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Kirkonkyläntie 11, Helsinki 
puh. 010 228 3060
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PÄIVI  
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Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

Erillistalo 2 talon yhtiössä. 4h, k, 
khh/kph, s, ph 102 m². Rv 2005. 
Olohuoneessa varaava kaakeli-
uuni. Lisäksi autokatos 18 m² ja  
lämpöer. varasto 4 m². Vapaa.
Hp. 335.000 € Suutarinpolku 4

PUISTOLA  erillistalo

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

IMMOLANTIE 54
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 €

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

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

TAPANINVAINIO  OKT
Suositulla alueella tilava rintama-
miestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110m² + 
kellarikerros 70 m².  Tontti 544m². 
Kuntotarkastettu, talosta huoltokirja. 
Hp. 270.000 € Pohjanpellontie 9

TAPANINVAINIO  PT

Myydään 2 paritalohuoneistoa 
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna 
107 m². Rv 1977. Pihat länteen. 
Kauppa ja bussiyhteydet lähellä.
Hp. 250.000 €/huoneisto Suvitie 6

TAPANINVAINIO  OK-TONTTI
Rakennusoikeus 142 m², lisäksi 
saa rakentaa autosuojan 25 m². 
Hp. 170.000 € Pohjanpellontie 9 b

TAPANILA  OKT
Vuonna 99/07 rakennettu ekotalo
5 h , k, saunaos n. 175 m² + talous- 
rakennus n. 27 m². Oma tontti 
670 m². Kaukolämpö. Edulliset 
lämmityskulut n. 1500 €/v. 
Hp. 540.000 € Terveystie 21
TAPANINVAINIO  OKT
Täystiilitalo, 1-tasossa 6 h, k, sau-
naos, autotalli, kokonaisala 232m². 
Oma tontti 1149 m², rak.oik. käyt- 
tämättä 90 m². Hp. 430.000 € 
Uimarannantie 11

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!

Matot 
7,20/m2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO-
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,00€/kg

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

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

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

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Tapaninvainio Okt 135 m2 + 
rak.tonttiosuus
Kaksi 4h,k asuntoa sekä kella-
rikerros saunatiloineen. Kahden 
perheen 1945 rak.talo suojaisalla 
pihalla. Mh.429.000. Mahd. ostaa 
myös viereinen 586 m² tontti 
hintaan 187.000€. Jokitie 8. 
Es su 13-13.40. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1113819

Puistola Okt 90m²/150m²
5-6h, k, 3xWc, kph+s, veranta. 
Viehättävä vuonna 1929 valmistu-
nut kunnostuksen tarpeessa oleva 
5-6 huoneen puutalo erinomaisella 
paikalla Helsingin Puistolassa. 
Mh.255.000€. Suutarintie 14.
Tomi Suvinen/044-335 5135

1116136

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

1110910

Tapaninvainio Rt 83,5 m²    
3h, avok, khh, vh, erill wc, s. 
Kaunis muuttovalmis koti yhdessä 
tasossa, iso aidattu ja suojaisa 
piha. Mh. 279.000€. 
Karhusuontie 90. Es. su 12.30-13. 
Kristiina Diomin/046-812 5691

1113099 

Puistola Rt 95m²
4h,k,s. Loistopaikalla yksitasoinen 
asunto hyvässä taloyhtiössä, 
rv. 1988. Pesutilat uusittu 2008, 
muilta osin kaipaa ehostamista.  
Mh.268 680,93€ . Vh.270 000€. 
Karrintie 14. Kristiina Kellander-
Sinisalo/045-847 2272

1112658

Tapaninvainio Pt 110/126 m²
4h,k,s,at. Remonttia kaipaava 
yksitasoinen asunto. Oma 850m² 
tonttiosuus. Mh.259.000€ 
Karhusuontie 84 A. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272

140001 

Puistola Pt 92,5m²+56m²   
3-4h,k,s,thk,khh. Rauhallisella 
alueella v. -98 rakennettu kolmiker-
roksinen huoneisto.  Tässä huo-
neistossa on monikäyttöistä tilaa 
mm. käynti olohuoneesta terassille 
ja yk:ssa parveke. Mh.365.000€. 
Nummitie 13. Kirsi-Marja 
Johansson/040-594 8231

1109031

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

1110808

Pihlajamäki Kt 99,5 m²
4h,k,kph,las.p. Läpitalon huoneisto 
Pihliksen parhaalla alueella. Hyvä 
pohjaratkaisu, isot huoneet. 
Mh. 199.000€. Vuolukiventie 3. 
Es.su 14-14.40. 
Kristiina Diomin/046-812 5691

1111168
Pihlajamäki Kt 74m²
3h,k,kph,las.p. Läpitalon huoneisto 
lähellä kouluja, urheilukenttää ja 
juna-asemaa. Kph. juuri remontoi-
tu. Mh. 177.000€. Rapakivenkuja 
2. Tomi Suvinen/044-335 5135  

1116238

Malmi Kt 69m²
3h,k,s,p. Muuttokuntoinen saunalli-
nen kolmio loistopaikalla. Pesutilat 
on tyylikkäästi uusittu. Iso lasitettu 
parveke etelään. Mh. 212.000€. 
Soidinkuja 1. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-847 2272

1115186

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä.

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Aurinkoraidat
+ leikkaus
+föönaus

74€
Pitkien hiusten lisä 7€

Voimassa 30.11.2013 asti

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com



www.pizzeriaabone.fi
Siltamäen ostoskeskus

Tervetuloa maistamaan!

ABONEABONE
045-6565 658
(09) 346 3090
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 Pääkirjoitus

Antaminen, palvelusten tekeminen ja  hyvän-
tekeväisyys ovat asioita, joita ilman monen 
ihmisen elämä olisi paljon ankeampaa. Toisille 
auttaminen on kertaluonteista, joillekin hyvän 
tekeminen on elämäntapa, ehkä rakas harras-
tus. Malmin Martat tekevät hienoa työtä pitä-
mällä maahanmuuttajaäideille kerhoa. Siellä 
pääsee tutustumaan toisiin lähistöllä asuviin, 
suomalaisiin ja muualta tulleisiin, sekä oppi-
maan asioita toisten kulttuureista. Vaikkapa 
ruoanlaittoa, tai käsitöitä. 

Leijonilla on useita erilaisia hyväntekeväisyys-
kampanjoita, joista kaksi osuu tähän syksyyn. 
Parhaillaan on käynnissä Nenäpäivään liitty-
vät keräykset kehitysmaiden lasten auttamisek-
si ja marraskuun lopulla kerätään tavaroita ko-
timaahan, turvakotien suojaan joutuneiden lap-
siperheiden tarpeeseen ja heidän ilokseen. Tuos-
ta keräyksestä kerromme lisää myöhemmin.

Seurakunnan diakoniatyössä kartoitetaan 
juuri nyt vähävaraisia lapsiperheitä, joita voi-
taisiin ilahduttaa joululahjoin. Näitä lahjaide-
oita jaetaan halukkaille, jotka sitten hankkivat 
lasten toivomat kohtuuhintaiset paketit ja toi-
mittavat ne seurakuntaan. Sieltä diakoniatyön-
tekijät toimittavat ne eteenpäin juuri joulun al-
la. Vaikka lahjan saajaa ei näe, tulee jouluaatto-
na hyvä mieli siitä, että tietää jonkun lapsen tai 
nuoren ilahtuneen saamastaan paketista. 

Koillis-Helsingin yrittäjiä ilahduttaa suuresti 
se, että viime vuosina kaupungin hallinto on 

herännyt näkemään pienyritysten ja yrittäjien 
tarpeellisuuden ja yhteistyön merkityksen. 
Tämä on näkynyt hyvin muun muassa Malmin 
alueella, jonka tulevaisuuden suunnitteluun on 
yrittäjät otettu mukaan. Heidän mielipiteitään 
kehittämistarpeista on kyselty ja marraskuun 
lopulla järjestetään jälleen Lähiöprojektin toi-
mesta kokoontuminen, johon Malmin seudun 
yrittäjiä kutsutaan mukaan. Kenties sen myötä 
esimerkiksi lyhytaikaisten parkkiruutujen mää-
rä lisääntyisi yritysten lähellä. Se on ollut yhtenä 
toiveena ja hyödyttäisi niin yrittäjiä kuin heidän 
asiakkaitaan.
Lopuksi haluan vielä pyytää anteeksi viime leh-
den talviaikaan siirtymiseen liittynyttä virhettä. 
Kelloja siis todella siirrettiin taaksepäin, mutta 
lisää nukkuma-aikaa ei siitä aamuun tietenkään 
syntynyt. Aikanaan rehtorimme muistutti yli-
oppilaskirjoitusten alkaessa, että jos johonkin 
kysymykseen uskoo osaavansa vastata 
oikein, ei sitä pidä enää kokeen 
lopussa käydä muuttelemaan, 
tai lisäilemään siihen mitään. 
Niin olisi nytkin tuo jatko 
pitänyt jättää lisäämättä. 
Pahoittelen sitä.

Teija Loponen

Hyvä mieli on mainio palkka

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

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

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

www.synsam.fi

XX v.
SYNTTÄRIT
XX –XX X       Tervetuloa juhlimaan 

    liikkeemme synttäreitä
ja katsomaan myös 
muita tarjouksiamme !

26v
SYNTTÄRIT
10.10.-10.11.

JUHLAN KUNNIAKSI
TARJOAMME
-30%
Linsseistä 
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Lähiöprojektin torstaina 
järjestämät Malmin messut 
tarjosivat aluksi kymmenen 
minuutin tietoiskuja ajan-
kohtaisista asioista. Illan 
mittaan niistä saattoi kysyä 
tarkemmin eri virastojen 
edustajilta messuosastoilla.

