARJOUKSET
K-market PUKINMÄESTÄ!

Tarjoukset voimassa to-la 3.–5.10.2013,
 ellei toisin mainita

299
199

999

799

899

1999

2399
100 g
(29,90 /kg)

100 g
(19,90 /kg)

kg

kg

kg

kg

kg

kg

GRAAVILOHI-
SIIVUT

JOKIRAPU- ja 
LOHIHERKKU 
SALAATIT

Leppäsavustettu
KIRJOLOHI

Tuore
KAMPELA-
FILEE
Hollanti

Savustettu
SILAKKA

Tuore
KUHAFILEE
Viro

Tuore
AHVEN-
FILEE
Suomi

Talon tapaan vain 

K-market Pukinmäestä!

Uunituoretta!

Nyt sitä taas saa!

999 1199
899 899

1299 999

1199 199

kg kg

kg kg

kg kg

kg kg

Hirvi-possu
JAUHELIHA
50% possua, 50% hirveä, 
Suomi

Naudan
OSSO 
BUCCO
Suomi

Murea naudan
SISÄPAISTI
Saksa

HÄRÄN 
HÄNNÄT
Suomi

WIENERLEIKE 
TALON 
TAPAAN
porsaan fi leestä

Naudan
KIELI
Suomi

Naudan luullinen
LAPA
keittolihaksi, Suomi

Nyt meiltä myös: 
Naudan
RUSTO- ja 
YDINLUITA 
KOIRILLE

alk.

LIHAMESTARILTA:

KALAMESTARILTA:

499Tuore perattu
MUIKKU
Puruvesi

1499
kg

Tuore ruodoton
LOHI-
MEDALJONKI

Tervetuloa ostoksille 

uuden ilmeen saaneeseen 

lähikauppaamme!

-Arsi ja Jenni
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Mosan kisällit esiintyvät Tapanilan Työväentalolla. Vasemmalla Ilpo Rossi, 
joka kertoi Tiistaikerhossa 17.9. sukututkimuksesta. 

TIMO UOTILA

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.

 Lähitieto lehdessä käsiteltiin 
(18.9.2013) Malmin lentokentän tule-
vaisuutta ja mahdollisuuksia rakentaa 
alueelle lisäasutusta lentokenttätoimin-
nan silti jatkuessa. Jutussa kirjoitettiin, 
että melusäännökset eivät ole este 
rakentamiselle ja että lentotoiminnan 
jatkuessa "viihtyvyysarvot lentokentän 
alueen laidoilla voivat olla myös positii-
viset". 

Lähialueella asuvana on kyllä mahdo-
tonta keksiä, mitä nämä positiiviset vai-
kutukset voisivat olla. Asumme itse Vii-
kissä, ja Malmin lentokentän aiheut-
tamat meluhaitat ovat täällä valtavat. 
Kesäaikaan asuinviihtyvyys on alueel-
la nollassa, kun elämää häiritsee jatku-
va lentomelu. Koneet saavat lentää Vii-
kinkin alueella niin matalalla kuin tah-
tovat, sillä lentokorkeudelle ei ole mi-
tään minimirajoja, koska alue voidaan 
luokitella nousu- ja laskeutumisalueek-

si. Koneet lentävätkin todella matalalla, 
ja melu asunnoissa sisällä on todella ko-
vaa, ulkona kuuluvasta pauhusta puhu-
mattakaan. 

Lentomäärät ovat myös huikeita, ko-
neita ei lentele harvakseltaan, vaan kesä-
aikaan koneiden ylilento on lähes jatku-
vaa, kestäen aamuseitsemästä iltakym-
meneen.  Tässä valossa väitteet siitä, että 
lentotoiminta lisäisi alueen viihtyvyyttä 
kuulostaa tuulesta temmatulta. Monet 
alueen asukkaista ymmärtävät kyllä ha-
lun säilyttää historiallinen lentoasema, 
mutta sen aiheuttamat meluhaitat ovat 
niin suuret, että asuinviihtyvyys menee 
edelle. Moni on sitä mieltä, että lento-
toiminnan saastuttavuus ja etenkin me-
luhaitat olisi hyvä siirtää kauemmas ti-
heän asutuksen alueilta. 

Matias

Lentokentästä

 Mosassa kelpaa olla oloneuvos. Ei 
tule aika pitkäksi edes keskellä päivää. 

Meillä toimivat nimitäin sellaiset jär-
jestöt kuin Tapanilan Eläkkeensaajat ja 
Kotien Puolesta, jotka ovat järjestämäs-
sä pelkästään alkaneen lokakuun aika-
na 14 tilaisuutta Tapanilan kunnianar-
voisalla Työväentalolla, Sompiontie 4. 

En ole tyhmyyttäni ollut kunnolla sel-
villä tästä runsaasta ja monipuolises-
ta toiminnasta, kunnes pyysivät minua 
esiintymään. Ennen omaa esitelmää-
ni menin tutustumaan paikalle tiistaina 
17.9. ja yllätyin kerta kaikkiaan. Kuu-
lin Ilpo Rossin mielenkiintoisen ja asian-
tuntevan selvityksen sukututkimukses-
ta. Rossilla oli paljon kerrottavaa esi-
isistään ja –äideistään Rautalammin 
suunnalta. Tarjolla oli myös korkealaa-
tuisia musiikkiesityksiä ja yhteislaulua. 
Väkeä oli puolen sataa ellei enemmän-
kin. 

