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Marian Konditoria Oy
Orakas 5, Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi

Myymälä avoinna
ma - pe klo 6.00- 17.30

la klo 8.00-13.00

Leivomme nyt 
herkkuja puolukasta!

TARJOUS
Puolukkarahkapitko

(Tarjous voimassa 25.10.13 asti)

4,80 € kpl
(norm. 5,70 €)

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

Kivitaloissa kolme korkeatasoista 
huoneistoa jäljellä.

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

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

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

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

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

Lassen lemppari
näyttelyssä oli
miukumauku.fi
Sivu 14

Ravintola Makalu Pikkalankatu 5, 00700 Helsinki
Puhelin: 050-5958 400   www.ravintolamakalu.fi

Avoinna: Ma-to 10.30-21.30 pe 10.30-22 
la 12-22 su 12-21.30

Lounas arkisin 10:30 - 15:00

á la Carte
annoksista

paikan päällä
syötynä

-10%
Tällä kupongilla

TERVETULOA!

-10% 
annokset mukaan

Vain á la Carte -listan
pääruuista. 

Take away

A-oikeudet

Aito nepalilainen ravintola Malmilla
Laadukasta Ruokaa! 

NAMASTE

Tarjous voimassa 
31.10.2013 asti

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

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

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Markku Vuorinen
046 812 5696 

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Tuomas Jääskeläinen 
050 306 1771

Markus Vuorinen 
046 812 5697 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Krista Suvinen
040 487 5040

Aurora Simonen
050 358 7205

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Tapaninkylä Okt n. 135 m²
4-5h,k,s. Ryhdikäs, hyvin pidetty talo 
(rv. 1957) kauniilla 894 m²:n puutarha-
tontilla. Loistava sijainti puistoalueen 
kyljessä. Mh. 335.000€. Lestikuja 4. 
Pertti Kanon/040-758 7596. 

1115269
Tapanila Okt 143/269 m²   
6h,k,rt,kph/s,ask,h,pkh,khh, 3xwc, 
2xvh, AT/var. Upea kivitalo Tapanilan 
sydämessä. Valoisa, hyvin rakennettu 
koti. Mh.598.000€. Ripekuja 5. 
Kai Lehtola/044-514 0164

1113799
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. Korkea 
olohuone, tilava lasitettu kuisti, 
takkahuone, autokatos. Vesikiertoinen 
lattialämmitys(kaukolämpö). 
Vapautuu nopeastikin. Mh.437.000€. 
Karhusuontie 75. 
Pertti Kanon/040-758 7596.

1110795

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

1113941

Heikinlaakso Pt 67m²
3h,k,kph/s,wc,ullakko- ja pihavarasto. 
Pienen perheen toivekoti, 
vaaleasävyiset, kodikkaat tilat 
1-tasossa. Tilava keittiö, toimiva 
saunaosasto, suojaisat piha-alueet! 
Heti vapaa. Mh249.000€. 
Nummikuja 1. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164 

1111277

Puistola Rt  88,5 m²
3h,k,saunaos.,wc,oma suojattu piha 
länteen. Autotallipaikka. 
Avara 1 –tasoinen koti hyvällä 
paikalla koulujen äärellä. Keittiö ja 
pesutilat uusittu. Vmh.265.000€. 
Koudankuja 2. 
Tero Laurila/0400-600 359

1112675

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

Tapanila Kt  78 m²
3h,k,kph. Koko huoneiston levyinen 
lasitettu parveke. Hyväkuntoinen 
kaunis koti Tapanilan juna-aseman 
lähellä. Tehokas pohjaratkaisu. 
Pieni hyvin hoidettu yhtiö. 
Vmh.189.000€. Saniaistie 18 A. 
Tero Laurila/0400-600 359   

1112226

Tapanila Tontti 1328m²
Hyvä rakennuspaikka puiston 
laidassa. Tasainen puutarhatontti, 
tontilla sijaitsee purettava okt ja 
var. RO 332 k-em2 sekä autosuojat 
25 k-em2/ asunto. Mh.368.000€ 
Rahkatie 6. 
Kai Lehtola 044-514 0164

Tapaninkylä  Tontti  n. 648 m² 
Määräalalla rakennusoikeutta 
n. 130 + 25 m². Mahdollisuus 
ostaa koko 1542 m²:n tontti, jolla 
omakotitalo (rv. 1957). 
Loistava sijainti puistoalueen kyljessä. 
Mh.130.000€. Lestikuja 4. 
Pertti Kanon/040-758 7596. 

1115361

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691
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 Pääkirjoitus

Jokainen ihminen toivoisi muiden olevan reh-
tejä ja rehellisiä. Itseltä ei samaa välttämättä 
yhtä ehdottomasti odoteta. Lisäksi on olemassa 
ammatteja, joihin ainakin ennen oletettiin kuu-
luvan annoksen epärehellisyyttä. Autokauppias 
oli yksi sellainen. Autokauppaa läheltä liippai-
see autokorjaamoala, jonka edustaja Helsingin 
Auto-Pelti Oy:n Leo Puttonen valittiin juuri 
vuoden koillishelsinkiläiseksi yrittäjäksi. Eräs 
tuttuni kertoi käyneensä tuossa korjaamossa 
autossaan olleen vian vuoksi. Korjaamolta oli 
todettu, että kyllä hekin voivat ongelman korja-
ta, mutta merkin omalla korjaamolla se tulisi 
tässä tapauksessa halvemmaksi. Varsin suora-
selkäistä toimintaa suositella halvemmaksi tule-
vaa kilpailijaa!  Ja voisin kuvitella,  että  tuo 
rehellisyys toi tällekin korjaamolle tarinan levit-
tyä lisää asiakkaita.

Rehellisyyttä ja avoimuutta odotetaan myös 
asioita valmistelevilta virkamiehiltä. Muutamat 
asukkaat ovat jo kommentoineet Latokartanon 
pohjoispuolen kaavasuunnitelmia siitä,  että 
niistä ei selviä mitä kaikkia ajatuksia Latokarta-
nontien varren tonteille on olemassa. Suunnitel-
mista voi yrittää päästä selville ensi viikon tors-
taina, jolloin kaavan esittelijä on Malmitalolla 
kertomassa asemakaavan muutokseen liittyvis-
tä ehdotuksista. 

Samaan aikaan Malmitalolla on muitakin 
kaupungin virkamiehiä vastailemassa asukkai-
den kysymyksiin vaikkapa siitä, miten ja millä 
hinnalla vanhaan kerrostaloon saisi rakennet-
tua hissin. Torstain tilaisuus kannattaa käyttää 
hyväksi ja hyödyntää paikalle tulevien eri viras-
tojen työntekijöiden asiantuntemusta. Samalla 
voi esittää toivomuksiaan siitä, miten toivoisi 
Malmia jatkossa kehitettävän.

Syksy etenee kohti vuoden pimeintä ajan-
jaksoa. Siitä kertoo sekin, että tapanilalaiset 
kokoontuvat pian omiin Kaamosiltamiinsa. 
Juuri nyt pihoilla riittää haravoimista ja mui-
ta syysaskareita. Puiden komeat keltaiset  ja 
oranssiset lehtiverhot ovat viikonlopusta lähti-
en alkaneet urakalla laskeutua alas ja jalkakäy-
tävätkin ovat lehtien peitossa. Vapaaehtoisille 
haravoinnista pitäville riittäisi tekemistä. Rehel-
lisesti sanoen näin syksyisin lehtimeren ääres-
sä tulee aina mieleen, että pihalta pitäisi kaa-
taa kaikki lehtipuut. Aika ei tahdo 
millään riittää jatkuvaan hara-
vointiin. Keväällä tuo murhe 
on taas jo unohtunut ja silmä 
ilahtuu puiden silmuista.

Teija Loponen

Rehti ja rehellinen 
LVI-FIX Ky

Puh. 040 746 8532

LVI-työt
Kylmäasennukset
Ilmalämpöpumput
Ilmavesilämpöpumput

Esim.

Mitsubishi SRC20
ilmalämpöpumppu
asennettuna

1580e

Syystarjoukset

KD VALTUUTETTUTAPAAMINEN 
TAPULIKAUPUNGISSA

Kristill isdemokraattien  
Helsingin kaupunginvaltuutettu Sari Mäkimattila  

ja KD Nuorten varapuheenjohtaja  
Mikko Kiuttu  tavattavissa 

Tapulikaupungin nuorisotalolla to 24.10.  
klo 17-19.  (Ajurinaukio 5) 

Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tapaamisen aiheena  
nuoret Helsingissä. Lämpimästi tervetuloa!

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

 
TARJOUKSET 
VOIMASSA
17-19.10.2013

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

 

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

 

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

TARJOUSTAKUU   K-PLUSSA-TARJOUKSISSA  AINA VÄHINTÄÄN  –10%
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KAuPAN NIMI
Osoite ja puhelin 
ark. 8–21, la 8–18, su 12–21

KAuPAN NIMI
Osoite ja puhelin 
ark. 8–21, la 8–18, su 12–21

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

HiNNaT voimassa 
To–La xx.–xx.x.2013 
ELLEi ToisiN maiNiTa
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K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!K-MARKET PUKINMÄKI TARJOAA!

Tuore perattu
MUIKKU

599
kg 

Puruvesi 

Tuore Kokonainen
KIRJOLOHI 

Raj. 2 talous

499
kg 

Ahvenanmaa

LIHAMESTARILTA KALAMESTARILTA

Pirkka
PEHMOPALAT

339
kpl 

4,90g 
(6,92kg)

Naudan 
PAISTIJAUHELIHA

100% naudan paistia

995
kg 

Suomi 

Hirvi-Possu
JAUHELIHA 

995
kg 

Suomi 

Viljaporsaan
UUNILIHAT 

lapa ja etuselkä

349
kg 

Suomi

Pintamaustettu 
Viljaporsaan

ULKOFILEPALA 

599
kg 

Suomi 

Pirkka
PATONKI 

079
kpl 

230g 
(3,43kg)

OMASTA UUNISTA 
LÄMPIMÄNÄ
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Riihenkulmalla mielenkiintoinen menneisyys. Sivu 4
www.facebook.com/

lahitietoLiukastumistapauksia  
enemmän lakimiehelle
Helsingin kaupungin rakennusviraston palveluosaston 
lakimies voi päättää aina 10 000 euroon asti, maksaako 
kaupunki yleisellä alueella liukastuneen asukkaan 
hoito- ja sairauskulut. Jos kaupunkilaisen korvausvaade 
nousee yli 10 000 euron, päättää asiasta yleisten töiden 
lautakunta.

Yleisten töiden lautakunta on eilen käsitellyt esitystä, 
jossa lakimies oikeutetaan päättämään korvauksista 
aina 20 000 euroon asti.

Nykyisestä käytännöstä halutaan eroon, koska 
kymppitonni ylittyy helposti, silloin kun vakuutusyhtiöt 
hakevat työmatkatapaturmista johtuvia korvauksia, tai 
kun yksityishenkilö joutuu olemaan sairaslomalla kaksi 
tai kolme kuukautta.

Vuonna 2012 lautakunta käsitteli yhteensä 39 
korvaushakemusta, joissa korvausvaatimus ylitti 10 
000 euroa. Vastaava luku vuonna 2011 oli 26. Tämän 
vuoden elokuun loppuun mennessä lautakunnassa oli 
käsitelty jo 24 korvaushakemusta.

Pirjo Pihlajamaa

Tullivuorentien tontille  
pieni asemakaavapoikkeama
Ala-Malmi
Kaupunkisuunnittelulautakunta suhtautuu 
suopeasti malmilaisten talonrakentajien 
poikkeamishakemukseen. Nykyistä 1960-luvulla 
valmistunutta omakotitaloa on tarkoitus korottaa 
noin 60 neliömetrin verran ja vanhan talon viereen on 
aikomus rakentaa toinen omakotitalo.

Asemakaavan poikkeamat koskevat kerrosalan 
ylittymistä, uudisrakennuksen itäpäädyn 
enimmäisleveyden ylittymistä, kahden autosuojan 
rakentamista puolilämpimäksi ja toisen autosuojan 
sijoittamista lähemmäs rajaa.

Hakijat perustelevat hakemustaan sillä, että 
tonttitehokkuuden nosto vastaa Tullivuorentien alueella 
yleisesti käytettyä tonttitehokkuutta, joka on e = 0,25.

Pirjo Pihlajamaa

Ala-Tikkurila, Tapaninvainio
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto aikoo tehdä 
nelivuotiset puitesopimukset mielenterveyspalveluja 
tarjoavien toimijoiden kanssa kaudelle 2014-2017. 
Palveluntarjoajat on kilpailutettu tarjouskilpailussa, johon tuli 
kaikkiaan 48 tarjousta 15:ltä eri palveluntuottajalta.

Valittujen listalle nostettujen palveluntarjoajien joukossa 
ovat muun muassa Tapaninvainion Uimarannantielle 
kaavailtu Esperi Care Oy:n asuntola sekä Ala-Tikkurilan 
Keskiyöntielle nouseva Mehiläinen Oy:n asuntola.

Molemmilla yhtiöillä on mahdollisuus solmia 
kaupungin kanssa palvelusopimukset, kun palvelun 
tuotantoedellytykset ovat olemassa.

Tarjouskilpailun voittajista päättää sosiaali- ja 
terveyslautakunta. Se on käsitellyt asiaa eilen.

Pirjo Pihlajamaa

– Vastaavanlaista tapahtu-
maa ei ole aiemmin toteutet-
tu missään päin Helsinkiä. 
Tapahtumassa  asukkail-
la on mahdollisuus kysyä, 

keskustella ja haastaa itse-
ään askarruttavissa asioissa 
suunnittelijoita, sekä kuulla 
ajankohtaisista hankkeista 
Malmin ja Koillis-Helsingin 
alueella, kertoo Lähiöpro-
jektin tiedottaja Tiina Nuto.

Esillä on myös karttoja.
Tapahtumalla  kaupunki 

haluaa  parantaa  asukkai-

den osallisuutta osana yh-
teisen Helsingin kehittämis-
tä. Tilaisuuden  järjestävät 
kaupunkisuunnitteluviras-
to,  rakennusvirasto,  kult-
tuurikeskus,  rakennusval-
vontavirasto  sekä  Hissi-, 
Lähiö- ja Täydennysraken-
tamisprojektit.

Malmin messuilla voi ky-
sellä  vaikkapa  hissien  ra-
kentamisesta, täydennysra-
kentamisesta, tai mitä ko-
hennusta  Pekanraitille  on 
luvassa.

– Kaupunki on halunnut 
rohkaista taloyhtiöitä poh-
timaan  lisärakentamista, 
jos  käyttämätöntä  raken-
nusoikeutta  on  olemassa. 
Lisärakentaminen voi olla 

uusi rakennus vanhan vie-
reen, tai kellarin, tai ullakon 
rakentaminen  asuinkäyt-
töön, valaisee Riikka Hen-
riksson,  täydennysraken-
tamisprojektista talous-  ja 
suunnittelukeskuksen kehit-
tämisosastolta.

