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PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot 
7,20/m2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,00€/kg

ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, 

[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

ESPOO                     
LAAJALAHTI            RT-TONTTI
Rauhallisella pientaloalueella 
1567 m², jossa rak.oik. 470 m² + 
at ja taloustiloja enint. 60m² / as. 
Hp. 630.000 € Jääskentie 11

JOLLAS                PT-TONTTI
Kovapohjainen rinnetontti meren 
tuntumassa 941 m². Rak.oik. 188m² 
(235 m²) + autosuojia/var 30 m²/ as. 
Hp. 340.000 € Hämeenapajantie 14

LÄNSI-PAKILA        OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotont-
ti 511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Tontilla purettava talous-
kennus. Hp. 147.000 €. Elontie 4

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

nitelmat tulivat julki. Sivu 4.

MPS:n naisten
päävalmentaja Janalla
syytä hymyyn.
Sivu 10
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Soita
ilmainen
asuntoarvio
050 361 5099

Töihin meille?
Soita ja kysy lisää!

040 577 7269

Toni Ylen
Yrittäjä

040 577 7269  

Pertti Kuikka
Yrittäjä, Lkv Ked
045 359 7727

Sirpa Raussi
044 076 0618 

Matti Siltanen
040 670 6250

Harri Sallankivi
0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila
045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Susanna Niskanen
046 687 7037

Mika Grönlund
050 303 4069 

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

Tapaninvainio  Et 100 m²
4h,k,s,Khh,2wc, var,autokatos. 
Uudehko, hyväkuntoinen ja kaunis 
koti (rv. 2005). Toimiva pohjaratkaisu, 
yläkertaan on sijoitettu makuuhuo-
neet, olohuoneessa varaava takka, 
suora sähkölämmitys, autokatos ja 
pihapaikka. Mh.389.000€. 
Uudisraivaajantie 29 A. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1108444

Tapaninvainio Okt 135/270m²
4h,k,kph,aula, + 4h,k,kph. 
Kahdelle sukupolvelle soveltuva 
kolmikerroksinen talo, jossa kellarissa 
lisäksi saunatilat. Mh.429.000€. 
Jokitie 8. 
Kristiina Diomin/046-812 5691

1113819

Tapaninvainio Okt 120/136m² 
4h,k,s. Rv-55/75 Kaunis ja siistikun-
toinen koti. Rauhallinen ja luonnonlä-
heinen alue. Päättyvän kadun varrella. 
Kuntotarkastus tehty. Tontti 590m².  
Mh.339.000€. Kastanjatie 7. 
Tero Laurila/ 0400-600 359    

1105075

Puistola Pt 152/176m²
5h,h,kph/s, 2xwc, khh, vh, parv, at/var. 
Uudehko, tilavanoloinen perheasunto 
huippupaikalla! Avarat huonetilat, rei-
lun kokoiset mh:t, toimiva saunaosasto 
kodinhoitohuoneineen. Mh.459.000€. 
Mustanhalssinkuja 7. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164 1114697
Heikinlaakso Pt 94/150m²
3h,k+tkh,khh,s+vaatehuone ja sauna, 
3x wc. Tyylikäs kolmen kerroksen koti, 
jossa paljon eri käyttöön muunneltavaa 
tilaa. Mh.380.000€. Nummitie 13.
Tomi Suvinen/044-335 5135 1109031
Tapaninvainio Pt 110/126 m²
4h,k,s,at.  Remonttia kaipaava yksita-
soinen huoneisto. Valoisat väljät oles-
kelutilat.  Oma 850 m2 tonttiosuus. 
Mh.259.000€.  Karhusuontie 84 A. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272

140001
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

Pukinmäki Rt 83m2

3h,k,s. Perheystävällinen rivitalon pää-
tyhuoneisto suositulla alueella. Koulut, 
päiväkodit ja muut palvelut lähietäisyy-
dellä. Mh.255.000€. Kuismakuja 1 U 20. 
Es. To 17.30-18.10
Jyrki Saulo/050 5850 500 1114003

Puistola Rt 85,5m2

3h,k,kph/s, wc. Kaunis koti Puistolan 
pientaloalueella! Tyylikkäästi remon-
toitu saunaosasto, vaaleasävyiset 
huonetilat 1-tasossa, kaukolämpöyhtiö 
omalla tontilla. Mh.249 000e. 
Rukotie 4. Kai Lehtola/ 044-514 0164

1114641

Jakomäki Kt  57,5m2

2h,k, lasitettu parveke. 
Hyvästä taloyhtiöstä 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

Pukinmäki Kt 28,5m2

1h,kph,kk+las.p. Viehättävä yksiö 
lähellä Pukinmäen palveluita ja urhei-
lukenttää. Taloyhtiössä uima-allas. 
Mh.135.000€. 
Eskolantie 13. 
Tomi Suvinen/044-335 5135

1113178

Tapaninvainio tontti 586m2

Upea tasainen etutontti 
Tapaninvainion parhaimmassa 
osassa. 
Rakennusoikeus 146,5 kem2.  
Mh.187.000€. Jokitie 8. 
Kristiina Diomin/046-812 5691

1113257

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691
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 Pääkirjoitus

Syksyisin moni pohtii itselleen uutta liikun-
nallista harrastusta. Tarjontaa riittää, sillä liki 
jokaisessa kaupunginosassamme toimii ainakin 
yksi isompi, tai pienempi urheiluseura. Niiden 
lisäksi tarjolla on kuntosaleja, eri yritysten jär-
jestämiä jumppia ja uimahallien tarjonta.

Harva meistä tulee ajatelleeksi vaikkapa työ-
matkan jalkaisin kuljettua kävelyä liikuntana. 
Kävely on kuitenkin tehokasta ja kuntoa ko-
hottavaa liikuntaa, jota voi harrastaa koska ja 
missä vain, eikä se myöskään maksa mitään.

UKK-instituutin tutkimusten mukaan reipas 
säännöllinen noin 40 minuutin kävely viidesti 
viikossa muutaman kuukauden ajan parantaa 
hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa kym-
menellä prosentilla. Samalla lihasvoima kasvaa, 
kehon rasvapitoisuus vähenee, ja rasva- ja soke-
riaineenvaihdunta sekä kolesteroliarvot parane-
vat. Vähemmän ponnistelua vaativa asiointikä-
velykin parantaa hengitys- ja verenkiertoelimis-
töä muutamalla prosentilla. Vielä tehokkaam-
maksi kävely muodostuu, jos mukaan otetaan 
sauvat. 

Päämäärätön kävely ei juurikaan innosta 
pitämään reipasta vauhtia yllä. Meillä täällä 
Koillis-Helsingissä on kuitenkin mainioita reit-
tejä, joilla kilometrit karttuvat kevyesti ja 
samalla pääsee nauttimaan kauniista luonnos-
ta. Malmin lentokentän kiertävä lenkki lienee 
yksi suosituimpia, samoin ovat Vantaanjoen 
varren raitit.

Yksi mukava tapa kävellä ja nähdä samal-
la mielenkiintoisia paikkoja ovat kotikaupun-
kipolut. Koillisessa ei niitä tosin vielä montaa 
ole. Kotikaupunkipolut ovat kartalle koottuja 
kävelyreittejä, jotka esittelevät kaupunginosien 
historiaa, luontoa, kulttuuria, arkkitehtuuria 
sekä alueella asuneita merkkihenkilöitä. Koti-
kaupunkipolkuja on vuodesta 2004 lähtien ke-
hittänyt malmilainen Pauli Saloranta. Malmil-
la ei kuitenkaan omaa kotikaupunkipolkua vie-
lä ole.

Pihlajamäkeen valmistui vuonna 2008 Suo-
men ensimmäinen arkkitehtuuripolku. Se joh-
taa kävelijät tutustumaan lähes kaikkiin Pihla-
jamäen 60-luvun arkkitehtuurikohteisiin kerto-
en kylttien avulla niiden tarinoita. Jakomäen ja 
Alppikylän kotikaupunkipolku kuuluu aivan 
uusimpien joukkoon ja valmistuu lähiaikoi-
na. Se perehdyttää sopivasti uuden Alppikylän 
asuinalueen väen lähistön mahtaviin maisemiin 
ja mielenkiintoisiin kohteisiin. Kotikaupunki-
polkua ollaan nyt puuhaamassa 
myös Pukinmäkeen, jossa riittää 
runsaasti historiallisia ja muu-
ten mielenkiintoisia kohteita 
pysähtymispaikoiksi.

Alkusyksy on mainiota ai-
kaa lenkkeilyyn, ei kun kä-
velemään ja punertuvia lehti-
puita ihailemaan!

Teija Loponen

Kävelemään

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

XX v.
SYNTTÄRIT
XX –XX X       Tervetuloa juhlimaan 

    liikkeemme synttäreitä
ja katsomaan myös 
muita tarjouksiamme !

26v
SYNTTÄRIT
10.10-10.11

JUHLAN KUNNIAKSI
TARJOAMME
-30%
Linsseistä 

 
TARJOUKSET 
VOIMASSA
10-12.10.2013

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

1999
kg 

Viro

Vähärasvainen
NAUTA-SIKA JAUHELIHA 

599
kg 

Suomi 
rasva 12%Estrella

maustetut 
PERUNALASTUT

300-325g 

199
ps

(6,63-6,12kg)

Ingman
JÄÄTELÖITÄ

099
kpl 

0,55g-162g 
(18-6,11kg)

ERÄ!

LIHAMESTARILTA

KALAMESTARILTA
Tamminen 

Viljaporsaan
SUOLATTU LAPA 

499
kg 

Suomi

Muumi walkers
HOUSUVAIPAT
max + ja junior 

2kpl talous 

699
pkt

ERÄ!
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Mopo ei lähde järkikuskin käsistä. Sivu 8.

Latokartanontien 
tienoo uusiksi
Kaupunkisuunnitteluvirastossa val-
mistellaan asemakaavan muutosta 
Ala-Malmille. Suunnittelualueeseen 
kuuluu Malmin bussiterminaali 
ympäristöineen sekä Malmin asema-
tie 5, Paavolantie 2, sekä Latokarta-
nontie 2, 5, 11 ja 12 tontit. 

K aavamuutok-
sen suunnittelu-
alueeseen liittyy 
myös Yrjölän-

puisto, Latokartanontien 
länsipuolisia puisto- ja suo-
javiheralueita, sekä rautatie- 
ja katualueita. Suunnittelu-
alueen koko on noin 10 
hehtaaria.

Alueen kohteista Malmin 
asematie 5 on autopaikka-
tontti ja Latokartanontie 2 
rakentamaton tontti, joka 
on sekin pysäköintikäytös-
sä. Latokartanontie 5:ssä 
on eri-ikäisiä liike- ja toi-
mistorakennuksia ja Paavo-
lantien ja Latokartanontien 
välissä puistoaluetta. Lon-
ginojan pohjoispuolella on 
kaksi kulttuurihistoriallises-
ti arvokasta vanhaa pihapii-
riä tien molemmin puolin.

Suunnitelman tavoittee-
na on kohentaa Malmin 
poikki menevän kadun kau-
punkikuvaa, parantaa jouk-
koliikenteen toimintaedel-
lytyksiä, bussiterminaalin 
viihtyisyyttä ja kulkuyhte-
yksiä Malmille. Hankkee-
seen liittyy täydennysraken-
taminen.

Latokartanontie 5:ssä tut-
kitaan asuinrakentamista 
nykyisen ravintola- ja liike-
rakennuksen paikalle. Uutta 
asuntorakentamista saattaa 
tulla myös Malmin asema-
tie 5:n ja Latokartanontie 
2:n tonteille sekä Paavolan-
tien ja Latokartanontien vä-
liin.

Samalla aiotaan selvit-
tää Malmin vanhan asema-
rakennuksen mahdollinen 
suojelutarve ja täsmentää 
Longinojan varressa sijait-
sevien kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden pihapiiri-
en kaavamääräyksiä.

Latokartanontien rajaus-
ta tullaan tarkistamaan ja 
muuttamaan sen nimi Van-
haksi Helsingintieksi.

Teija Loponen

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

 Kaavan valmistelija on tavattavissa 24.10. klo 16–20, Malmitalolla.
 Mielipiteet suunnitelmasta tulee toimittaa kaupunkisuunnittelu-

virastoon viimeistään 28.10. Suunnitelmaan voi tutustua Malmin 

kirjastossa 8.10. lähtien.

Yhteensä 10 
hehtaarin alue 
Ala-Malmilla 

on asemakaava-
muutoksen 

kourissa. 

Suunnitelman 
tavoitteena 

on kohentaa 
Malmin poikki 

menevän kadun 
kaupunkikuvaa.

Valituksessa vaaditaan, että 
Helsingin kaupungin kiinteis-
tölautakunnan on kumottava 
Virkkarin myyntipäätös us-
konnolliselle yhdyskunnalle 
Krishna-liike ISKCON Suo-
messa ja palautettava asia 
lautakunnalle uutta käsitte-
lyä varten.