Oman esitelmäni aiheeksi olin ilmoit-
tanut hätäpäissäni ”Minun Mosani”. 
Mutta mikäpä minä olen kertomaan 
Mosasta joukolle, jossa oli monta Ta-
panilassa syntynyttä ja koko ikänsä asu-
nutta. Meikämies on mosalainen vasta 
vuodesta 1991. Pääsin kuitenkin levei-
lemään, että asuin Tapanilan naapuris-
sa Puistolassa yli 20 vuotta 1960-luvun 
alkuvuosiin saakka. Enemmän kuiten-
kin kerroin lehtimiehen ja ”radioakti-

vistin” urastani. Esitin näytteitä radio-
ohjelmasarjastani ulkosuomalaisten pa-
rissa. Olen tehnyt haastatteluja kaikissa 
maanosissa paitsi Etelämantereella. Pa-
nin myös tuottajana alulle Yleisradion 
venäjänkieliset radiolähetykset vuodes-
ta 1990. Nyt ex-yleläisenä lähetän ra-
dioraportteja Australian ja Kanadan ra-
dioille ja kirjoitan mm. ulkosuomalais-
lehtiin. 

Timo Uotila

Tapanilan Eläkkeensaajien ja 
Kotien Puolesta ohjelmaa 
lähipäiville: 

Torstai 3.10. klo 11 Tuolijumppaa, ta-
sapainoharjoittelua, sisä-boccia-pelaa-
mista ja pelikerho. 

Sunnuntai 6.10. Kylpylämatka Spa 
hotell Laine, EKL:n Helsingin Piiri mu-
kana toritapahtumassa 6.10. klo 10. 
Musiikkiesitys Virran Viemää 6.10. klo 
17.30.

Tiistai 8.10. Tiistai kerho. Vetäjänä 
Anneli Jauhanen klo 11.30. 

Torstai 10.10. Tuolijumppaa, tasapai-
noharjoittelua, sisä-boccia-pelaamista ja 
pelikerho klo11. 

Lisätietoja: http://tapanilan.elakkeen-
saajat.fi /tapahtumat/ 

Tapanilan eläkeläisillä 
runsaasti ohjelmaa

Koripallo hakeekin monipuoli-
suudessaan vertaistaan harrastus-
ten viidakossa. Tutkimusten 
mukaan kaksi tuntia liikuntaa päi-
vässä pitää lapsen ja nuoren kun-
nossa. Koripalloharrastuksen 
parissa liikunnalliset perustaidot, 
juoksu, hypyt ja kehonhallinta, 
yhdistyvät taiturimaiseen pallon-
käsittelyyn. Ja liikkumistaitojen 
lisäksi harjoituksissa tutustutaan 
joukkuekavereihin.  Joukkuelaji 
takaa kavereita ja mielekästä teke-
mistä lapsille ja nuorille myös kas-
vun ja kehityksen vaikeina aikoi-
na.

Pakilan Visa toimii Pohjois- ja 
Koillis-Helsingin alueella yleisseu-
rana, jonka koripalloharjoituksis-
sa innostuneet ja koulutetut val-
mentajat opastavat lapsia ja nuo-
ria ilman verenmaku suussa ta-
pahtuvaa kilpailua.

Liikunnan riemua tarjotaan kai-
kenikäisille ja –tasoisille liikkujil-
le. Koripalloryhmissä on tilaa uu-
sille 6-18 -vuotiaille harrastajil-
le. Erityisesti toimintaan etsitään 
mukaan 1-3.luokkalaisia tyttöjä 
ja poikia. 

Heikki Suomi
Pakilan Visan koripallojaoston pj

Pallontavoittelua 
Mikroturnauksessa.

Koripallo

Visa toimii 
koillisessakin
Suomen koripallomaa-
joukkueen hienot otteet EM-
kisoissa Sloveniassa ovat 
saaneet aikaan melkoisen 
korisbuumin. 

Lisätietoja ja harjoitusajat: 
www.pakilanvisa.fi /koripallo.



Koillis-Helsingin Lähitieto 2.10.2013  15

 Pukinmäen sos.dem. yhdistys jär-
jesti 19.9. kansalaistilaisuuden ”koh-
tuuhintainen asuminen Helsingissä”. 
Aiheesta alusti apulaiskaupungin-
johtaja Hannu Penttilä.

Vaikka kaupunki omistaa suurim-
man osan maasta, sen vaikutuskei-
not ovat rajalliset tilanteessa, jossa 
väestön kasvu muun muassa koti-
maisen ja  maahanmuuton myötä on 
ennätyksellisen nopeaa. Viime vuo-
sina Helsingin asuntotuotanto on 
jäänyt merkittävästi jälkeen 5.000 
asunnon vuositavoitteesta. Näin on 
syntynyt asuntojen kysynnän ja tar-
jonnan ristiriita, jota nyt koetetaan 
kaikin keinoin ottaa kiinni. Asunto-
tuotantoa onkin saatu lisättyä, mut-
ta ei riittävästi. Valtaosa rakennut-
tajista on yksityisiä toimijoita, joil-
le kaupunki vuokraa tai myy maa-
ta edullisin ehdoin. Kaavoitettavista 
tonteista on kuitenkin pulaa ja Pent-
tilä kehottikin kaikkia esittämään 
uusia alueita, joita voisi kaavoittaa 
asuntotuotantoon. 