Henriksson  muistuttaa, 
että aina tarvitaan kuiten-
kin rakennusluvat ja usein 
myös asemakaavan muutos 
lisärakentamista varten.

– Parin viime vuoden aika-
na lisärakentamismahdolli-
suuksia on kysytty paljon, 
jos esimerkiksi taloyhtiöön 
on tulossa mittava remont-
ti, jonka rahoitukseen saa-
taisiin näin apua.

Prosessin kesto on usein 
monia vuosia,  joten pika-

apua talousratkaisuihin ei 
lisärakentamisella saada, el-
lei rakennusoikeutta saada 
myydyksi jollekin rakennut-
tajalle jo ennen paperisodan 
selviämistä.

Henriksson  toivoo,  että 
taloyhtiöiden  väki  tulisi 
reippaasti  konsultoimaan 
asiantuntijoita,  jos  tavoit-
teena on vaikkapa hissien 
rakennuttaminen vanhaan 
taloon.

Teija Loponen

Malmin messut 
malmitalolla torstaina 

24.10. kello 17–20. Tarjolla 
keskustelua ja esittelyjä 
kaupunkirakentamiseen 

liittyvistä aiheista.

Millainen Malmista halutaan?
Minkälainen kaupunginosa Malmista 
pitäisi kehittää ja mitä Malmille on 
lähivuosina suunniteltu?

 TeiJA loponen

Kadunvarsinäkymä Kirkonkyläntien sillasta eteenpäin saattaa lähivuosina muuttua melkoisesti. Siitäkin keskustellaan Malmin messuilla eri virastojen edustajien kanssa.

Malmin messut  on 
uudenlainen,  virastojen 
yhteinen  tapahtuma,  jossa 
kaupungin asiantuntijat ovat 
tavattavissa kasvotusten. 

Keskiyöntien ja Uimarannantien
mielenterveyspalvelut kilpailutuksessa

• Sen jälkeen neuvottelutila on asukkai-
den käytössä klo 20 asti yhteistä keskus-
telutilaisuutta varten. 
• Latokartanontien pohjoisosaa koske-
vasta kaavamuutoksesta voi tuonakin 
aikana keskustella kaavan valmistelijan 
kanssa aulatiloissa.

• Pop-Up Kesäkahvila Raparperitaivas 
tarjoaa pullakahvit keskustelutilaisuu-
teen osallistujille virallisen ohjelman pää-
tyttyä eli n. 18.30 alkaen. Raparperitaivaan 
äiti, Maija Hurmevirta toivoo paljon asuk-
kaita paikalle keskustelemaan kahvikup-
posen äärellä Malmin tulevaisuudesta.

MalMin Messujen tiivis ohjelmapaketti on ajoitettu välille 17–18.30.
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Kolme autoa tärähti
  Pihlajamäki

Pihlajamäentiellä sattui kolmen auton ketjukolari aamukah-
deksan aikaan viime keskiviikkona. Tilanne sai alkunsa, kun 
pohjoisen suuntaan kulkeva henkilöautoilija ajoi päin edes-
sään olevan auton takapuskuria.

Kolhittu auto oli nopeasti rutussa myös edestä, koska se 
iskeytyi törmäyksen voimasta edellä olevaan kuorma-autoon, 
joka oli pysähtynyt suojatien eteen. Kaikki ajoneuvot vahin-
goittuivat, mutta henkilöt eivät. PP

Mies valoi pelkoa Teerisuontiellä
  Malmi

Mies mellasti rappukäytävässä ja hakkasi erään asunnon 
ovea viime viikon tiistain vastaisena yönä ennen aamu kol-
mea. Kun poliisi ennätti Teerisuontie 4:ään paikalle, oli mies 
jo rikkonut oven ulkoa hakemallaan betonilaatalla, tunkeu-
tunut asuntoon ja tarrannut kiinni asunnossa asuvan naisen 
rinnuksiin. 

Poliisi alkoi tutkia asiaa törkeänä kotirauhan rikkomisena ja 
vahingontekona. PP

Naiskuski kärähti grillillä
  Ala-Tikkurila

Poliisi tapasi Ala-Tikkurilan McDonaldsin pihalta naisautoili-
jan, joka puhalsi alkometriin törkeän rattijuopumuksen luke-
mat viime viikon tiistaina noin kello 23.

Nainen sanoi ajaneensa viereiseltä huoltoasemalta hampu-
rilaisravintolan autokaistalle. Grillin työntekijät vahvistivat asi-
an. Naisen mutkittelut loppuivat siihen, ja ajokorttinsa päätyi 
poliisin hyllylle. PP

Strömsin tilalla 
muisteltiin menneitä

  Ala-Malmi

Riihenkulmanpolun päässä olevan Strömsin tilan nykyiset asukkaat järjestivät tilalla entisten 
asukkaiden päivän. Elokuun lopulla pidettyyn tapaamiseen osallistui neljä tilalla aikoinaan 
asunutta ihmistä sekä puolenkymmentä tilan historiasta kiinnostunutta ihmistä.

Strömsin tilan historiasta löytyy tarinoita verkko-osoitteesta http://www.helsinki.fi/kansalaismuisti/matapupu/malmi/mastroms.html

Idea  kutsua  vanhoja 
asukkaita kylään syntyi 
Strömsin tilan nykyisten 
asukkaiden keskuudes-

sa. Vanhoissa taloissa asuu 
tällä hetkellä neljä perhettä.

– Joillakin  ohikulkijoilla 
on tapana pysähtyä pihatiel-
le  juttelemaan,  ja olemme 
saaneet kuulla heiltä  tari-
noita tilan menneisyydestä. 
Jossain vaiheessa aloimme 
ottaa ihmisten yhteystieto-
ja ylös ja kutsuimme heidät 
nyt tänne, kertoo Strömsin 
valkoisessa talossa perhei-
neen asuva Kaisa Penttilä.

Hänestä tuli Strömsin asu-
kas neljä ja puoli vuotta sit-
ten. Tuolloin kaupunki irti-
sanoi edelliset asukkaat ja 
vuokrasi tilan rakennukset 

pirJo pihlAJAmAA

Kaisa Penttilä sai Seppo Latvalalta paljon perinnetietoa.

uudelle yhdistykselle, jonka 
oli tarkoitus alkaa rakentaa 
tontille lisää asuntoja ja työ-

tiloja käsityöläisille. Hanke 
on pysähdyksissä, koska ai-
otun kaltaista rakentamista 

ei voi toteuttaa ilman vireil-
lä olevien lakimuutosten to-
teutumista.

– Kun olin kuusivuotias, 
olin hukkua Pekin veteen, 
katselee itäpakilalainen Sep-

 Seppo Latvala toi vanhoja valokuvia, jotka Kaisa 
Penttilä skannasi talteen.

po Latvala nykynimeltään 
Longinojan puron syöverei-
hin.

Seppo Latvalan vanhem-
mat  asuivat  Strömsin  ti-
lalla  vuosina  1952–1992. 
Isä  työskenteli  ratsutilalla 
ja asui perheineen pehtoo-
rin talossa, joka on edelleen 
olemassa mielenterveyskun-
toutujien asuntolan itäpuo-
lella.

Strömsillä on pitkä histo-
ria. Paikka on ollut jo Ruot-
sin vallan aikaan ratsutila, 
jolla  oli  valmius  lähettää 
ratsujoukkoja sotatantereil-
le. Asuntolan uudisraken-
nus  on  jäljitelmä  tilalla 
olleesta isosta hevostallista. 
Monien  vaiheiden  kautta 
tila päätyi Helsingin kau-
pungille.

Pirjo 
Pihlajamaa

Tilan vanhoja paikkoja ja tapahtumia 
merkittiin muistiin.

Nykyiset asukkaat haluaisivat palauttaa saunan 
sisätilat alkuperäiseen asuunsa.

Strömsin tilan vaiheet kiinnostavat 
myös malmilaisia.
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NYT JUTELLAAN MALMISTA! 

Tervetuloa kaikki asukkaat Malmitalolle (Ala-Malmin tori 1) torstaina 24.10 kello 
17-20.  Esillä ajankohtaisia suunnitelmia sekä kaupungin asiantuntijat paikalla, 
joilta voit kysyä suoraan sinua askarruttavista asioista. 

Messuilla tietoiskuja klo 17-18.30 välisenä aikana!

Tilaisuuden järjestää Helsingin kaupunki. Lisätietoja: http://lahioprojekti.hel.fi/ajankohtaista

Mikä on Malmin uusi rooli Helsingissä?  Haaveiletko hissistä? Kiinnostaako 
Pekanraitin tai Ala-Malmin uusi ilme? Mitä asemanseudulle ja Latokartanon-
tien varteen on suunnitteilla? Mitä hyötyä asunto-osakeyhtiöllesi on täyden-
nysrakentamisesta? Energiansäästö mukaan taloa korjatessa?

ME ASENNAMME MYÖS
Defat - Vetokoukut - Tuulilasit

Dunlop
Ice Touch

Nokian
HKPL 8

Kumho
KW22

Nastarengas tarjouksia:

175/65R14 sarja alleasennettuna 350€
185/65R14 sarja alleasennettuna 370€
185/65R15 sarja alleasennettuna 380€
195/65R15 sarja alleasennettuna 390€
205/55R16 sarja alleasennettuna 520€
205/60R16 sarja alleasennettuna 460€
225/45R17 sarja alleasennettuna 550€
225/40R18 sarja alleasennettuna 690€

ÄLÄ ANNA TALVEN
YLLÄTTÄÄ!

Meille ei tarvitse
varata aikaa!

Me vaihdamme renkaat
tulojärjestyksessä

(myös rengashotelli)
www.rengaskeskus.com

OTA TALTEEN
Renkaiden

allevaihdosta
tällä -10%

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT alk. 349€
VUOSIHUOLTO alk. 169€
Renkaiden allevaihto huollon
yhteydessä vain 10€

HUOLTOTARJOUKSET:

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

Sesonkina avoinna
Arkisin 7-20
Lauantaina 9-16

Syysloman kunniaksi 14.-20.10. 
Keilatunti + kenkävuokra 4 €/ hlö
Ei ennakkovarauksia. Radalla voi olla 
useampi heittäjä (max 4).

Keilahallissa syyshinnat 

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki 

Hohtokeilauksen 
ratatunti 20 €
Ke klo19-21, pe klo 20-22 
ja la klo 20-22. Radalla max
4 hlöä. Sis. kenkävuokran. 

(09) 3507 077
mosabowling.fi

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 16.10. 19.00 Rukousilta, Tapani Vesalainen
La 19.10. 18.00-22.00 Nuorten-ilta 13-18 vuotiaille
Su 20.10. 11.00 Jumalanpalvelus, Oiva Alanenpää, Jari 

Päärni, musiikki Helena Päärni ja Tiina Valtiala
Su 20.10. 14.30 Latinokokous
Ke 23.10. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta, 

Jorma Lahikainen

    Lähitieto. Siitä ihmiset tykkää!

EVA EVA BIAUDET
Vähemmistövaltuutettu, presidenttiehdokas

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

Evan suosikit:

Kehykset: Lafont

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
KAUPUNKI: SYNSAM MALLILIIKE, Mallikatu XX, puh. XXX XXX XXXX

LITE BÄTTRE.

Laadukkaat silmälasit 
tekevät sinusta SINUT.

XX v.
SYNTTÄRIT
XX.–XX.X.
JUHLAN KUNNIAKSI 
TARJOAMME XXXXX 

XXX XX XXX

Tervetuloa juhlimaan liikkeemme synttäreitä ja hyödyntämään 
huikeat edut!

Niina Backman

      Tervetuloa juhlimaan 
    liikkeemme synttäreitä
ja katsomaan myös 
muita tarjouksiamme !

26v
SYNTTÄRIT
10.10-10.11

JUHLAN KUNNIAKSI
TARJOAMME
-30%
Linsseistä 

Kaakaojauhe on ollut Lidl-
myymälöissä kortilla tuo-
teselostevirheen vuoksi. Lidl 
Suomi Ky:n valmistuttamas-
sa Coody Cao -kaakaojuo-
majauheessa on soijaa, mut-
ta sitä ei ole merkitty pakka-
ukseen.

Soijalle allergisten kulutta-
jien ei tule käyttää tuotetta. 
Muille tuotteesta ei ole vaa-
raa.

Lidl pyytää soijalle yliherk-
kiä asiakkaita palauttamaan 
kyseiset 800 gramman ko-

Coody Cao 
on ollut 
myynnissä 
vain Lidl-
kaupoissa.li

D
l 

s
u

o
m

i 
k

y

Lidl veti kaakaot hyllystä

koiset tuotepakkaukset Lidl-
myymälään, jossa tuotteen 
hinta korvataan.

Asiaa hoitaa Viikin Elintar-
viketurvallisuusvirasto Evi-
rassa ylitarkastaja Mika Var-
jonen.

Pirjo Pihlajamaa
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Koillis-Helsinki

Mari Rantanen (sd) aloitti kunnallispoliittisen 
uransa Hollolan valtuustossa, mutta muutti 
2009 Pakilan kautta Koillis-Helsinkiin. Vaikka 
perhe asui 2010 jo Tapaninvainiolla, hän pääsi 
2011 Demarien listalle Uudellamaalla ehdolle 
eduskuntaan. Äänimäärä runsaat 1900 oli ensi-
kertalaiselle rohkaiseva, mutta ei toki riittävä. 

Tapanilan Demarien toimintaan Mari kotiutui 
hyvin, tunsi syksyn vaalityön 2012 sujuneen on-
nistuneesti niin jalkautuen kuin somessakin, ja 
neljäs varasija stadin valtuustoon vastasi kaveri-
porukan kampanjan odotuksia ”nimettömälle”. 

Mari valmistui 10 vuotta sitten Stadiasta ensi-
hoitajaksi ja sairaanhoitajaksi, ja työpaikka löy-
tyi heti opintojen jälkeen Keski-Uudenmaan pe-
lastuslaitoksen palveluksessa ambulanssin hoi-
totiimissä Keravalla. Sairaalakokemusta kertyi 
samalla keikkatyöstä. 

Helsinkiin muuton aikaan Mari opiskeli Tam-
pereen poliisikoulussa, ja työharjoittelu + kent-

täjakso  tapahtui  Län-
si-Uudenmaan poliisilai-
toksella.  Poliisikoulun 
jälkeen 2011 hän on pa-
lannut taas Keski-Uuden-
maan pelastuslaitokselle, 
jonka  keskuspaikka  on 
nykyään Vantaalla lähel-
lä lentokenttää. Vakitui-
nen  toimi on  ensihoita-
jan, mutta nykyisin se on 
ollut hallinnollinen tehtä-
vä määräaikainen lääkin-
tämestarin sijaisuus jo rei-
lun vuoden ajan. 

Mari Rantasella on uusperhe, josta miehen 
kaksi aikuista tyttöä ovat nyt jo maailmalla. Sen 
sijaan oma vammainen 17-vuotias tytär on vielä 
kovasti äidistä riippuvainen, sillä Mari on toimi-
nut samalla hänen omaishoitajanaan. 