Kunnallisvalituksen ovat 
tehneet malmilaiset Mai-
ja Hurmevirta ja Markku 
Rönkä.

– Katsomme, että myynti-

sopimuksen tehnyt kiinteistö-
lautakunta on ylittänyt toimi-
valtansa tehdessään seuran-
naisvaikutukset huomioon 
ottaen selvästi alihintaisen 
kaupan, he toteavat.

Ennen valitusta he tekivät 
asiasta oikaisuvaatimuksen 
suoraan kiinteistölautakun-
nalle, joka katsoi menetel-
leensä päätöksenteossaan 
oikein.

Valituksen tekijät vaativat, 
että Virkkarin rakennukset 

on myytävä tarjouskilpailulla. 
Lautakunta päätyi myymään 
Virkkarin Krishna-liikkeelle. 
Myynti valmisteltiin salassa 
kuulematta alueen asukkai-
ta tai muita tiloista kiinnostu-
neita tahoja.

Kaupan valmistelussa ei 
valittajien mielestä ole nou-
datettu avoimuuden eikä syr-
jimättömyyden periaatteita, 
niin kuin julkisen viranomai-
sen tulisi tehdä.

Heinäkuussa 2012 tilakes-

kus kertoi Metro-lehdelle, et-
tä myyntiä ei ole edes ajatel-
tu, sillä kohde on kaavoitet-
tu sosiaali- ja terveyspuolen 
käyttöön. 

Valittajat taustoittavat tilan-
netta hallinto-oikeudelle ker-
tomalla Helsingin kaupungin 
Puotilan kartanon myynnin 
epäselvyyksistä. He katsovat, 
että Virkkarin kauppa ja Puo-
tilan kartanon valitusasia on 
epäasiallisesti koplattu yh-
teen: Virkkarin myynnillä on 
saatu Krishna-liike vetämään  
hallinto-oikeuteen tekemän-
sä valitus pois.

Tapaus-Virkkarista on tehty
kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen
Malmin Virkistyskeskuksen eli Virkkarin kesäkuisesta myyntipäätöksestä on 

tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. Se on jätetty syyskuun 25. päivä.

  Malmi

Valittajat kritisoivat sitä, et-
tä kaupunki ei ole hankkinut 
Virkkarista ulkopuolisen hin-
ta-arviota eikä selvittänyt hin-
taan vaikuttavia korjaustar-
peita.

He pitävät kauppahinnak-
si sovittua 250 000 euroa 
selvästi alimitoitettuna, mikä 
voi johtaa myöhemmin ko-

ko tontin alihintaiseen myyn-
tiin. Tontinvuokrasopimuk-
seen on valittajien mukaan 
kirjattu osto-optio, joka antaa 
Krishna-liikkeelle mahdol-
lisuuden ostaa kaupungil-
ta 5768 neliömetrin vuokra-
maat 283 300 eurolla.

Pirjo 
Pihlajamaa

Latokartanontie 9:n kiinteistökauppa otti uuden 
aikalisän.

TEIJA LOPONEN
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  Siltamäki

LVI-FIX Ky

Puh. 040 746 8532

LVI-työt
Kylmäasennukset
Ilmalämpöpumput
Ilmavesilämpöpumput

Esim.

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna

1580€

Syystarjoukset

Esteettömiä ja hissillisiä 
kerrostalokoteja vanhem-
malle polvelle ja omakotita-
loja lapsiperheille on pää-
määränä Siltalanpuistoon 
tekeillä olevassa uudessa 
asemakaavassa.

Suunnittelualuetta ovat 
Siltalanpuiston puistoalue, 
päiväkodin tontti sekä jouk-
ko Peltohiirenkujan, Pertun-
pellontien, Siltapellonku-
jan ja Siltakylänkujan var-
ren asuintontteja katuineen. 
Aluetta rajaavat Kirkonky-
län-, Tapaninkylän-, Suuta-
rilan-, Peltokylän- ja Silta-
kyläntie.

Siltalanpuiston asema-
kaavaa ryhdyttiin uusimaan 
Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluvirastossa 
keväällä 2012. Kaavoittajat 
kävivät kertomassa kaava-
työn alkamisesta Siltamäes-
sä kesäkuussa 2012. Tilai-
suus ei aiheuttanut yleisö-
ryntäystä: paikalle tuli 13 
asukasta.

Uusi mahdollisuus sanoa 
mielipide tarjoutui saman 
vuoden elokuussa, jolloin 
kaava-alue kierrettiin vielä 
jalan. Asia kiinnosti 12 asu-
kasta.

Siltamäkeläiset näyttä-
vät suhtautuvan kaavoitus-
aikeisiin suopeasti. Puiston 
reunojen asuttamista pidet-
tiin hyvänä, mutta toisin 
kuin luonnokseen on esitet-
ty, haluttiin Peltokyläntien 
varren metsämaisema säi-
lyttää.

Kaavatyötä kommentoi-
neet asukkaat ovat kysyneet 

muun muassa sitä että mi-
ten hoituvat uusien asunto-
jen liikennejärjestelyt ja py-
säköinti, tuleeko ikääntyvil-
le asuntoja tai kaavoitetaan-
ko uusia päiväkotipaikkoja, 
joista alueella on pulaa.

Lisää palveluja kaava-
luonnos ei Siltamäkeen tuo, 
nykyisten katsotaan riittä-
vän. Poikkeuskin löytyy: 
Suutarilan- ja Perttunpel-
lontien risteykseen toivottu 
liikenneympyrä on merkitty 

kaavaluonnokseen. Lisäk-
si jo vuosia suunniteltu poi-
kittaislinja Jokeri 2 huriste-
lee tulevaisuudessa Kirkon-
kyläntietä pitkin.

Kaavamateriaali löytyy 
Helsingin kaupungin kau-
punkisuunnitteluviraston 
verkkosivuilta ja ensi per-
jantaista lähtien myös Suu-
tarilan kirjastosta.

Kaavan valmistelija, ark-
kitehti Johanna Mutanen 

on tavattavissa kirjastossa 
ensi maanantaina kello 15–
19. Mutasen lisäksi kaavaa 
valmistelevat liikennesuun-
nittelija Jaakko Heinonen ja 
maisema-arkkitehti Mervi 
Nicklen. Mielipiteitä kaava-
luonnoksesta saa jättää tä-
män kuun loppuun asti.

Viraston tavoitteena on 
esitellä kaavaehdotus kau-
punkisuunnittelulautakun-
nalle joulukuussa 2013.

Pirjo Pihlajamaa

Tuoreessa asemakaavaluonnoksessa haukataan täydennysrakentamista 
varten Siltalanpuistosta reunapaloja ja Peltokyläntien varresta vanhaa 
hirsitaloa ympäröivää metsikköä.

Uudet asuintalot odottavat 
pääsyä Siltalanpuistoon

Luonnos ei vielä kerro, montako uutta asukasta Siltamäki mahdollisesti saa. Palve-
lukotia vastapäätä Peltokyläntielle on metsäpuiden paikalle merkitty paikat 12 uu-
delle omakotitontille.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Siltalanpuiston ruohoisille reunamille suunnitellaan asuntoja.

Kolme viikkoa sitten kon-
kurssiin asetettu Tiimari saat-
taa saada uuden omistajan. 
Verkkolehti Taloussanomat 
kertoo, että Tiimarin osto 
kiinnostaa useita tahoja.

Konkurssipesää asianajo-
toimisto Castrén & Snellma-
nissa hoitava asianajaja Pek-
ka Jaatinen uskoo, että Tii-
marin tarina ei ole vielä lop-
pu. Ostajiksi ilmaantuneiden 
nimiä hän ei kerro.

Konkurssipesä on palkan-
nut valtaosan Tiimarin 500 
työntekijästä takaisin hom-
miin.

Konkurssipesä suunnitte-
lee pitävänsä myymälät auki 
ainakin jouluun saakka.

Tiimari Oyj:n suurimpia vel-
kojia ovat Nordea sekä Tiima-
rin osakkeita paljon omista-
vat Ehrnroothien suvun kak-
si eri sijoitusyhtiötä.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin Tiimariinkin osui toivon-kipinä.

Myös Malmin 
Tiimarissa ovet auki

PIRJO PIHLAJAMAA

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 9.10. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta, Daniel Sabure
La 12.10. 18.00-22.00 Nuorten-ilta 13-18 vuotiaille, 

Paavo Valtiala
Su 13.10. 10.00-16.00 Ystäväpäivä
Ti 15.10. 13.00 Päiväseurat, Marjatta Kähkönen ja Vilho 

Mustonen, Maranata lauluryhmä
Ke 16.10. 19.00 Rukousilta, Tapani Vesalainen
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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

Yksi vaikuttavimmista oli 
Unikulman perustaneen 
Vesa Tuomisen tarina. Mal-
milaistallissa alkunsa saanut 
nuoren pojan yritys on laa-
jentunut myös ulkomaille ja 
työntekijöitäkin heillä on jo 
140. Reippaat taputukset 
Tuominen ansaitsi kertoes-
saan tuotannon olevan sata-
prosenttisesti suomalaista. 
Tuomisella oli mukanaan 
sänky, johon halukkaat sai-
vat mennä UnikLab-mitta-
ukseen, jossa selviää kehon 
patjaan kohdistama paine. 
Lepoasentoa kokeilikin var-
sin moni illan aikana.

Uutta tietoa jakeli myös 
OlutTiedotuksen tuotta-
ja J.T. Laakso kertoessaan 
Oktoberfestin historiasta,  
joka juontaa jo 1400 luvul-
ta. Baijerin niittykihlajai-
set ovat laajentuneet maail-
manlaajuiseksi kansanjuh-
laksi, jossa tuoppeja kaa-
detaan kurkkuun melkoiset 
litramäärät. 

Vakuutuspuolta edusta-
nut Fennian Nina Kåla ju-
listi yleisölle oluen ja mak-
karan iloista ja vaaroista. 
Hyvä herkku on mainio-
ta kohtuullisesti nautittuna, 
yliannostus voi johtaa saira-

uksiin, ja niitähän yrittäjät 
eivät riesakseen halua. 

Toista kertaa pukinmä-
keläisessä ravintola Kaa-
ri 18:sta järjestetyssä Ok-
toberfestissa toteutettiin 
jälleen myös yrittäjien lei-
killinen juoksukilpailu, eli 
verkostoitumiskisa, jossa 
pyrittiin keräämään mah-
dollisimman monelta käyn-
tikortti. Niitä vaihdellessa 
selvisi keitä kaikkia ja mistä 
yrityksistä oli paikalla. 

Koillisen yrittäjien pu-
heenjohtaja Marja-Leena 

Kajander ja sihteeri Anu 
Pelkonen esittelivät myös 
yhdistyksen hallituksen, jo-
ka toivoo yhä useampien 
alueen yritysten liittyvän 
etujaan ajavaan yhdistyk-
seen.

Teija Loponen

Olutteltta houkutteli 
myös sänkyyn
Koillis-Helsingin Yrittäjien verkostoitumisillassa eli 
Oktoberfestissa juotiin ja syötiin aitojen olutjuhlien tapaan. 
Ensin kuitenkin kuultiin myös mielenkiintoisia esityksiä.

Oluttelttaan kokoontui lukuisia koillisen pienyrittäjiä 
vaihtamaan kuulumisia ja viettämään vapaailtaa.

ANU PELKONEN

Helsingin Yrittäjät – Koillis-
Helsinki ry:n hallitukseen 
kuuluva Topi Turunen 
näytti Oktoberfest-mallia.

Lähitieto, 
siitä 

ihmiset 
tykkää!

Malmi, Väärämäentie 3

09 - 4289 1516

MALMI

MALMI MALMI MALMI MALMI

MALMI MALMI MALMI

2 MEDIUM-
PIZZAA +

1,5L juoma

3 MEDIUM-
PIZZAA +

1,5L juoma

1 PIZZA + 1 KEBAB
1,5L juoma

2 x LARGE PIZZAA
1,5L juoma

2 MEDIUM-
PANNUPIZZAA

1,5L juoma

4 MEDIUM-
PIZZAA +

1,5L juoma
2 KEBABIA +
1,5L juoma

1 LARGE PIZZA
1,5L juoma

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin. Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin. Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin. Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin. Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin. Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

Noud. tai kuljetettuna

Noud. tai kuljetettuna Noud. tai kuljetettuna Noud. tai kuljetettuna Noud. tai kuljetettuna

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

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

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

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

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

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

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

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

PALV. ● ma-to 10-22 ● pe 10-24 ● la 11-24 ● su 11-22

ETU-
SETELI 18.00 ETU-

SETELI 24.50

ETU-
SETELI 18.50 ETU-

SETELI 29.00

ETU-
SETELI 32.00 ETU-

SETELI 18.00

ETU-
SETELI 17.00 ETU-

SETELI 25.00

Nettitilauksista -10%

KULJ. ● ma-to 10-22 ● pe 10-23 ● la 11-23 ● su 11-22
Noud. tai kuljetettuna Noud. tai kuljetettuna Noud. tai kuljetettuna
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– Minä taidan voittaa Paten ajassa, 
mutta hän kyllä johtaa keräyspuolel-
la selvästi, kertoo kollegansa paikal-
liseen juoksukisaan haastanut Outi 
Lantto.