Tällä hetkellä alueiden kaavoituk-
sessa noudatetaan periaatetta, jonka 
mukaan tuotannosta 20 % tulisi ol-
la Arava-rahoitettuja vuokra-asun-
toja, 40 % Hitasja asumisoikeus-

asuntoja ja 40 % kovan rahan asun-
toja. Asuntotuotannon taustalla on 
monia toimijoita, joiden toimintaa 
ohjaa merkittävä, vähintään 6 %:n 
tuottotavoite. Monien aiemmin ns. 
yleishyödyllisten rakennuttajien 
tuottotavoitteet ovat vuosien varrel-
la nousseet merkittävästi. Asumisen 
hinta on noussut tästä sekä tarjon-
nan niukkuudesta johtuen. Nyt kai-
vataan erityisesti kaupungin omaa 
tuotantoa, myös valtion omistaman 
Kruunuasuntojen mukaantuloa odo-
tetaan. 

Penttilä ei anna valtiolle synninpääs-
töä, vaan katsoo valtion olevan eri-
tyisen ahne maapolitiikassa, jossa 
tavoitteena on mahdollisimman 
hyvän tuoton saaminen Senaattikiin-
teistölle maan myynnistä. Tämä on 
osaltaan vaikeuttanut kaupungin 
tilannetta rakennusmaan hankkimi-
seksi kohtuuhintaan.

Mikä sitten on kohtuuhintais-
ta asumista? Nykyisessä tilanteessa 
Penttilä määritteli tasoksi noin 11–
12 e /m2. Tähän päästään kaupun-
gin keskimäärin vuokra-asunnoissa 
senkin jälkeen kun vuokratasoa on 
tasattu eri alueiden kesken. Ääriesi-

merkkinä ovat jopa 20 euron neliö-
vuokrat, joita tarjotaan hyvillä pai-
koilla asuntopulasta kärsivässä pää-
kaupungissamme. Penttilä myön-
si, että monin paikoin vähävaraisten 
asumista maksetaan merkittävässä 
määrin myös asumis- ja muuna tuke-
na kaupungin kassasta. 

Vaikea tilanne on muodostunut 
vuosien varrella ja sen korjaaminen 
ei käy pikaisesti. Nyt tarvitaan tar-
jonnan lisäämistä. Se edellyttää kaa-
voituksen nopeuttamista ja erityises-
ti kaupungin oman tuotantovolyy-
min nostamista.

Reijo Vuorento
Pukinmäen sosdem. yhdistyksen pj

Kohtuuhintaiseen asumiseen!

Hannu Penttilä vieraili 
Pukinmäessä.

Kissa metsällä
Kulkukissa iski Tapanilassa. Ensin se 
onnistui huitaisemaan rastasta niin, 
ettei lintu enää päässyt lentoon. Rampa 
lintu oli helppo saalis ja pian kissa jo 
kuljettikin päänsä menettäneen linnun 
marjapensaan alle piiloon. 

KUVA JH

Kiitos 
pienen 
pojan 
auttajille

 Lämpimät kiitokset kah-
delle miehelle, jotka pysäyt-
tivät autonsa ja riensivät 
välittömästi apuun, kun 
5-vuotias poikani kaatui 
pyörällä maahan Siltamäen 
ala-asteen edessä 26.9. ja 
loukkasi kasvonsa. Autoitte 
pyörämme sivuun ja tarjo-
sitte kyydin Suutarilan ter-
veysasemalle, jossa saimme 
myös hyvää ja ystävällistä 
hoitoa. Kyllä lämmitti miel-
tä, että saimme apua hädän 
keskellä.

Leena Pohjonen

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€

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

Helsingin Ympäristöpalvelu Oy   0400 606093

www.kukkahuonekastanja.fi
Puh. 09-345 2330

Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki
Meille Puistolaan pääset kätevästi bussilla ja junalla.

Tervetuloa!

kukkahuonekastanja@elisanet.fi
Avoinna ark.10-18, la. 9-15, su suljettu

DURANCE - luonnonraaka-aineista
valmistetut huonetuoksutikut

ja -sprayt myynnissä nyt meillä.

LÄHETÄ 
VINKKEJÄ 
Koillis-Helsingin 
tapahtumista
Lähimenoihin.

Katso tarkemmat 
tiedot sivu 18.
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• TANSSIPÄIVÄ 12–18-vuotiaille to 17.10. klo 12–18.30, eri tanssilajien kokeilutunteja 
Malmin nuorisotalolla ja Malmin palloiluhallilla. Kello 16.30 tanssibattle ja tanssiesityksiä 
nuorisotalolla.

• LANIT/PELIYÖ to 17.10. klo 20 – pe 18.10. klo 9 Tapanilan Erän nuorisotalolla.
• JAPANIPÄIVÄ la 19.10. Pukinmäen kirjastossa. Mangatyöpaja, katumuotinäytös, 

muusikkoja soittamassa japanilaista rokkia ja korealaistanssiryhmä.