Yksi eniten puhuttavista 
aiheista oli Latokartanon-
tien asemakaavoitus, johon 
mahdollisen tornitalonkin 
rakentaminen liittyy. Arkki-
tehti Elias Rainio kaupunki-
suunnitteluvirastosta kertoi 
suunnitelma-alueen olevan 
varsin laaja, jotta saataisiin 
aikaan mahdollisimman hy-
vä iso kokonaisuus. 

Nykyisellään kulkuyhtey-
det Malmin liityntätermi-
naalista esimerkiksi Mal-
mitalon suuntaan ovat epä-
käytännölliset ja esteetöntä 
liikkumista tarvitsevat jou-
tuvat tekemään pitkän len-
kin. Etenkin alueen ulko-
puolisille tuottaa lisäksi on-
gelmia se, että osa busseista 

kulkee sillan terminaalista, 
osa Ala-Malmin torin lähel-
tä.

– Jos sillan päällä olevaa 
terminaalia laajennettaisiin 
osittain nyt tyhjillään olevan 
liiketontin päälle, saataisiin 
liikennejärjestelyt järkevim-
miksi. Tontille mahtuisi sil-
ti vielä vaikkapa kymmen-
kerroksinen tornitalo, jon-

ka kellarikerroksessa voi-
si olla paikoitustilaa ja sitä 
kautta saataisiin myös es-
teetön kulkureitti Ala-Mal-
mille. Jos taloon tulisi päi-
vittäistavarakauppa ja ehkä 
muutakin liiketoimintaa, se 
elävöittäisi Latokartanon-
tien kaupunkikuvaa ja lisäi-
si asiointia myös mahdolli-
sesti vanhaan asemaraken-

nukseen tulevalle pyöräkes-
kukselle, pohti Elias Rainio.

Suurimpana haasteena 
asemanseudun rakentami-
sessa Rainio näkee junista 
aiheutuvan melun ja täri-
nän. Tavoitteena on silti ur-
baanin kaupunkikuvan saa-
vuttaminen.

Paavolantien ja Latokar-
tanontien välisen alueen 
mahdollinen täydennysra-
kentaminen herätti paljon 
kysymyksiä. Asukkaat pel-
käävät taloista tulevaa var-
jostushaittaa, yksityisyyden 
vaarantumista piha-alueil-
laan ja kevyen liikenteen 
siirtymistä puikkelehtimaan 
pihojen poikki. Rainion 
näkemys oli, että välikköön 
soveltuisi rivitalotyyppinen 
matalahko rakentaminen 
siten, että kevyen liikenteen 
raitillekin jää yhä tilaa.

Kysymyksiä tehtiin myös 
Malmin virkistyskeskuksen 

tontista sekä Pehrsin tilasta 
ja Yrjölänpuistosta, jotka 
sisältyvät kaava-alueeseen.

— Virkistyskeskuksen 
tontilla halutaan säilyttää 
kaavassa suojellun piha-

piirin tunnelma. Aiemmin 
puretun piharakennuksen 
kohdalle voidaan toteuttaa 
paikalle sopiva uudisraken-
nus. Käsitys siitä, että kau-

punki olisi luvannut Krish-
na-liikkeelle temppelitontin 
Virkistyskeskuksen tontin 
lähistöltä, on väärä. Kau-
punki on luvannut etsiä so-
pivaa tonttia Malmin alu-
eelta, korjasi Rainio.

Niemikotisäätiön käytös-
sä oleva Pehrsin tila sijaitsee 
nykyisin puistoalueella. Ta-
lolle pyritään nyt kaavoit-
tamaan oma tontti ja siihen 
liittyvä ajoyhteys. Yrjölän-
puiston osalta ei ole ilmen-
nyt merkittäviä muutostar-
peita.

Tietoiskuissa esille nousi-
vat myös muun muassa 
Malmin uusi rooli Helsingin 
verkostokaupungissa, 
Pekanraitin ja Ala-Malmin-
torin kunnostus, hissien 
rakentaminen, täydennysra-
kentaminen taloyhtiöissä ja 
uudet energiamääräykset. 
Niistä tarkemmin seuraavis-
sa lehdissä.

Teija Loponen

Malmin messut -pilottitilaisuuden järjestäneen Lähiöprojektin projektipäällikkö Tero Santaoja, edessä istumassa, oli iloisesti yllättynyt paikalle tulleiden asukkaiden 
määrästä. Messut tulevat näillä näkymin saamaan jatkoa muuallakin Helsingissä. 

Arkkitehti Elias Rainio sai vastailla koko illan asukkai-
den Ala-Malmia koskeviin kysymyksiin.

 Tiedonjanoa tyydytettiin Malmin messuilla

Malmin keskustaan tornitalo?
Malmin bussiterminaalia voitaisiin kenties laajentaa viereiselle yritystontille ja siihen rakentaa 
korkea tornitalo. Muutoinkin Latokartanontien varteen pohditaan lisärakentamista.

Yksi eniten 
puhuttavista 

aiheista oli 
Latokartanontien 
asemakaavoitus, 

johon mahdollisen 
tornitalonkin 
rakentaminen 

liittyy. 

TEIJA LOPONEN
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Helsinki on hukkua maihin, joita 
kertyy kaupungin rakennustyömailta. 
Yhtenä hävityskeinona rakennusvi-
rasto haluaa pistää jätemaita melu-
valleihin.

Helsingin kaupungin rakennusvi-
rasto odottaa ympäristölautakunnal-
ta aluehallintovirastoa varten puolta-
vaa lausuntoa hyödyntää jätemaata 
Suurmetsässä Jakomäen pohjoispuo-
lella Lahdenväylän ja Mätästien välis-
sä sekä Malmin Sepänmäessä Kehä 
I:n ja Lahdenväylän liittymän poh-
joispuolella.

Molempien kaupunginosien melu-
vallien pituudeksi on suunniteltu noin 
600 metriä ja korkeudeksi kahdeksan 

tai yhdeksän metriä.
Rakentaminen ajoittuisi vuosi-

en 2014–2018 välille ja kestäisi noin 
kaksi vuotta. Työmaat aiheuttaisivat 
rekkarallin lisäksi melu- ja pölyongel-
maa. Rakennusvirasto toivoo, että se 
saisi aloittaa toiminnan jo valitusajan 
aikana.

Sepänmäessä rekkaralli kohden-
tuisi Malmin kalmistotielle ja Valurau-
dantielle, Suurmetsässä Mätästielle.

Mätästien varteen maita tuotaisiin 
noin 200 000 tonnia, josta betoni-
murskeen osuus on korkeintaan noin 
160 000 tonnia. Sepänmäessä vastaa-
vat luvut olisivat noin 170 000 tonnia 
ja noin 137 000 tonnia.

Hyödynnettävien materiaalien hait-
ta-ainepitoisuudet tutkittaisiin ennak-
koon. Tutkimuksista vastaisivat ma-
teriaalin tuottajat tai toimittajat.

Molempien meluvallien ytimessä 
olisi betonimurskaa ja savea, johon 
on stabiloitu sideaineiksi lentotuhkaa, 
rikinpoiston lopputuotetta, kuivattua 

kipsiä, masuunikuonaa, sementtiä tai 
kalkkia. Betonimurske peitettäisiin 
suodatinkankaalla, maatiivisteellä ja 
pintarakennekerroksella, jotta vesi ei 
pääsisi vallin läpi. Rakentamisen aika-
na voisi pintavesiin kuitenkin päästä 
hulevesien mukana rakennusmaata.

Pinta- ja pohjavesiä tutkittaisiin ra-
kentamisen aikana ja sen jälkeen. Se-
pänmäen alueen pintavedet ohjautu-
vat sekä Longinojan ja Vantaanjoen 
kautta että Viikinojan kautta Van-
hankaupunginlahteen. Mätästien 
alue on vain 50 metrin päässä Tatta-
riharjun pohjavesialueesta. Myös siel-
tä pintavedet ohjautuvat sekä Lon-
ginojan ja Vantaanjoen kautta Van-
hankaupunginlahteen ja lisäksi Kor-
muniitynojan ja Krapuojan kautta 
Kapellvikeniin.

Rakennusviraston aikeet on esitel-
ty ympäristölautakunnalle eilen. Siel-
tä paperit jatkavat lupa-asiaa käsit-
televän Etelä-Suomen aluehallinto-
viraston sekä kaupunginhallituksen 
pöydille.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsinki

Marjaana Syrjälä muutti 1,5 vuoden 
iässä Puistolaan vanhempiensa kanssa ja 
palasi uudelleen kotiseudulleen oman per-
heensä kanssa, johon kuuluu mies ja kaksi 
pientä lasta. Väliin mahtui reilun 10 vuo-
den jakso muualla Helsingissä ja muun 
muassa vaihto-oppilasvuosi Uppsalan yli-
opistossa ja työskentelyä Tukholmassa.

Marjaana on koulutukseltaan valtio-
tieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja 
valmistuttuaan hän innostui yhteiskunnal-

liseen vaikuttami-
seen Valtiotieteilijöi-
den liiton valtuus-
tossa ja hallitukses-
sa. Tässä vaiheessa 
elämää häntä kiin-
nostivat muun mu-
assa työelämän ke-
hittämiseen ja työ-
hyvinvointiin liitty-
vät asiat.

Marjaana on am-
matiltaan erityis-
suunnittelija Helsin-
gin kaupungin liike-
laitoksessa. Vuonna 
2008 hän lähti mu-
kaan kunnallispo-
litiikkaan ja pyrki 
kaupunginvaltuus-

toon Helsingin Kokoomuksen listalta. 
Seuraavat neljä vuotta hän edisti tasa-ar-
voa ja yhdenvertaisuutta tasa-arvotoimi-
kunnan varapuheenjohtajana.