– Kyllä Outin haaste pienoisena yllä-
tyksenä minulle tuli, mutta toki hyvän 
asian puolesta olin valmis ottamaan 
sen vastaan. En ollut aikoihin käynyt 
lenkillä, polvi on vähän vihoitellut, mut-
ta nyt olen sitten yrittänyt lenkkeillä 
muutaman kerran viikossa. Tosin yh-
dellä lenkillä kun juoksin pappavauh-
tia, meni pari nuorta naista kävellen 
ohi, nauraa Jukanen.

Petri Jukanen, eli Pate, arvelee tar-
vitsevansa reittiin kolme varttia aikaa. 
Paten veljen Kentänkiertäjät-lenkki-
kerhosta tulee porukkaa kannusta-
maan ja kirittämään häntä, joten ties 
vaikka jalka nousisi kilpakierroksella 
vähän vikkelämminkin.

– Minulla on puoli tuntia tavoitteena. 
Haluaisin ehtiä ennen Patea maaliin, 
sillä hänen 1000 euron keräystavoit-
teensa on jo paljon minua paremmal-
la mallilla, Outi Lantto valistaa.

Outi kertoo nuorempana juokse-
neensa enemmänkin, mutta viime 
vuosina lenkkeily on jäänyt vähiin.

– Meille tärkeintä tässä Viikin Viito-
sessa on olla mukana paikallisessa 
tapahtumassa, arjessa ihmisten kes-
kellä. Tärkeä on myös tämä keräys-

kohde, johon meillä on omat keräys-
sivut Kirkon Ulkomaanavun sivuston 
kautta. Siellä voi käydä meidän juok-
suamme vitosilla kannustamassa, 
Outi Lantto muistuttaa.

Viikin Viitonen eli VV järjestetään jo 
17. kerran. Sen järjestävät Asmo ja 
Katriina Halisen perhe Viikistä. Jo-
ka vuosi VV:n tuotto, eli vitosen vapaa-
ehtoinen osallistumismaksu, kohden-
netaan johonkin hyvään, liikkumiseen 
liittyvään kohteeseen.

– Katriina on meidän kirkon aktii-
veja ja toimii vapaaehtoistyössä. Tä-
nä vuonna koko VV:n tuotto menee 
Za’atrin pakolaisleirissä toimivalle las-
ten ja nuorten sirkuskoululle, joka on 
osa Kirkon Ulkomaanavun avustus-
hanketta. Pakolaisleireissä lasten te-
kemisen puute on suuri riski ja siksi 
tämä sirkuskoulu on aivan upea lap-
sia liikuttava ja yhteentuova hanke, 
Outi Lantto muistuttaa.

Pappien kilpajuoksua voi mennä 
lähtöpaikalle, tai matkan varrelle kan-
nustamaan, ellei halua itsekin osallis-
tua hyväntekeväisyysjuoksuun. Juok-
sussa on vuosittain mukana kymme-
niä ihmisiä, myös muualta kuin Viikis-
tä.

Teija Loponen

Papeilla kilpa-
juoksu Viikissä

Outin keräyssivun 
löydät täältä: 

http://omakampanja.kirkonulkomaanapu.fi /syyrian-pakolaiset/
aloita-keraeys.aspx?col=5-631 

Ja Petrin keräyssivun: 
http://omakampanja.kirkonulkomaanapu.fi /syyrian-pakolaiset/

aloita-keraeys.aspx?col=5-633 

VV tietoa

• Viikin Viitoselle 19.10. voi ilmoittautua myös paikan päällä ennen lähtöä, mutta 
ennakko-ilmoittautumista toivotaan. Lähtö on kello 12.

• Lähtöpaikka on Viikin Gardenian lähistöllä olevan Maatalousmuseon vieressä.
• Ennen juoksuunlähtöä kirjoitetaan nimi osallistujaluetteloon ja samalla voi 

maksaa vapaaehtoisen 5 euron osallistumismaksun. 
• Palkintojenjako on noin 35 minuuttia lähdön jälkeen.
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Viikin Viitonen juostaan lähistön luonnon vaihtelevissa maastoissa.

  Viikki

Pukinmäessä on asunut 
vuosisatojen varrella lukuisia 
taiteilijoita ja heitä nostettiin 
kotiseutujuhlassa esiin. Lausuja 
Eevi Kaasinen luki juontojensa 
yhteydessä Aale Tynnin runoja 
ja Pohjois-Helsingin musiikki-
koulun oppilaat esittivät Erkki 
Melartinin sävellyksiä.

Monipuolista taiteellista ope-
tusta antava Pukinmäen Tai-
detalo toi panoksensa juhlaan 
sirkuskoululaisten esitysten se-
kä Heidi Laaksosen laulun ja 
Tuomas Rahikan kitaransoi-
ton kautta. Pukinmäen perus-
koulu, jossa juhla pidettiin, an-
toi oman panoksensa juhlaan 
valinnaisen musiikin ryhmän 
esittämällä djembe-rumpujen 
ja akustisen laulun esityksellä. 
Koululaiset olivat myös osal-
listuneet peräti 238 työllä seu-
ran julistamaan piirustuskilpai-
luun, jonka voittajat palkittiin 
juhlassa rahalahjoin.

Puheissa tuotiin esiin vuosi-
kymmenten mukanaan tuomia 

muutoksia ja seuran aikaan-
saannoksia. Seuran puheen-
johtaja Kauko Koskinen kertoi 
juhlayleisölle Pukinmäen men-
neistä ajoista ja seuran ajamis-
ta kohennuksista niin palvelui-
den kuin teiden kunnon suh-
teen. Menneeseen viittasi myös 
seuran sihteeri Tero Tuomis-
to, joka muistutti koulun fl yy-
gelin kuuluneen aikoinaan Me-
lartinille ja juhlatilan sijaitsevan 
juuri siinä kohdassa, missä ai-
koinaan oli parakkikoulun ra-
kennus. Tuossa parakissa oli 
myös seuran perustava kokous 
pidetty. 

Yhteistyökumppaneis-
ta Malmin seurakunnan kap-
palainen Markus Kopperoinen 
lahjoitti seuran hallitukselle 
kahvilippuja, joilla voi käydä 
kahvittelemassa seurakunnan 
ylläpitämässä Porttikahvilassa. 
Porttikahvilassa kuten monessa 
muussakin seurakunnan toi-
minnassa on pukinmäkeläisillä 
vapaaehtoisilla suuri merkitys.

Helsingin kaupunginosayhdis-
tysten liiton toiminnanjohtaja 
Pirjo Tulikukka painotti sitä, 
kuinka tärkeää työtä kaupun-
ginosayhdistykset tekevät. 
Yhdistysten määrä on kasvanut 
viimeisen kymmenen vuoden 
aikana melkoisesti, mikä ker-
too asukkaiden tarpeesta saada 
vaikuttamiskanava kaupungin 
päätöksentekoon päin.

Tilaisuuden päättänyt vara-
puheenjohtaja Lasse Rekola oli 
yksi tilaisuudessa seuran kun-
niajäseniksi nimetyistä. Muut 
uudet kunniajäsenet ovat Ritva 
Levänen, Reino Lönnblad ja 
Tero Tuomisto. Heitä kaikkia 
yhdistää yli 20-vuotinen puur-
taminen Pukinmäki-Seuran 
hallituksessa ja toimiminen 
asuinalueen hyväksi. Kauko 
Salmi nimettiin kunniajäsenek-
si jo aiemmin, hänellä on taka-
naan peräti 30 vuotta seuran 
johdossa.

Teija 
Loponen

Pukinmäessä juhlittiin 
mennyttä aikaa
Ylipormestari Jussi Pajunen sai sunnuntaina vietetyissä 
Pukinmäki-Seuran 35-vuotisjuhlissa kuulla roppakaupalla 
alueen historiaa. Juhlapuheessaan Pajunen itse katsoi 
tulevaisuuteen kertoen asukkaiden mahdollisuudesta osallistua 
kaupungin suunnitteluun vastaamalla erilaisiin kyselyihin.

Pukinmäki-Seuran kunniajäsenet Reino Lönnblad, Lasse Rekola, Kauko Salmi, Ritva 
Levänen ja Tero Tuomisto. Taustalla piirustuskilpailussa palkittuja koululaisten näkemyksiä 
Pukinmäestä. 

TORBJÖRN STENHOLM

PÖYTÄSTANDAARIEN SAAJAT
Rehtori Markku Holttinen
Asukasaktiivi Hanna Kaivola
Pukinmäen kartanon emäntä Terttu Koivunen
Pukinmäen kappalainen Markus Kopperoinen
Yhteislauluja vetävä Kalle Partanen

Pukinmäessä on 
asunut vuosisatojen 

varrella lukuisia 
taiteilijoita ja 

heitä nostettiin 
kotiseutujuhlassa 

esiin. 

Koillis-Helsingissäkin eletään 
nyt pihatalkoiden kulta-aikaa. 
Harmaita hiuksia aiheuttavat 
taloyhtiön pihalle hylätyt pol-
kupyörät. Verkkolehti Uuden 
Suomen mukaan taloyhtiö voi 
toimittaa varastoon, poliisille 
tai kaatopaikalle sellaiset pol-
kupyörät, joista kukaan ei huo-

lehdi.
– Viime kädessä polkupyörät 

voidaan toimittaa poliisille ja 
käyttökelvottomat romupyörät 
kaatopaikalle, Isännöintiliiton 
lakiasiantuntija Kirsi Paana-
nen kertoo Uudelle Suomelle.

Suin päin pyöriä ei kanna-
ta alkaa hävittää. Taloyhtiö voi 

joutua korvaamaan polkupyö-
rän, jos se hävitetään ilman pä-
teviä perusteita.

Paananen neuvoo taloyh-
tiöitä ilmoittamaan asukkail-
le vähintään kuukautta etukä-
teen pyörien siirtämisestä, jotta 
asukkaat voivat merkitä lapulla 
pyöränsä. PP

US: Taloyhtiöllä lupa hävittää pyöriä

Poliisin automaattisen liikennevalvon-
nan valtakunnallinen tukitoiminto sijoit-
tuu Hämeenlinnan sijaan Malmin poliisi-
laitokselle. Asiasta on päättänyt sisämi-
nisteri Päivi Räsänen.

– Liikennevalvonnan tukitoimintojen si-
joittamisratkaisulla on merkittävä vaiku-

tus erityisesti poliisihallinnon toimitila-
kustannuksiin. Malmin toimitilan neliö-
vuokra on Hämeenlinnaa halvempi, joten 
poliisin omat toiminnot kannattaa sijoit-
taa Malmille ja vuokrata osa Hämeenlin-
nan toimitilasta ulkopuolisille, tiedottaa 
Räsänen.       Pirjo Pihlajamaa

Viikin kirkon seurakuntapastori Outi Lantto ja kappalainen 

Petri Jukanen osallistuvat Viikin Viitonen -juoksukilpailuun 

ensi lauantaina. Pastorit kisaavat paitsi ajassa, myös 

hyväntekeväisyyspotin kasvattamisessa.

Malmin poliisiasemalle 
tulee liikennevalvonnan tukitoimia

  Malmi
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Löydät meidät 
myös Facebookista

K-citymarket MALMI
uudistukset jatkuvat!

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

Salaatin ystäviä hellitään!  Eden -salaattibaarista saat valmiita salaattivaihtoehtoja tai voit koota haluamasi
kokonaisuuden monipuolisesta valikoimasta!

99 3 00 1 
Atria PORSAAN KASSLER
Suomi
Rajoitus 2 kpl/talous.

kg

Angeleno 
LUUMU 
750 g rasia
Italia

rs 
(1,33/kg)

95 14 kg
49 2 rs
(2,77/kg)

95 9 rs

99 0 kg 
99 4 kpl
(4,99/kg) 

99 2 pkt
(29,90/kg)

99 1 pkt
(3,98/kg) 

Oman Savustamon 
KIRJOLOHIFILEE  

Kariniemen kananpojan
MINUUTTIPIHVIT
350-390 g
Rajoitus 5 rs/talous 

Atria Marinoitu
HORNET SIIPI
900g 

Kalatukku E. Erikssonin 
SUSHI BOTAN RASIA,
4 nigiriä ja 4 makia 

Golden 
OMENA
Ranska

Atria KULINAARI OHUT 
LEIKKELEET
Kylmäsavukinkku 100g
Kylmäsavuhärkä 100 g
Kylmäsavukalkkuna 100 g

Kulta Katriina
KAHVI 500 g
(myös tumma paahto)
Rajoitus 2 pkt/talous 

facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi

Tarjoukset voimassa to-su 10.-13.10. ellei toisin mainita.