-Kyllä tämä omaishoitajuus on suurin luotta-
mustoimeni ohi politiikan. Sairaanhoitajan kou-
lutukseeni olen vuosien mittaan saanut varsin 
runsaasti sote-puolen asiakkaan näkökulmaa, 
Rantanen sanoo. 

Politiikassa hän on jo muutamia kertoja pääs-
syt kokemaan suuren valtuustosalin tunnelman. 

-85 jäsentä on paljon enemmän kuin Hollolas-
sa, kokoukset pidempiä ja paljon keskustelua ja 
mielipiteitä useista aihealueista, Mari toteaa. 

Lautakuntapaikkaa hän ei saanut tyypillises-
ti uuden naisedustajan oman substanssiosaami-
sen perusteella terveyshuollosta, tai turvallisuus-
asioista, vaan pääsi arvostettuun kiinteistölauta-
kuntaan. 

-Siellä oli paljon uuden opettelemista ja epäi-
lin, oppiiko näitä asioita, mutta helsinkiläisten 
arkeahan ne koskevat, Mari sanoo ihan tyyty-
väisenä. 

Jo nyt on selvää, että hän haluaa jatkaa Helsin-
gin kunnallispolitiikassa myös vaaleissa 2016. 
Ensi vuoden EU-vaalit eivät sovi omaishoitajan 
aikatauluihin, mutta eduskuntavaaleja kevääl-
lä 2015 hän voi harkita. Kimuranttia on se, et-
tä viime kerralla hän meni ehdolle Uudeltamaal-
ta, ja nyt se ratkaisu voi osoittautua ongelmal-
liseksi.  

Timo Huotinen

Mari Rantanen, 
sd.

Ensihoitaja-poliisi 

Mari Rantanen 
siirtyi Hollolasta 
Helsinkiin

Myös yrityksen  työntekijät,  viisi 
asentajaa, ovat työpaikkaansa tyyty-
väisiä.

– Viimeisinkin  tulokas  on  ollut 
meillä töissä jo 14 vuotta, kertoi Leo 
Puttonen.

Helsingin Auto-Pelti Oy on per-
heyritys, jossa Leo Puttosen lisäk-
si työskentelee hänen veljensä Lassi 
Puttonen. Yrityksen perusti Jaakko 
Puttonen vuonna 1963 Pitäjänmä-
keen ja vuonna 1990 se muutti Hal-
metielle, jossa toimii edelleenkin. Su-
kupolvenvaihdoksen isä ja poika te-
kivät vuonna 1993.

Leo Puttonen on toiminut yrityk-
sessä vuodesta 1971 ja nähnyt hyviä 
ja huonoja vuosia. Hänen sanojensa 
mukaan autokorjaamoala on siinä 
mielessä hyvä lama-aikanakin, että 
kun ihmisillä ei ole varaa ostaa uusia 
autoja, tuodaan vanhoja korjatta-
vaksi sitä enemmän.

Puttonen  ilahtui    vuoden  2013 
koillishelsinkiläiseksi yrittäjäksi va-
linnasta ja hieman hämmästyikin sii-
tä.

– En ole  työnteolta  juuri ehtinyt 
mukaan  toimintaan yrittäjäjärjes-
tössä, eli en ole mitenkään aktiivinen 

Vuoden yrittäjäksi valittiin
Auto-Pelti Oy:n Leo Puttonen

Pian 50 vuotta 
toimineen, Malmilla 
sijaitsevan Helsingin 
Auto-Pelti Oy:n 
asiakkailta satelee 
paljon myönteistä 
palautetta. Siinä yksi 
syy Puttosen Vuoden 
yrittäjäksi valintaan.

vaikuttaja, vaan keskittynyt työnte-
koon.

Vuoden yrittäjän valitsi Helsingin 
Yrittäjät – Koillis-Helsinki ry:n hal-

litus. Vallinta  julkistettiin yrittäji-
en Oktoberfest tapahtumassa viime 
torstaina.

Teija Loponen

Leo Puttonen oli mielissään tultuaan valituksi Vuoden yrittäjäksi. 
KoHy:n puheenjohtaja Marja-Leena Kajander kertoi Koillis-Helsingistä 
löytyvän varsin runsaasti autokorjaamoalan yrityksiä.

Anu pelkonen

Malmilainen Markku Rönkä häm-
mästelee kaupunkisuunnitteluviras-
ton  valmistelemaa  asemakaavan 
muutosta Latokartanontien alueelle. 
Latokartanontien  ja Paavolantien 
väliselle  alueelle  tutkitaan  uutta 
asuntorakentamista. Alueen halkoo 
kävely- ja pyörätie joka on päivittäin 
tuhansien ihmisten kulkureitti mm. 
alueella  sijaitsevien oppilaitosten, 
palloiluhallin, ulkoilureittien ja poi-

kittaisen pyöräilyreitin vuoksi.
Rönkä ihmettelee, että keskustas-

sa rakennetaan uusia Baanoja kym-
menillä miljoonilla, täällä piirrellään 
taloja toimivan pyörätieverkoston 
päälle. Pyörätieverkon kehittäminen 
tuntuu miehen mielestä koskevan 
yksinomaan keskustan aluetta.

– Olemassa olevan pyörätie linjaus 
on nykyisellään ihanteellinen. Junal-
la ja busseilla saapuvat Helmi Liike-

talousopiston, Haaga-Helia ammat-
tikorkeakoulun, Stadin ammattiopis-
ton ja Stadin aikuisopiston opiskeli-
jat kulkevat nyt lyhintä mahdollista 
reittiä junalta kouluilleen. Kävely- ja 
pyörätie alkaa Latokartanontien ja 
Vilppulantien risteyksestä ja vie kul-
kijansa pois Latokartanontien liiken-
teen hulinasta rauhallisemmalle kul-
kureitille, huomauttaa Rönkä.

Teija Loponen

Pyssyt paukkuivat Madetojankujal-
la viime viikon tiistaina iltapäivällä. Ri-
kospaikalta kaasutti karkuun kaksi eri 
autoseuruetta. 
Poliisi nappasi toisen autoseurueen 
kiinni pian ammuskelun jälkeen. Au-
tosta korjattiin talteen kolme miestä 
sekä käsiase.

Toisen autoseurueen kaksi epäiltyä 
poliisi sai kiinni viime keskiviikkona il-

lansuussa. Myös heidän hallustaan 
löytyi käsiase.

Molemmilla käsiaseilla oli ammut-
tu yhteensä useita laukauksia ilmaan. 
Tekojen taustalla oli ollut seurueiden 
yksittäisten henkilöiden väliset riitai-
suudet. 

Poliisi on kuulustellut kaikki epäillyt. 
Tapaus etenee syyteharkintaan. 

PP

Puistolassa ammuttiin
  Puistola

Puistolantorin ravintola Diamondis-
sa ja sen ulkopuolella ammuttiin use-
ampi laukaus perjantaina kello 22 jäl-
keen. Poliisin mukaan ammuskelun 
syynä oli kärjistynyt riita. Valtaosa luo-
deista ammuttiin ilmaan, eikä kukaan 
loukkaantunut.

Poliisi selvittelee, liittyykö tapaus 
Pukinmäen Madetojankujan ampumi-
siin. PP

Pyöräraitit pois ja taloja tilalle?

Riitapukarit ampuivat revolvereilla
  Pukinmäki
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Löydät meidät 
myös Facebookista

 

K-citymarket MALMI
ON EDULLINEN KAUPPA!

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

Uusi Eden -salaattibaari on saanut loistavan vastaanoton! 
Tule Sinäkin tutustumaan monipuoliseen saalaattibaariin sekä viikonlopun rajuihin tarjouksiin!

TUORE LOHIFILEE vakuumissa, 
Norja
Rajoitus 2 kpl/talous.

Fanta ja Sprite 
VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l
sis. panttti 0,40
Rajoitus 6 pl/talous

Shampion 
OMENA 
1,5 kg pussi
Puola

HUNAJAMELONI 
Brasilia

TOMAATTI  
Puola 

HUNAJAPOMELO 
Kiina

TUORE 
SIIKAFILEE 
Suomi

Atria takuumurea 
NAUDAN ULKOFILEE 
n. 800 g 
Suomi 

IRTOMAKEISET 
Rajoitus 2 kg/talous

facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi

HK naudan 
JAUHELIHA 10% 
600 g 
Rajoitus 2 rs/talous.

 

  

   

LIMU
-

RAL
LI!

99 6 kg

00 1 plo
(0,40/l)

ERÄ!

95 19 kg

99 0 ps
(0,66/kg)

99 3 rs
(6,65/kg)

99 0 kg

90 17 kg

99 0 kg

99 5 kg

59 1 kg

Tarjoukset voimassa to-su 17.-20.10. ellei toisin mainita.

Pe 18.10. maistellaan Primulan leipiä ja Helsingin Makkaratehtaan tuotteita klo 11-18
La 19.10. Vaasan Oy:n konsulentti paikalla klo 11-19

 

  

   

LIMU
-

RAL
LI!

Tarjous voimassa to-la
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pirJo pihlAJAmAA

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

  Tapio Paljakka 
on Malmin 
Virkistyskeskusta 
eli Virkkaria 
ostavan Krishna-
liike ISKCON 
Suomessa jäsen. 
Virkkarista on 
tarkoitus tehdä 
julkinen tila. 
Uskonnollisen 
yhteisön missiona 
on antaa ihmisille 
vaihtoehto 
tutustua tapaan 
elää, joka tekee 
onnelliseksi.

• Tapo Divyam Dasa l. 
Tapio Paljakka,  
s. -71, Rauma.

• Muutto 3-v. Lappeen-
rantaan, -90-l. lopulla 
Helsinkiin.

• Asuu Tanja-
vaimonsa kanssa 
Kaartinkaupungissa.

• Kolme tutkintoa: DI, 
opettaja, vaišnava-
teologi.

• Krishna-uskonnon 
opettaja lähinnä 
pks:n peruskouluissa 
krishnalaisille, 
hinduille ja sikheille.

• Harrastukset 
vedalainen kulttuuri, 
harkitsee tai jin 
elvyttämistä.

• Elämän tarkoitus? 
Ymmärtää itsensä 
henkisenä, ikuisena 
sieluna, korkeimman 
sielun, Jumalan 
palvelijana ja oppia 
toimimaan tässä 
maailmassa Jumalaa 
palvellen ja kaikkia 
hyödyttävästi.

 HENKILÖTIETO1. Miksi haluatte Puotilan 
kartanon sijaan ostaa Mal-
min Virkistyskeskuksen?

– Ihmiselämässä sopurat-
kaisu on aina paras. Kau-
punki tarjosi tätä Puotilan 
sijaan. Tutkimme ja huoma-
simme, että tästä löytyy sa-
ma  rakenne: kaksi  raken-
nusta, miellyttävä ilmapiiri 
ja kiva puistomaisema.
2. Kuinka saitte kaupun-
gin myymään niin halvalla, 
250 000 eurolla?

– Hinta ei ole halpa, sillä 
tekemistä on paljon. Maa 
on noussut luoteispuolella 
sivurakennusta sokkeliin, ja 
kivijalka on peittynyt. Pää-
rakennuksen tuuletus ei ole 
riittävä. Lattian alaosa on 
romahtanut  eri  paikoista. 
Yksityisenä ostajana mietti-
sin ostoa moneen kertaan. 
Remonttiin menee varmasti 
1,5 miljoonan euroa. Pääl-
le tulevat noin 50 000 euron 
ylläpitokustannukset vuo-
dessa ja maavuokra.
3. Kävikö mielessä kiel-
täytyä ja odottaa muuta 
rakennusta? Esimerkiksi 
Tuomarinkylän kartano on 
kohta tyhjä.

– Tuomarinkylästä en ole 

tietoinen. Kävimme läpi eri 
vaihtoehtoja.  Tätä  tarjosi 
kaupunki.
4. Mitä kaikkea aiotte teh-
dä Virkkarille?

– Perustaa kasvisravinto-
lan, järjestää pienimuotois-
ta  bhaktivedanta-korkea-
koulutoimintaa sekä omaa 
toimintaa.
5. Entä tontille?

– Pidämme  siitä  hyvän 
huolen. Puita emme halua 
kaataa. Rakennusten suoje-
lemiseksi maata pitää leika-
ta, ettei vesi tule rakennuk-
siin. Palaneen saunan tilal-
le on aikomus saada muun 
muassa kerhotilaa. Se mah-
dollistaisi myös paikallisten 
asukkaiden jonkinlaisen toi-
minnan täällä.
6. Haluatte myös temppe-
lin. Minne se tulisi?

– Haluamme rakentaa pie-
nen kappelinkokoisen temp-
pelin. Kaupunki on luvan-
nut etsiä sille kävelymatkan 
tai kivenheiton päästä pai-
kan. Tänne sitä ei saa raken-
taa.
7. Saako kasvisravintolas-
ta kahvia ja teetä?

– Kofeiinittomana  kyllä. 
Olemme laktovegetaristeja. 

Emme syö lihaa, kalaa em-
mekä munia. Myötätunnon 
periaate ja väkivallattomuus 
ovat tärkeitä. Elämää ei tu-
hota tarpeettomasti. Ihmi-
nen pystyy saamaan täyden 
ravinnon kasviksista.
8. Mitä mieltä olette hal-
linto-oikeuteen tehdystä 
Virkkarin myyntiä koske-
vasta valituksesta?

– Valitukset ovat aina har-
millisia ja viivyttävät. Meil-
lä olisi ollut parikymmentä 
henkilöä heti valmiina töi-
hin  ravintolaan  ja  raken-
tamaan.  Nyt  he  joutuvat 
odottamaan työllistymistä.
9. Jos valitus menee läpi,  
uusitteko hallinto-oikeu-
desta pois vetämänne 
Puotila-valituksen?

– Se on vedetty pois, eikä 
siitä sen enempää. Kaupun-
ki toimi herrasmiesmäisesti, 
ei meillä ole tarvetta pohtia 
Puotilaa.
10. Mikä adressi Pajuselle 
ojennettiin ylipormestarin 
asukasillassa Malmilla?

– Se oli paikallisten asuk-
kaiden  kiitoksen  osoitus 
kaupungille ja ilon osoitus 
että Malmia kehitetään mo-
nikulttuurisesti.  Siinä  oli 

kolmisen sataa täällä alueel-
la ja netissä kerättyä nimeä.
11. Mistä tiedät, että 
allekirjoittajat olivat alu-
eelta?

– Minulle  kerrottiin,  et-
tä he ovat koillishelsinkiläi-
siä. Olimme adressista to-
della positiivisesti yllättynei-
tä. Myös Puotilassa saimme 
asukkailta hyvän vastaan-
oton.

12. Eihän valituksessa-
kaan vastusteta krishno-
ja, vaan tapaa, jolla Virkka-
ri myytiin?

– Ero on siinä, että Puoti-

lan kohdalla tehtiin menet-
telyvirhe, jonka lakimiehet 
myöntävät. Tässä on mene-
telty oikein. Lakia ei ole ri-
kottu.
13. Mikä on Krishna-liike?