Liikunnan ystävänä Marjaana koulut-
tautui myös ryhmäliikunnanohjaajaksi ja 
ohjaa tällä hetkellä joogaa Puistolan ur-
heilijoissa. Myös kuorossa laulaminen on 
pitkäaikainen harrastus.

Syksyllä 2010 paikallinen Kokoomus 
houkutteli Marjaanan ehdokkaaksi sekä 
yhteiseen kirkkovaltuustoon, että Malmin 
seurakunnan omaan neuvostoon. Ehdok-
kuus tuntui hänestä kiinnostavalta, koska 
kirkon tekemä lapsityö oli tullut myös 
omakohtaisesti tutuksi Puistolan seura-
kuntapiirissä. Vaalit menivät erinomaises-
ti, ja omalla listallaan Marjaana meni läpi 
ykkösenä molemmissa vaaleissa.

Kunnallisvaaleissa 2012 Marjaana kam-
panjoi lähinnä Koillis-Helsingin alueella, 
josta tulivat myös enimmät äänet ja Puis-
tolan äänikuningattaruus. Hänet valittiin 
Helsingin kaupungin varavaltuutetuk-
si ja vaalit ovat tuoneet mukanaan myös 
kaksi muuta luottamuspaikkaa. Syrjä-
lä vaikuttaa HKL:n johtokunnassa ja pi-
tää tehtäväänsä mielenkiintoisena. Tois-
ta saamaansa lautakuntapaikkaa hän oli 
erityisesti toivonut ja tulikin valituksi var-
haiskasvatuslautakunnan varajäseneksi 
syyskuussa 2013. Lasten ja nuorten asiat 
ovat erityisesti lähellä hänen sydäntään. 
Alueen päivähoitotilanteeseen Marjaana 
toivoisi parannusta. 

Timo Huotinen

Marjaana Syrjälä, 
kok.

Marjaana Syrjälä 
– Koillis-Helsingin 
äänitorvi

Mitä Jakomäki edellä, sitä Pukinmä-
ki perässä. Jakomäen alikulkukäytä-
vän betoniapeus sai peittyä ammatti-
taitelijoiden ja koululaisten tekemään 
taiteeseen syyskuussa.

Nyt samanlainen muodonmuutos 
on tapahtunut Pukinmäen rautatie-
aseman luona. Ajatus piristää Esko-
lantien alikulkua syntyi kaksi vuotta 
sitten syksyn 2011 turvallisuuskäve-
lyllä. Tuolloin alueen koululaiset oli-
vat peittäneet rautatiesillan kalseut-
ta taiteella. Mukana olleet Helsingin 
kaupungin edustajat lämpenivät aja-
tukselle tehdä hetken piristyksestä py-
syvää.

Taiteilijoiksi pääsi lähikoulujen 
oppilaita, jotka maalasivat tilataidete-
osta vuosina 2012–2013. 

Pukinmäen peruskoulun kuvatai-
deopettaja Kati Piehl ohjasi koulunsa 
8-luokkalaisten kuvataideryhmää ja 

Helsingin Uuden yhteiskoulun kuva-
taideopettajat Paula Miettinen ja Ka-
ti Riikonen Huikan kuvataidelinjan 
1. vuosikurssin oppilaita. Kummalla-
kin koululla työstettiin kolmea suur-
ta vanerilevyä, joissa oli yhteneväinen 
tausta-ajatus.

Kohtaamisia rautatieasemalla 
-teoksessa esiintyy erilaisia henkilö-
hahmoja, jotka kohtaavat toisensa 
ohimennen asemalle pysähtyneen ju-

nan edessä – matkalla jonnekin.
Projektirahoituksesta vastasi pää-

osin Helsingin kaupungin lähiöpro-
jekti. Mukana ovat olleet aktiivisesti 
myös Helsingin kaupungin rakennus-
virasto, Liikennevirasto ja VR.

Pirjo Pihlajamaa

Seinämaalausprojektin 
kaikille avoimet avajaiset 

ovat tänään kello 15.

Eskolantien alikulun 
vuoro piristyä
Eskolantien alikulkukäytävän 
tiiliseinille on juuri kiinnitet-
ty taideteos nimeltä Kohtaa-
misia rautatieasemalla.

π  Pukinmäki

Oppilaiden tekemä teos Kohtaamisia rautatieasemalla ilahduttaa sekä 
ohikulkijoita että Pukinmäen aseman käyttäjiä.

Jätemaasta meluvallit 
Suurmetsään ja Malmille
Niin Jakomäen 
pohjoisosaan kuin Ala-
Malmin Sepänmäkeen 
suunnitellaan moottoriteiden 
viereen meluvalleja, jotka 
halutaan kasata kaupungin 
rakennustyömailta 
kertyvistä ylijäämämaista ja 
betonimurskeista.

π  Malmi, Suurmetsä

Uimarannantielle aiottu mielenter-
veyskuntoutujien asuntola saa raken-
nuskustannuksiin kaupungin korko-
tukilainaa 1 448 500 euroa. Sen 
myönsi asuntotuotantolautakunta 
viime kokouksessaan.

Lainan hakija on Avain palveluko-
dit Oy. Yhtiö kertoo lainahakemuk-
sessaan hankkeesta, että osoitteeseen 

Uimarannantie 8 rakennetaan 15 
yksiötä sekä asukkaiden yhteistilo-
ja. Hankkeen kokonaiskustannukset 
ovat noin 2 897 000 euroa.

Kiinteistöyhtiön nimeksi tulee KOy 
Helsingin Uimarannantie. Talossa 
työskentelee 7,5 kolmivuorotyötä te-
kevää hoitajaa, yksi keittäjä ja puoli-
päiväinen siivooja. Asukkaat taloon 

ohjaa Helsingin kaupunki.
Kiinteistön hoitokustannukset ovat 

noin 106 000 euroa vuodessa. Tulot 
ovat saman verran koostuen asukkai-
den vuokrista, jotka asuntoa kohden 
ovat vajaa 800 euroa kuukaudessa.

Pirjo Pihlajamaa

Uimarannantien asuntola sai lainaa
π  Tapaninvainio
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Viikkiin syntyi Seniorikerho

Björn Månsson Tapanilasta 
ehdolle EU-vaaleihin

Wokkipussiin 
pakattiin 
palkokasveja
Findus Finland Oy on joutu-
nut vetämään myynnistä Fin-
dus Wok Classic -pakastevi-
hanneserän. Pussiin on teh-
taan pakkauslinjalla pakattu 
vihreitä papuja, vaikka niitä ei 
ole mainittu tuoteselostees-
sa. Tuotteen syömisestä voi 
tulla palkokasviallergikoille 
oireita.

Takaisinveto koskee ym-
päri Suomen ruokakauppo-
ja myytyä erää, jonka parasta 
ennen -päiväys on 02.2015 ja 
erätunnus 3239 EF.

Viikin Elintarviketurvalli-
suusvirasto Evirassa asi-
aa hoitaa ylitarkastaja Mika 
Varjonen.

Pirjo Pihlajamaa

Jos keittiöstä löytyy 
virheellinen pakkaus, 

voi sen palauttaa 
tyhjänä ostopaikkaan 

tai lähettää 
Findukselle.
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Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Jousiammunta, 
kiipeily, keilaus, 
hyvän olon tunti.

UUTUUS: intialainen 
päähieronta, syvä-

rentoutus, PinMeUp.

Asahi, veitsenheitto, 
mosalympialaiset, 

puhallusputket.

Kaikki nämä ja 
paaaljon muuta

GSM 044 3080 022

iloisten ilmeiden pikkujoulut ja 
tykypäivät Pohjois-Helsingissä

ilomaatti.fi●

MALMINTORIN MALMINTORIN 
KIRPPISKIRPPIS

La 2.11., su 10.11. ja pe 6.12.
klo 8–14

Malmin Kauppatie 18
p. 0400 689 263

www.malmintorinkirppis.fi 

Kukkatalo Luumupuu Oy

Pihlajamäentie 32
00710 Helsinki 
Puh. 09 387 7003
Fax 09 374 8181

Pyhäinpäivän 
aukioloajat:
1.11. Pe 9-17
2.11. La 9-17

3.11. Su 10-15 urheiluhallit.fi   Kallio • Kontula • Malmi • Mäkelänrinne • Pasila • Siltamäki • Töölö • Vuosaari

Malmi

Malmi

Senioristarttikurssi 
Tutustu kuntosaliin

to klo 14.30 (14.11.-12.12.)
Hinta 45 € (5 krt/60 min)

MAANANTAI
11.05 BODYPUMP®
15.25 FIX Pilates
16.20 Niska & Selkä
17.10 Body & Core 
18.05 BODYPUMP®
19.10 BODYBALANCE®
senioriliikunta
10.00 Pilates
13.00 Kuntosali

TIISTAI
09.00 Äijät
16.20 BODYPUMP®
17.25 BODYBALANCE®
18.40 FIX Teho
19.20 Body & Core
senioriliikunta
10.00 Kuntovoimistelu
11.30 Zumba® 

KESKIVIIKKO
11.35 Body & Core 
16.20 Zumba®
17.10 BODYBALANCE®
18.15 BODYCOMBAT®
19.20 BODYPUMP®
senioriliikunta
09.30 Kuntosali
10.30 Pilates 

TORSTAI
16.20 FIX Step
17.15 FIX Jooga
18.10 Zumba®
19.00 FIX 
senioriliikunta
10.00 Kuntosali, M
11.00 Kuntosali, N

PERJANTAI
09.00 BODYBALANCE®
16.15 FIX
17.05 Teematunti
18.00 BODYPUMP® 
senioriliikunta
10.00 Kuntosali
11.00 Kuntovoimistelu

LAUANTAI
09.30 BODYCOMBAT® 
10.35 BODYPUMP® 
11.40 Niska & Selkä 

SUNNUNTAI
16.45 FIX
17.35 Venyttely

Senioristarttikurss
Seniorit

Varaukset www.urheiluhallit.fi tai hallin asiakaspalvelusta.