Lisätietoja www.operaatiopulssi.net

 OPERAATIO PULSSI SYYSLOMALLA:

peraatio 
Pulssi kyseli 
keväällä 
Malmin, 
Tapanilan 

ja Pukinmäen nuorilta, mil-
laista toimintaa ja millaisia 
kursseja he kaipaisivat. Hii-
denkiven peruskoulun oppi-
lailta tuli erityisen paljon 
toiveita valokuvauskurssis-
ta, joten sellainen päätettiin 
järjestää Tapanilan nuori-
sotalolle.

– Meillä on työryhmässä 
mukana nuorisotalojen ja 
kulttuurikeskuksen väkeä, 
joten pystymme varsin no-
peasti päättämään, mitä ja 
missä voidaan järjestää, ker-
too Pulssin koordinaattori 
Hanna-Maria Lehtonen.

Nuorten valokuvakurssi 
tuotti näyttelyn
Tapanilan kirjaston sermissä olevat nuorten ottamat 
valokuvat ovat niin upeita, että ei uskoisi kuvien syntyneen 
kuuden illan kurssin tuloksena. Kurssin sisältöä oli 
suunnittelemassa muun muassa tapanilalainen Elisa.

Sermeistä löytyy muun muassa Emmin, Mirandan, Hannan, Heidin ja Ilonan valokuvia. Toisena oikealla kurssin vetäjä Riia Lehtonen ja vasemmalla taustalla kurssia 
suunnittelemassa ollut Elisa.

TEIJA LOPONEN

– Valokuvauskurssista toi-
voimme, että sen kokoon-
tumiset olisivat kahdes-
ti viikossa ja että siellä kes-
kityttäisiin enemmän va-
lokuvaustekniikkaan ja 
vähemmän kuvankäsitte-
lyyn. Oli tosi siistiä päästä 
itse ideoimaan kurssin sisäl-
töä, vaikka en sitten lopulta 
voinutkaan sille osallistua, 
kertoo näyttelyn pystytystä 
katsomaan tullut Elisa.

Elisalle valokuvaaminen 
on tuttua, järjestelmäkame-
rallaan hän kuvaa mielel-
lään muun muassa pieniä 
esineitä. Tytön oli myös tar-
koitus toimia apuohjaajana 
kurssilla.

Valokuvauskurssille 
ilmoittautui 12 nuorta, mut-
ta kaikki eivät ihan joka 
kerralla päässeet mukaan. 
Esillä on yhdeksän kurssilai-
sen taidonnäytteitä henkilö-

kuvista erilaisiin luonto- ja 
lähikuviin.

Kurssille osallistunut Mi-
randa kertoo olleensa ai-
van aloittelija ja oppineen-
sa kurssilla etenkin aukon 
ja ajan käytön perusteet. 
Mirandalta on näyttelyssä 
esillä muun muassa kolmen 
kuvan sarja, jossa on ensin 
yksi etana, sitten se löytää 
kaverin ja kolmannessa ku-
vassa kaksi etanaa ovat vie-
rekkäin.

– Tarinalla on siis onnel-
linen loppu, koska kaksin 
on aina kaunihimpi, tuumii 
Miranda.

– Kyllä nämä nuoret olivat 
ihan huipputaitavia ja in-
nokkaita oppimaan. Lisäk-
si monilla oli hyvät välineet, 
vaikka kurssille saattoikin 
osallistua ihan kännykkä-
kamerallakin. Meillä oli eri-
laisia teemoja, kuten vaikka 
vieras esine luonnossa ja va-

lojen käyttö varjojen luoji-
na, kertoo kurssin vetänyt 
Riia Lehtonen.

Kurssilaiset tutustuivat 
kuuden kokoontumiskerran 
aikana muun muassa valo-
tukseen, kuvan rajaamiseen, 
tarkennukseen sekä pers-
pek tiivin käyttöön.

– Kuvankäsittelylle ei va-
litettavasti juurikaan jäänyt 
aikaa, Lehtonen pahoittelee.

Se ei nuoria tuntunut pa-
hemmin haittaavan, mutta 
moni olisi valmis jatkokurs-
sille, jolla kameran ja ku-
vaksen saloihin pääsisi sy-
vemmin sisälle.

Teija Loponen

Syksyn säteet 
nuorten valokuvanäyttely 

Tapanilan kirjastossa 
19.10. saakka.

Näyttelyn valokuvista 
ei uskoisi, että 
jotkut käyttivät 
järjestelmäkameraa 
ensimmäistä kertaa.
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World Cinema:
KoskemattomatKoskemattoma

Disneyn vauhdikas 
uutuusanimaatio! 

Puhutaan suomea. -S-
la 5.10. ja 12.10. klo 14 sekä 
ke 9.10. ja 16.10. klo 18, 6 € 

DiDiDiDiDisnsnsneyeyeynn vava huhuhdididikkkas 

Lentsikat
Kino Helios (3D):

Aseista riisuvan herkkä elokuva. K12.
pe 4.10. ja la 5.10. klo 18, 6 €

Asseiiieiei tstststaa iiririiisisuvuvan hherkkkä elokuva. K12.

veden päällä
TummanT an Kino Helios:

Vanhoja poikia viiksekkäitä -konsertissa 
kuullaan Juha ”Watt” Vainion kappaleita.

to 3.10. klo 19, alk. 10 €

Hersyvän lämmin 
draamakomedia. Ikäraja: 12. 
to 3.10. klo 18 vapaa pääsy

VVaVa hnhnh jojojaa popoikikikiiaia vviiiiiikksks kekekkäkäkäitititäää kk-kononsese trtrtiisissasa