– Se perustuu ajattomaan 
viisauteen,  veda-kulttuu-
riin.  Se  on  monoteistinen 
perinne,  jolla  on  monitu-
hatvuotinen historia. Perus-
tana on, että ihminen ym-
märtää oman identiteettinsä 
henkisenä, ikuisena sieluna 
ja korkeimman sielun, Ju-
malan palvelijana. Ymmär-
täen tämän hän osaa käyt-
tää luontoa oikealla tavalla 
kaikkia hyödyttävästi.
14. Miten uskontonne 
eroaa evankelisluterilai-
suudesta?

– Tässä uskonnossa on hy-
vin laaja filosofia. Veda-kir-
jat antavat laajaa tietoa jo-
ka ikisestä ihmiselämän osa-
alueesta.
15. Olet temppelipresi-
dentti eli mikä?

– Temppelipresidentti joh-
taa  paikallista  temppeliä. 
Olen  Krishna-temppelin 
johtaja.

Pirjo 
Pihlajamaa

Tapio Paljakka kertoo Malmin Virkistyskeskuksen pihalla, että Krishna-liike on ollut Suomessa vuodesta 1984 asti virallinen uskonnollinen 
yhdyskunta, jolla on tällä hetkellä noin 125 jäsentä.

Temppelille luvattu tontti 
Virkkarin viereen

”Palaneen saunan 
tilalle on aikomus 

saada muun 
muassa kerhotilaa. 

Se mahdollistaisi 
myös paikallisten 

asukkaiden 
jonkinlaisen 

toiminnan täällä.”

TApio
pAlJAkkA
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ONNITTELUT

lähetä hääparien kuvia tai muita 
onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi tai vie kuva 
teksteineen malmintorin 
kauppakeskuksen plaza mocca 
-kahvilan luona sijaitsevaan 
postilaatikkoomme. 
kuvat voi myös postittaa osoitteella 
Teija loponen, vanha Tapanilantie 
52, 00730 hki. liitä postimerkillä 
varustettu palautuskuori mukaan, jos 
haluat kuvan takaisin.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Uskonpuhdistuksen  
merkkipäivänä kuuluu Martti 
Lutherin ajatus: ihmisen ei 
tarvitse omin teoin lepyttää 

Jumalaa. Hän kääntyy  
ihmisen puoleen armahtaen  

ja rohkaisten

KOTIKIRKKO SOI! 
  
Musiikkitilaisuuksia Malmin  
seurakunnan kirkoissa ja seurakunta- 
kodeissa 20.-27.10.

Mieskuoro  
Pihlajamäen kirkossa su 20.10. klo 16.  
Laulumiesten seniorikuoro 'Urisevat Ukot', 
johtaa, Reijo Pajamo, Timo Olli, urut.

Konsertti  
Siltamäen seurakuntakodissa su 20.10. klo 
18.Terttu Iso-Oja, laulu, Elina Tofferi, urut.

Konsertti  
Viikin kirkossa su 20.10. klo 18. Sellisti ja 
säveltäjä Juho Laitinen liikkuu äänitaiteen ja 
installaation rajapinnassa Alvin Lucier- illas-
sa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Zethiro –yhtyeen barokkikonsertti  
Tapanilan kirkossa su 20.10. klo 18.  
Italialaista ja espanjalaista musiikkia  
1600-luvulta. Ulla Paakkunainen, sopraano, 
Timo Peedu, arkkiluuttu ja teorbi,  
barokkikitara, Päivi Vesalainen, cembalo, 
Ville Voipio, viola da gamba. Vapaa pääsy, 
ohjelma 10€.

Musiikkia  
Jakomäen kirkossa ti 22.10. klo 19. Jakomä-
keläinen muusikko Pauliina  
Kallio, laulu ja harppu, Piia Maunula, oboe, 
Outi Aro-Heinilä, urut ja piano.

Musiikkimatinea  
Pihlajamäen kirkossa ke 23.10. klo 12. Kari-
Kyösti Silvennoinen, baritoni, Heli Närhi, 
sopraano, Timo Olli, piano.

Musiikkimatinea  
Malmin kirkossa ke 23.10. klo 13. Jouko Vuo-
rinen, baritonitorvi, Heikki Poutanen, urut.
                                                             
”Laula, leiki lasten virsi”  
Pukinmäen seurakuntakodissa to 24.10. klo 
18. Mukana seurakuntakodin lapsikuoro,  
lauluryhmä Tuulenpesä sekä soitinyhtye.

”Nouse junaan” evankeliumijunakonsertti 
Puistolan kirkossa su 27.10. klo 14.  
Laulupuu –kuoro, johtaa, Ulla Pesonen,  
junankuljettajana, Mikko Pettinen,  
konduktöörinä, Kirsi Pettinen.

Josef Rheinbergerin messu  
Malmin kirkossa su 27.10.klo18.  
Liisa Tiensuu, laulu, Heikki  
Poutanen, urut, Pirkko Poisuo, 
liturgia.

Lastenkonsertti  
Tapanilan kirkossa su 27.10. klo 
16. Lapset soittavat ja laulavat. 
Käpylän musiikkiopiston Suzukisoit-
tajat, johtaa Hannele, Lehto DoReMi 
-lapsikuoro, johtaa, Merja Wirkkala.
Vapaa pääsy.

Duo Fantasosin konsertti  
Viikin kirkossa su 27.10. klo 18. 
Tuure Paalanen, sello, Laura Berg, 
piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Matka ystävyysseurakuntaan 
Tyröön 22-24.11. 
 
Hinta 285 € sisältää matkat  
linja-autolla, majoittuminen hotelli 
Moskovassa ja lounaat. Käynti  
virolaisessa seurakunnassa  
Pietarissa ja Vesimuseossa.  
Tiedustelut Esa Järvinen p. 09 2340 
4458. Ilmoittautumiset  
kirkkoherranvirastoon pe 18.10. 
mennessä p. 09 2340 4400.

T. Lauantaina 26.10. juhlitaan 
Mosan Kaamosiltamat VPK-talolla

1. Tietenkin rynnistän Mosan 
  Kaamos-iltamiin.
2. En ole kuullutkaan moisista 
  juhlista.

A. Mitä haluaisit nähdä ja kuulla 
Kaamos-iltamissa?

1. Mosan omien kyläartistien 
  esittämät hienot ohjelmat.
2. Ei kiinnosta moinen kyläilo.

P. Tapanilan kunnia-asukas vuonna 
2013

1. Haluan nähdä kunnia-asukkaan 
  aikaansaannoksia?
2. Miksi tämmöisiäkin henkilöitä
  valitaan?

A. Kaamosiltamissa tanssitaan 
viimeiset kaksi tuntia

1. Stadin juhlaorkesterin tahdissa.
2. Diskomusan levyjen rytkytyk-
  sessä.

N. Elävän adventtikalenterin ensim-
mäinen luukku aukeaa Tapanilan 
torilla sunnuntaina 1.12. klo 18.30

1. Tulen torille ihailemaan joulu-
  lehmuksen syttymistä.

2. Ei voi vähempää kiinnostaa.
I. Lähdetkö iltakävelyille adventti-
ajan iltoina?

1. Tietenkin osallistun adventti-
  luukkujen avauksiin.
2. En kävele iltaisin Mosan 
  pimeillä teillä.

L. Oletko Tapanila-Seuran jäsen?
1. Olen luonnollisesti.
2. En ole.

A. Onko Tapanilassa on mukava 
asua?

1. Viihdyn mainiosti.
2. Muutan heti pois, kunhan 
  löydän paremman asuinpaikan.

Avainsana  muodostui  kysymysten 
alkukirjaimista, siis TAPANILA. 

Jos sait vastaustesi summaksi 8–10, 
olet lähes kotiutunut Mosaan ja viih-
dyt kylässämme!

Tapanila-Seura järjestää jälleen Kaa-
mosiltamat. Teemana on Mosan van-
ha Sanduddin tehdas. Tule tapetoi-
maan ajatuksillasi VPK-talo  lauan-
taina 26.10. alkaen klo 18. Iltamien 
kahden tunnin ohjelmassa on yllätys-
bingoa, puheita, musaa, vuoden 2013 
kunnia-asukkaan Päivi Uljaan taidet-
ta, tapetteja ja lopuksi kaksi tuntia 
tanssia Stadin Juhlaorkesterin tahdis-
sa.

Testaa, oletko 
Tapanilan tunnelmissa!

Eira Ormio, 
kyläaktivisti, Tapanila-seuran johtokunnan varapj

Timo hyvönen

Tiistaina 1.10. Malmitalolla 
Malmi-Pukinmäen 
varhaiskasvatusalueen 
työntekijät kohtasivat 
päivähoidosta kiinnostuneita 
asukasfoorumissa. 

Tilaisuudessa oli mahdollisuus 
tutustua kunnallisen varhais-
kasvatuksen eri muotoihin sekä 
alueen yksityiseen päivähoito-
tarjontaan. 

Paikalla vieraili paljon sekä 
nykyisiä että mahdollisia tule-
via asiakasperheitä. Vieraskir-
jaan kertyi lähes sata nimeä, jo-
ka osoitti, että varhaiskasvatus 

kiinnostaa. Mielipiteidenvaih-
don lisäksi kävijöillä oli mah-
dollisuus jättää varhaiskasva-
tuksen tulevaisuuteen liittyviä 
toiveita ja ideoita paikalle pys-
tytettyyn toivomuslähteeseen. 
Toiveita kertyi sekä aikuisilta 
että lapsilta yhteensä lähes 50. 
Iso osa toiveista liittyi varhais-
kasvatuksen sisältöön esim. ul-
kona tapahtuvaan toimintaan, 
retkiin  sekä  kiusaamisen  eh-
käisyyn. Lasten toiveet olivat 
konkreettisia; joku toivoi Bat-
man-linnaa ja toinen halusi iso-
na herra Hevisaurukseksi. 

Jotkut toiveista kohdistuivat 

esimerkiksi tietyn toimipisteen 
pihan kunnostamiseen, ja jois-
sain  toiveissa  otettiin  kantaa 
yleisiin asioihin kuten ryhmä-
kokoihin ja subjektiiviseen päi-
vähoito-oikeuteen. Isossa osas-

sa  toivomuslähteen  kolikois-
ta ilmaistiin tyytyväisyyttä var-
haiskasvatukseen ja toivotettiin 
kaikkea hyvää pienten ihmisten 
kanssa työskenteleville.

Maija Pekonmaa

Onnittelut
Onneksi olkoon 15.10. 
4 vuotta täyttäneelle 
Jennalle!

Toivoo: isä, äiti, Nea, ukki 
ja mummi.

mAiJA pekonmAA

Perhepäivähoitajat Mia Kaasalainen ja Aila Pylväinen toivottamassa 
kävijöitä tervetulleeksi asukasfoorumiin.

Lähes sata kiinnostui 
varhaiskasvatuksesta
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Miesten salibandyliiga

Ikänaisjoukkue 
PuiU:n Pulmuset 
peittosi kaikki muut 
jalkapallon Helsingin/
Uudenmaan piirin 
mestaruustaistoissa 
ja toi voiton kotiin 
sarjassa LKKI40.

– Viimeinen peli oli toissa 
sunnuntaina, mutta johdim-
me sarjaa jo niin paljon, että 
jo yli pari viikkoa sitten tie-
simme  saavamme  kultaa, 

iloitsee  Päivi Nieminen-
Velasco  noin  15  naisen 
joukkueesta.

Ennakkosuosikin paineita 
joukkue ei Nieminen-Velas-
con mukaan kantanut, sillä 
yhdessäkään joukkueessa ei 
ollut vuoden aikana tapah-
tunut sen suurempia muu-
toksia.

– Tänä  vuonna  oli  mei-
dän vuoromme, ja varmis-
timmekin voiton jo kolme 
kierrosta ennen sarjan lop-
pua. Lopulta meitä ei voit-

tanut mikään joukkue, eli il-
man tappioita mentiin lop-
puun asti.

Viime vuonna Pulmuset sai 
samoissa kisoissa pronssia.

Pelikokemusta  joukku-
een jäsenillä on laidasta lai-
taan, muutamasta vuodes-
ta muutamaan kymmeneen 
vuoteen. 

– Pelaamme läpi vuoden, 
kesällä  jalkapalloa  ja  tal-
vella  futsalia. Useimmiten 
pyrimme treenaamaan ker-
ran viikossa, mutta saatam-

me pitää taukoa esimerkiksi 
heinäkuussa.

Suurin  osa  pulmusista 
asuu Puistolassa  tai aivan 
lähinurkilla, ja lähes kaikil-
la on jotain kytköksiä Puis-
tolaan.

– Pelaamme rakkaudesta 
jalkapalloon ja pyrimme pi-
tämään aina hauskaa ja hy-
myn naamoillamme, mut-
ta tietysti peleihin menem-
me aina tosissamme voitta-
maan.

Pirjo Pihlajamaa

Pulmuset toi jalkapallo-
mestaruuden Puistolaan

pulmuseT

Pulmuset on paras 
naisjoukkue yli 
nelikymppisten 
sarjassa. 

Tapanilan Erän Nina Uusi-Esko voitti kultaa Sipoon kan-
sallisissa kisoissa 14–17-vuotiaiden tyttöjen yhdistetyn 
sarjan katassa ja saman sarjan kumitesta Pinja Piirosen 
kanssa pronssia.

Toissa lauantaina pidetyt kisat oli suunnattu alle 18-vuo-
tiaille juniorikaratekoille. Kilpailijoita oli kaikkiaan 130 kah-
deksastatoista eri seurasta.

Erältä kisoissa oli 11 kilpailijaa 13 eri sarjassa. Nuorim-
milla oli mahdollisuus osallistua sekä pyykkipoikaotte-
luun että ottelukarateen ja tietysti kataan. Vanhemmat yli 
10-vuotiaat kisasivat normaaliin tapaan ottelussa ja katas-
sa.

Menestys ei jäänyt yksin Uusi-Eskon ja Piirosen harteil-
le. Elias Anttila taisteli itsensä hienosti hopealle poikien 
10-vuotiaiden katasarjassa ja Luka Liikka otteli upeas-
ti saman ikäisten poikien "raskaan sarjan" (+40 kg) ho-
pealle.

Roope Rundelin otteli poikien 12–13-vuotiaiden sar-
jassa pronssia. Nuorimmista Ben Parikka voitti ottelusar-
jansa kultaa ja pyykkipojissa pronssia. Eräläisistä nuorin, 
Bella Aalto voitti pyykkipoikasarjansa pronssia.

Erän kilparyhmän valmentajat ja huoltajat saivat jälleen 
olla ylpeitä kisaajien tsempistä ja kehittymisestä. Seuraa-
van kerran uusia mitaleja metsästetäänkin jo parin viikon 
päästä Hämeenlinnassa Kokoro Cupissa. Erässä usko-
taan, että lisää mitalisadetta on luvassa.

Tuuli Vänskä, 
tiedottaja

Tapanilan erän karatejaos

Erän juniorit 
menestyivät Sipoossa

Karate

Jalkapallo

MARJA PUTKISTON  
Juhlakurssit MALMILLA!
Method Putkisto Huippuliikkuja 
Su 27.10. klo 16.00-17.30
Vapauta ja vakauta selkärankasi  
ja hallitse sen liikkeet.