Kuntosali normaalissa käytössä!

Malmilla 
   Jumppaan tai kuntosalille 
Malmilla 
   Jumppaan tai kuntosalille 

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 30.10. 19.00 Rukousilta, Kari Eerola
Pe 1.11. 18.30–21.00 Koululaistenilta kouluikäisille, 

Leiritiimi ja lapsityöntekijät
La 2.11. 18.00-22.00 Nuorten-ilta, Jari Päärni
Su 3.11. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen Jari 

Vahtera, Lastenleiri-kuoro
Su 3.11. 14.30 Latinokokous, Jari Vahtera
Ke 6.11. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta, 

Pertti Hottinen

Viikin Seniorikerho näki päi-
vänvalon keskiviikkona asu-
kastalo Lavassa. Paikalle oli 
kertynyt 24 perustajajäsentä, 
joista 19 naista ja viisi mies-
tä. 

Vapaaehtoisen toimikun-
nan puheenjohtajaksi valit-
tiin Tuula Sokka, sihteerik-
si Liisa Keisa sekä muiksi 

jäseniksi Mirja Hilden, Rai-
li Mörsky, Siiri Nieminen, 
Raimo Puustelli, Marita 
Ventto ja Paula Vinttala.

Kuukausikokoukset aloite-
taan tammikuussa, mutta jo 
sitä ennen järjestetään mar-
raskuussa teatteri-ilta, ja ai-
van ensimmäiseksi käynnis-
tyy 5. marraskuuta klo 10 jo-

katiistainen yhteinen aamu-
lenkki kävellen, tai suksin 
vuodenajasta ja kelistä riip-
puen. Paljon muitakin ideoita 
syntyi alkaen yhteisistä reis-
suista liikunta- ja kulttuuri-
harrastusten myötä niin lähi-
tienoilla kuin kaukomailla.

Timo 
Huotinen

Helsingin kaupunginval-
tuuston Rkp:n ryhmän joh-
taja Björn Månsson nimet-
tiin ehdolle EU-vaaleihin, jot-
ka ovat 25. toukokuuta. Tällä 
hetkellä hän on puolueen-

sa 1. varaedustaja EU-parla-
mentissa.

Månssonin mielestä tarvit-
semme vahvan EU:n ylläpitä-
mään talouskuria myös Ete-
lä-Euroopassa ja huolehti-

maan ympäristöstä.  
–EU:n ei pidä vaikeuttaa ta-

vallisten ihmisten elämää, ei-
kä yrityksien toimintaedelly-
tyksiä, Månsson korostaa.

Timo Huotinen

MYYJÄISET JA
KIRPPUTORI

MALMIN TYÖVÄENTALOSSA
Takaniitynkuja 9

Lauantaina 16.11.2013
Klo 10 – 14.

Vuokra 10 euroa sisältää 
pöydän ja istuimen. 

Rekkejä ei ole.
Myynnissä:

Astioita, käsitöitä, koristeita, 
leivonnaisia, vaatteita, ym.

Lapsille ONNENPYÖRÄ
   Arpajaiset
      Kahvio

Tiedustelut ja varaukset:
Annikki Koli, puh: 041 5078721.
Myyjät pääsevät sisään klo 9
Järj.: Malmin Eläkeläiset ry.
Bussit 69, 73, 77A, 70T, 554, 519, 577.
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Ylen Hyvä -säätiön järjes-
tämän Nenäpäivä-keräyk-
sen yksi pääyhteistyökump-
pani on Suomen Lions-liit-
to. Sen kunniaksi YHS:n 
toiminnanjohtaja Anu 
Rapeli lähti valtaisan mons-
teri-nenän kanssa Pasilasta 
Malmille tapaamaan Lions-
liiton henkilökuntaa ja hal-
litusta.

Kirkonkyläntien varressa 
sijaitsevassa Leijona-talossa 
jaettiin Nenäpäivän infoa ja 
kuultiin, että Liiton hallitus 

päätti lahjoittaa Nenäpäivä-
keräykseen 1000 euroa. Lei-
jonien tavoitteena on kerä-
tä kaikkiaan 160 000 euroa 
pottiin, joka menee kehitys-
maiden lasten hyväksi. 

Infotilaisuuden lopuksi 
leikittiin Nenäpäivän Nau-
ru pidentää ikää -teeman 
mukaisesti mukaeltua aa-
sinhäntä-leikkiä. Aasina toi-
mi tällä kertaa Lions-liiton 
pääsihteeri Maarit Kuikan 
kasvokuva ja häntänä pu-
nainen nenä. Ihan oikeal-

le kohdalle nenän onnistui 
nastoittamaan toimiston ta-
lous- ja jäsensihteeri Marja 
Pakkanen.

Nenäpäivä-kampanja 
käynnistyi jo 16.10. ja siitä 
lähtien on Malmillakin näh-
ty punaisella nenällä ja leijo-
naliivein varustautuneita 
paikallisten lions-klubien 
lipaskerääjiä iloisella asialla.

Teija 
Loponen

  Malmi

Monsterinenä ja joukko leijonia tapasivat toisensa leppoisissa 
tunnelmissa Malmilla. Kaikkia yhdisti punainen nenä.

Leijona ja nenä kohtasivat

TEIJA LOPONEN

• LC Pohjois-Helsinki 
suorittaa lipaskeräystä 
Malmin Novassa 2.11.

• LC Pihlajamäen 
lipaskerääjiä on 
Novassa 9.11.

• LC Malmittaret 
keräävät Malmin 
Prisman edustalla 
8. ja 9.11.

• Nenäpäivän 
keräyslippaita 
löytyy myös Malmin 
apteekista sekä 
Hiushoitola Lintumäen 
ja Optikko Sjöblomin 
liikkeistä.

TÄÄLLÄ VOIT OSALLISTUA

Britanniasta lähtöisin oleva Nenä-
päivä kerää varoja maailman köyhim-
missä oloissa elävien lasten hyväksi ja 
yllyttää hauskaan varainkeräykseen. Suomalaisten avulla 
tuhannet lapset pääsevät kouluun, saavat suojaa hiv-tar-
tunnalta, tai nukkuvat yönsä turvassa malariaverkon alla. Jo 
muutamalla eurolla saa yllättävän paljon aikaan.

Nenäpäivä-kampanja kestää kolme viikkoa ja huipentuu 
8.11. Yle TV2:n Nenäpäivä-show’hun, jossa on mukana 
monia suomalaisia tähtiä. Nenäpäivä-show:n suorassa pu-
helinkeräyksessä on studiolla lahjoituspuheluihin vastaa-
massa myös leijonien pääsihteeri Maarit Kuikka. TL

Nenäpäivä
ä-
i

Malmin Martat perustettiin sota-aikaan syksyllä 
1941. Silloin järjestettiin kodinhoitoon ja talouden-
pitoon liittyviä kursseja, opeteltiin lampaanhoitoa, 
villan lajittelua, kehruuta ja värjäystä. Vielä vuonna 
1948 Kansanhuoltoministeriö myönsi Malmin 
Martoille luvan ostaa 90 metriä kangasta, josta val-
mistettiin lasten vaatteita, tyynyliinoja ja esiliinoja 
jaettavaksi tarvitseville.

Nyt ajat ovat toiset. Edelleen osallistumme mart-

tojen valtakunnallisiin kampanjoihin, lahjoitam-
me myyjäistuloja hyväntekeväisyyteen ja avustam-
me seurakuntaa tilaisuuksien järjestelyissä.  Mart-
tailtoihin kokoonnumme Malmin kirkolla parillis-
ten viikkojen maanantaina klo 18. Kokoontumisiin 
pyydämme myös ulkopuolisia alustajia ja teemme 
yritysvierailuja. Teatteri- ja taidenäyttelykäynnit, se-
kä retket ovat osa ohjelmaamme. 

Uusin toimintamuotomme sivuaa kansainvälisyyttä. 
Pidämme kerran viikossa kerhoa maahanmuuttaja-
äideille leikkipuisto Traktorissa. Tavoitteena on suo-
men kielen puhetaidon vahvistaminen käytännön 
askareita tehden. Olemme valmistaneet yhdessä 
suomalaisia ruokia, mm. karjalanpiirakoita, neulo-
neet villasukkia ja askarrelleet. Olemme saaneet 
oppia valmistamaan eri kulttuurien perinneruokia. 
Samalla äideillä on mahdollisuus verkostoitua tois-

tensa kanssa.
Vuosikymmenien perinteisiimme kuuluu Isänpäi-

vän lounaan valmistaminen Malmin kirkolla. Tänä-
kin vuonna 10.11. heti messun jälkeen tarjoilemme 
maksullisen lounaan. Tervetuloa ruokailemaan ko-
ko perheen voimin!

Mottomme on: ole sellainen martta kuin sinulle 
sopii. Tule tutustumaan toimintaamme! 

Malmin Martoilla on perinteitä

Anni Kaleva
Malmin Martat  pj

Äitikerho-
laisia

et

TEIJA LOPONEN

Iso Nenä suorastaan hurmasi Lions-liiton 
toimiston henkilökunnan. 
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Löydät meidät 
myös Facebookista

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

99 6 00 5 
Tuore LOHIFILEE 
vacuumissa
Norja 
Rajoitus 2 pkt/talous. 

kg

Juhla Mokka 
KAHVI 500 g, 2 KPL
myös tumma paahto
Rajoitus 1 erä/talous 
Yksittäin 3,20 pkt (6,40/kg)

2 pkt
(5,00/kg)

95 24 kg

99 2 kpl
(7,67/kg)

Oman savustamon 
SAVU-
SIIKAFILE

Oman savustamon 
SAVUSTETUT 
KATKARAVUT  

Kalamestarin 
KATKARAPU- JA 
LOHIHERKUT 

Lihamestarin 
KARITSAN 
HERKKUPAISTI

Takuumureat 
NAUDAN 
SISÄFILEPIHVIT
Suomi

Marian 
Konditorian 
TORINON LEIPÄ 
390 g

Oltermanni 
JUUSTOT 900-1000 g
Rajoitus 
2 kpl/talous 
K-Plussa-kortilla

facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi

Tarjoukset voimassa ke-pe 30.10.-1.11. ellei toisin mainita.