Pe 11.10. maistellaan Dennis -pizzoja klo 11-18 ja Marian Konditorian lähileipiä klo 15-19.
La 12.10. paikalla Piirakkapojat ja Vaasan Oy:n konsulentti klo 11-18 ja Korv Göranin Kebab -maistatus klo 10-16

ERÄ!

Kuusamon
Paimenpoika
KERMAJUUSTO
1 kg
Rajoitus 2 kpl/talous

Tarjous voimassa to-la

99 3 rs
(10,25-11,40/kg)

Tarjous voimassa to-la

ERÄ!

2000 kg erä!
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Siltamäen Martat ovat olleet ”muodikkaita” jo 40 
vuotta. Vaikka yhdistyksen teemana tänä vuonna on 
”Hidastamalla hyvinvointiin”, emme jää sohvan poh-
jalle loikoilemaan, vaan keskitymme hyvää mieltä 
tuottavaan toimintaan. Hidastaminen ei mielestämme 
tarkoita asioiden tekemättä jättämistä ,vaan tekemistä 
harkitusti ja mielekkäästi omien voimavarojen rajois-
sa. 

Joka toinen tiistai-ilta klo 18 alkaen kokoonnumme 
Siltamäen seurakuntakodilla yhteiseen illanviettoon 
ohjelman ja kahvittelun merkeissä. Olemme myös ol-
leet tänä syksynä kotitalousmarttamme johdolla yh-
dessä sieniretkellä. 

Yhdistyksessä toimii viisi erilaista kerhoa; askartelu-
kerho, kirjallisuuskerho, kudontakerho, puuhakerho 
ja kässä-kerho. Ajatuksena on tarjota jokaiselle jäse-

nelle mieluista te-
kemistä martta-il-
tojen lisäksi. Mar-
tat kutoivat viime 
talvena myös vau-
van myssyjä, jotka keväällä luovutettiin Kätilöopiston 
Haikaranpesään lahjoitettavaksi uusille pienille kan-
salaisille. Myssyjä on kudottu jo lisää ja kudotaan vie-
lä edelleen. 

Yhteistyöstä muiden paikallisten toimijoiden kanssa 
voisi mainita tänä syksynä kotitalousmartan vetämä 
”Ukko-kokkikerho” miehille ja vanhempi-lapsi ”pik-
kukokkikerho” 1.–3.-luokkalaisille. Vuosittain järjes-
tettävistä tapahtumisista meidät tapaa muun muassa 
SISU-päivillä ja Tonttupolulla. Martoilla on antoisa 
yhteistyö Siltamäen seurakunnan ja Siltamäen palve-
lukodin kanssa. Toivon, että yhteistyö jatkuu.

Meitä on jo yli 80 – monipuolisia naisia ja yksi mies-
kin.

Toivottavasti innostuit ja tulet mukaan toimintaan!
Löydät meidät myös osoitteesta http://siltamart-

ta2010.nettisivu.org/

Marttailu on muodissa!

Päivi Lindeman
Siltamäen Martat ry, pj

Martat 
sieniretkellä 

Halkolammella 
28.9.2013

Nilkkansa murtanut
teki oikaisuvaatimuksen
Yleisten töiden lautakuntaan 
on taas viety Koillis-Helsin-
gissä tapahtunutta liukastu-
mista koskeva asia. Tällä ker-
taa kyseessä on Pihlajamäen 
Meripihkapolun jalkakäytä-
vällä 14.12.2012 sattunut liu-
kastumisvahinko, josta kau-
punki on maksanut kaatumi-
sen seurauksena nilkkansa 
murtaneelle asukkaalle va-
hingonkorvausta 3247,20 eu-
roa.

Murtuma on aiheuttanut 
komplikaatioita ja nilkan pa-
raneminen on pitkittynyt. Sil-
lä perusteella on asukas ha-
kenut lisävahingonkorvaus-
ta 10 000 euroa ja vamman 
jatkohoitokuluihin mennyttä 
193 euroa.

Rakennusvirastoa johta-
va yleisten töiden lautakun-

ta ei niin korkeaan summaan 
suostunut, vaan päätti elo-
kuussa, että asukkaalle mak-
setaan tilapäisestä haitasta 
tuhat euroa. Asukas on teh-
nyt päätöksestä oikaisuvaa-
timuksen, jota yleisten töiden 
lautakunta on käsitellyt eilen.

Päätös ei ehtinyt tähän leh-
teen, mutta asian esitellyt ra-
kennusviraston osastopääl-
likkö suosittaa hylkäämään 
oikaisuvaatimuksen. Hylkää-
mistä perustellaan sillä, et-
tä kaupunki ei ole vastuus-
sa vamman hoidossa aiheu-
tuneista komplikaatioista, ja 
että hakijalla on oikeus saa-
da korvaus potilasvakuutuk-
sesta, jos potilasvahinkolain 
edellytykset täyttyvät.

Pirjo 
Pihlajamaa

  Pihlajamäki

Pärrrr. Yläasteilla on mah-
dollisuus saada koululle 
nuoria valistava mopovi-
deo, joka ei ole aikuisten 
puuduttavaa paasausta lii-
kenteen vaaroista, vaan asi-
antuntevien nuorten itsensä 
tekemä.

Mopovideon takaa löy-
tyvät muun muassa heikin-
laaksolainen Tomi Muttilai-
nen, 22, ja vuosaarelainen 
Justus Pusa, 18, Mopoilevat 
nuoret ry:stä.

He muistelevat, että pitäi-
si tehdä mopovideo -ajatus 

syntyi Pukinmäen nuoriso-
talon mopohallissa jo kol-
misen vuotta sitten.

Tositoimiin tuli tilaisuus 
syksyllä 2011, kun opetus-
ministeriö tilitti mopohal-

lille kymppitonnin jalkau-
tuvaa katutyötä varten. Sii-
hen linkitettiin liikennekas-

vatusmateriaalin teko.
Tomi Muttilainen ja Jus-

tus Pusa ottivat mopoilevan 
ystävänsä Seppo Airaksisen 
kanssa kontolleen ison osan 
valistusvideon työvaiheista.

– Kässäri aloitettiin tyhjäs-
tä. Ideoimme itse ja kysyim-
me muilta mopoilijoilta mo-
pojen ostoon, virittämiseen 
ja nuorten alkoholin käyt-
töön liittyviä asioita, kerto-
vat Muttilainen ja Pusa.

Vapaa-ajallaan opiskeli-
japojat hioivat ja muokka-
sivat käsikirjoitusta. Siihen 

Malmilaisluokka uppoutuu mopovideon katseluun. 
Video on nähty myös Pukinmäen peruskoulussa.

PIRJO PIHLAJAMAA

Teinipoika tahtoo mopon. Vanhemmat vastustavat. Kaikilla kavereillakin on! Vanhemmat 
heltyvät. Sitten sattuu ja tapahtuu. Ja sattuu. Eipä paljasteta mopovideosta enempää.

Justus Pusa, 18, ja Tomi Muttilainen (oik.), 22, 
esittivät mopovideota Malmin yläasteikäisille 
viime torstaina.

meni koko talvi.
Kameran eteen värvättiin 

muita nuoria ja heidän van-
hempiaan Pukinmäestä ja 
Malmilta. Kuvauksia tehtiin 
ympäri Koillis-Helsinkiä ja 
välillä vähän muuallakin.

– Mukana on ollut kolme-
kymmentä nuorta ja heidän 
vanhempiaan, laskee Pukin-
mäen mopohallin nuoriso-
ohjaaja Dimitrios Zafi ris.

Tekijöiden mukaan vide-
on johtavana ajatuksena on, 
ettei mopo itsessään ole vaa-
rallinen, vaan sen kuljettaja. 
Hän tekee päätökset.

Internetin You Tubeen 23 
minuutin mittaista fi lmiä ei 
ole tarkoitus ladata. Pää-
tekijät käyvät esittämässä 
mopovideota yläasteikäisille 
helsinkiläiskouluissa. Myös 
Vantaalta on tullut kutsuja.

Videon päätteeksi teki-
jät pistävät koululaiskatso-
jat miettimään näkemään-
sä ja esittävät heille kiperiä 
kysymyksiä. Onko mopon 
virittäminen ok? Estäisitkö 
juopunutta kaveriasi lähte-
mästä mopoajelulle? Kyllä 
ja kyllä, vastasi kysymyksiin 
Malmin peruskoulun luo-
kan oppilaat viime viikolla.

Pirjo Pihlajamaa

Justus ja Tomi kavereineen
fi lmasivat mopovideon
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ONNITTELUT

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

 TAPULIKAUPUNKILAISTEN eläkeläisyhdistykseen 
kuuluva pariskunta kävi kysymässä, että tuleeko 
Sikalanmetsään senioritaloa vai ei. Sitä kun odotetaan 
tapulikaupunkilaisseniorien kerhossa kuin kuuta 
nousevaa, eikä oman asukasyhdistyksen vastustavaa 
kantaa ole voitu käsittää. Tuleehan se. KHO on hylännyt 
asukasyhdistyksen valituksen. Helsinki on vast’ikään 
startannut Tapulikaupungintie 32:n talohankkeen, johon 
on suunnitteilla 55 seniorikotia. Sinne mummokuusen 
liepeille.

 PUKINMÄEN Taidetalon johtaja Veijo 
Muroke kävi kertomassa, että asukkaat eivät 
ole ilmeisesti huomanneet taidetalon tarjoavan 
harrastusmahdollisuuksia myös aikuisille. Syyskaudella 
oli tarkoitus aloittaa niinkin hauskalta kuulostava laji kuin 
aikuisbaletti, mutta siihen on ilmoittautunut vain kaksi 
osallistujaa. Muroke lupasi, että ryhmä perustetaan, jos 
vielä ainakin neljä ilmoittautuisi mukaan.
      PP

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Maan ääriin - kaikelle kansalle. 
Lähetystyön sanoma on evan-
keliumin julistamista ja käytän-
nön työtä ihmisarvon puolesta 

kaikkialla maailmassa.

Iltaperhekerho
Jakomäen kirkolla torstaisin klo 
17–18.30, 3.10.–28.11. Keittotar-
joilu. Omaa ohjelmaa koululaisil-
le, alle kouluikäisille ja aikuisille. 
Tiedustelut Seija Saarinen p. 09 
2340 4586.

KIIREETÖN ILTAPÄIVÄ 
Pukinmäen seurakuntakodilla, Säterinportti 
1, lauantaina 19.10. klo 13–16. 
Kristillistä joogaa, ohjaajana Rita Saari. Raa-
mattumeditaatiota ja hiljentymistä. Teehetki. 
Ilm. 17.10. mennessä Meri Ala-Kokko p. 09 
2340 4452.

HILJAISUUDEN ILTAPÄIVÄ 
Siltamäen seurakuntakodilla, Jousimiehen-
tie 5 lauantaina 26.10. klo 12–16. 
Johdatus hiljaisuuteen, rukoushetki, keit-
tolounas ja kahvit, oleilua hiljaisuudessa, 
lopuksi ehtoollinen. Osallistumismaksu 5 
€. Mukana pastori Pirjo Kettu ja diakonissa 
Merja Saviniemi. Ilm. 18.10. mennessä mer-

RAAMATTULUENTOSARJA 
Pihlajamäen kirkossa torstaisin klo 18-20.
17.10. Haavoitettu Hanna, 24.10. Ester, 
Vanhan Testamentin tuhkimotarina, 31.10. 
Juutalaisen Mirjamin tiet kristittyjen Mariaksi. 
Riitta Keskimäki Kansan Raamattuseurasta 
luennoi. Keskustelua ja kahvit.
RAAMATTULUENTOSARJA 
Malmin kirkossa tiistaisin klo 18. 
15.10. Hyväksynnän etsijät. 22.10. Hylät-
tyjen etsijä. Pastori Ilkka Rytilahti Suomen 
Raamattuopistosta luennoi.

Yksinhuoltajien Olohuoneet
Tapulin seurakuntakodilla ti 
klo 17–19, 8.10., 22.10., 5.11. ja 
19.11.
Pukinmäen seurakuntakodilla 
ke klo 17.30–19, 30.10., 13.11. ja 
27.11. 
Pihlajamäen kirkolla to klo 
17.30–19,  31.10., 13.11. ja 28.11.