MP 3D Luonnollinen  
Kasvoklinikka 
Su 27.10. klo 18.00 - 19.30
Kohota kasvosi luonnollisin keinoin.

Koe elämykselliset kurssit! Ilmoittaudu:  

www.methodputkisto.com

Method Putkiston kehittäjä Lontoosta vierailee Malmin uudella 
Method Putkisto Studiolla: Malmin raitti 17

Seuraava Method Putkisto -ohjaajakoulutus alkaa tammikuussa 2014. Hae nyt: www.methodputkisto.com

VS

KOUVOLA

KIEKKO-VANTAA
KooKoo

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 19.10.

”M Room tarjoaa

 ilmaista hiusten-

leikkuuta klo 16-19 

jäähalliin aulassa.

Tervetuloa palvelta-

vaksi!”

Kolmen ottelun voittoputken jäl-
keen  lappeenrantalaisen  NST:n 
vilkkaat karjalaispelurit osoittivat 
tehokkuutensa lätkimällä reikäpal-
lon  yhdeksän  kertaa  Erän  maali-
verkkoon. Isäntäjoukkue joutui tyy-
tymään kuuteen pömpeliin.

Ottelun alku kertoi hikisen vai-
keasta iltapuhteesta. Jo ajassa 3.09 
sai Erän maalivahti Markus Laak-
so kaivaa toistamiseen pallon varti-
oimansa työmaan verkosta. Shok-
kialku 0–2 vieraille. Mutta sinipai-
dat kävivät takaa-ajoon. Kokenut 
Tom Strömsten toimitti ajassa 4.34 
pallon NST:n maalivahdin ”längis-
tä” maaliin. Kellon näyttäessä 6.35 
syyskuun liigapelajaana ennen otte-
lun alkua palkittu Tuomas Iiskola 
sivalsi pallon NST:n maalin vasem-
paan alanurkkaan. Erä siirtyi ensim-
mäisen ja ainoan kerran ottelussa 
johtoon ajassa 12.04, kun Strömsten 
syötti nopeasta vapaalyönnistä Jere 
Oksaselle, joka tykitti 3–2 johdon.

Toinen erä käynnistyi ensimmäi-
sen malliin. NST tasoitti ajassa 1.48 
ja hyppäsi kuskiksi tekemällä 3–4 
johtomaalin kellon näyttäessä 4.58. 
Vieraat ehättivät vielä maalintekoon 
ennen kuin Strömsten pääsi kaven-
tamaan 4-5. Toivo eli vajaan minuu-
tin, kunnes lappeenrantalaiset siirtyi-
vät kahden erän jälkeen 4–6 tauko-
johtoon.

Kolmas erä toden sanoi, vieraat 

mykistivät jälleen mosalaiset heti al-
kuun. 24 sekunnin pelin jälkeen ot-
telun parhaana palkittu Otto Vala-
vuo runnoi 4–7 johdon. Miltei heti 
perään eteläkarjalaiset karkasivat jo 
4–8 asemiin. 17 sekuntia myöhem-
min Tuomas Iiskolan 5–8 kavennus 
sytytti pienen toivonkipinän. Mutta 
minuuttia myöhemmin NST näyt-
ti kuka on ottelussa ykkönen, kun 
Valavuo upotti 9. maalin. Lopussa 
Erän Jere Oksasen 6–9 kavennus oli 
kosmetiikkaa. Näihin lukuihin pää-
dyttiin, vaikka Erä yritti loppukiriä 
ilman maalivahtiakin.

NST  oli  parempi  ja  valmiimpi 
joukkue  voittoon.  Etenkin  erien 
aluissa se oli murskaava. Kotijouk-
kue pelasi liian yltiöpäisesti. Tämä 
mahdollisti vastustajalle tukun kes-
kialueen pallon riistoja, ja helppoja-
kin  maaleja.  Erän  päävalmentaja 
Petteri Bergmankin myönsi reilusti 
vierailijoiden paremmuuden.

– Olimme piirun perässä joka ti-
lanteessa. Virheitä tuli nuorelle jouk-
kueellemme kohtuuttoman paljon, 
pohti Bergman rauhallisesti ottelun 
jälkeen.

Tänään keskiviikkona Erä  lähtee 
Mosahallissa  virheistä  oppineena 
Turun Palloseuran kimppuun. Luvas-
sa on tuima taisto, kumpikin joukkue 
on aloittanut sarjan hyvin voittamalla 
neljästä ottelustaan kolme.

Heimo Laaksonen

Erä koki ensitappion,
tehokas NST yllätti
Tapanilan Erän 
melkoisesti uudistunut 
joukkue koki perjantaina 
Mosahallissa liigakauden 
ensimmäisen tappionsa. 

Tuukka Vettenranta, edessä, ja Tom 
Strömsten kokivat joukkueensa 
kanssa kauden ensimmäisen liiga-
tappion. Strömstenin kaksi maalia ja 
maalisyöttö eivät riittäneet voittoon 
NST:stä. Arkistokuva.

mikko hyvärinen
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Piipahda juttelemassa tai 
muuten vaan tutustumassa 

toimintaamme ja tapaa
Hannes Karppinen
vielä ennen hänen

siirtymistään
vapaaksi taiteilijaksi.

Avoimet Ovet
torstaina 24.10. klo 10-15

APU MONEEN VAIVAAN!
•	 selkä-,	hartia-,	niska-	ja
 päänsärkyyn
•	 lonkka-,	polvi	ja	olkapäävaivoihin,
 sekä moneen muuhun vaivaan

        TERVETULOA!

VAIHTOLAVAT JA 
ROSKALAVAT

TILAUKSET 24/7
Katso netistä

päivän tarjous

vaihtolava.com

www.vaihtolava.com       puh. 050 2005

Herkkutori
Raimo

Kauppias
Petri

Myyjä
Rony

TORPPARINMÄKI
Haastemiehentie 1  00690 Helsinki  Puh. 0207 705 110 

petri.kananen@k-supermarket.fi

SYNTTÄRIVIIKON SUPERHALVAT HINNAT !

KG KG KG1990

PERJANTAINA 
KAUPALLA KONSULENTTI 

MAISTATTAA HARTWALLIN 
NOVELLE JUOMIA!

ATRIA 300 g 
BROILERIN 
FILEE-
SUIKALEET

ATRIA MAKARONI 
400 g -ja LIHA-
PERUNASOSE-
LAATIKKO 350 g 

ISOT 
ROSAMUNDA 
PERUNAT

LISÄÄ SYNTTÄRITARJOUKSIA MYYMÄLÄSSÄ!

HERKKU-
TORILTA 
KAALI-
KÄÄRYLEET 

HK-
NAUDAN 
JAUHELIHA 
10% rs

KG

KG

099

299

500090

895

TUORE 
KUHAFILEE

NAUDAN 
SISÄPAISTI 
Palana 995 BANAANIT 100

2 rs rs



12      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.

Wilson Kirwa vieraili Soinisen koulussa
Soinisen koulussa vietettiin lokakuun alussa kansainvälisyyspäivää 
satuteemalla. Sekaryhmiin jaetut oppilaat kiersivät opettajien ja 
vanhempien järjestämiä toimintapisteitä. Yhteisenä teemana olivat 
sadut eri puolilta maailmaa. 

Wilson Kirwa jakoi arvokkaita ohjeita koko koululle.

sAnnA koTkAslAhTi

  Sirkus saapui 
Pukinmäkeen. 

Kun kuljetusauton 
ovet avattiin, 

kurkottivat 
kamelit uteliaina 

kaulojaan ja 
katsastivat 

uutta esiintymis-
paikkaansa. 

Hyvältä taisi 
vaikuttaa!  TL

heikki kAsevA

Mihis me oikein tultiin?

Otus 
ihmettelee

  Kahisee kummasti 
tassujen alla. Jotkut 
näistä ovat vähän 
liukkaitakin. Värikäs 
tämä tassuttelualusta 
ainakin on. Ja näitä 
näyttää jatkuvan 
ihan loputtomiin, 
hämmästelee Otus 
katselleessaan 
pudonneiden 
lehtien peittämää 
maisemaa.  TL

heikki kAsevA

  Päivän aikana  oppilaat  saivat 
tutustua mm. venäläiseen ja somalia-
laiseen satukulttuuriin. Pisteillä saa-
tettiin myös hypätä itse sadun maail-
maan esimerkiksi kokeilemalla ”ei 
saa koskea lattiaan” -leikkiä suoraan 
ruotsalaisesta Peppi Pitkätossu satu-
kirjasta. Oppilaat saivat myös pukeu-
tua  itse suunnittelemaksi  satuhah-
mokseen Putous-ohjelman tyyliin.

Päivän kruunasi kenialainen satu-
setä, 27-kertainen SM-mitalisti, Wil-
son Kirwa. Hän kertoi lapsuudestaan 
Keniassa ja sopeutumisestaan Suo-
meen. Wilsonin johtotähtenä on ollut 
se, että hän on jaksanut positiivisen 
elämänasenteensa avulla ponnistaa 
vaikeuksista voittoon. Wilson halusi 
jakaa viisaita neuvojaan myös kaikil-
le Soinisen koululaisille, myös henki-
lökunnalle ja oppilaiden vanhemmil-
le.

Lapsuus Keniassa oli aika lailla eri-
lainen kuin suomalaisten koululais-
ten. Wilson Kirwa asui maaseudulla 
21 sisaruksensa kanssa. Perheellä oli 
kaksi sänkyä, joissa patjana oli leh-
mäntalja. Nukkumisessa vuoroteltiin 
sänkyvuoroista ja muuten nukuttiin 
maalattialla. Wilson pääsi käymään 
kouluakin. Sinne oli pitkä matka ja 
matka tehtiin kävellen tai  juosten. 
Koulutarvikkeet kulkivat muovipus-
sissa. Jos muovipussi repesi, koulu-
kirjat  laitettiin paidan alle mahan 
kohdalle ja matka jatkui. Välillä jal-
koihin tuli syviä haavoja, jotka tuleh-

tuivat. Haavoissa eli kirppuja. Nii-
tä sitten puhkottiin ja paranneltiin. 
Ruokana oli kotona useimmiten rii-
siä ja koska syöjiä riitti, oli ruokailu-
kin porrastettu.

Wilson tuli Suomeen vuonna 1997 
mukanaan muovipussi, jossa oli kol-
me  t-paitaa.  Oltuaan  neljä  vuot-
ta asunnoton Wilson meni mukaan 
urheiluseuraan  ja huomasi pärjää-
vänsä kovasti harjoittelemalla juoksi-
jana. Tänä päivänä Wilson rakentaa 
omakotitaloa järven rannalle. Vuon-
na 2008 hänet valittiin Suomen posi-
tiivisimmaksi ihmiseksi.

Wilsonin mukaan elämällään pi-
tää tehdä jotain järkevää. Ei voi vain 
mennä kaupan taakse hengailemaan. 
Sen sijaan pitää muistaa, että taidot 
ja luovuus ovat tärkeitä. Esimerkkinä 
järkevästä ja ekologisesta ajankäy-
töstään Wilson esitteli itse tekemiään 
käsitöitä.

Wilsonin ehti myös esitellä afrik-
kalaisia satuja, joissa opetuksena oli 
muun muassa yhteistyön tekeminen. 
Mahtava ja opettavainen kohtaami-
nen päättyi yhteiseen Pihvi-leikkiin.

Pimeä syksy on edessä, mutta työs-
kentelyä Soinisen koulussa voidaan 
jatkaa hyvillä mielin, Wilsonin jalan-
jäljissä. Kiitokset kaikille, jotka teki-
vät päivästä yhteisöllisen ja onnistu-
neen!

Sanna Kotkaslahti
soinisen koulu

Malmitalon 
asukasillasta 19.9.

  Sirkuksen 
karavaani on 
pysähtynyt, 
eläimille on rakennettu aidattu kehikko ja ruokaakin 
olisi taas tarjolla. Yksi pieni laama on kuitenkin 
sitä mieltä, että ruoho on vihreämpää aidan takana 
ja pujahtaa narujen välistä maistelemaan viereistä 
pensaikkoa. 
  Ei ollut herkkua, sillä hetken päästä karkulainen 
palasi kiltisti muiden joukkoon.  TL

Entä 
onko ruoho 
vihreämpää 
aidan 
takana?

heikki kAsevA

  Yllätti tilaisuuteen tulleiden kaupun-
gin virkamiesten suuri määrä. Kysymyk-
set kuitenkin olivat lähinnä Malmin len-
tokenttä, Virkistyskeskus  ja nuoriso. 
Suurin osa paikalle saapuneista asian-
tuntijoista ei saanut yhtään kysymystä 
vastattavakseen (saattoi turhauttaa).

Kukaan ei kiittänyt kaupunkia, joten 
haluan lähettää näin jälkikäteen ano-

nyymit kiitokset Helsingin kaupungille 
tilaisuuden järjestämisestä.

Erityisen kiitollinen olen  siitä,  että 
meillä malmilaisilla on tämä Malmitalo, 
varsinainen kulttuurikeidas. Itse käyn 
konserteissa ym. tilaisuuksissa joka viik-
ko. Lippujen hinnat ovat myös kohtuul-
liset.

LS
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V alokuvausta har-
rastavat  ja  sitä 
työväenopiston 
kursseilla  opis-

kelleet miehet ovat jo kauan 
kierrelleet  kuvaamassa 
asuinaluettaan  ja  lopulta 
päättivät  toteuttaa  sen, 
mikä tuli yhdellä kurssilla 
luvatuksi, koota näyttelyn.

– Teimme sellaisen  työn-
jaon, että Eero kuvasi Sil-
tamäen ostoskeskusta, sen 
miljöötä  sekä  ihmisiä  ja 
minä lähiympäristöä ja si-
tä  luonnehtivia olennaisia 
elementtejä. Yritin ikuistaa 
kohteita,  joiden ohi kulje-
taan  usein  niitä  huomaa-
matta.  Ja  näkymiä,  joita 
yleensä pyritään pikemmin-
kin  peittämään  kuin  tuo-
maan  esiin,  kertoo  Pertti 
Viitaniemi.

– Olen asunut täällä yli 30 
vuotta  ja nurkat ovat  tul-
leet tutuiksi. Kameran läpi 

Naapurukset Eero Isotalo ja Pertti 
Viitaniemi ovat muutaman viime vuoden 
aikana kuvanneet Siltamäen ja Suutarilan 
maisemia. Nyt kuvista on koottu Suutarilan 
kirjastoon näyttely teemalla Näkymiä 
meiltä päin. 

Suutarilan näkymiä 
valokuvina

Postinjakajien aamupäivää Siltamäen ostoskeskuksella.

eero isoTAlo

perTTi vi iTAniemi

perTTi vi iTAniemi

Wanha silta Suutarin kenkä

Pertti Viitaniemi ja Eero Isotalo ovat ikuistaneet 
kotikulmiensa maisemia ja ostoskeskuksen alueen 
rosoisia näkymiä valokuviinsa.