Tiesithän että tiloissamme leipomotoimintansa aloittanut 
Marian Konditoria - TUOREEN LÄHILEIVÄN LÄHETTILÄS leipoo 
leivät täällä meillä paikan päällä. Hiivasta ja jauhoista lähtien. 
Ja paikalla on ihan oikea leipuri! Ei löydy joka kaupasta.

Lihamestarin 
NAUDAN 
KÄÄRYLEET

–14 %
Hinta ilman
K-Plussa-korttia 
6,99 kpl
(6,99-7,77/kg)

95 12 kg

Jotain parempaa Pyhäinpäiväksi
K-citymarket MALMILTA

95 39 kg
95 34 kg

90 24 kg
95 24 kg

99 5 kpl
(5,99-6,66/kg)

Myymälä suljettula 2.11.Palvelemme jälleen su klo 12-18!”
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Kenen koillishelsinkiläisen asukkaan 
tai toimijan haastattelun haluaisit lukea? 
Lähetä vinkki toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi  tai 
tekstaa 045 3489 373.

1. Mikä oikein on yhden 
miehen bändi?

– Määritelmä voisi olla: 
Soittaa yhtä aikaa useampia 
instrumentteja saadakseen 
aikaan yhden miehen voi-
min bändivaikutelman.
2. Koska keksit ryhtyä 
yhden miehen bändiksi?

– Vanhan bändin hajottua 
2011 alkuvuodesta mietin, 
mitä voisin musiikin harras-
tuksessani tehdä itse. Muu-
tamia trubaduurikeikko-
ja soitettuani havaitsin, että 
usein jalka, tai jalat, antaa 
soitolle rytmiä. Tästä voisin 
kuvitella muidenkin yhden 
miehen orkestereiden kehit-
tyneen.
3. Miten bändisi on 
rakentunut?

– Kun siirryin istualleen 
ja aloin kiinnittää jalkoihin 
kilistimiä, kalistimia ja he-
listimiä, huomasin, että jo-
tain vielä puuttuu. Halusin 

myös bassorummun. Ensin 
rakensin stompboxin ja sit-
ten vanhasta tom tom -rum-
musta bassorummun ja toi-
selle jalalle virvelirummun. 
4. Mistä hankit välineesi? 

– Tämän käytössäni ole-
van viritelmän löysin netis-
tä You Tubesta, Jouko Mä-
ki-Lohiluoma on tämän 
”esi-isä”. Kävin hänen kei-
kallaan ja Jouko esitteli au-
liisti soittimiaan. Muuta-
maan kertaan olen hänel-
le soitellutkin ja kysellyt li-
sää. Joukolla itsellään on 
bassokitaran ja kitaran yh-
distelmä, jossa on normaa-
livireessä olevat neljä kita-
ran kieltä ja yksi bassokita-
ran kieli, joka on viritetty g-
vireeseen. Siinä on siis myös 
basson mikrofoni. Sellaisen 
halusin itsellenikin, ja ystä-
väni Jari Pätsikön avustuk-
sella rakensin samantyyppi-
sen kitaran Telecaster-kita-

ran rakennussarjasta.
Tässä vaiheessa löysin 

Farmer Foot Drums tehtaan 
valmistamat jalkarummut 
USA:sta, ja kun niiden soit-
tajia juu tuupista seurasin, 
tuli vahva tunne, että nuo 
minä haluan. Laitoin tilauk-
sen ja rummut tulivat huhti-
kuussa 2013.
5. Mikä hommassa on 
vaikeinta?

– Vaikeaa tässä on se, et-
tä harjoittelu on aloitettu 
aikuisiällä ja koordinaatio 
ei ole enää nuoruustasolla. 
Haastetta riittää jokaisen 
uuden kappaleen harjoitte-
lussa.  
6. Millaisissa paikoissa 
bändisi voi soittaa?

– Tämä bändi tarvitsee ti-
laa pienimmillään vain noin 
2x3 metriä, joten isoa ”sta-
gea” ei tarvita. Esiintyminen 
onnistuu jopa olohuonees-
sa, parhaimmillaan bän-

di onkin juuri tällaisissa ti-
laisuuksissa, vaikka synty-
mäpäivillä. Lisäksi on tullut 
soitettua pienissä ravinto-
loissa ja elokuussa oli soit-
tokeikka isohkossa tilassa 
häissä, jossa systeemini toi-
mi odotuksiani paremmin.
7. Millaista musiikkia 
soitat? 

– Tällä hetkellä settini on 
kaksiosainen, josta ensim-
mäisen soitan tavallisel-
la akustisella kitaralla, ja 
vauhdikkaamman ”ränttä-
tänttä”-osaston tuolla oma-
tekemällä basso/kitara yh-
distelmällä. Soittolista koos-
tuu pääosin suomenkielises-
tä musiikista Topi Sorsakos-
ki, J. Karjalainen, Juice ja 
niin edelleen. Yhtenä bra-
vuurina on Juicen Rock ’N’ 
Roll & Blues and Jazz, jo-
ka aloittaa yleensä toisen se-
tin, sitä kappaletta on mu-
kavaa soittaa!

8. Oma lempikappaleesi?
– Akustisella on omaksi 

lemmikiksi noussut Salattu 
Suru.
9. Mitä et ehdottomasti 
haluaisi soittaa?

– Ei sellaista ehkä ole. Ko-
keiltu on monenlaista ja ko-
keilen mielellään, kaikki ei 
silti bändin ”yksinkertaises-
ta” koostumuksesta johtuen 

onnistu. Biisejä joutuu so-
vittamaan joka tapauksessa, 
ja harjoittelematta en pysty 
soittamaan mitä vaan. Van-
hana Elvis -fanina on setissä 
myös Elvistä. 
10. Vieläkö aiot lisätä 
uusia instrumentteja One 
Man Band Paveen?

– Huuliharpun soitto on 
työn alla, mutta vaatii har-
joittelua. Toivotaan, et-
tä joskus onnistuu. Lisäksi 
oman materiaalin, ainakin 
omien käännöskappaleiden 
mukaan tulo on myös pro-
sessissa.
11. Tuleeko yksi mies yksin 
toimeen?

– Ei aina. Ja koko projek-
tissa on ollut isona ”isänä” 
tuo jo aikaisemmin mainit-
tu Jari Pätsikkö, jota ilman 
One Man Band Pavea ei oli-
si, iso kiitos Jarille!

Teija 
Loponen

Yhden miehen bändiltä 
irtoaa kunnon meno!

 Pauli Rajamäki soittaa yhtä aikaa rumpuja, kitaraa ja montaa muutakin soitinta sekä vielä laulaakin siinä 
sivussa. One Man Band Pave on pitkälti itseopiskelun tulosta ja jatkuvaa instrumenttien kehittelyä.

Pauli Rajamäki on todellinen musiikin monitoimimies, sovittaa, soittaa montaa instrumenttiä ja rakentaakin itse soittimia.

• Pauli Rajamäki
• Syntynyt 1964 

Helsingissä, siis ensi 
vuonna 50 v.

• Asuinpaikkana 
Puistola.

• Päivätyö varaosa-
myyjä.

• Harrastuksena 
musiikki.

HENKILÖTIETO

”Haastetta 
riittää jokaisen 

uuden 
kappaleen 

harjoittelussa.”
PAULI 

RAJAMÄKI
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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.

 VUOKRALLA asumisen ihanuus ja kurjuus kirvoitti 
kaksi malmilaismiestä keskustelemaan kotitalonsa 
naapureista ja talon kansainvälisestä menosta, jossa 
nyrkkitappelutkaan eivät ole tuntematon käsite, kun 
muutakaan yhteistä kieltä asioiden setvimiseen ei 
aina löydy. Talossa asuu ihmistyyppi, joka on vakaasti 
sitä mieltä, että auton voi vallan mainiosti parkkeerata 
etuovien eteen. Lapset saattavat hädän hetkellä tehdä 
tarpeensa rappuun. Ulko-oven sähkölukkoon voi 
tunkea ennen keskiyötä tikun, jotta kaverit pääsevät 
esteettä kylään juhlimaan. Ketä se nyt haittaa!

VIEREISEN pöydän mies oli ollut kalastamassa. Hän 
oli ollut kokeilemassa kalaonneaan Lauttasaaren 
sillalla. Hyvin nappasi, sillä vedestä oli noussut yli 40 
kunnon kokoista ahventa.    PP

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

 

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Pyhäinpäivä on tulvillaan 
kaipausta, surua, ikävää, muis-

toja, rakkautta ja rukousta.  
Kun elämä ja kuolema koh-

taavat, tarvitaan lohdutusta ja 
Lohduttajaa. Tärkeää on kuun-

teleminen ja läsnäolo.

NAISTENILTA 
Pukinmäen seurakuntakodilla ke 6.11. klo 
17.30–20.30. 
Klo 17.30 keittopäivällinen, hinta 4e, lapsille 
ilmainen. Myyjäiset ja arpajaiset. Klo 18.30 
”Ihmisten erilaisuus - ilo vai tragedia?”, 
näyttelijä Marja-Leena Haapasen aiheena 
vuorovaikutustaidot. Ilta päättyy ehtoolliskirk-
koon. Maksuton lastenhoito klo 18.30–19.30. 
Ilm. lastenhoitoon: Niina Alatalo, p.09 2340 
4549 (viim. 1.11.). Myyjäisiin otetaan vastaan 
arpavoittoja, käsitöitä ja leivonnaisia, tuotto 
eri hyväntekeväisyyskohteisiin. Tied. Meri 
Ala-Kokko, p. 09 2340 4452.