Mieslaulajat
Malmin

j , TT

Flirttailua chansonien ja rock’n rollin kanssa.
ti 8.10. klo 19, alk. 12/10 €

ttaiaiailululuaaa cchchanansosoninieen ja rock’n rollittt iiiillll hhhh ii jj kk’’ ll

Venna
Aino varjoon

Kirpputorilta löytyy laatikollinen 
vanhoja kaitafi lmejä täynnä kuvia 
kaikkialta maailmasta. Filmeistä syntyy 
mielenkiintoinen dokumenttielokuva.
to 10.10. klo 18 vapaa pääsy

Jäävuoren
Kino Kaiku:

Ala-Malmin tori 1 | malmitalo.fi  
Liput (09) 310 12000 ja Lippupalvelu
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Ma 7.10.
Pukinmäen kirjasto klo 10–12

Tapanilan kirjasto klo 14–16
Ti 8.10.

Tapulikaupungin kirjasto klo 10–12
Puistolan kirjasto klo 14–16

 Ke 9.10.
Jakomäen kirjasto klo 14–16

Kontulan kirjasto klo 17.20
To 10.10.

Viikin kirjasto klo 10–12
Malmin kirjasto klo 14–16

Pe 11.10.
Suutarilan kirjasto klo 14–16

SeniorSurf tutustuttaa 
tabletteihin

• SeniorSurf-päivää 
on vietetty jo muissa 
Pohjoismaissa. 

• Suomessa laajamittaista 
yhteistyötä aiheesta 
koordinoi Vanhustyön 
keskusliitto. Varsinainen 
SeniorSurf-päivä on 
8.10.

• Tavoitteena on, että 
SeniorSurf-päivänä 
ikäihmiset, jotka eivät 
vielä ole päässeet 
tutustumaan internetin 
mahdollisuuksiin, voivat 
kokeilla sitä mukavalla 
ja turvallisella tavalla 
opastajien seurassa.

Mikä on SeniorSurf?

Koillis-Helsingin kirjastoissa voi lähiaikoina tutustua tablet-tie-
tokoneiden käyttöön. 

Kirjastoissa järjestetään vanhusten viikolla 6.–13.10. tilai-
suuksia, joissa voi kysellä tablet-tietokoneiden käytöstä. Mu-
kaan voi ottaa oman laitteen, mutta käyttöä pääsee kokeile-
maan myös kirjaston tableteilla. 

Tapahtumat liittyvät valtakunnalliseen SeniorSurf-tapahtu-
maan, jonka tarkoituksena on tehdä tietotekniikkaa tutuksi 
ikäihmisille. Kirjastojen väki toivottaa kuitenkin ihan kaiken-
ikäiset kiinnostuneet tervetulleiksi kyselemään tablet-tietoko-
neista, jutustelemaan ja juomaan kahvia.

 TL

Juhliensa kunniaksi maa-
nantai-iltaisin kokoontuva 
kutomakerho järjestää 
Pukinmäen seurakuntako-
dilla näyttelyn, johon on 
koottu töitä vuosien varrel-
ta. Näyttely on nähtävillä 
6.10. lähtien viikon ajan, 
töitä näkee seurakuntako-
dilla pidettävien tilaisuuksi-
en aikana. Parhaiten niihin 
pääsee tutustumaan sun-

nuntaina 6.10. klo 12 pidet-
tävässä räsymattomessussa, 
jonka jälkeen on tarjolla 
juhlakahvit ja näyttelyn esit-
tely.

Räsymattomessu on Pu-
kinmäessä jo perinteeksi 
muodostunut jumalanpal-
veluksen kotoisampi versio. 

-Kirkkosali ei silloin ole 
juhlava paikka, jossa pitää 
osata nousta ja istuutua oi-

keaan aikaan, vaan muistut-
taa seuratupaa räsymattoi-
neen ja seinänvieriä myötäi-
levine tuoliriveineen. Juma-
lanpalveluksessa puhutaan 
ja veisataan koruttomasti, 
menneiden sukupolvien pe-
rintöä kunnioittaen. Tarkoi-
tus on, että sinne olisi kaik-
kien helppo tulla, saa vain 
istuutua mieleiselleen pai-
kalle, kuunnella puheita ja 

Räsymattomessu kutomakerhon kunniaksi

Meillä viihdyt ja syöt hyvin!

Keskiviikkoisin 
Live Jamit!

Karaokelaitteet
aina paikalla

jos laulattaa!!!

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

Tapahtumakalenteri

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

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

rukouksia ja veisata virsiä 
yhdessä, valaisee kanttori 
Kaisu Rauhamaa. 

Kutomakerholaisten oma 
mielivirsi on Jumalan käm-

menellä. Se lauletaan juh-
lakahveilla niin kuin myös 
Georg Malmsténin nostalgi-
nen Riepumatto-laulu. Yh-
teistä laulua vauhdittaa Pu-

kinmäen seurakuntakodin 
Toivon säteet -kuoro Kaisu 
Rauhamaan johdolla. 

Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy. TL

KOILLISEN KIRJASTOJEN 
SENIORSURF-TAPAHTUMAT

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 21Lähitieto ei lisää tuskaa :D

 Pukinmäessä on jo 35 vuoden ajan toiminut Malmin seurakunnan kutomakerho. 
Sen ohjaajana on koko 35-vuotisen historian ajan toiminut vapaaehtoinen 
vastuunkantaja, pukinmäkeläinen Helena Raitio. 