TeiJA loponen

niitä katsoo vähän eri silmin 
ja ikuistaa sellaista, mitä ei 
muuten tule niin ajatelleek-
si. Yksi itselleni mieluisim-
mista kuvista on ostarin päi-
väkodin ruma seinä ennen 
sen maalausta, Eero Isotalo 
kertoo. 

Hauskojakin  otoksia 
näyttelyyn mahtuu, yksi sel-
lainen on Eeron ottama ku-
va ”Kuolema”  patsaasta, 
jonka päähän joku työmies 
oli  jättänyt  viikonlopuksi 
kypäränsä.

  Viime aikoina on taas keskusteltu Malmin len-
tokentän siirtämisestä, tai kehittämisestä nykyisel-
lä paikalla. Olen seurannut keskustelua ristiriitai-
sin tuntein, koska viime aikoina ei ole lainkaan 
annettu vastauksia jo yli kymmenen vuotta sitten 
todettuihin epäkohtiin kentän nykyisessä paikassa 
jatkamisen suhteen. 

1Lentokenttä on liian pieni, mutta sitä ei voi 
laajentaa, koska kaupunki aloittaa juuri ra-

kentamaan sinne, mihin sitä oli suunniteltu laajen-
nettavaksi. 

2Malmin lentokenttä on meren ja Helsinki-
Vantaan kentän välissä ja häiritsee Vantaan 

kenttää. 

3Vantaan  kenttä  voi  koska  tahansa  ottaa 
Malmin kentän ilmatilan haltuunsa ja lopet-

taa Malmilla lentotoiminnan, mikä ei ole järkevää 
Malmin kentän kannalta. 

4Malmilla suoritetaan helikopterikoulutusta, 
joka tarkoittaa sitä, että helikopteri saattaa 

rätkyttää yli tunnin maassa levittäen satojen met-
rien säteelle häiritsevää melua ja polttoaineen kat-
kua. 

5Malmin kenttä liian pieni, jotta sinne voitai-
siin rakentaa nykyaikaiset lähestymislaitteet. 

On vaarallista, kun se ei ole turvallisesti varustettu. 
Vaaratilanteita on kuulemma sattunut. 

6On vaarallista, kun kaksi lentokenttää sijait-
sevat näin lähellä toisiaan. Sekaannuksia sat-

tuu jatkuvasti monella tasolla, kun on kaksi Hel-
singin lentokenttää. Malmilla turistit etsivät Hel-
singin lentokenttää, mutta ensin täytyy selvittää, 
kumpaa kenttää he etsivät. Ulkomainen matkusta-
jalentokone yritti vahingossa jopa laskeutua Mal-
min kentälle kymmenisen vuotta sitten. 

7Jotta Malmin kenttä oli kannattava ja kai-
kin puolin järkevä taloudellisesti, sinne pitäi-

si siirtää osa Vantaan kentän rahtilentoja ja halpa-
lentoyhtiöiden toiminta. Mutta se ei ole mahdollis-
ta yllä mainituista syistä. Siksi Malmin kentälle pi-
täisi etsiä uusi paikka esim. Porvoon suunnalta, ja 
jatkaa metroa sinne. 

Malmin lentokentän kupeessa on ollut asutus-
ta jo paljon ennen lentokenttää, ja kentän valmis-
tumisen jälkeen siinä on asuttu sopuisasti rinnak-
kain. Mutta nyt olisi aika kentän siirtyä muualle 
pois suurkaupungista, ja kehittää siitä kunnolli-
nen kakkoskenttä pääkaupunkiseudusta alle 100 
km päähän. Malmin lennonjohtorakennuksesta 
pihapiireineen tulisi mainio museo Suomen lento-
toiminnan alkuajoista. Sen sijaan se on liian kal-
lis paikka espoolaisten hyväosaisten leikkipaikak-
si, jonka Helsinki kustantaa ja helsinkiläiset kärsi-
vät sen meluhaitoista. 

Nimimerkki: 
Ääni Sundikselta

Vastine 
Koillis-Helsingin 
Lähitieto -lehteen 
10.10.2013

  Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden Kahvilassa 
kuultua -palstalla 9.10.2013 kerrottiin, että eläke-
läispariskunta odottaa Tapulikaupunkiin seniori-
taloa ja ihmettelee, miksi asukasyhdistys vastustaa 
taloa, joka on nousemassa ”mummokuusen” lie-
peille.

Pariskunta on ymmärtänyt asian väärin. Tapuli-
kaupunki-Seura päinvastoin aikoinaan ehdotti se-
nioritaloa Sikalanmetsän vieressä olevalle entisen 
viipalekoulun tontille. Kaupunkisuunnitteluviras-
to innostui senioritaloideasta, mutta halusikin sen 
lisäksi kaavoittaa kerrostalon Sikalanmetsään sekä 
rivitaloja lasten pallokentälle Syökärinpuistoon.

Seura vastustaa noita ylimääräisiä, puistoihin 
kaavoitettuja taloja – ei senioritaloa. Ja se mum-
mokuusi jää juuri tuon ylimääräisen kerrostalon 
alle.

Katriina Alestalo
puheenjohtaja, 

Tapulikaupunki-seura ry.

Malmin lentokentän 
tulevaisuus 

Pertti kertoo saaneensa yli-
oppilaslahjana järjestelmä-
kameran,  jota  tuli  silloin 
ahkerasti käytettyä. Kuvat 
hän  kehitti  tietenkin  itse. 
Värifilmien myötä kehittä-
minen  kävi  kalliiksi  ja 
kuvausinto hiipui. Uusi into 
heräsi digikameroiden myö-
tä.  Pertillä  kuviin  liittyy 
yleensä aina jokin tarina.

– Kuvan otto on kuiten-
kin vain pieni osa tätä har-
rastusta. Sen jälkeen kuvia 
käsitellään ja siinä sitä aikaa 
vasta kuluukin, miehet poh-
tivat. 

Pertti ei osaa sanoa, mikä 
kuvista olisi hänelle itselleen 
jotenkin  erityinen,  mutta 
mieleisimpiin kuuluu hieno-
tunnelmainen usvainen lam-
pimaisema.

Kotona seinillä ei omia va-
lokuvatöitä miehillä ole.

– Ellei sitten käy niin, että 
täältä joudutaan kaikki tau-
lut kantamaan kotiin, ellei-
vät ne käy kaupaksi, Eero 
naurahtaa.

Jos valokuvat miellyttävät 
silmää, niitä voi lunastaa it-
selle, tai vaikka pukinkont-
tiin ottamalla kuvaajiin yh-
teyttä. Yhteistiedot  löyty-
vät kirjastosta. Valokuvia 
on kirjaston ikkunan lisäk-
si käytävällä olevassa  ser-
missä.

Teija Loponen

Näkymiä meiltä päin 
-valokuvanäyttely 

suutarilan kirjastossa loka-
kuun loppuun saakka. 

näyttelyssä on 
noin 40 kuvaa.



14      Kulttuuri

G alleria viileä pu-
naisessa  kuului 
hivenen tavalli-
sesta poikkeavia 

kommentteja,  kun  siellä 
esillä  oleva  Terttu Finnin 
Villikissan päivät -näyttely 
sai vieraikseen parisenkym-
mentä esikoululaista päivä-
koti  Mintusta  Tapulikau-
pungista.

Tapaninvainiolaistaitei-
lijaa  hivenen  jännitti  en-
nen näyttelyvieraiden tuloa. 
Lapsista kun ei koskaan tie-
dä, millaisia kommentteja 
heiltä tulee.

– En missään  tapaukses-

sa aliarvioi lapsia, he näke-
vät usein asiat ihan eri taval-
la kuin me aikuiset ja ovat 
ajattelultaan paljon luovem-
pia. On todella mielenkiin-
toista kuulla, mitä he näis-
tä töistä pitävät, tuumi Tert-
tu Finni.
Parinkymmenen Maa-
tullin ala-asteella esikoulua 
käyvän  lapsen  ryhmä  oli 
jaettu kahteen, jotta vierailu 
sujuisi  näppärästi.  Ensin 
heitettiin heijastinliivit nau-
lakkoon, sitten katseltiin ja 
kommentoitiin tauluja, sekä 
valittiin oma suosikki. 

Lopuksi Terttu Finni näyt-
ti lapsille, miten maalauk-
set  ovat  syntyneet.  Hän 
on käyttänyt niissä jännää 
pipettimaalaustekniikkaa 
ja sitä pääsivät tenavatkin 
testaamaan. Maalaaminen 
osoittautui niin hauskaksi, 
ettei galleriasta olisi millään 
maltettu lähteä pois. 

Ovella  kohteliaat  lapset 
vielä  huhuilivat,  että  ’oli 
hauska tutustua’!

Terttu Finni oli  ilahtunut 
lasten oivalluksista. Surul-
lisen näköiset kukat olivat 

oikeastikin surullisia, työn 
nimi oli Ennen pakkasia ja 
tokihan kukat ovat surul-
lisia tietäessään pian kuo-
levansa.  Hiiren polkuja 
-maalauksessa joku oli huo-
maavinaan  hämähäkkejä 
ja niitähän varmaan hiirten 
reiteille osuu. 

Finnin veikeä Ellun kat-
ti oli monen tytön suosikki, 
siinä kun kissa makaili has-
susti selällään jalat pystyssä.

– Senhän  pitäisi  maata 
sykkyrässä, tytöt tiesivät.

Poikia  taas  miellyttivät 
Repe ja Roope, ne ovat vä-
hän takkuturkkisia kissoja.

– Mekin ollaan välillä vä-
hän sotkuisia, kun leikitään 
pihalla, pojat tunnustivat.

Terttu Finni kertoo maa-
laavansa tunteita ja asioita, 
joita ei osaa sanoin kuvata. 
Hän ei töissään pyri mihin-
kään  tiettyyn  lopputulok-
seen, sillä hänen itse kehittä-
mällään pipettitekniikalla ei 
tarkasti määriteltyyn tulok-
seen voi päästä.

– Koskaan  ei  voi  tietää, 
miten väri leviää tai imeytyy 
paperiin. Minulla on kyllä 
summittainen näkemys siitä 

mihin pyrin, mutta  täysin 
avoimin mielin, taiteilija ku-
vailee. 

Finni maalaa pipetillä ja 
pensselillä  akvarellia,  ak-
ryyliä, mustetta  ja öljyvä-
riä, mutta yhtä lailla saattaa 
käyttää värinä punajuurta, 
kahvia tai ruusunmarjatee-
tä.

Teija Loponen

Villikissan päivät 
Galleria viileä punai-

sessa, päivöläntie 20, 
8.–27.10., 

avoinna ti–pe 13–18, 
la–su 11–15.

Mintun Kanelit vierailivat
Villikissan päivillä

Kaneli-ryhmän esikoululaiset tutkailivat tarkkaan taideteoksia. Vasemmalla galleristi Päivi Uljas ja taiteilija Terttu Finni.

TeiJA loponen

”En missään 
tapauksessa 

aliarvioi lapsia, he 
näkevät usein asiat 

ihan eri tavalla 
kuin me aikuiset ja 

ovat ajattelultaan 
paljon 

luovempia.”

TerTTu Finni

– Toi on hieno!
– Tuossa on 

prinsessa 
ja prinssi 
tanssimassa.

– Onpa surullisia 
kukkasia. 

– Tosi siisti! 
– Onks tossa 

hämähäkkejä?

Lopuksi eskarit pääsivät itse testaamaan, millaista 
jälkeä pipettitekniikalla saa. 

Tutkijat löysivät Tyrannosaurus rexin 
luurangon Kalliovuorilta ja onnistu-

vat eristämään luusta läpinäkyviä, tai-
puisia ja onttoja verisuonia. Näitä suonia 
saattoi venyttää useita kertoja niin, että 
ne palautuvat alkuperäiseen kokoonsa. 
Suonten sisältä löytyi punaruskeita veri-
soluja tumanmuotoisine rakenteineen.

– Kyseessä ei ole uuden tieteiseloku-
van käsikirjoitus, vaan kivettymiä tutki-
neen ryhmän Science-lehdessä julkai-

sema raportti, kertoo Jari Vahtera Mal-
min Saalem-seurakunnasta.

Pehmytkudosten erinomainen säily-
minen viittaa siihen, että näytteissä oli-
si jäljellä alkuperäisiä valkuaisaineita ja 
jopa DNA:ta. Evoluution mukaan 68 mil-
joonaa vuotta vanhat verisuonet ja -so-
lut näyttävät kuvissa aivan samanlaisil-
ta kuin nykyisin laboratoriossa eriste-
tyt tuoreet vastineensa, kertoo Science 
-lehti 25.3.2005.

Vahteran mukaan myös Tieteen ku-
valehti 11/2005 raportoi, että tyranni-
liskon fossiilista löytyi soluja ja suonten 
kappaleita. Artikkelissa kerrotaan kuin-
ka Mary Schweitzerin johtama tutkija-
ryhmä pääsi käsiksi luun pehmytkudok-
siin liuottamalla sitä miedossa happo-
liuoksessa, joka vähitellen hajotti luun 
mineraalit. Jäljelle jäi kimmoisaa kudos-
ta, joka osoittautui verisuonten seinämi-
en kappaleiksi ja myöhemmin löydettiin 

myös soluja.
– Darvinismi on menettänyt uskotta-

vuutensa. Dinosaurukset ovat osoittau-
tuneet hirmuliskoiksi, jotka eivät enää 
ole evoluutioteorian mannekiineja vaan 
kumoavat sen. Tutkimukset vahvista-
vat, että ne ovat eläneet joitakin tuhan-
sia vuosia sitten, pehmytkudokset eivät 
säily maaperässä vuosimiljoonia, huo-
mauttaa Vahtera.

TL

Dinosaurukset Saalemissa
Lääkäri Pekka 

Reinikainen  
kertoo dino-
sauruksista 

malmin saalemissa 
26.10. kello 14. 

vapaa pääsy.
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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 pe ja la klo 21

Yli 2000 laulua, tule olemaan illan tähti

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€

 MEILLä VIIHdyT JA SyöT HyVIN!

Venäläinen Harasoo-viik-
ko käynnistyy viiden venä-
läisen  lapsille  tarkoitetun 
animaation koosteella tiis-
taina  22.10.  klo  9.15  ja 
10.15. Reilun puolen tunnin 
leffakavalkadi  on  maksu-
ton, mutta paikat on varat-
tava etukäteen osoitteesta 
malmitalo.tuotanto@hel.fi 

Tenaville on viikon mit-
taan luvassa myös nukkete-
atteria ja Krokotiili Genasta 
kertova leffa. 

Aikuisten ohjelmat käyn-
nistyvät venäläisillä yhteis-
lauluilla,  jotka  vaihtuvat 
keskiviikkona  muhkeaan 
bassolauluun  romanssien 
teemalla. 