Yksin- ja yhteishuoltajille tarkoite-
tuissa Olohuoneissa on maksuton 
lastenhoito ja kevyt iltapala, ilmoit-
tautumista ei tarvita. Tiedustelut 
Sirpa Sirainen p. 050 400 1050, 

HILJAINEN VIIKKOMESSU 
Viikin kirkossa torstaisin klo 
17.30. Viikkomessu on pieni 
arki-illan ehtoollishetki, paikka 
pysähtyä, rukoilla ja ottaa vastaan 
pyhä ehtoollinen.

PYHÄKÄVELY 
Viikissä su 13.10. klo 16. 
Tunnin mittainen yhteinen lenkki 
Viikin kirkolta Malmin hautaus-
maalle. Kävelyllä on mukana kir-
kon työntekijä. Seuraava kävely-
kerta on 17.11.

Suoran toiminnan joukot 
kokoontuu Viikin kirkolla. Ryhmä ompelee, 
neuloo ja virkkaa, ideoi keräyksiä ja tempa-
uksia lähimmäisenrakkauden toteuttamisek-
si. Ryhmä myös suunnittelee ja toteuttaa 
Kirkon Ulkomaanavun kampanjoiden jalkaut-
tamista seurakunnassa. Seuraava tapaami-
nen lauantaina 26.10 klo 15.30. Tied. Outi Syksy hehkuu, luonnon 

luomaa, haikara sen 
todistaa:  Pienoisen Sinna-
tytön,  silmät loistavat 
ja hymy hehkuu.  Hän 
luonnonlahja,  hurmaa ja 
sydämet rakkaudella täyttää.
Onnea (2.10.13) 1-vuotiaalle 
Sinnalle! T. mummi, 
mumma, eno ja Mira.

Pienet jalat tepsuttaa, 
kädet pienet kurkottaa 
kohdatakseen monta 
uutta asiaa.
Onnittelut aina aurinkoiselle 
Roopelle 11.10. olevan 
1-vuotissyntymäpäivän 
johdosta. Toivottaa 
mummi ja pappa.

Estradilla kahden eri eläkeläiskuoron laulajia.

Malja 40-vuotiaalle!
Pihlajamäki-Pihlajiston 

eläkeläiset ry:n 

jäsenet juhlivat 

yhdistyksen 40-vuotista 

taivalta Pihlajamäen 

nuorisotalolla 

syyskuussa. 

JOHANNA HEIKKILÄ

Yhteneväisiin kuoroasuihin 
pukeutuneet Malmin Eläkeläisten 
miesjäsenet keskustelevat 
ministeri Kalevi Kivistön kanssa.

Naiset skoolaavat 40-vuotiaalle.

Puheenjohtaja Marja-
Liisa Suurosen vetämän elä-
keläisyhdistyksen syntymä-
päiväpöytä oli katettu kore-
aksi noin 80 juhlavieraalle, 
jotka saivat kakku-kahvien 
kera nautittavakseen myös 

järjestettyä ohjelmaa. Tilai-
suuden pääpuhujana oli 
Eläkeläiset ry:n puheenjoh-
taja, ministeri Kalevi Kivis-
tö.

Pirjo 
Pihlajamaa

Ilmoitukseen tuleva 
teksti ja tieto siihen 
haluttavasta kuvasta 
lähetetään osoitteella: 
jussi.haapasaari@
lahitieto.fi , tai postitse 
Koillis-Helsingin 
Lähitieto Oy, 
Vanha Tapanilantie 52, 
00730 Hki, tai kuoren 
voi viedä Lähitiedon 
postilaatikkoon Malmintorin 
kauppakeskuksen 
2. kerrokseen Plaza 
Mocca -kahvilan viereen. 
Ilmoituksen jättö onnistuu 
myös puhelimitse Jussi 
Haapasaarelle numeroon 
050-595 3233.

Oheisen ilmoituksen 
koko on 1x100 milliä 
ja hinta 100 e + alv. 
Samankorkuinen, 
mutta 2 palstaa leveä 
maksaa 200 e + alv. 
Myös muut koot ovat 
mahdollisia.

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

Rakkaamme

Etunimi
SUKUNIMI

o.s. Sukunimi

s. 2.8.1923 Hanko
k. 30.2.2013 Helsinki

Lähellä, kaukana, poissa
– aina mukana.

Syvästi kaivaten
Lapset

Lapsenlapset
Sukulaiset

Kiitokset Xxx:lle 
äitimme hyvästä hoidosta.

Siunaus on toimitettu 
Xxxx kirkossa 15.3.20013.

Lämmin kiitos muistamisesta.

Kuolinilmoitus Lähitietoon
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KERAVA

KIEKKO-VANTAAKIEKKO-VANTAA
HCKHCK

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
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 17.00  VALTTI AREENA
Lauantaina 12.10.

Joukkueet olivat kohdan-
neet Ykkösen ylemmän lop-
pusarjan ottelussa kolme 
viikkoa sitten. Tuolloin pis-
teet menivät Vaasalaisille 
3–2-lukemin.

VIFK sai ensimmäisen ti-
lanteensa heti kolmannella 
minuutilla. Jenni Blomberg 
prässäsi maalivahti Riikka 
Pehkoselta pallon vaaratto-
man näköisessä tilanteessa. 
Tilanne päättyi kuitenkin 
maalipotkuun.

Vaasalaiset loivat ottelun 
alun vaarallisimmat paikat. 
Yhdeksännellä minuutilla 
laukomaan pääsi Ria Öling, 
mutta pallo viuhui ohi.

Malmilaiset nousivat 13. 
minuutilla Sanni Siltalan 
toimesta oikealta. VIFK 
purki matalan keskityk-
sen kulmaksi. Krista Dahl-
berg syötti heti seuraavalla 
minuutilla Riikka Hannu-

lan puolittaiseen läpiajoon, 
mutta hyökkääjän yritys ei 
tuottanut tulosta.

26. minuutilla Siltala sai 
pystypallon oikealla vaasa-
laisen epäonnistuttua pu-
russaan. Viimeinen syöttö 
maalin edessä jäi kuitenkin 
vaatimattomaksi. VIFK loi 

toiseen päähän seuraavaksi 
ottelun siihen asti vaaralli-
simman paikan. Maalivahti 
Pehkonen pelasti paraatitor-
junnalla vaasalaisten yrityk-
sen läheltä. Öling iski jatko-
pallon maaliin, mutta tuli ti-
lanteeseen paitsioasemasta.

32. toisella minuutilla vaa-

salaisten Blomberg taiteili it-
sensä loistavasti nokikkain 
Pehkosen kanssa, mutta vii-
meistely-yritys jäi maalivah-
din jalkoihin. Toisessa pääs-
sä Hannula pääsi yrittämään 
Siltalan syötöstä, mutta pallo 
lipui ohi maalin.

Avausmaali nähtiin 40. 
minuutilla. Malmilaisten 
Heidi Kaivonurmi syötti 
syvältä keskialueelta Han-
nulan loistavasti läpi. Han-
nula kuljetti, harhautti maa-
livahdin ja nosti pallon 
ansaitusti tyhjään maaliin. 

VIFK oli tasoittaa saman 
tien. Öling purjehti oikeal-
ta läpi, mutta laukaus jäi jäl-
leen hyvin pelanneen Peh-
kosen syliin.

VIFK tuli sisuuntuneena 
toiseen puoliaikaan. Sanna 
Keromaa täräytti pallon 51. 
minuutilla ylärimaan. Mal-
milaiset hyökkäsivät tasai-
seen tahtiin vastaiskuilla lä-
hinnä kaksikon Hannula–
Siltala toimesta. Vaasalai-
set hakivat tasoitusta, mutta 
Pehkonen ei ollut maalillaan 
yllätettävissä.

Hannula iski lopullisen si-
netin perinteikkään seuran 
Pikkufi naalivoitolle 82. mi-
nuutilla. Läpiajo oikealta 
päättyi varmaan maaliin ja 
Pertti Jantusen joukot saivat 
aloittaa juhlansa.

Kari Silfver

Malmin Palloseura kuittasi kauden 2013 Suomen Cupin Pikkufi naalin 
mestaruuden. Finaalissa kaatui vaasalainen VIFK 2-0 lukemin. MPS:n 
molemmista maaleista vastasi Riikka Hannula.

Naisten Suomen cup Pikkufi naali

Rixu Hannula potki 
MPS:n voittoon

Molemmat maalit 
tehnyt ja ottelun arvok-
kaimmaksi pelaajaksi 
valittu Riikka ”Rixu” 
Hannula.

PETRI LUNKI

Voittoa juhliva MPS:n naisten edustusjoukkue.

Miesten Salibandyliigaa
Pe 11.10. klo 18.00 Erä - NST

Ke 16.10. klo 18.00 Erä - TPS

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

Helsingin Ympäristöpalvelu Oy   0400 606093

Malmilaisjoukkueet jät-
tivät päätöskierroksella itsel-
leen ja kannattajilleen hyvän 
maun jälkeensä. MPS edus-
tus haki Lohjan Pallosta 
reippaan 4–1 voiton ja MPS/
Atletico Malmi taas kyykytti 
sarjanousija Viikin git/2:n 
ansaitusti 2–1. PuiU:n pää-
tös hyväkuntoisella Koudan 
nurmella ilmensi joukkueen 
koko kautta, alku oli hyvä – 
ottelun viimeisellä sekunnil-
la Honka/3 tinttasi 2–1 voit-
tomaalin.

MPS/Atletico Malmi oli 
ykkönen seuran sisäises-
sä kisassa. Atleetit nousi-
vat lopulta lohkossaan pal-
kintopallille, kolmannek-
si. Sunnuntain päätöksessä 
atleetit kohensivat asemi-
aan voittamalla Vuosaares-
sa jo nousunsa varmista-
neen Viikingit/2:n. Ensi jak-
solla malmilaiset olivat vielä 
altavastaajina, mutta laittoi-
vat toisella jaksolla tuule-
maan. Jaakko Peltosen va-
parimaali 52 minuutilla ja 
Janne Hampaalan 60 min. 
vastahyökkäysosuma riitti-
vät 2–1 voittoon. Joukku-
een turmioksi koitui synkkä 
syyskuu, jolloin se meni hä-
viämään kahdelle putoaja-
joukkueelle. Ilman näitä 
möhläyksiä Malmin katu-
kuvaa leimaisi nyt ticotico-
ticojen nousujuhlan mels-
keet. Kausi oli kuitenkin 
hyvä, ja nuori joukkue on 
varmasti ensi vuonna vielä 
parempi ja rutinoidumpi ot-
tamaan vastaaan menestys-
paineet.

MPS edustus on pelan-
nut keskivahvan kauden. 
Lopulliseksi sijoitukseksi 
ykköslohkossa jäi 32 pinnal-

la viides sija. Helsinkiläis-
joukkueista edelle jäi ainoas-
taan aina arvaamaton ja 
hyvän syyskauden pelannut 
Spartak. Sarja päättyi kelta-
paitojen kohdalla varmaan 
4-1 voittoon Lohjalla.

Puistolan Urheilijat sine-
töivät kautensa hiukan ris-
tiriitaisissa ja haikeissakin 
tunnelmissa. Lopputulos ei 
ihan vastannut sitä mitä pe-
laajamateriaalilta odotet-
tiin. 22 sarjapistettä jättivät 
PuiU:n lohkossa yhdeksän-
neksi. Lohtuna vain se, et-
tä putoamispaikkaan kertyi 
rakoa 10 pinnaa. 

Lauantain päätökses-
sä PuiU leikitteli ensi jak-
solla ajoittain näyttävästi-
kin Honka/3:n kanssa. Sa-
mi Rinta-Kahilan 1–0 tau-
kojohtomaali lupasi hyvää. 
Mutta toisella jaksolla ote 
hiipui, espoolaiset tasoitti-
vat ja tekaisivat 2–1 voit-
tomaalin, jota seurasi pelin 
päätösvihellys. PuiU:n vireä 
faniosasto palkitsi A-katso-
mon eteen ottelun jälkeen 
parkkeeranneen PuiU-mie-
histön. Valmennushommat 
hellittävä Sami Kaalikos-
ki sai pukea päälleen ”Kii-
tos Kaali”-paidan. Maxim 
Poljakovia muistettiin ma-
ximaalisesti otteista retki-
varusteilla, Tero Laitinen 
palkittiin kauden parhaa-
na pelaajana ja Sami Rin-
ta-Kahila kauden parhaana 
maalintekijänä. Herkkyyttä 
koettiin, kun näillä näkymin 
pitkän ja ansiokkaan taipa-
leensa PuiU:n edustusjouk-
kueessa lopettava Mika Te-
linkangas vastaanotti pieno-
kaisesikoinen sylissään fani-
en huomionosoituksen.

Jalkapalloon mahtuu tun-
netta! Nyt edessä on hiukan 
lepoa ja uusien eväiden ke-
räämistä ensi vuoden kentille.