18   Uutiset

  JAKOMÄKI
Kirpputori 

lauantaina 5.10. klo 10–15 
Louhikkotie 15 a F-rappu 
Jakomäen taidekerho.

  MALMI
Kotinummen markkinat

Kotinummen ala-asteella jär-
jestetään syysmarkkinat 
la 5.10. klo 10–13. Tänä 
vuonna tarjolla mm. hevosa-
jelua, Parkourkeskus ja 
Fallkullan kotieläintila sekä 
herkkuja ja arpoja yms.
Turinoimaan

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

näyttely 

jatkuu 25.10. asti Malmin 
toimintakeskuksessa 
Kirkonkyläntie 2. Esillä 
Ansa Mielosen öljy-, Hellin 
Ojasen peiteväri-, Lilia Pöllän 
akryyli-, Ansa Hynysen lyijy-
kynä- ja akvarelli- sekä Heidi 
Lindblomin akryyli-/tussitöitä.
Korret Kekoon 

kokoontuu joka toinen su, 
parilliset viikot, klo 10–16, 
kahvila auki klo 10–14, keit-
toa ja kahvia ja kotileivonnai-
sia. Kokoonnumme Malmin 
nuorisotalolla, Malminraitti 
3, suunnittelun, keskustelun, 
musiikin, liikunnan ja muun 
mukavan yhdessä tekemi-
sen merkeissä. Etsimme jouk-
koomme yhteisöllisestä asu-
misesta kiinnostuneita. 
Malmin toimintakeskus

Toimintaa joka arkipäi-
välle, mm. rytmikästä afrikka-
laista tanssia ti klo 10–11, 
Hyvinvointiviikko 14.–18.10. 
sisältää tietoiskuja, erilaisia 
palveluita ja tuote-esittelyjä. 
Tuolivenyttelyä olkkarissa ke 
klo 10, Asahi-terveysliikuntaa 
to klo 9.45. Kahvila avoinna 
aamupäivät. Kirkonkyläntie 2.
Seniorsurf Syystien 

palvelukeskuksessa

(Takaniitynkuja 3) ti 8.10.: 
klo 13–15 Läppäriklinikka 
Foorumi (Enter ry), klo 
13–14.30 Kännykkäluotsi Lea 
Grönlund Freesiassa, klo 14 
Käkäte-projekti Vanhustyön 
keskusliitto, Freesia. Klo 
13–15 Pienen Piirin Perhepiiri 
– kuvapuhelimen esittelyä, av-
tila. Klo 15–16 Skype-luento 
Urho Karjalainen (Enter ry).
Tukiyhdistys Esko ry

harrastukset Malmin toimin-
takeskuksessa: Englannin 
keskustelukerho ke klo 11 
Seijan johdolla ja ruotsin 
to klo 11 Tuulan johdolla. 
Jäsenistön retki Orimattilaan, 
Megamyynti-areenalle 22.10. 
Tied. Ritva Lindqvist p. 

050 303 9903 klo 9–11.
Päivätanssit 

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

rauhalliseen tahtiin Malmin 
Nuorisotalolla, Malminraitti 3, 
joka toinen su, parittomat viikot. 
Sopii varttuneemmille kuntolii-
kunnaksi, 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 pai-
kan päällä Takaniitynkuja 3.
Taneli Eskola: Muutosten 

Malmi – valokuvia

Valokuvataiteilija Taneli Eskola 
on erikoistunut maisemavalo-
kuvaukseen. Näyttelyn kuvat 
on otettu Malmilla. Niissä 
näkyy niin arkinen aherrus 
kuin joutohetkien rauhalli-
nen verkkaisuuskin. Avoinna ti 
17.9.–la 5.10. Ma–pe 9–20, 
la 9–16. Vapaa pääsy.
Mirja Marsch

Pistoja, paljetteja ja sirpaleita – 
Mirja Marschin taidetekstiilejä
Teoksissa käsitellään kunin-
gas alkoholia ja sen esiin-
tymistä kulttuurissamme. 
Marsch yhdistää kuvatai-
detta tekstiilin tekniikoihin 
ja materiaaleihin. Avoinna 
to 26.9.–la 19.10. ma–pe 
9–20, la 9–16 Malmitalon 
galleria. Vapaa pääsy. 
World Cinema: 

Koskemattomat

Tositapahtumiin perustuva, 
hersyvän lämmin draamako-
media ystävyksistä, joiden 
ei luulisi edes tuntevan toi-
siaan. Philippe on pyörätuo-
liin sidottu neliraajahalvaan-
tunut miljonääri, kun taas 
Driss on kaikesta piittaama-
ton pikkukonna. Malmitalo to 
3.10. klo 18. Kesto: 112 min. 
Ikäraja: K12. Vapaa pääsy
Vanhoja poikia viiksekkäitä 

30-henkinen Malmin 
Mieslaulajat -kuoro juhlis-
taa Juha "Watt" Vainion 
syntymän 75-vuotisjuhlaa. 
Konserttia on hiukan päivi-
tetty viime kevään loppuun-
myydystä konsertista. Liput 10 
e. Malmitalo to 3.10. klo 19.
Ville ja Valle – UMO 

solistinaan Johanna Försti

Uusi värikäs lastenmusiik-
kiproduktio. Kapellimestarina 
säveltäjä Eero Koivistoinen. 
Malmitalo pe 4.10. klo 
10.30. Liput 5 e.
Jokeri Pokeri Box 