PARISUHDEILLAT
Tule löytämään välineitä parisuh-
teen arkeen! 

Parisuhteen palikat -parisuhdeillat 
Siltamäen seurakuntakodilla tors-
taisin kello 18:
7.11. Sanojen merkitys parisuh-
teessa, Kati Karppinen ja Pirjo 
Kettu.
28.11. Hellyys ja seksuaalisuus, 
Katriina ja Petri Lehti. 

Voit tulla yksin tai kaksin. Ei ryh-
mäkeskusteluja. Sopii kaikenlai-
sille ja monenlaisissa tilanteissa 
oleville.  

Tiedustelut: pastori, pariterapeutti 

09 2340 4473 tai nuorisotyönoh-
jaaja, perheterapeutti Kati Karppi-

380 3728.

Ravitse meitä armollasi – hiljaisuuden 
päivä 
Jakomäen kirkolla la 16.11. klo 9–16.  
Kahvi- ja ruoka 5 e. Osallistujat sitoutuvat 
keskinäiseen vaitioloon. Sanallisesta seurus-
telusta luopuminen tekee tilaa oman itsen, 
toisten ihmisten ja Jumalan kohtaamiseen 
hiljaisuudessa. Ilmoittautumiset 9.11. men-
nessä Markku Arolalle p. 09 2340 4454. 

HIIHTORETKI SAARISELÄLLE 
18.–23.4.2014. Matka tehdään lentäen, ma-
joitus Hotelli Riekonlinnassa. Hinta 590 euroa, 
sisältäen lentoliput ja majoituksen. Aamiainen 
ja päivällinen seisovasta päydästä. Sauna ja 
suksien huoltovarasto käytössä. Ilmoittautumi-
nen kirkkoherranvirastoon p. 09 2340 4400.

Pyhäinpäivän kirkkotilaisuus la 2.11. Pu-
kinmäen seurakuntakodissa klo 12, (23.10. 
ilmoituksessa virheellinen kellonaika). 
Rukouslaulujen messu  
Pukinmäen seurakuntakodissa su 3.11. klo 
12. Toivon säteet -kuoro sekä soitinyhtye. 
Messun musiikki koostuu Tuomasmessu-
lauluista ja Taizé-hymneistä. Kahvihetki. 
Hiljainen viikkomessu  
Viikin kirkossa to 31.10. klo 17.30.
Viikkomessu 
Malmin kirkossa ke 6.11. klo 18. Messun 
jälkeen Sanan ja rukouksen -ilta.

KRISTILLISEN TOIPUMISEN  
(KRITO) -ILTA 
Malmin kirkossa ma 4.11. klo 18–20.30.
”Pyhä Henki rohkaisee”. Iltateen jälkeen 
rovasti Jorma Kalajoen alustus. Ilta päättyy 
yhteiseen ehtoolliseen.

Onnittelut 
Veera 7 v. 31.10.2013
Toivoo Iso-Mummi ja 
Iso-Vaari

Ihanaa syntymäpäivää 
1-vuotiaalle Saralle 29.10. 
T: Äiti, isi, siskot, veikka 
ja kummitäti Mira.

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

Oheisen ilmoituksen 
koko on 1x100 milliä 
ja hinta 124 e (sis. alv.). 
Samankorkuinen, 
mutta 2 palstaa leveä 
maksaa 248 e (sis. alv.). 
Myös muut koot ovat 
mahdollisia.

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

Rakkaamme

Etunimi
SUKUNIMI

o.s. Sukunimi

s. 2.8.1923 Hanko
k. 30.2.2013 Helsinki

Lähellä, kaukana, poissa
– aina mukana.

Syvästi kaivaten
Lapset

Lapsenlapset
Sukulaiset

Kiitokset Xxx:lle 
äitimme hyvästä hoidosta.

Siunaus on toimitettu 
Xxxx kirkossa 15.3.20013.

Lämmin kiitos muistamisesta.
Paljon onnea Annelle ja 
kiitos mukavista juhlista. 
T. Naapurit

Viikin Viitonen juoksulenk-
ki kirmattiin reilu viikko sit-
ten. Viikin kirkon seurakun-
tapastori Outi Lantto oli 
haastanut kollegansa Petri 
Jukasen mukaan juokse-
maan ja samalla keräämään 
varoja hyvään tarkoituk-
seen. 

– Petri juoksi ajan 34:17 ja 
minä 30:12. Pate kuitenkin 
voitti keräyssummassa, jo-
ten kisamme päättyi tasape-
liin, iloitsee Outi Lantto.

Yhteensä papit keräsivät 
sponsoreiltaan 2680 euroa 
ja kun siihen lisätään Vii-
kin Viitosen vapaehtoiset 
osallistumismaksut 518,60 
euroa, jotka tilitetään sa-
maan kohteeseen, saadaan 

Papeille 
tuli tasapeli

MERJA SAVINIEMI

Outi Lantto ja Petri Jukanen kirmasivat Viikissä 
viiden kilometrin lenkin kerätäkseen varoja 
pakolaisleirillä asuvien lasten ja nuorten hyväksi.

kokonaispotiksi huikeat 
3 198,60.

– Kohdehan on siis  
Za’atrin pakolaisleirissä toi-
miva lasten ja nuorten sir-
kuskoulu, joka on osa Kir-
kon Ulkomaanavun avus-
tushanketta. Sirkuskoulussa 
lapsille ja nuorille syyrialais-
pakolaisille on järjestetty 

mahdollisuus käsitellä ko-
kemiaan vaikeita asioita ja 
heidän toipumistaan tue-
taan muun muassa sirkus-
koulun avulla. Siitä voi lu-
kea lisää netistä: http://cir-
cuszaatri.blogspot.fi /, Lant-
to kertoo keräyssummaan 
tyytyväisenä.

Teija Loponen

  Puistola
Nurkka uusi kasvonsa

Pressut ovat poissa ja uusi 
entistä ehompi Nurkan 

julkisivu näkyvissä.

– Lainojen palautuslaa-
tikko saadaan nyt ihan lä-
hipäivinä takaisin paikal-
leen ja sitten voi taas kirjo-
ja palauttaa silloinkin, kun 
kirjastomme on suljettuna. 
Tosin remontin aikanakin 
kirjoja on voinut palauttaa 
myös muihin kirjastoihin ja 
niiden palautuspisteisiin.

Teija Loponen

Puistolan Nurkan moni-

toimitalo on saanut 

uuden ilmeen julkisivu-

remontin myötä. 

Remontti käynnistyi kesä-
kuun alussa ja vaikka kirjas-
to olikin auki koko remon-
tin ajan, taloa peittävät 
pressut saivat jotkut epäile-
mään kirjastoon pääsyä. 

– Remontin pitäisi olla 
valmis ihan näinä päivinä, 
luovutus on 6.11. iloitsee 
Puistolan kirjastonjohtaja 
Virpi Jero.

Puistolan kirjaston sisäti-
lat saivat uuden ilmeen jo ai-
emmin, nyt on myös kirjas-

ton ulkopuoli uusiutunut.
– Saimme uuden valomai-

noksen kirjastolle ja muu-
tenkin julkisivu näyttää nyt 
todella hienolta, Jero iloit-
see.

Palautetta kirjasto sai re-
montin aikana lähinnä vain 
siitä, että palautuslaatikko 
oli poissa käytöstä.
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Miesten salibandyliiga

VS

JYVÄSKYLÄ

KIEKKO-VANTAAKIEKKO-VANTAA
JYP-AkatemiaJYP-Akatemia

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 2.11.

 Lisätietoja joukkueesta: 
 www.malminpalloseura.fi  
 tai Sami Koskinen 040-580 7696 
 sami.koskinen@malminpalloseura.fi 

Huom! 2008 syntyneet voivat tulla mukaan myös.

Joukkueeseen otetaan 
mukaan innokkaita futareita!

Tervetuloa mukaan 
kokeilemaan jalkapalloharrastusta
tiistaina  5.11. tai 12.11. klo 17–18.

Suutarilan ala-aste (liikuntasali), Seulastentie 11

                          
                                
                                 
                                  

Kokeileminen on ilmaista! Mukaan tarvitset urheilulliset 
varusteet, saliin sopivat jalkineet sekä juomapullon.

Malmitalossa 
nautitaan 
ensi tiistaina 
modernista ja 
ehkä hieman 
runollisestakin 
tangosta Tango-
orkesteri Unton 
15-vuotisjuhla-
konsertissa. 
Orkesterin 
solistina toimii 
malmilainen Pirjo 
Aittomäki.

Tango-orkesteri Unto 
synnytettiin tilauksesta ja 
Pirjo Aittomäki on ollut 
mukana siinä aivan alusta 
saakka.

– Vuonna 1998 ESEK ha-
lusi esitellä suomalaista tan-
goa Lissabonissa EXPO ’98 
maailmannäyttelyssä ja Ti-
mo Alakotilalta ja minulta 
kysyttiin, olisimmeko kiin-
nostuneita kokoamaan tan-
goyhtyeen. Siitä sai Unto 
alkunsa ja samoin minun 

kiinnostukseni tangoa koh-
taan. Ennen tätä en juuri-
kaan ollut laulanut tangoa. 
Kiinnostus syntyi nimen-
omaan tämän yhtyeen kaut-
ta ja sen tyylin myötä, jolla 
me tangoa esitämme, kertoo 
Aittomäki.