Heimo Laaksonen

Jalkapallo Kolmonen

Kausi paketoitui
malmilaisvoitoin
Se on siinä! 
Jalkapallokausi mallia 
2013 on paketissa. 

Lähitietoa tarvitaan aina!



Koillis-Helsingin Lähitieto 9.10.2013  11  Lukijoilta

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin 
paikallisia asioita koskevia mielipiteitä. 
Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.
fi  tai Malmintorin 2. kerroksessa Plaza 
Mocca kahvilan vieressä olevaan Koillis-
Helsingin Lähitieto -postilaatikkoon.

 Koillis-Helsingin Lähitieto 2.10. 
2013 lehdessä olevan Matiaksen mieli-
piteiden takia ajattelin tuoda esille 
muutamia mietteitä:

Malmin lentokenttä oli paikoil-
laan ja toiminnassa kun Matias muut-
ti Viikkiin, oli toiminnassa ennen kuin 
Matiasta oli olemassa. Kaikki, jotka 
valittavat melusta, ovat muuttaneet 
lähialueelle lentokentän valmistumi-
sen jälkeen. Ne jotka asuivat lähistöllä, 
kun Suomen ensimmäinen kansainvä-
linen kenttä rakennettiin, olivat ylpeitä 

siitä. Eivät valittaneet melusta.
On turha naputtaa melusta jälkeen-

päin.
Minä muutin vuosia sitten Pukinmä-

keen, rautatie (erityisesti kaukojunat) 
kuuluu erittäin hyvin, samoin Kehä I. 
Ne olivat olemassa jo kun muutimme 
tänne. Junaliikenne on lisääntynyt, pu-
humattakaan Kehä I:n valtavasta lii-
kenteen määrän lisääntymisestä. Kuu-
luu ympäri vuorokauden, ei klo 7-22. 
Pitäisikö minun vaatia, että rata ja Ke-
hä I suljetaan? Ehei. Olen hyväksy-

nyt äänet ja melun, eivät häiritse kun 
ei anna häiritä. Tiesin niiden olemas-
sa olosta muuttaessamme. Lentoko-
neista nautin, aina kun sellaisen äänen 
kuulen, kiiruhdan parvekkeelle katso-
maan.

En ole koskaan ymmärtänyt näitä, 
jotka muuttavat lentokentän läheisyy-
teen ja sitten alkaa valitus. Kyllä Suo-
mesta lääniä löytyy, Lapissa ei var-
maan lentokoneet häiritse.

Fredi

Lentokentän melusta

Mustat vaatteet 
pannaan

 Tarvittaisiin varmaan laki tai asetus 
siitä, että illalla pimeällä pyöräilijät ja 
lenkkeilevät eivät saisi käyttää mustia 
vaatteita.

Jos ihminen pukeutuu aivan tum-
miin, eikä käytä heijastimia tai tasku-
lamppua, häntä on aivan mahdoton 
nähdä pimeällä ylittämässä tietä.

Mikä ihme niissä tummissa vaatteis-
ta houkuttaa, kun muutenkin on syk-
syllä pimeää ja synkkää? Keltaista, val-
koista, oranssia, vaaleanvihreää, kirk-
kaita värejä kaduille ja kulkijoille!

Toivoo pimeällä autoileva

 Pieni lisä kerjääjä-Hirvosen kan-
salaiskeskusteluun FB:ssa, johon en 
ole tutustunut: To 12.9. noin klo 14 
seurasin sivusta, kuinka SPR:n Näl-
käpäiväkerääjä sai Eemeli Hirvosel-
ta haukut. SPR:n kerääjä yritti saada 
puheenvuoron kertoakseen keräyk-
sen tavoitteista ja periaatteista. 

Kotimainen vaihtoehto-Hirvonen 
kieltäytyi kuuntelemasta ja sanoi ke-
räävänsä rahaa tulevan talven Laosin 
lomamatkaansa varten. Sitten siihen 
ilmaantui humalainen uhoava mies, 
joka esittäytyi Hirvosen kaveriksi ja 

pakotti SPR:n kerääjän lähtemään.  
Lähdin myös itse saman tien junal-

le miettien, miten kapeaksi ihmisen 
näkökulma voi supistua. SPR:n ka-
tastrofi rahat ja etelän lomarahat eivät 
ole ihan yhtä. SPR auttaa myös Suo-
messa, esimerkiksi tulipalo-onnetto-
muus voi osua meistä kenelle tahan-
sa. Kenelläkään ei pitäisi olla varaa 
ylimielisyyteen, katastrofi alueilla elä-
mään joutuvat ovat ihmisiä siinä mis-
sä mekin.

Lähimmäinen  

Kerjääjä 
Hirvosesta

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto

w
w
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ks

v
Siltalanpuisto ja sitä ympäröi-
vät korttelit 
asemakaavan muutosta valmistellaan 

Siltalanpuiston laidoille ja sen lähialueen kortteleihin on 
suunniteltu uusia asuinkerros-, rivi- ja pientalotontteja ny-
kyiselle puistoalueelle. Myös osalle nykyisistä tonteista on 
merkitty täydennysrakentamismahdollisuuksia. Siltalan-
puiston keskeinen alue, sen nykyiset toiminnat ja viheryh-
teydet säilyvät.

Kaavaluonnos ja muuta valmistelumateriaalia on 
esillä 10.10.–31.10:
 - Suutarilan kirjastossa, Seulastentie 11
 - kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3,  

1. krs. 
 - kaupungin ilmoitustaululla, kaupungintalo, 

Pohjoisesplanadi 11–13
 - www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt). 

Kaavan valmistelija on tavattavissa Suutarilan kirjastossa 
14.10. klo 15–19 ja kaupunkisuunnitteluvirastossa sopi-
muksen mukaan. 

Mielipiteet: viimeistään 31.10.2013
Lisätietoja: arkkitehti Johanna Mutanen, p. 310 37299

LÄHETÄ VINKKEJÄ 
Koillis-Helsingin tapahtumista

Lähimenoihin.
Katso tarkemmat tiedot sivu 12.

SUOSITTELEMME LOKAKUUSSA

Tarjoukset voimassa 26.10.2013 asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. 
Tuotteet saattavat vaihdella myymälöittäin.

®

Rannikkomännyn 
kuoriuute

PYCNOGENOL® STRONG NIVELTEHO ARGIMAX
Voimaa ja kestävyyttä!

SUPER-D
Vahva D-vitamiini 

TRIO-KALAÖLJY ALFALIPOIINI VAHVA

Ikääntymistä 
vastaan

SERRAPEPTAASI
100.000U, vahva

STRATH
Vahvistaa luonnol-
lisesti

B-12 SUIHKE BOOST

Imeytyy 
tutkitusti 
hyvin

VAHVA TYRNIÖLJY 

+ MUSTIKKA

FRUCTOLAX
Vatsalle

KYOLIC
Puolusta 
itseäsi!

ENERGIAA 
SYKSYYN!
Bio-Qinon Q10 GOLD 100 mg
150+30 kaps.

9079 (ovh 97,70 €)
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Kaupan päälle 

Q10-voide 

(arvo 39 €)

ututeteteeute
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KAUPAN PÄÄLLE LUUSTO D 
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12   Kulttuuri

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 

  MALMI
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.
AlueIlmiÖ 

Malmin toimintakeskuksessa 
10.10. klo 13.15. Lähde 
mukaan malmilaisuutta tutki-
vaan toiminnalliseen työpa-
jaan, jossa kerätään ajatuk-
sia ja tuntemuksia Malmista 
tarinoiden ja hauskojen teat-
terileikkien kautta. Tule ja 
kerro tarinasi Malmista ja 
samalla olet vaikuttamassa 
teatteriesityksen syntyyn.
Mielentaide ry:n Matoryhmä

joka toinen ma klo 17–19.30 
Malmin toimintakeskuksessa. 

14.10. maalaus 1, 28.10. 
käsityöt, 11.11. helmityö-
korut, 25.11. maalaus 2. 
Ilm. Viim. 3 vrk ennen kuta-
kin ryhmätapaamista:
mielentaide@mielentaide.
fi  tai puh. 046 659 5676.
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, parit-
tomat viikot. Sopii varttu-
neemmille kuntoliikunnaksi. 
Vetäjä Riitta Heleste, tied. 
p. 0407207262 Järj. Korret 
Kekoon ry. p. 0400447022, 
vapaaeht. maksu yhdistykselle.
Atk-opastus senioreille 

Syystien palvelukeskuksessa 
ti, ke ja to, ajanvaraus infosta 
p. 09 310 58413 tai pai-
kan päällä Takaniitynkuja 3.
Mirja Marsch

Pistoja, paljetteja ja sirpaleita – 
Mirja Marschin taidetekstiilejä
Teoksissa käsitellään kunin-
gas alkoholia ja sen esiinty-
mistä kulttuurissamme. Marsch 
yhdistää kuvataidetta tekstii-
lin tekniikoihin ja materiaalei-
hin. Pistot, napit ja paljetit tuo-
vat maalatuille teoksille niille 
ominaista kerroksellisuutta. 
Avoinna la 19.10. asti ma–
pe 9–20, la 9–16 Malmitalon 
galleria. Vapaa pääsy. 
Lapasesta lähtee

Taito-käsityökoulu Helsky:n 
näyttelyssä on esillä Kotiseutu 
löytyy lapasesta -mal-
listo, joka koostuu Suomen 
eri maakunnista kootuista 

lapasista. Lapaspäivä on la 
12.10. klo 12–14, jolloin 
opetellaan ja saadaan vink-
kejä kirjoneulelapasen teke-
miseen. Näyttely avoinna 
ma 7.10.–to 31.10. ma–pe 
9–20, la 9–16, Malmitalon 
parvi 2. Krs. Vapaa pääsy
Kino Kaiku: Indie 

& kotimaiset: 

Jäävuoren varjoon to 10.10. 
klo 18. Dokumenttielokuva 
perustuu pääosin ohjaaja Antti 
Seppäsen kirpputorilta löytä-
mään 8 mm -kaitafi lmimateri-
aaliin. Kaitafi lmit paljastuivat 
osaksi kotkalaisen laivakone-
mestari Oiva Kovasen (1911–
2001) jäämistöä. Elokuvaa teh-
tiin lähes seitsemän vuotta. 
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.
Cinemaissíto

Ensi kertaa Malmitalossa! 
Latinalaisen Amerikan eloku-
vafestivaalin Cinemaissí las-
tentapahtuma su 13.10. klo 
10–15. Tarjolla elokuvaa ja 
muita latinalaisamerikkalai-
sia taide-elämyksiä kaiken-
ikäisille. Maailmaa tutkitaan 
Latinalaisen Amerikan lasten 
silmin. Työpajoihin on ennak-
koilmoittautuminen: www.
cinemaissito.cinemaissi.org
Vapaa pääsy
Klassikkosarja: Hair 

Upeat tanssi- ja musiik-
kinumerot ovat eloku-
van suola. Let the sunshine 
Malmitalo to 17.10. klo 18. 
121 min, K11.Vapaa pääsy.
Jo’ Buddy & the Uplifters

Sukellus rytmiaallokkoon 
Malmitalossa to 17.10. klo 19.
Bändin liveohjelmisto koos-
tuu biisinikkari/pelimanni 
Jussi Raulamon säveltä-
mistä ralleista. Liput 12 e.

  PIHLAJAMÄKI 
MLL Pihlajamäki 

Perhekahvilat

Ke Leikkipuisto Maasälpä 
klo 10–12, to Leikkipuisto 
Salpausselkä klo 10–12, 
Pihlajistossa. Yhdessäoloa, 
ohjelmaa, omakustan-
teista tarjoilua.
Pihlajamäki-Pihlajiston 

eläkeläiset 

Kerhomme kokoontuu 14.10. 
klo 10.30 Pihlajamäen nuo-
risotalolla, Moreenitie 2.

  PUISTOLA
Puistolan Eläkkeensaajat 

Jäsentapaaminen to 10.10. 
klo 13. Aloitetaan taas tuo-
lijumpalla. Klo 14.30 tulee 
Hanna Markkula luennoi-
maan aiheesta: Kaatumiset 
kuriin kotona ja puutarhassa. 
Lopuksi johtokunta käsitte-
lee 40-v juhlien järjestelyjä.