Taikuri Simo Aallon 35-vuotis-
taiteilijajuhlashow la 5.10. klo 
15 Malmitalossa. Taikamatkalla 
nähdään maailmanmestaritai-
kurin upeita klassikkonume-
roita sekä uusimpia taikuuksia.
Liput 10 e.
Pohjois-Helsingin 

musiikkiopisto

Lattarikonsertti ma 7.10. klo 
18 Malmitalossa. Pienet soit-
tajat aloittavat klo 18 ja väli-
ajan jälkeen kuullaan isompia 
soittajia klo 19. Vapaa pääsy.
Aino Venna

Musiikillisesti Vennan musiikki 
fl irttailee chansonien ja van-
han rock’n rollin kanssa, 
ottaa viitteitä laulelmista ja 
italo-iskelmistä. Malmitalo ti 
8.10. klo 19, liput 12/10 e.
Kino Kaiku: Indie 

& kotimaiset: 

Jäävuoren varjoon to 10.10. 
klo 18. Dokumenttielokuva 
perustuu pääosin ohjaaja Antti 
Seppäsen kirpputorilta löy-
tämään 8 mm -kaitafi lmima-
teriaaliin. Kaitafi lmit paljastui-
vat osaksi kotkalaisen laiva-
konemestari Oiva Kovasen 
(1911–2001) jäämistöä. 
Malmitalo. Vapaa pääsy.

UMO sol. Jukka Perko & Yona

Tanssii kanssa ajan – Vanhaa ja 
uutta vanhaa Suomi-iskelmää
Kotimaisen jazzin suurim-
piin nimiin lukeutuva saksofo-
nisti ja omintakeinen nuori lau-
laja-lauluntekijä tuovat kon-
serttiin nostalgisen Suomi-
iskelmän tunnelman. Malmitalo 
to 10.10. klo 19, liput 16/14 e,

  PIHLAJAMÄKI 
MLL Pihlajamäki 

Perhekahvilat

Ke Leikkipuisto Maasälpä 
klo 10–12 , to Leikkipuisto 
Salpausselkä klo 10–12, 
Pihlajistossa. Yhdessäoloa, 
ohjelmaa, omakustan-
teista 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 esitte-
lyä. Samalla voi tutustua
vuokrattaviin tiloihin ja asti-
oihin. Kahviraha 2 e.

  PUKINMÄKI
Korutyöpaja 12–18-v:lle 

Pukinmäen kirjastossa 
Operaatio Pulssin maksutto-
massa korutyöpajassa la 5.10. 
klo 11–15 mm. tuunataan 
koruja. Tule tekemään itselle tai 
lahjaksi! Materiaalit saat pai-
kan päältä. Ohjaajana toimii 
koruartesaani Maria Lindström. 

Ilm. kirjastoon puh. 310 85072 
tai pukinmaen_kirjasto@hel.fi 
Lasten satutuokiot

Satuja ja tarinoita aina paril-
lisen viikon ma klo 10.15–
10.45 kirjastossa.
Tietokoneopastukset 

senioreille

Aina ke 14–16 ja 16.30–
18.30. Paikalla Enter ry:n 
opastaja ja työväenopiston 
vertaisohjaaja. Aika varattava 
etukäteen, joko puhelimitse 
09 3108 5072 tai paikan 
päällä kirjaston henkilökun-
nalta. Vasta-alkajille ja pidem-
mälle ehtineille!
BailatinoKids 

eli lasten tanssilliset liikunta-
leikit Pukinmäkitalon peilisa-
lissa, Kenttäkuja 12. Syksyn 

hinta 45 e. Ilm. ja lisätied. 
ohjaajalta: kirsi.mattsson@eli-
sanet.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, Kiertotähden-
polku 2. Tied.: Sinikka p. 
050 566 6174. Teatterilippuja 
tarjolla: West Side Story 
Lahdessa 9.11. ja Kun kyyhky-
set katosivat 5.12. Kansallis-
teatterissa, varaukset sinikka.
putkonen@siltamaennuoriso-
seura.fi 

  SUUTARILA
Lastenvaatteiden ja 

-tarvikkeiden syyskirppis 

Perinteinen kirppis su 6.10. 
klo 10–13. Samalla lelukeräys 
Suutarilan terveysaseman odo-
tustiloihin sekä lastenvaate- ja 
tarvikekeräys MLL Uudenmaan 
piirin Second Hand Shop:ia 
varten. Suutarilan palvelu-
keskus (Seulastentie 11). 
Järj. MLL Tapaninkylä. 