Yhtyeen jäsenten rikas 
monipuolinen tausta, johon 
sisältyy kansanmusiikkia, 
jazzia, teatterimusiikkia ja 
tango nuevoa, näkyy muun 
muassa soittamisen vapau-
tena ja tulkinnan syvyytenä.

Tangojen laulaminen ei 
välttämättä onnistu keneltä 
vain, vaan se vaatii solistilta 
tietynlaista erityisosaamista.

– Mielestäni kaikkien eri 
musiikkityylien laulaminen 
vaati kullekin tyylille omi-
naista erityisosaamista. Jos 
puhutaan suomalaisen tan-
gon laulamisesta, niin mie-
lestäni laulajalla olisi hyvä 
olla laaja ja tasainen äänia-
la, sillä  monien tangojen 
melodiat ovat äänialaltaan 
laajoja ja sävelkuluiltaan 
haastavia. Lisäksi tarvitaan 
kykyä käsitellä rytmiä jous-
tavasti tekstin sisällön välit-
tymistä palvellen, Aittomäki 
pohtii. >

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Tappioista huolimatta 
nuori Erä-joukkue osoitti 
joukkueena pystyvänsä 
haastamaan tosissaan liigan 
kärkeen povatut joukkueet. 

Sekä lauantaina että sun-
nuntaina ottelut etenivät 
samansuuntaisesti. Lauan-
taina Erä jyräsi Pasilan Ur-
heiluhallissa pelatussa ot-
telussa Oilersia vastaan jo 
4–1-johtoon, kunnes vierai-
den kova fyysisyys hyydytti 
tapanilalaisten liikkeen. 

Oilers tuli toisessa ja kol-
mannessa erässä ensin ta-
soihin ja lopulta niukkaan 
6–5-voittoon. Erä piti Oi-
lersia pitkään pihdeissään, 
mutta 4–1-johdossa nuo-
ri joukkue sortui jo ajattele-
maan varmoja pisteitä.

– Näistä pitää oppia. Meil-
le suorastaan tarjottiin pis-
teitä, mutta johtoasemas-
sa pelaamisemme oli luo-
katonta. Ei näitä pisteitä 
voi tällä tavalla menettää, 
ja jokaisen pitää olla tällai-

sen jälkeen vihainen itsel-
leen, kapteeni Tom Ström-
sten murisi ottelun jälkeen.

Sunnuntaina tappios-
ta sisuuntunut Erä laittoi 
hallitsevan Suomen mes-
tarin SPV:n etenkin kah-
dessa ensimmäisessä eräs-
sä ahtaalle. Vaikka kahden 
erän ajan Erä tarjosi ylei-
sölle ehdottomasti liigakau-
den parasta ja viihdyttävin-
tä salibandya, suli joukku-
een johtoasema jälleen pelin 
edetessä.

Erä johti sunnuntain TV-
ottelua kahdesti kahdella 
maalilla, mutta maalin tap-
piolta kolmanteen erään 
lähtenyt SPV siirtyi päätös-
erässä kuskin paikalle. Pis-
teet lähtivät lopulta Seinä-
joelle Erän 6–8-tappioluke-
min.

– Iltapäivässä oli kuiten-
kin paljon hyvää. Kuten se, 
miten saimme käsiteltyä ei-
lisen tappion ja parannettua 

omaa tekemistämme. Pys-
tyttiin tarjoilemaan tänään 
yleisölle vauhdikas viihdyt-
tävä peli, Erän päävalmen-
taja Petteri Bergman sanoi 
kolmannen perättäisen tap-
pio-ottelun jälkeen.

SPV:tä vastaan Erän ur-
hean taistelun arvoa lisää 
se, että kokoonpanosta oli-
vat poissa jo aiemmin louk-
kaantuneiden Ilari Heikki-
sen ja Jussi Kosolan lisäksi 
lauantaina kovia kokeneet 
Ilkka Koski ja pistepörs-
sin kärkimies Tuomas Iis-
kola. Erä kuitenkin osoitti 
laajuutta löytyvän myös ko-
koonpanosta, sillä esimer-
kiksi vasta 16-vuotias Eero 
Nuutinen oli taistelun ruu-
miillistuma molemmissa ot-
teluissa. Superlupauksek-
si tituleerattu Nuutinen is-
ki maalin sekä Oilersia että 
SPV:tä vastaan.

Tapanilan Erän liigaurak-
ka jatkuu salibandyn maa-

joukkuetauon jälkeen 10. 
marraskuuta, jolloin Erä ja 
SPV iskevät jälleen yhteen. 
Tällä kertaa on Erän vuoro 
matkustaa Seinäjoelle. 
Tapanilalaisten seuraava 
kotiottelu on seuran 80- 
vuo tis juhlaottelu, jolloin 
Pasilan Urheiluhalliin vie-
raaksi saapuu tamperelai-
nen Koovee.

Jyri Kivimäki

Erälle viikonlopusta kokemusta 
ja lääkäreille tekemistä

Erä kuitenkin 
osoitti laajuutta 

löytyvän myös 
kokoonpanosta, 
sillä esimerkiksi 
vasta 16-vuotias 

Eero Nuutinen 
oli taistelun 

ruumiillistuma 
molemmissa 

otteluissa.
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JUSSI TIKKANEN

Puman E-tytöt aloittivat 
kauden puhtaalla pelillä

Lentopallo

Tapanilan Erän miesten Salibandyliigajoukkue ei saanut pistettäkään 
viikonlopun otteluistaan, kun joukkue kohtasi lauantaina Esport Oilersin ja 
sunnuntaina hallitsevan Suomen mestarin SPV:n.

Puman E-tytöillä peli kulkee ja kaveria kannustetaan.

Varma syöttöpeli, tiivis 
etukentän puolustus, sekä 
huikea peli-ilo olivat Puman 
tyttöjen vahvuuksia, joilla 
kaikki vastustajat kaatui-
vat. Tytöt olivat harjoitelleet 
myös hienoja tuuletuskuvi-
oita, mikä tekee lentopal-
lo-ottelun seuraamisesta-
kin hauskaa. Peli-ilo tarttui 
hyvin kannustavaan ylei-
söönkin.

Samassa turnauksessa 
kautensa aloittivat myös 
Puman E-pojat, jotka niin 
ikään saivat ajoittain pelin-
sä kulkemaan mallikkaasti. 
Voitto VanLen pojista nos-
ti joukkueen turnauksessa 
neljänneksi. Pelikokemusta 
karttui ja tästä on hyvä pon-
nistaa seuraaviin otteluihin.

Puman tyttöjen ja poiki-
en kanssa samassa Etelä-

Suomen aluesarjan lohkos-
sa pelaavat omissa joukku-
eissaan Vantaan Lentopal-
lon tytöt ja pojat sekä Espoo 
Lentiksen tytöt. Sarjan seu-
raava osaturnaus pelataan 
9.11. Espoossa.

Tarkemmat tulokset löy-
tyvät Lentopalloliiton tulos-
palvelusta ja lisätietoa Puma 
Volleyn harjoittelusta sivul-
ta www.puma-volley.fi 

Puma Volleyn 
E-tyttöjen ja E-poikien 
kausi aluesarjassa 
lähti käyntiin kome-
asti kotiturnauksessa 
Puistolan urheilu-
talolla 26.10. Tytöt 
pyörittelivät puhtaat 
2–0 voitot kaikista 
neljästä vastusta-
jastaan. 

Juhlakonsertin aika

Unto syntyi
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Pirjo Aittomäellä on monia 
suosikkeja tangojen joukos-
sa.

– Jos on pakko joitain ni-
metä, niin perinteisistä tan-
goista Toivo Kärjen ja Kert-
tu Mustosen Siks’ oon mä 
suruinen on lähellä sydän-
tä. Siinä tihentyy suomalai-
sen tangon ydin: kaipaus ja 
kaiho. 

Aittomäki on aiemmin 
laulanut varsin monenlais-
ta musiikkia, mutta jatkaa 
nyt lähiaikoina tangojen pa-
rissa. 

– Olemme juuri työstä-
mässä Unton kanssa uutta 
levyä ja sille tulevat laulut 
tuntuvat juuri nyt läheisim-
miltä. Levyn kappaleissa on 
vaikutteita niin suomalai-
sesta kuin argentiinalaises-
takin tangosta, chansonista 
ja kansanmusiikista. Uusien 
kappaleiden tekstit ovat ko-
timaista lyriikkaa. Tämän 
tyyppisen musiikin esittämi-
sestä nautin noin ylipäätään 
eniten, paljastaa Aittomäki.

Uudella levyllään Kylmä 
rakkaus Tango-orkesteri 
Unto katsoo reippaasti tule-
vaisuuteen, mutta perinteitä 

kunnioittaen. Ohjelmistossa 
on edelleen Monosen tuo-
tantoa, sekä myös ulko-
maankeikoilla suuren suosi-
ota saavuttanut Erik Lind-
strömin hienostunut Kylmä 
rakkaus sekä Markus Alla-
nin tunnetuksi tekemä Tais-
to Wesslinin Tangon koti-
maa. 

Valtaosa levyn ohjelmis-
tosta on kuitenkin uutta, 
suomalaisesta lyriikasta in-
noituksensa saanutta mu-
siikkia. Anna-Mari Kähä-
rän, Jussi Tuurnan ja Un-
ton omien säveltäjien Timo 
Alakotilan ja Johanna Juho-
lan sävellyksissä soi runolli-
sena modernin tangon tun-
teen palo.

Tango-orkesteri Unto on 

15-vuotisen taipaleensa 
kunniaksi ollut juuri syys-
kuussa kiertueella juhlakon-
sertin ohjelmistolla ja jatkaa 
myös syksyn muilla keikoil-
la samalla ohjelmalla. Näitä 
suosikkeja tarjotaan myös 
Malmitalon keikalla.