Musiikki  jatkuu  Opa!-
yhtyeen taidokasta soittoa 
ja aitoa karnevaalitunnel-
maa pulppuavalla konsertil-
la. Yhtyeen muusikot ovat 
kotoisin entisen Neuvosto-
liiton eri alueilta ja yhdis-
tävät juhlavien puhallinor-
kestereiden sekä instrumen-
taalisen klezmerin perinteitä 
kunnioittaen musiikkiinsa 
riemukkaita  lauluja  ja hi-
mokkaita  tanssirytmejä. 
Tästä konsertista mitä  to-
dennäköisimmin lähdetään 
pois hymyssä suin.

Ainutlaatuinen konsertti 
koetaan myös perjantai-il-
tana, jolloin kuullaan pieta-
rilaisyhtye Otava Yon soit-
tavan  iloisella  ja hilpeällä 
asenteella  venäläistä  kan-
sanmusiikkia. Nuoret muu-
sikot esittävät enimmäkseen 
kansanlauluja ja sävelmiä, 
jotka olivat suosittuja hei-

dän vanhempiensa nuoruu-
dessa. 

Viikon  viimeisessä  kon-
sertissa Helsingin Balalaik-
kaorkesteri  soittaa  myös 
suomalaista musiikkia Me-
rikannosta Kuulaan ja Sibe-
liukseen.

Venäjäviikkoon  liitty-
en Malmin kirjastossa pi-
detään tiistaina 22.10. klo 
9.30 venäjänkielinen satu-
tunti. Viikon aikana venä-
jänkielinen  lastenkirjalli-
suus sekä venäläinen klas-
sikko-  ja  nykykirjallisuus 
tulevat tutuiksi.

Työväenopiston puolella 
esitetään  myös  venäläistä 
ohjelmaa.

Tuliaisterveisiä  naapuri-
maasta on vitriininäyttely, 
jossa on designiä ja matka-
muistoja eri puolilta Venä-
jää. Näyttely on aulassa ja 
avoinna 1.11. saakka.

Päiväkävelylle  Pietariin 
päästään tiistaina kello 18 
ihailemaan Pietarin keisa-
rillisten palatsien kertomaa 

-luennolla, joka vie ihaile-
maan keisarinvallanaikaista 
loistoa. Luennoitsijana työ-
väenopiston isossa luokas-
sa on FM Anna-Liisa Esala. 
Sarjaan kuuluu myös kak-
si muuta luentoa 22.10. ja 
5.11.

Keskiviikon luennolla ai-
heena on Samojedikansat ja 
-kielet Venäjällä. 

Torstaina  pääsee  maa-
laamaan oman maatuskan 
ja kiinnittämään sen koru-
pohjaan. Maatuskakorupa-
jaan klo 15 on vapaa pääsy, 
mutta tarvikkeista peritään 
pieni maksu. Työväenopis-
ton pianonsoiton ja laulun 
opiskelijat  esiintyvät  illal-
la  esittäen venäläistä mu-
siikkia. Viikko päättyy ve-
näläiseen keittiöön perjan-
taina kello 17. Silloin kate-
taan runsas zakuskapöytä ja 
valmistetaan monipuolises-
ti pää- ja jälkiruokia, voita 
ja smetanaa säästelemättä. 
Ilmoittautuminen osoittee-
seen www.ilmonet.fi 

Teija Loponen

Lähitiedossa 
on lähimenoja ja meininkiä.

Yhtä Harasoota koko viikko!
Helsingin kulttuuri-
keskuksen järjestämien 
Venäjä-viikkojen 
musiikkianti on mittavaa. 
Konserttien ohella 
nähdään myös elokuvia 
ja nukketeatteria.

Opan iloa ja riehakkuutta pursuava 
konsertti nähdään Malmitalolla torstaina 

24.10. klo 19. Liput 10/12 e.

Tapanilan kirjastossa 
oli viime viikolla 
dekkaripäivä. esillä oli 
jännityskirjoja, joita 
iltapäivällä suositteli 
lukijoille kirjastovirkailija 
Matti järvinen Pasilan 
kirjastosta. Myös 
suomen dekkariseura 
esitteli toimintaansa.

Myöhemmin  paikalle 
saapuivat tapanilalaiset kir-
jailijat Kai Ekholm ja Matti 
Rönkä.

Kai Ekholm on professo-
ri ja Kansalliskirjaston yli-
kirjastonhoitaja,  joka  on 
kunnostautunut tähän men-
nessä tietokirjailijana. Nyt 
häneltä on  ilmestynyt  en-
simmäinen dekkari nimel-
tä Niiden kirjojen mukaan 
teidät on tuomittava.

Matti  Rönkä  tunnetaan 
Ylen  tv-uutispäällikkönä. 
Hän on myös kansainväli-
sesti ansioitunut jännityskir-
jailija, jonka teosten kään-
nösoikeuksia on myyty ai-
nakin 12 maahan. Hänen 
romaaniensa pohjalta val-
mistettiin  MTV3:n  sarja 
Tappajan näköinen mies, 
joka  sai  miljoonayleisön. 

Kai Ekholm ja Matti Rönkä 
esittelivät teoksiaan 

Tänä vuonna  ilmestyneel-
lä teoksellaan Levantin kyy  
Rönkä haluaa päättää seit-
senosaisen Viktor Kärppä 
-teostensa sarjan.

Ekholm ja Rönkä ovat hen-
keviä puhujia, joita kuunte-
lee mielellään. Kai Ekholm 
kertoi olleensa dekkariseu-
ran aktivisti jo 1980-luvulta. 
Uuden jännitysromaaninsa 
tyylilajiksi Ekholm määrit-
telee ”kolhittu humanismi”, 
mitä kriitikotkaan eivät kuu-
lemma  ole  huomanneet. 
Moniulotteisen teoksen tee-
moja  ovat  kollektiivinen 
syyllisyys ja armahdus.

Matti Rönkä kertoi yrit-
tävänsä ottaa tämänvuoti-
sessa teoksessaan jäähyväi-
set keskushahmolleen Vik-
tor Kärpälle. Alun alkaen ei 
ollut lainkaan tarkoitus, et-
tä tämä paluumuuttaja oli-
si seikkaillut näin monessa 
teoksessa.

Sekä  Ekholm  että  Rön-
kä suunnittelevat teoksen-
sa pohjapiirustuksen tark-
kaan  ennen  kuin  alkavat 
kirjoittaa.  Tätä  ilmeises-
ti edellyttää jännitysromaa-
nin lajityyppi. Siinä ei voi-
da sallia vapaata ”tajunnan-

virtatekniikkaa”. Miljööku-
vauksissa on oltava tarkka 
ja  luotettava.  Ekholm  si-
joittaa tapahtumia työpai-
kalleen Kansalliskirjastoon. 
Röngän teoksissa kuljetaan 
usein Koillis-Helsingin kul-
milla.

Entä mikä on kustannus-
toimittajan rooli? Kustan-
nustoimittaja on kirjan vaan 
ei kirjailijan ystävä, kiteytti 
Rönkä ilkikurisesti.

Miksi ihmeessä kirjallisuus 
jaetaan usein kolmeen laji-
tyyppiin,  nimittäin  runoi-
hin,  romaaneihin  ja  dek-
kareihin? Eikö dekkari ole 
romaani siinä missä muu-
kin kertova  fiktio? Kyllä-
hän dekkari on periaattees-
sa romaani. Se ei välttämät-
tä  ole  salapoliisiromaani, 
vaikka sana dekkari viittaa 
siihen. Se on jännitysromaa-
ni, jonka juoni tarjoaa jat-
kuvia käänteitä ja houkutte-
lee lukijaa jatkamaan sivu-
jen kääntelyä. Dostojevskin 
Rikos ja rangaistus on siis 
tyypillinen dekkari. Kirjas-
ton teosryhmittelyssä sitä ei 
kuitenkaan ilmeisesti luoki-
tella dekkariksi.

Timo Uotila

 Timo uoTilA

dekkareja 
esillä Tapanilan 
kirjastossa. 
Oikealla seisoo 
dekkarispesialisti, 
kirjastovirkailija 
Matti Järvinen.



lähimenot-palstalle voi  
lähettää koillis-helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
etusijalla ovat maksuttomat 
tapahtumat. Toimitus voi 
muokata sekä lyhentää 
tekstejä. vinkit tulee 
lähettää viimeistään 
torstaina klo 15 mennessä, 
jotta ne ehtivät seuraavan 
keskiviikon lehteen. 
 vinkit voi lähettää 
osoitteella teija.loponen@
lahitieto.fi
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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.
Koillis-Helsingin seniorit
keskustelukerho kulmapöytä 
ma 21.10. ja kirjallisuuskerho 
ti 22.10. syystien palvelukes-
kuksessa, molemmat kello 13.
Keskustelua kulttuurista
kulttuuri kuuluu kaikille kes-
kustelutilaisuus ti 22.10 klo. 
18.30 malmitalon kirjastossa. 
Ala-malmintori 1. koko kan-
san kulttuurista keskustele-
massa, musiikkituottaja Atte 
Blom, käsitetaiteilija, helsingin 
kulttuuri ja kirjastolautakun-
nan jäsen J.p väisänen (skp), 
sekä kulttuuri- ja kirjastolauta-
kunnan jäsen, kaupunginvaltuu-
tettu sami muttilainen (sit.vas.). 
Tilaisuus on kaikille avoin! Järj. 
skp:n koillis- helsingin osasto.
Korret Kekoon 
kokoontuu joka toinen su, paril-
liset viikot klo 10–16, malmin 
nuorisotalolla, malminraitti 
3, suunnittelun, keskustelun, 
musiikin, liikunnan ja muun 
mukavan yhdessä tekemi-
sen merkeissä. etsimme jouk-
koomme yhteisöllisestä asu-
misesta kiinnostuneita. 
Malmin työväenyhdistys 
on liikkeellä la 19.10. klo 
10–14 teltta malmin torilla. 
klo 14–18 kirpputori ja ravin-
tola Työläinen malmin työvä-
entalossa, Takaniitynkuja 9. 
Tule syömään (ruokaa vito-
sella), myymään tai tutustu-
maan. klo 18–23.30 mus-
aklubi työväentalossa. 
esiintyjinä steen1, Aqustiikka 
ja mercedes Bentso.
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka arkipäi-
välle, mm. rytmikästä afrikka-
laista tanssia ti klo 10–11, 
Tuolivenyttelyä olkkarissa ke 
klo 10, Asahi-terveysliikuntaa 
to klo 9.45. kahvila avoinna 
aamupäivät. kirkonkyläntie 2.
Mielentaide ry:n Matoryhmä
joka toinen ma klo 17–19.30 
malmin toimintakeskuksessa. 
28.10. käsityöt, 11.11. helmi-
työkorut, 25.11. maalaus 2. ilm. 
viim. 3 vrk ennen ryhmätapaa-
mista: mielentaide@mielen-
taide.fi tai puh. 046 659 5676.
Hyvän mielen luento 
syystien palvelukeskuk-
sessa, Takaniityntie 2, yk:n 
päivänä to 24.10. klo 14.30 
alkaen luennoitsija dosentti 
ilkka haarni – ei tarvitse 
ilmoittautua. Ti klo 14.45–16 
lukuhetket/malmin kirjasto. pe 

11.30–13 laiteopastusta kun-
tosalin uusille kävijöille.
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. 
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.
Tukiyhdistys esko
Joulumyyjäiset, kirpputori ja 
arpajaiset malmin toimintakes-
kuksessa la 23.11. klo 10–14. 
kirpputoripöytiä, 5 e, voi varata 
ritva lindqvistiltä klo 9–11 
välillä p. 050 303 9903.
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 -mallisto, 
joka koostuu suomen eri 
maakunnista kootuista lapa-
sista. näyttely avoinna ma 

7.10.–to 31.10. ma–pe 
9–20, la 9–16, malmitalon 
parvi 2. krs. 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.
Kalle Kalima & K-18
yhtyeen uusi ohjelma on saa-
nut inspiraationsa elokuva-
ohjaaja luis Buñuelin laa-
jasta tuotannosta. malmitalo 
pe 18.10. klo 19. liput 8 e.
espoon laulu: elsan elämä 
suomalaisin sävelmin
viihdemusiikkikimara menneiltä 
ajoilta malmitalossa la 19.10. 
klo 15 ja klo 19. esitykseen liit-
tyy myös draamallinen osuus.
iltapäiväesityksen liput 5 e ja 
iltaesityksen liput 12/7 e.
aurinkobaletti: Tuhkimo
kiillottakaa kenkänne ja har-
jatkaa tukkanne, nyt me läh-
demme kuninkaan linnaan! 
Aurinkobaletin Tuhkimo on kir-
jaimellisesti vaaleanpunai-
nen koko perheen tanssisatu. 
ikäsuositus 4+ malmitalo su 
20.10. klo 15. liput 5 e.
HaRasOO! Yhteislaulut
malmitalon teemalliset lau-
luillat jatkuvat isäntinä Jukka 
okkonen ja pauli kainulainen. 
Ti 22.10. klo 17.30 tee-
mana venäjä. vapaa pääsy.
Kamari21: Onnea Britten!
konsertilla juhlistetaan brit-
tiläisen säveltäjän Benjamin 
Brittenin 100-vuotissyntymä-
päivää. malmitalo ti 22.10. 
klo 19. liput 13/9 e.
Koululaisten iP-Kino: 
Hain tarina
iltapäiväleffa kouluikäisille 
malmitalossa ke 23.10. klo 
14. kesto 91 min. -s- .vapaa 
pääsy. paikkavaraukset: mal-
mitalo.tuotanto@hel.fi
Malmi-ilta
Asiantuntijat malmitalolla 
asukkaita varten. kaupungin 

asiantuntijat eri virastoista ovat 
paikalla vastaamassa asuk-
kaiden kysymyksiin to 24.10. 
klo 17–20. Järj. kaupunki-
suunnitteluvirasto, rakennus-
virasto, rakennusvalvontavi-
rasto sekä hissi-, lähiö- ja 
Täydennysrakentamisprojektit 
sekä helsingin kulttuurikes-
kus (malmitalo). vapaa pääsy
nuori kirjailija
Aleksi Delikouras on nuori 
kirjailija, joka on julkais-
sut pelimaailmaan sijoittu-
via romaaneja ja youTube-
lyhytelokuvia, joissa esiintyvä 
Drangonslayer666 on saa-
nut yli miljoona katselukertaa. 
Delikouras vierailee malmin 
kirjastossa ke 30.11. klo 
18-19.30, häntä haastattelee 
Fm päivi hytönen. Järj. kirjasto 
ja työväenopisto. vapaa pääsy.
 

PIHLAJAMÄKI
Mll Pihlajamäki 
Perhekahvilat   
ke leikkipuisto maasälpä 
klo 10–12 , to leikkipuisto 
salpausselkä klo 10–12, 
pihlajistossa. yhdessäoloa, 
ohjelmaa, omakustan-
teista tarjoilua.

PUISTOLA
Pelailua
puistolan kirjastossa pela-
taan syyslomalla to 17.10. 
klo 12–18 ja pe 18.10. klo 
12–16 lautapelejä sekä 
playstation 3 -pelejä. 
Puistolan Mll:n perhekahvila 
kokoontuu joka tiistai klo 
10–12 Tapulin leikkipuistossa, 
moisiontie 18. perhekahvilan 
ohjelman löytää Facebookista 
tykkäämällä mll puistola.