  TAPANILA
Tule tekemään varjoteatteria

Tapanilan kirjastoon la 5.10. 
klo 10–13. Koko perheen var-
joteatterityöpajassa raken-
netaan omat varjonuket, joita 
pääsee kokeilemaan var-
jonäyttämöllä. Vapaa pääsy!
Tapanilan Eläkkeensaajat 

ja Kotien Puolesta

Tiistaikerho klo 11.30–13.30. 
To klo 11–14 tuoli jumppaa, 

TEIJA LOPONEN

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

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

25 vuotta

Malmilla!

tasapainon kehittämistä, sisä-
boccia ja pelikahvila. Tapanilan 
Työväentalo, Sompiontie 
4. Tarkempi ohjelma www.
tapanilan.elakkeensaajat.fi  
Tapanilan kirjasto

Satutunnit parittomilla vii-
koilla ke klo 9.30–10 kaikille 
3–7-vuotiaille! Läksyhelpissä 
apua läksyjentekoon kaikenikäi-
sille koululaisille. Läksyhelppi 
joka viikko ti, ke ja to klo 
13–15. Ohjelmassa on myös 
pienimuotoista askartelua.
Vauvojen lorutuokiot 

Tapanilan kirjastossa joka toi-
nen ke klo 10–10.20. Tule 
nauttimaan rytmeistä ja rii-
meistä! 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
MLL:n perhekahvila

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

  TAPULIKAUPUNKI
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 vai-
voista sekä kuinka niitä voi-
daan hoitaa ja ehkäistä.

HAMMAS-
LÄÄKÄRIT

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 

HALUTAAN
OSTAA

Ostetaan 
liiketila 

Pohjois-Helsingistä 
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

Tapanilan kirjastossa dekkari-ilta
Tiistaina 8.10. kello 16–17.30 kirjastovirkailija Matti Järvinen 

Pasilan kirjastosta vinkkaa dekkareita ja antaa yksilöllisiä 
lukuvinkkejä Tapanilan kirjastossa, Hiidenkiventie 21. 

Kello 18 haastateltaviksi saapuvat kirjailijat Kai Ekholm 
ja itsekin tapanilalainen Matti Rönkä. Heitä haastat-

telee Matti Järvinen. Lisäksi Suomen dekkariseura esit-
telee toimintaansa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S
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Lähitietoa 
tarvitaan aina.

mehuasema.net

Puh. 050 322 9925

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

Lyhyet Puolipitkä 
Pitkä 

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

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

– 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

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Vesikourut
Tikkaat 

Lumiesteet
Kattojen pesut 
ja maalaukset

Ilmainen tarjous/
korjausarvio

050 594 2992
kjkmestarit.fi 

Kotitalousvähennysmahd.

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

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

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

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

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

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€

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

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

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

Korjaamo-ompelimo

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

388 2996
www.noop.fi

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET 
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

www.datamediatilit.fi 
Puh.
010 328 4881

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

PALVELUJA
TARJOTAAN

TILITOIMISTOJA

HYVINVOINTI

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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

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

Permanentti tai tyvi-
kohotus ja leikkaus
(sis. föönauksen)

 70 € norm. 80 €

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki

saloncaramel.fi

alk.

Voimassa 31.10. asti.

70 € norm. 80 €



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
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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

Tammiston keittiö: 

Hienointa pihvilihaa
ROTUKARJAN 
ENTRECOTE 
PIHVIT

Tuoretta Järvikylästä:
ROMANE, FRISEE, 
TAMMENLEHTI tai 
RUCOLA RUUKKU

BASILIKA 
RUUKKU 1.-rk

VALTAKUNNALLINEN 
LUOMUVIIKKO!
Perheleipurien luomu
RUISREIKÄ-
LEIPÄ 
330 g
4,52 /kg

Luomu
MONIVILJA 
LEIPÄVIIPALEET 
340 g
7,91 /kg

599
kg

kpl

kpl

Tammiston keittiö: Tuore
KALKKUNAN 
SISÄFILEE
naturel ja kermarosemarinoitu, 

Suomi

SILAKKAMARKKINAT 
TAMMISTOSSA!
Tuore
SILAKKAFILEE
säävaraus

Lapin liha Iceman
PORONKÄRISTYS 
750 g
19,87 /kg

1490

kg

RATKAISEVAN MONIPUOLINEN
K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTO

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,
www.facebook.com/KCMTammistoHINNAT VOIMASSA TO–SU 3.–6.10.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

19952995

1795

kg
raj. 2 kpl/tal.

kg

rs
raj. 2 rs/tal.

Tammiston keittiö:
THAI KEVÄT-
KÄÄRYLEET
chilli-kasvis, kana, savulohi

185kpl

kg kg

prk

kg

Kalastaja Vento Aallon 
MAUSTETUT 
SILAKKAFILEET 200 g
29,95 /kg

Tammiston keittiö: Sinappi, 
valkosipuli ja katajanmarja
SILAKAT

599

2690

1490

Tammiston keittiö: Paistetut, 
savustetut ja hiillostetut 
SILAKKAPIHVIT

kg

HERKULLISIA JUUSTOJA 
HOLLANNISTA:
Old Amsterdam 

GOUDA

Westberg
MAASDAMMER

CHILI-
SAVUSULATE-
JUUSTO

1055

kg

2325
kg

1795
kg

149
269

ps

HK 
KARJALANPAISTI 
500 g 5,98 /kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 
4,95 /kg (9,90 /kg)

299
ERÄ! 
KIRJOLOHI  
kokonainen

Tammiston keittiö: 
Pannuvalmis
WIENINLEIKE
porsaan kalvottomasta 
ulkofi leestä, Suomi

499

-40%

Chili, mustapippuri- ja 
valkosipuli
GOUDA 1685
CHAMPANGE 
BRIE

kg1890

kg