  PUKINMÄKI
Kotiseututyötä muuttuvissa 

maisemissa

Pukinmäki-seuran 35-vuo-
tisvalokuvanäyttely on 
esillä Pukinmäen kirjas-
tossa, Kenttäkuja 12, kir-
jaston aukioloaikoina. 
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 työväenopis-
ton vertaisohjaaja. Aika varat-
tava etukäteen, joko puheli-
mitse 09 3108 5072 tai pai-
kan päällä kirjaston henki-
lökunnalta. Vasta-alkajille 
ja pidemmälle 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 Siltamäen seu-
rakuntakodilla 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, varauk-
set sinikka.putkonen@sil-
tamaennuorisoseura.fi 

  TAPANILA
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 vii-
koilla ke klo 9.30–10 kaikille 
3–7-vuotiaille! Läksyhelpissä 
saavat läksyjentekoon 
apua kaikenikäiset kou-
lulaiset. Läksyhelppi joka 
viikko ti, ke ja to klo 13–15. 
Ohjelmassa on myös pie-
nimuotoista 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.
Villikissan päivät

Terttu Finnin maalauksia 
8.–27.10. 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
Tapulin eläkeläiset

Kokoontuu joka toinen ma 
Tapulikaupungin nuorisota-
lolla, Ajurinaukio 5, 2 krs. klo 
10–12. Ma 21.10. Jorma 
Saloniemi esittelee ken-
kiin laitettavia liukuesteitä.

  VIIKKI
Kumista on moneksi 

Kumipuunäyttely 28.9.-
31.10 Viikin Gardeniassa.  
Luonnonkumi valmistetaan 
trooppisten puulajien maiti-
aisnesteestä, erityisesti bra-
silialaisesta kumipuusta. 
Miten se muuttuu käyttöku-
miksi ja mitä kaikkea siitä voi-
daan valmistaa? Näyttelyyn 
voi tutustua ma–to klo 
10–18, pe klo 10–14 ja la–
su klo 10–17. Vapaa pääsy.
Metsäkukkia ja 

vähän muutakin 

Marja Saksan grafi ikkaa 
Gardenian käytävägalleri-
assa 5.10.–14.11. Näyttely 
on auki ma–to klo 10–18, pe 
klo 10–14 ja la–su klo 10–17. 
Vapaa pääsy. Koetilantie 1.

Hyväntekeväisyyskudontaa
Oletko koukussa virkkaamiseen tai kärsitkö neuloosista? 

Tapanilan kirjastossa pääsee tekemään käsitöitä iloisessa seurassa! Mukaan voi ottaa oman käsityön 
tai osallistua hyväntekeväisyysprojektiin. Hyväntekeväisyyteen langat lahjoittaa Lankamaailma. 

Kokoontumiset tiistaisin 15.10., 12.11. ja 10.12 klo 18. Tarjolla myös kahvia ja teetä. 

Valinnanvaraa tapahtumas-
sa riittää valtavan paljon. 
Lähteäkö Arfolatino-vau-
vatanssiin työpajassa, Por-
tugalinkieliseen muskariin 
opettelemaan perinteisiä 
brasilialaisia lastenlauluja, vai 
katselemaan lapsille suun-
nattuja ja lasten tekemiä elo-
kuvia, joista osa on kouluikäi-
sillekin tarkoitettuja.

Työpajoissa voivat tenavat 
vanhempiensa kanssa myös 
vaikkapa leikkiä ja tans-
sia luonnon tavoin Amazo-
nian sademetsän tunnelmis-
sa. Tai tehdä omista tarinois-
ta cordel-kirjoja. Naamiaisiin 
voi osallistua tekemällä työ-
pajassa naamion ja muuttua 
sen myötä vaikka keneksi. 
Ellei sitten voiton viekin sir-

kustaitoihin perehtyminen.
Päivän päätteeksi on vie-

lä aivan kaikenikäisille avoin 
kaupunginosakarnevaali, jo-
hon toivotaan mukaan hy-
myä, perinne-, juhla,- tai naa-
miaisasua ja tanssikenkiä.

Teija Loponen
LISÄTIETOA: 

www. cinemaissi.org/cine-
maissito/

Eksoottisia leffoja ja elämyksiä lapsiperheille
Latinalaisen Amerikan elokuvafestivaalin Cinemaissí lasten-
tapahtumassa sunnuntaina on tarjolla elokuvaa ja muita 
latinalais-amerikkalaisia taide-elämyksiä kaikenikäisille. 
Maailmaa tutkitaan Latinalaisen Amerikan lasten silmin. 

Cinemaissíto IpanaKinossa nähdään myös Antonio Na-
varron La semilla magica.

Cinemaissíto 
su 13.10. klo 10–15, 

Malmitalo, Ala-Malmin tori 1. 
Järj. Cinemaissí ry ja 

Helsingin kulttuurikeskus. 
Työpajoihin tulee 

ennakkoilmoittautua: 
www.cinemaissito.

cinemaissi.org, 
mutta kaikkiin tapahtumiin 

on vapaa pääsy.

TEIJA LOPONEN
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Kino Kaiku:

Kino Helios:

Disneyn vauhdikas  
animaatiokomedia. -S-

la 12.10. klo 14 ja 
ke 16.10. klo 18, 6 € 

Koko perheelle säpinää! Latinalaisen Amerikan 
elokuvafestivaalin Cinemaissín lastentapahtuma, 
tarjolla elokuvaa ja työpajoja. Pajoihin 
ilmoittaudutaan: www.cinemaissito.cinemaissi.org.
su 13.10. klo 10–15, vapaa pääsy

Konsertti on jo loppuunvarattu.
ke 16.10. klo 19, alk. 18 €

Raikas ja 
musiikintäyteinen,  
kotimainen 
uutuuselokuva! K7 
pe 11.10., la 12.10., 
pe 18.10. ja la 19.10. 
klo 18. liput 6 € 

Kino Helios (3D):

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

Lentsikat

Buddy 
Jo´ 

ä i ää! L ti l i A ik

Cinemaissíto

My Shining Hour – Juki 50v!  The Uplifters
Hyppää rytmiaallokkoon! to 17.10. klo 19, alk. 12 €

varjoon

    elokuu

no Helios:

ellllokkkkkkkuu

   Mieletön   �

Kino KKiKiKino KKK iiaikkku:
vvvvvvvvvvvJäävuoren

      e

     

Big Band BBBBBBBiiiiiiigg BBBBBBBBBaaannndddddddddddd

Helsinki Swing Heeeellllllllllllllssiiiiiiiiiiinkkkkkkkkkkiiiiii SSSSSw
The Great 

&

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

Saastassa käsitellään 
varsin ajankohtai-
sia nykyeurooppa-
la i s i a  a s io i ta . 
Yhden tarinan poh-

jana ovat nuorten tyttöjen 
arveluttavat netissä esiinty-
miset, joiden seuraukset voi-
vat olla kammottavia. 
Mukana on myös ihmis-
kauppaa ja prostituutiota. 

Kirjaa lukiessa tulee mie-
leen, että kirjailija ehkä ha-
luaa ottaa teoksellaan kan-
taa näihin onnettomia ih-
miskohtaloita sisältäviin 
asioihin ja vaikuttaa ihmis-
ten ajatusmaailmaan.

– Totta kai olisi hienoa, jos 
pystyisi vaikuttamaan ih-
misten ajatteluun, mutta… 
Tietysti jos yhdenkin lukijan 
silmät tai mieli avautuu nä-
kemään maailman eri taval-
la, se on hienoa. Inhoan itse 
yli kaiken väkivaltaa, on se 
sitten henkistä, ruumiillista, 
tai molempia, ihan kaikella 
tasolla. Mutta kaikkein vas-
tenmielisintä on lapsiin koh-
distuva väkivalta ja hyväksi-
käyttö. Temaattisella tasolla 
Saasta kertoo ennen kaik-
kea menettämisestä, ehey-
tymisestä ja anteeksiantami-
sesta, etenkin itselleen, huo-
mauttaa Leino. 

Hän toivoisi, että erityises-
ti he, jotka sanovat, etteivät 
koskaan lue dekkareita, lu-
kisivat Saastan. 

– Saasta on osoitus siitä, 
että kaunokirjallisuuden ka-
tegorisointi on väärällä ta-
valla rajoittavaa.

Saasta on trilogian viimei-
nen osa. Tosin kaikki kolme 
kirjaa ovat täysin itsenäisiä 
teoksia, jotka voi lukea mis-
sä järjestyksessä vain. Epäi-
lys ja Ansa ovat tällä hetkel-
lä loppuunmyytyjä sekä ko-
vakantisina että pokkarei-
na, mutta molemmista on 
tulossa uudistettu laitos vie-
lä ennen joulua.

Leino kertoo, että Epäi-
lys, Ansa ja Saasta veivät 
12 vuotta hänen elämäs-
tään. Ehti hän kyllä niiden 
valmistumisen ohella teh-
dä neljä muuta romaania ja 
seitsemän elokuvaa.

– Nyt siirryn kirjailijana 
hieman valoisampiin mai-
semiin. 

Marko Leinon tuotan-
toa selaillessa tulee ihmetel-
leeksi, miten kirjailija kyke-
nee hyppäämään ääripäästä 
toiseen, lastenromaaneista 
hyvin rajuakin tekstiä sisäl-

täviin dekkareihin.
– Oikeastaan ne ei ole 

niin ääripäitä kuin nopeas-
ti katsottuna näyttäisi. Ko-
ko tuotantoni perustuu en-
nen kaikkea ihmisyyden tut-
kimiseen, kirjoitinpa sitten 
lapsille tai aikuisille. Lap-
sillekin kirjoittaessani ra-
kennan tarinaan erilaisia te-
maattisia tasoja, jotka ai-
kuiselle lukijalle avautuvat 
eri tavoin.

Leino ei koe itseään tyy-
pilliseksi rikoskirjailijak-
si, koska häntä ei kiinnosta 
pätkääkään rikosten selvit-
täminen.

– Minä pikemminkin tut-
kin ja valotan jonkin äärim-
mäisen teon tai tapahtuman 
kautta sitä, mitä uhrille, uh-
rin läheiselle tai rikoksente-
kijälle tapahtuu. Tutkin mi-
ten tapahtunut muuttaa hei-
tä, mihin suuntaan ja niin 
edelleen. Kirjoitinpa sitten 
mistä tahansa, tärkeintä on, 
että teokseni ovat aina kau-
nokirjallisesti mahdollisim-
man korkeatasoisia.

Leino on saanut lukuisia 
palkintoja teoksistaan, mut-
ta Kotirauhan vastaanotto 
yllätti hänet.  

– Kotirauha-romaanin, 
sekä myöhemmin sen poh-
jalta tehdyn elokuvan, vas-
taanotto oli yllättävän vai-
su. Itse olin romaaniin aika 
tyytyväinen ja koin päässee-
ni hyvin yrityksensä kans-
sa vaikeuksiin ajautuneen 
pienyrittäjän pään sisään. 
Kirjoitin romaanin vie-
lä minä-muodossa, mutta 
osan kriitikoista se jätti täy-
sin kylmäksi. Leffa sai toki 
ihan hyvät arvostelut, mut-
ta yleisöä se ei siltikään löy-
tänyt. Luulin oikeasti, että 
Kotirauhan humaani pää-
teema, epäonnistuminen ja 
sen hyväksyminen, siitä yli-
pääseminen, olisi kosketta-
nut suurempaa joukko ih-
misiä. Siinä sen näkee, kos-
kaan ei tiedä!

Kirjoistaan hän sanoo ar-
vostavansa eniten Saastaa.

– Ihan vain koska se on 
tuorein ja koen koko ajan 
kehittyväni ammatissani.

Tärkeimmäksi huomion-
osoitukseksi Marko Leino 
valitsee Kalevi Jäntin kirjal-
lisuuspalkinnon. 

– Siihen kuuluva rahasum-
ma aikanaan mahdollisti 
sen, että saatoin jäädä va-
paaksi kirjailijaksi.

 Hyytävässä dekkarissa liikutaan tutuilla kulmilla

Marko Leinon 
Saasta voi puistattaa
Useasti mainetta ja kunniaa kirjoillaan sekä käsikirjoituksillaan niittänyt 
jakomäkeläinen kirjailija Marko Leino julkaisi syyskuun lopulla dekkarin 
nimeltä Saasta. Osa tapahtumista sijoittuu Koillis-Helsinkiin.

Jakomäessä Marko Lei-
no asuu neljättä vuotta. 

– Jakomäki oli entuudes-
taan tuttu, sillä isosiskoni 
asui Jakiksessa jo 1990-lu-
vulla ja viihtyi hyvin. Jako-
mäessä on yhä kaikki koh-
dallaan: lähipalvelut, luon-
to, ilmapiiri, naapurit, ly-
hyt matka kaupunkiin. 
Olemme asuneet ympäri 
stadia yhteensä seitsemäs-
sä eri osoitteessa Mellun-
mäestä Konalaan ja Kalli-
osta Niemenmäkeen, mut-
ta Jakiksessa tuntui heti 
kotoisalta!

Teija Loponen

Marko Leinon 
voit tavata 

Kirjamessuilla 
lauantaina 

26.10.

Marko Leino kirjoitti Jakomäessä hyytävää tekstiä.