PUKINMÄKI
japani-päivä nuorille 
pukinmäen kirjastossa 19.10. 
ohjelmassa klo 12 mangapaja, 
klo 13–13.15 katumuotinäytös,  
klo 14 alkaen japanilaista rock-
musiikkia: s.A.n (unplugged) 
sekä klo 15 tanssiryhmä: Zero. 
Vladimir Vysotskin lauluja 
pukinmäen kirjastossa 24.10. 

Trubaduurit Juha peltomaa ja 
Antti äijälä esittävät venäläisen 
vladimir vysotskin lauluja akus-
tisesti suomeksi klo 18 alkaen.
Kuutamokävelylle 
lähdetään ma 21.10. klo 17 
Tuomarinkylän kartanon sil-
lan luota uimarannalta, jonne 
myös palataan. edestakainen 
matka on noin 7 km. kävellään, 
vaikka kuu ei suostuisikaan 
näyttäytymään eikä pieni sade-
kaan haittaa. vapaa pääsy. 
lisät. p. 050 581 4118 ja 
www.pukinmaenkisa.fi. Järj. 
hgin kaupungin lähiölii-
kunta ja pukinmäen kisa ry. 
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 työväenopiston ver-
taisohjaaja. Aika varattava etu-
käteen, joko p. 09 3108 5072 
tai paikan päällä kirjaston hen-
kilökunnalta. 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.
alfredin päivän yhteislaulua 
ti 29.10. klo 18 madetojan pal-
velutalossa, madetojankuja 
3. laulattamassa pukinmäki-
seuran pöytästandaarilla pal-
kittu kalle partanen ja esko 
rantanen. vapaa pääsy. 
Järj. pukinmäki-seura – 
Bocksbacka-sällskapet ry

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
Kaamosiltamat
mosalaisia artisteja, taidetta, 
Teatteri Tuikkeen Taide palaa 
-tulishow, puffetti ja illalla 
tanssia Tapanilan vpk:lla 
la 26.10. klo 18-23. vapaa 
pääsy. Järj. Tapanila-seura.
lastenteatteria
Tapanilan kotien puolesta ry 
tarjoaa kaikille lapsille ja lap-
senmielisille Teatteri pensaan 
tarinatuokion su 20.10. 
klo 15 alkaen, Tapanilan 

työväentalolla, sompiontie 
4. Tarinatuokio on improvi-
soitu esitys joka syntyy ylei-
sön toiveita kuuntelemalla. 
rohkeimmat katsojista pää-
sevät lavalle mukaan autta-
maan esiintyjiä. vapaa pääsy.
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
satutunni 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. miten se muut-
tuu käyttökumiksi ja mitä kaik-
kea siitä voidaan 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 grafiikkaa 
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.

Vuoden luontokuva 2012
Valokuvakilpailuun osallistuneita upeita otoksia ihailtavana Malmitalossa pe 

1.11. saakka ma–pe 9–20, la 9–16. Vapaa pääsy. 
vuoden 2012 luontokuvaksi valittiin kangasalalaisen Antti harkon jääkidekuva. 

yleisön ylivoimaiseksi suosikiksi nousi jalasjärveläisen hannu männyn nisäkkäät-
sarjan lepakkokuva. kilpailuun osallistui kuvia yli tuhannelta kuvaajalta, kaikkiaan 

lähes 11 000 kuvaa, joista tuomaristot kahden vaiheen kautta valitsivat 40. 

hAnnu mänTy

Pikku purtavaa
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Kino Helios:

Kino Helios (3D):

laulu
Espoon

Hair
elokuu

    Tuhkimo

Yhteislaulut

ilta

Stiljagi 
Opa! 

porsasta 

&
Buñuelin elokuvien 

inspiroimaa jazzmusiikkia.
pe 18.10. klo 19, alk. 8 €

Venäläistä kulttuuria Kanneltalossa 
ja Malmitalossa 21.–26.10.

Teemana Venäjä, isäntinä Jukka Okkonen ja 
Pauli Kainulainen. ti 22.10. klo 17.30, vapaa pääsy

Kalima

valtakunta

Buddy 

Salainen

& 
 K-18

Mieletön

Yo 

 The Uplifters

Jo´ 

Britten
Onnea

pientä Kolme 

Otava 

Romanssi-

Kalle

Hippielokuvan tanssi- ja 
musiikkinumerot ovat upeita. 
Let the sun shine! Ohjaus: 
Milos Forman. K11. to 17.10. 
klo 18, vapaa pääsy

Sukella rytmiaallokon syvyyksiin!
to 17.10. klo 19, alk. 12 €

Raikas ja musiikintäyteinen 
uutuuselokuva. K7 
pe 18.10. ja la 19.10. klo 18, 6 € 

Animaatioseikkailu 
luontoa puolustavasta 
metsän pikkuväestä. 
Puhutaan suomea. K7
la 19.10. klo 14 ja ke 
23.10. klo 18, 6 € ”Elsan elämä 

suomalaisin sävelmin” 
on viihdemusiikkikimara 
sota-ajoilta, mukana 
draamallinen osuus. 
la 19.10. klo 15 ja 
klo 19, iltapäivä 
alk. 5 € ja ilta 12/7 €

Vaaleanpunainen koko perheen 
tanssisatu. Ikäsuositus 4+.

su 20.10. klo 15, alk. 5 €

Benjamin Brittenin sävellyksiä. 
Sanna Iljin – piano, Sofia Greus – viulu, 
Atte Kilpeläinen – alttoviulu, Lukas Stasevskij – 
sello ja Anni Haapaniemi – oboe. 
ti 22.10. klo 19, alk. 13/9 € 

Bassolaulaja esittää muhkealla äänellään 
herkän kauniita säveliä. ke 23.10. klo 19, alk. 15 €

Karamellinkepeä musikaali 
1950-luvun Moskovasta, 
jossa pieni nuorten ryhmä 
yrittää tehdä pop- ja 
rockvallankumousta.  
Puhutaan venäjää, tekstitys 
englanniksi. to 24.10. klo 18, 
vapaa pääsyRaikuvaa laulua ja vauhdikkaita tanssirytmejä – 

riemubiletystä venäläisittäin! to 24.10. klo 19, 
alk. 12/10 €

Pietarilaisyhtye soittaa uudella ja hilpeällä 
otteella venäläistä kansanmusiikkia – pidä 
karvalakistasi kiinni! pe 25.10. klo 19, alk. 12/10 €

Lastenkulttuurikeskus Musikantit:

Hipsters

Nikolai Grohovski & Roma:

Kamari21: 

Aurinkobaletti: 

Klassikkosarja: 

Teatteria lapsille lasten esittämänä. 
Esityskieli venäjä, selostus suomeksi.

la 26.10. klo 11, vapaa pääsy

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

Pääkaupunkiseudun suurin kultasepänliike

Markkinatie 6, 00700 Helsinki, puh. 09 351 2800
korupaja@korupaja.fi

www.korupaja.fi

-50%
-40%
-30%
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SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb, 
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus 
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

OPTIKOT

eTsimme vakituiseen kokopäivätyöhön näppärää

ilMOiTusValMisTajaa / TaiTTajaa,
joka ei kavahda pienessä toimituksessa 
eteen tulevia muitakaan työtehtäviä.

Jos koeT olevAsi juuri oikea ihminen tekemään 
pienessä dynaamisessa työyhteisössä koillis-helsingin 
lähitieto -lehteä,  hae meille töihin. oletamme, että 
sinulla on ilmoitustenteossa ja taitossa tarvittavaa 
luovaa silmää ja hallitset inDesign, photoshop ja illustrator 
-ohjelmien käytön sekä osaat ylläpitää nettisivuja. 

kerro iTsesTäsi, aiemmista työtehtävistäsi sekä 
palkkatoivomuksesi. lahetä hakemuksesi, Cv:si 
ja työnäytteesi 31.10. mennessä osoitteella
teija.loponen@lahitieto.fi 

Oletko sinä 
kaipaamamme 
moniosaaja?

www.lahitieto.fi

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

Lokakuun tarjous:
Raidat & Leikkaus

Lyhyet  56,-    Puolipitkä  68,-
Pitkä  80,-

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

Malmin Rintamaveteraanit ry:n 
ja naisjaoston sääntömääräiset

SYYSKOKOUKSET
ma 28.10.2013 

Naisjaosto kello 14.00 ja osasto klo 15.00.
Osaston kokouksessa käsitellään liittokokouksen 2013 hyväksymät 

sääntömuutosehdotukset sekä päätetään sääntömuutoksista.

Syystien palvelukeskus, Takaniitynkuja 3
Kahvitarjoilu kello 14.30–15.00

 Johtokunta

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

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!

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

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

• Bio Sculpture oman kynnen vahvistus
• parturipalvelut

KOKOUKSIA

PALVELUKSEEN HALUTAAN

 Jalkojenhoito●

 Yksilölliset tukipohjalliset●

 Fysioterapia●

 Lymfaterapia●

 Hieronta●
T (09) 351 1100

www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

HyVINVOINTI

Helsingin kaupunki on kou-
luttanut 70 vapaaehtoista 
seuraksi ja oppaaksi kulttuu-
ririentoihin. Kulttuurikaverien 
välitystoiminnan piiriin kuulu-
vat Malmitalon ja Kanneltalon 
tapahtumien lisäksi nyt myös 
Helsingin kaupunginmuseo 
ja Helsingin taidemuseo.

Kulttuurikaveritoiminta 
on kehitetty avuksi kaikille, 
joilla kulttuuritapahtumaan 
lähtemisen kynnys on kor-
kea. Yksin asuvat vanhukset 

ja juuri Suomeen muuttaneet 
ovat ryhmiä, joiden kulttuuri-
keskuksen ja sosiaali- ja ter-
veysviraston kulttuurisuun-
nittelija Jenni Varho arvelisi 
ilahtuvan toiminnasta.

Kulttuurikaveri lähtee seu-
raksi kulttuuritapahtumaan, 
varaa liput ja tarvittaessa 
avustaa, tai opastaa tapahtu-
mapaikalle.

Kulttuurikaverin voi itsel-
leen tilata numerosta (09) 
310 58237), eikä palvelu 

Kulttuurikaverin kanssa virkistymään

Rekrytoinnin 
hoitaa HR Yhtiöt.
Täytä hakemus verkossa:

www.hryhtiot.fi

Snacky Puksuun töihin!
Pikaruokaketju Snacky hakee uusia

grillityöntekijöitä kasvavaan tiimiinsä!

“Stadilainen! Itäkeskuksen Shell 1980! Poliisissa on 
munaa! Stadin ykkönen! Leppäsuo! Kake! Pressaa pos-
keen! Parhaat hampparit “töissä”! Maailman parhaat 

burgerit! Jos et tiiä, niin kysy sun mutsiltas!”

Katsomme Sanssi-/Duuni-kortin eduksi.

maksa mitään. Myös museo-
käynnit ovat kaverin kanssa 
ilmaisia. Malmitalon ja Kan-
neltalon maksullisten tapah-
tumien liput maksavat kult-
tuurikaverin seurassa kor-
keintaan 5 euroa.

Kulttuurikaveritoiminnan 
organisoimisesta vastaavat 
yhteistyössä Helsingin kult-
tuurikeskus ja Sosiaali- ja 
terveysvirasto. TL



Koillis-Helsingin Lähitieto 16.10.2013   19

Lähitietoa 
tarvitaan aina.

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

PALVELUJA TARJOTAAN HAMMASLääKäRIT

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

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

Laadukkaat ja kilpailukykyiset ISA-isännöinti- ja 
huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.

Pyydä tarjous!
Maatullinaukio 10 A 4.krs, 00750 Helsinki

www.tapulinhuolto.fi  -  puhelin: 09 3507720

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€
%

%

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoitusvaraukset 

myyntipäällikkö Jussi Haapasaari, 
puh. 050 595 3233, 

jussihaapasaari@lahitieto.fi

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

Korjaamo-ompelimo

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

388 2996
www.noop.fi

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

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 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

– 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.

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

UU
SI

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.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.

Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

yKSITyISTUNTEJA

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa

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

rita.ahonen@sci.fi

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

www.datamediatilit.fi 
Puh.
010 328 4881

TILITOIMISTOJA

Makoto Oy
Autojen lasit. Töillä 2v. takuu!

Rengastyöt 25€

Autojen sisäpesut
Maunulassa Suonotkontie 4 00630 Helsinki

Ota yhteyttä: 040 7351002

Kaikki kirjanpito-
työt, palkat ja 

veroilmoitukset 
ym.

Puh. 389 4613
Mail ac@aclaurens.fi   

www.aclaurens.fi  
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

HUOM!
Renkaanvaihdot kotonasi. 
Henkilöautot 40 euroa.

7 päivänä viikossa.
Pärssinen 

puh. 040 3655649



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

HINNAT VOIMASSA TO-SU 17.-20.10.2013, 
ellei toisin mainita.

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

495
kg

1795
kg 5995

kg

599
kg
raj. 2 kg/tal.

1490
kg

099
ps/kg

1.-
pl, raj. 6 pl/tal.
sis. pnt. 0,40

2195kg

1990
kg

HK Viljaporsaan
KASSLER

Tammiston keittiö:
Tuore
HIRVEN KOTLETTI

Tammiston keittiö:
ERÄ! Tuore
HIRVEN ULKOFILEE
Viro

Tammiston keittiö: Tuore
NIERIÄ
kokonainen, Ruotsi

Shampion 
OMENA 1,5 kg/ps
Puola
HUNAJAMELONI
Brasilia

Fanta ja Sprite
VIRVOITUSJUOMAT 
1,5 l
0,40 /l

Tammiston keittiö: 
Makulihan
UUNIKINKKU
siivuina

Tammiston keittiö: 
Makulihan
PIPPURIRULLA

IRTOMAKEISET
ei premium

Snellman ohuen ohut savustettu
PERHEKINKKU ja 
PERHEKALKKUNA 
250 g
10,00 /kg

Tammiston keittiö: 
KANACAESAR ja 
ESPANJALAINEN 
TOMAATTISALAATTI

Hk naudan
JAUHELIHA 10% 
600 g 6,65 /kg

Hk naudan

399
rs
raj.2 rs/tal.

IRTOMAKEISET
ei premium

Snellman ohuen ohut savustettu
PERHEKINKKU ja 
PERHEKALKKUNA 

600 g 6,65 /kg

ERÄ! Tuore
LOHIFILEE
vac. pak., Norja

ERÄ! TuoreERÄ! Tuore

699
kg
raj. 2 pkt/tal.

KANACAESAR ja 
ESPANJALAINEN 
TOMAATTISALAATTI

1990
kg
raj. 1 kpl/tal.

ERÄ! Atria takuumurea
NAUDAN SISÄFILEE 
n. 2 kg

K-CITYMARKET 
VANTAA TAMMISTOSSA

Snellman ohuen ohut savustettuSnellman ohuen ohut savustettu

5.-
2
pkt

Tammiston keittiö: Tammiston keittiö: 

1895
kg