HEINI LEVÄSLAIHO

LEINON TUOTANTO
 Miehen tehtävä, 1999
 Tommi Tähtinen ja ava-
ruustauti, 2000

 Syytön, 2001
 Yksityisetsivä Herbert Höpö 
ja tapaus Karhu, 2002

 Epäilys, 2004
 Yksityisetsivä Herbert Höpö 
ja varjojen kapina, 2005

 Joulutarina, 2007
 Isiltä pojille, 2007
 Ansa, 2009
 Kotirauha, 2010
 Saasta, 2013

ELOKUVAKÄSI-
KIRJOITUKSET
 Minä ja Morrison, 2002
 Matti, 2006
 V2 – jäätynyt enkeli, 2007
 Tummien perhos-
ten koti, 2008

 Joulutarina, 2007
 Rööperi, 2009
 Kotirauha, 2011
 Puhdistus, 2012

Saasta, 
kustantaja Teos

• Miehen tehtävä (1999) 
Kalevi Jäntin palkinto.

• Ansa 2010 Vuoden 
johtolanka – tunnustus

• Isiltä pojille 2007 
yhdessä Atik 
Ismailin kanssa, oli 
Vuoden Urheilukirja 
-palkintoehdokas

• Ansa 2011 oli 
Suomen ehdokas 
pohjoismainen 
Lasiavain-palkinnon-
saajaksi 

• Neljä kertaa vuoden 
parhaan elokuvan ns. 
Yleisö-Jussi

• Kaksi kertaa valittu 
Suomen Oscar-
ehdokkaaksi

• Kerran Pohjoismaiden 
neuvoston elokuva-
palkintoehdokas

• Venla Vuoden paras 
televisioelokuva 
-sarjassa sarjasta 
Morsian 2009

• Leinon proosateoksia 
on käännetty yli 
kymmenelle kielelle

PALKITTU LEINO
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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!

HALUTAAN
OSTAA

Ostetaan 
liiketila 

Pohjois-Helsingistä 
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

PALVELUKSEEN HALUTAAN

ILMOITUSHANKKIJAILMOITUSHANKKIJA
Walmos Oy etsii 

AHKERAA JA REHELLISTÄ HENKILÖÄ 
HANKKIMAAN ILMOITUKSIA POLIISIALAN 

JÄRJESTÖJULKAISUIHIN. 
Viihtyisässä toimistossamme Malmin keskustassa 

sinua odottaa oma työhuone ja mukava työporukka. 
Työ on arkisin tehtävää kokopäivätyötä. 

Työ sopii kaiken ikäisille.
Haemme pitkäaikaiseen työsuhteeseen 

sitoutuvaa henkilöä.

Walmos Oy, Hietakummuntie 19 C, Malmin postitalo
Jan Wallenius 09 3508740 tai 050 5306394

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tapanilan Kotien puolesta ry 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS
Lauantaina 19.10.2013 klo 10 
Tapanilan työväentalolla, Sompiontie 4. 
Esillä sääntöjen 8§:n mukaiset asiat.

    Johtokunta

Lapsille ja lapsenmielisille tarjoamme 
su 20.10. klo 15 alkaen Tapanilan työväentalolla 

Teatteri PENSAAN tarinatuokion
 joka on improvisoitu esitys joka syntyy yleisön toiveita 
kuuntelemalla. Rohkeimmat katsojista pääsevät lavalle 

mukaan auttamaan esiintyjiä. 
Tervetuloa mukaan, esitykseen on vapaa pääsy.

KOKOUKSIA

Peik Nasrollah tuli Afganistanista Suomeen, Hyvinkäälle, 
kymmenkunta vuotta sitten. Helsinkiin hän muutti viime vuonna. 
Nasrollah on kuvannut molemmissa maissa hänelle tärkeitä näkymiä ja 
kokemuksia. Niitä hän tuo kaikkien nähtäville Malmin kirjastossa.

Peik Nasrollah on toiminut kuvaajana ja valokuvatoimittajana ja 
opiskelee parhaillaan tv-dokumenttien tekoa TL

Tyttöjä Peik Nasrollahin synnyinmaassa.

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€

Lapasesta lähtee
Kotiseutu löytyy lapasesta -mallisto on koottu Suo-
men eri maakunnista kootuista lapasista.

Onko lämmin lapanen, toimiva tumppu vai reipas 
rasa, se tuttu käsine? Rakkaalla lapsella kun on mon-
ta nimeä ja muotoa. 

Käsi- ja taideteollisuusjärjestö kokosi suomalaiset 
lapaset mallistoksi tämän päivän tumpuntekijöille. Mal-
listo koostuu Suomen eri maakunnista kootuista lapa-
sista, jotka kutsuvat neulomaan ja kokeilemaan perin-
teisiä kuvioaiheita, sekä kokeilemaan uusia neuleteknii-
koita ja niksejä. 

Maakuntalapasmallisto on saatavilla tekemispakettei-
na. Niitä voi hankkia näyttelyn ajan Taito Helskyn Malmi-
talon toimipisteestä sekä Taito Shop Helskystä. TL

Vasemmalla raikas 
Uudenmaan tumppu,  

oikealla oleva on 
Helsingin lapanen.

Lapasesta lähtee 
-näyttely 

7.–31.10. Malmitalon 
parvella on avoinna 

Malmitalon 
aukioloaikana.

 Kohderyhmänä 9–12-vuotiaat pojat

Nyt on 9–12-vuotialla 

jalkapallosta tosissaan 

kiinnostuneilla 

pojilla ainutlaatuinen 

mahdollisuus pyrkiä 

Puistolan Urheilijoiden 

käynnistämään 

laajamittaiseen 

jalkapalloakatemiaan. 

Näyttöjä voi mennä anta-
maan juuri startanneisiin 
vapaisiin harjoituksiin, joita 
pidetään Jakomäen teko-
nurmella tämän viikon tors-
taina ja perjantaina ja ensi 
viikon alussa.

– Akatemiatoiminta aloit-
taa kartoittamalla lähialu-
een motivoituneet ja lah-
jakkaat vuosina 2001–2004 
syntyneet pelaajat avoimissa 
harjoituksissa. Niihin voivat 
tulla kaikki kiinnostuneet, 
kertoo akatemian rehtori 
Joni Ilvonen.

Akatemian synnyn läh-
tökohtana on Ilvosen mu-
kaan on ollut vuosia jatku-
nut olotila, jossa nuoret jät-
tävät kasvattajaseuransa lii-
an varhain.

– Nykyaikana tarvitaan 
erikoistumista, jotta moti-
voituneet pelaajat pysyisivät 
lähialueen seurassa kauem-
min, korostaa rehtori. 

Avoimien harjoitusten jäl-
keen PuiU:n akatemia va-

PuiU:n akatemian 
pojille on tarjolla 
korkealaatuinen 
harjoitusrinki hyvissä 
olosuhteissa.

Lisätietoja ja 
harjoitusaikoja osoitteessa 

www.puistolanurheilijat.fi 

PuiU käynnisti laajan
jalkapalloakatemian

Peik Nasrollahin 
valokuvia 

Malmin kirjastossa, 
Malmitalossa, 

1.–13.10. 
Kuvat ovat 

nähtävillä kirjaston 
aukioloaikoina.

Kuvia kahdesta maasta

Lapaslauantaina 12.10. klo 12–14 
pääsee tutustumaan ja kokeilemaan 

kirjoneuletekniikkaa.  

litsee oppilaat, joille on tar-
jolla laadukasta toimintaa 
ja ohjausta. Akatemian ta-
sosta vastaavat kolme am-
mattivalmentajaa, maali-
vahtivalmentaja, sekä fyysi-
nen valmentaja. Kirkkaana 
tavoitteena on kehittää pa-
rempia pelaajia. Talvikau-
della on tarjolla kuusi har-
joituskertaa, joista kolme 
on hallivuoroja.

Akatemiatoiminnan kul-
makivinä ovat kasvavan pe-
laajan koti, seura, koulu ja 
ammattimaisuus. Näillä ai-
neksilla saavutetaan koko-
naisvaltainen ja korkeata-
soinen valmennus.

Akatemiaoppilaiden 
kehitystä seurataan harjoi-
tuspäiväkirjojen, Sami Hyy-
piä-Akatemian kehittämien 
seurantatestien, sekä suulli-
sen ja visuaalisen palautteen 
annon avulla nykyteknoligi-
aa hyödyntäen. Akatemia 
vastaa myös kansainvälisyy-

den haasteisiin leirillä Es-
panjassa sekä turnaamalla 
Ruotsissa ja kenties myös 
Baltiassa.

– Puistolan Urheilijat on 
mukana Puistolan perus-
koululle tänä syksynä pe-
rustettujen urheiluluokkien 
valmennuksessa koulun toi-
minta-aikoina. Tämä tulee 
takaamaan myös toimivan 
jatkumon yläasteelle siirty-
ville pelaajille, taustoittaa 
Joni Ilvonen.

Akatemian pyörittämisel-
lä on hintansa. Ilvosen mu-
kaan valitun pelaajan kuu-
kausimaksu on enintään 
noin 135–150 euroa. Hinta 
tarkentuu lokakuun lopulla 
varainhankinnan ja muiden 
mahdollisten tulomuotojen 
selvitessä.

Heimo Laaksonen



Koillis-Helsingin Lähitieto 9.10.2013  15

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

Lähitietoa 
tarvitaan aina.

Lähitieto 
ei lisää 

tuskaa :D

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

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

PALVELUJA
TARJOTAAN

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

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

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

Mummo ja Vaari vahtipalvelu
Apua kaikenlaisiin kotiaskareisiin, 

puutarhaa ym.
Kysy lisää!

Puh: 046 6682865 tai 045 8819581

mehuasema.net

Puh. 050 322 9925

Soita 
ilmainen 
mittaus

• Rullaverhot
• Pystylamellit
• Sälekaihtimet

• Puusäle- •
kaihtimet

• Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3, 
00700 Helsinki

Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693

www.torikaihdin.fi 
info@torikaihdin.fi 

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88

050 5368135    www.sarihakasaari.  

Tule koko kehon huoltoon!
Teen myös hierontaa.

HYVINVOINTI

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa

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

rita.ahonen@sci.fi

YKSITYISTUNTEJA

huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.
Pyydä tarjous!

Maatullinaukio 10 A 4.krs, 00750 Helsinki
.ta ulin uolto.   -  puhelin: 09 3507720

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

Lyhyet Puolipitkä 
Pitkä 

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

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

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



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

SUOMALAISENA
YKSITYISENÄ
YRITYKSENÄ,

MAKSAMME KAIKKI
VEROMME SUOMEEN!

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

HINNAT VOIMASSA TO-SU 10.-13.10.2013, 
ellei toisin mainita.

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

1490
kg

2695
kg

5.-pkt 2.-pkt

1095
kg

499
kpl
raj. 2 kpl/tal.

1390
kg

489
rs

2290
kg

1490
kg

1.-rs/pkt

Tammiston keittiö: 
Oman uunin
SAVUSTETTU 
SIIKA

Tammiston keittiö:
Thaimaalaisia makuja!
THAI NAUDANLIHA ja 
PÄHKINÄ-KANA WOKKI

Tammiston keittiö: Tuore
KIRJOLOHIFILEE
Ahvenanmaa

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARAT 
400 g
5,00 /kg

UUTUUS! Atria Bravuuri
ITÄMAINEN PANNU 
485 g
broilerista ja possusta

Tammiston keittiö: 

Makulihan
UUNIKINKKU
siivuina

Tammiston keittiö: 

Makulihan
HÄRKÄTIEN 
LENKKI

Angelo
LUUMU 750 g Italia, 1,33 /kg

PAPRIKA 2 kpl/300 g
Hollanti 3,33 /kg

HK Perinteinen
AITO ISO 
NAKKI 670 g
7,46 /kg

HK Viljaporsaan
SISÄFILEE 550-560 g
marinoitu ja marinoimaton, 
16,85-19,90 /kg

Kuusamon paimenpoika
KERMAJUUSTOT 
1 kg
4,99 /kg

HK naudan
takuumurea
SISÄ- tai PAAHTOPAISTI

995
kg

ERÄ! Kulta Katriina
KAHVI 500 g
myös tummapaahto, 3,98 /kg

199pkt
raj. 2 pkt/tal.

399
rs
raj. 5 rs/tal.

Kariniemen broilerin
MINUUTTIPIHVIT 
350-390 g
10,23-11,41 /kg

LIHAMESTARI SUOSITTELEE:
ERÄ! Tuore
HIRVEN 
SISÄPAISTI
Viro

ERÄ! Tuore
HIRVEN 
PAAHTOPAISTI 
Viro

ERÄ! Tuore
HIRVEN 
PAISTIJAUHELIHA
Viro

3995
kg

4495
kg

1995
kg

Gourmet
PORON KÄRISTYS
Suomi 3795

kg

Tuore
KARITSAN 
PAAHTOPAISTI
naturel ja tuoreyrttimarinoitu 2995

kg

K-CITYMARKET 
VANTAA TAMMISTOSSA