Teija Loponen

Tango-orkesteri Unto 
15-vuotisjuhlakonsertti 

ti 5.11. klo 19.
Pirjo Aittomäki laulu, 
Timo Alakotila piano, 

Johanna Juhola haitari, Mauno 
Järvelä viulu, Petri Hakala 
kitara ja Hannu Rantanen 

kontrabasso, Speedy 
Saarinen äänisuunnittelu. 

Liput 17/14 e.

Tango-orkesteri Unto soittaa rohkeasti myös 
hieman erilaista suomalaista tangoa.

© JOHANNA TIRRONEN

• Aittomäki aloitti monipuolisen ammattilaisuransa 1984 ja on 
esiintynyt sekä solistina että sessio-laulajana. 

• Hänet tunnetaan vahvana tulkitsijana, jonka vivahteikas ja 
ilmaisuvoimainen ääni taipuu eri musiikkityyleihin tangosta 
jazziin ja näyttämömusiikkiin. 

• Aittomäki muistetaan etenkin parikymmenvuotisesta 
jäsenyydestä How Many Sisters -lauluyhtyeessä. 

• Tällä hetkellä Pirjo Aittomäki keskittyy Tango-orkesteri 
Untoon.

PIRJO AITTOMÄKI ENNEN JA NYT

Expoa varten
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  JAKOMÄKI
Jakomäen taidekerhon 

näyttely 

Kirjastossa on Ansa Mielosen 
öljy- ja akryyli-, Hellin Ojasen 
peiteväri-, Lilia Pöllän akryyli-, 
Ansa Hynysen akryyli- ja akva-
relli- sekä Heidi Lindblomin 
akryyli / tussi tauluja sekä 
vitriinissä erilaisia käden-
töitä esillä marraskuun ajan, 
osoite Jakomäenkuja 3.

  MALMI
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 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. 
11.11. helmityökorut, 
25.11. maalaus 2. Ilm. 
viim. 3 vrk ennen ryhmä-
tapaamista: mielen-
taide@mielentaide.fi  tai 
puh. 046 659 5676.

Parkinson-kerho

Parkinsonin tautia sairasta-
vat uudet ja vanhat kerhoilta 
ti 5.11. kello 17–19 Malmin 
kirkon takkahuoneessa, kes-
kustelua ja kahvittelua. Illan 
aihe on e-resepti. Meillä aktii-
vikäyttäjillä alkaa jo olla koke-
muksia. Os. Kunnantie 1.
Syystiellä tapahtuu

Syystien palvelukeskuksessa, 
Takaniitynkuja 3, ti klo 14.45–
16 Lukuhetket/Malmin kir-
jasto. To Neulekahvila klo 9.30-
12. Tule vaihtamaan kuulumi-
sia ja ideoita – mukaan voit 
ottaa oman neuleen tai voit 
osallistua neuletalkoisiin. Pe 
11.30–13 laiteopastusta kun-
tosalin uusille kävijöille.
Turvallisesti liikkeelle 

Tule kuuntelemaan luentoa 
turvallisesta liikkumisesta ja 
liukuesteistä to 31.10. klo 
13.30–14.30 Syystien palve-
lukeskukseen. Yhteistyössä 
mukana Helsingin liiken-
neturvayhdistys ry.
Tukiyhdistys Esko ry

harrastukset Malmin toimin-
takeskuksessa: Englannin 
keskustelukerho ke klo 11 
Seijan johdolla ja ruotsin to 
klo 11 Tuulan johdolla. 
Päivätanssit 

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

Itämaista tanssia

rauhalliseen tahtiin Malmin 
Nuorisotalolla, Malminraitti 3, 
joka toinen su, parittomat vii-
kot. Sopii varttuneemmille 
kuntoliikunnaksi. Vetäjä Riitta 
Heleste, tied. p. 040 720 7262 
Järj. Korret Kekoon ry. p. 
0400 447 022, vapaa-
eht. maksu yhdistykselle.

Koillis-Helsingin seniorit 

kerääntyvät ti 5.11. klo 13 
alkaen Syystien palvelukeskuk-
seen kokoukseen, joka alkaa 
klo 14, vieraaksi saapuu kan-
sanedustaja Sari Sarkomaa. 
Atk-opastus senioreille 

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

ja Naisjaoston 

turinat ma 4.11. klo 14, 
Syystien vanhustenkes-
kus, Takaniitynkuja 3. 
Olli Ikonen laulaa Juho 
Mäntysen säestyksellä.
Tukiyhdistys Esko

Joulumyyjäiset, kirpputori ja 
arpajaiset Malmin toiminta-
keskuksessa la 23.11. klo 
10–14. Kirpputoripöytiä, 5 e, 
voi varata Ritva Lindqvistiltä klo 
9-11 välillä p. 050 303 9903.
Pietarin siltojen kertomaa

Työväenopiston Päiväkävelyllä 
Pietarissa -luentosarjassa 
kuullaan ti 5.11. keisarinval-
lanaikaista historiaa – palat-
sien loistoa, hallitsijoiden muis-
tomerkkejä ja näyttäviä sil-
toja. Malmitalo, isoluokka klo 
18–19.30. Luennoitsija FM 
Anna-Liisa Esala. Vapaa pääsy. 
Pekka Parviainen: 

Luonnontila 

Parviaisen maalausten kes-
kipisteessä on luonto. 
Olennaista on siirtymä ihmis-
keskeisyydestä kohti luon-
tokeskeistä ajattelua.
Malmitalo to 24.10.–la 
16.11. Avoinna ma–pe 9–20, 
la 9–16. Vapaa pääsy.
Lapasesta lähtee

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

lapasista. Näyttely avoinna 
ma 7.10.–to 31.10. ma–pe 
9–20, la 9–16, Malmitalon 
parvi 2. krs. Vapaa pääsy.
Vuoden luontokuva 2012

Valokuvakilpailun satoa esillä 
Malmitalon aulassa pe 1.11. 
saakka. Avoinna ma–pe 9–20, 
la 9–16. Vapaa pääsy. 
Jarkko Toivonen: Tropical Trip

Brasilialaiseen musiik-
kiin erikoistunut bossa nova 
-kitaristi Jarkko Toivonen 
vie kuumien rytmien läm-
pöön ke 30.10. klo 19
Malmitalossa. Liput 15 e.
HOS Big Band – Memories 

of Monrepos

Erik Lindströmin säveltä-
miä jazziskelmiä sovitettuna 
moderniin muotoon big ban-
dille. Malmitalo to 31.10. 
klo 15 ja 19. Liput 10/5 e.

Kino Kaiku: 

Lyhytelokuvia, 

Virvatulet '13

Kooste uusia suomalaisia 
kokeellisia liikkuvan kuvan 
teoksia, to 31.10. klo 18 
Malmitalolla. Vapaa pääsy.
Yhteislaulut

Lauluillan isäntinä 
Malmitalossa ti 5.11. klo 
17.30 Jukka Okkonen ja 
Pauli Kainulainen. Vapaa 
pääsy.
Tango-orkesteri Unto

15-vuotisjuhlakonsertissa 
kuullaan mm. Monosen, 
Kärjen ja Lindströmin rakas-
tetuimpia ikivihreitä sekä 
Kähärän, Tuurnan, Alakotilan 
ja Juholan kotimaisesta lyrii-
kasta innoituksensa saaneita 
uusia tangoja. Malmitalo ti 
5.11. klo 19. Liput 17/14 e,

Koululaisten IP-Kino: 

Shrek

Elokuva kouluikäisille. 
K7, Malmitalo ke 6.11. 
klo 14. Vapaa pääsy.
Dark Side of the Moon a 

Tribute to Pink Floyd

Pink Floydin klassikkolevyn jul-
kaisusta on tänä vuonna kulu-
nut 40 vuotta. Vaasalaisten 
ammattisoittajien parissa syn-
tyi ajatus tribuuttikonser-
tista, jossa albumi esitetään 
livenä ensimmäisestä kappa-
leesta viimeiseen. Malmitalo 
ke 6.11. klo 19. Liput 18 e.
Zagros Manuchar 

-retrospektiivi 

Kino Kaiku esittää ohjaaja 
Zagros Manucharin kolme 
elokuvaa: Salpa (2012, 102 
min, K12), Vielä tämän het-
ken (2009, 14 min, K13) 

Angry Birds pelipäivä
Vihaiset linnut valtaavat Puistolan kirjaston Kansallisena 

Pelipäivänä lauantaina 9.11. 
Kirjastossa vierailee klo 13–15 Angry Birds -pelin luoja Jaakko Iisalo Rovio-yhtiöstä kertomassa, 

miten linnuista tuli menestystarina. Yleisö saa esittää kysymyksiä. Kirjastolla voi klo 10–16 
pelata Angry Birds-aiheisia pelejä. Lisäksi 4.11.–9.11. voi osallistua Angry Birds-aiheiseen 

piirustuskilpailuun. Ennen 9.11. klo 12 palautetut piirustukset otetaan huomioon. Lauantaina 
Jaakko Iisalo jakaa jokaiselle osallistujalle pienen palkinnon. Vapaa pääsy, mehutarjoilu.

Angry Birdsien isä, puistolalainen Jaakko 
Iisalo, kertoo lintujen menestystarinasta 

Puistolan kirjastossa.

© JAAKKO I ISALO

 MEILLÄ VIIHDYT JA SYÖT HYVIN!

Happy Hours 
ma-pe 12:00-14:00

0,4 lll 2,50€

Aukiolojat: 
ma-to 12:00-24:00(02)

pe 12:00-02:00
la 10:00-02:00
su 10:00-22:00 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€

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222   

- Arkisin kotiruokalounas klo 10-16 9,80€ 
- La-su kotiruokalounas klo 11-17 11,50€

- Pizza buffet  iltaisin klo 17-21 8,50€ sis.0,5 limu
- Kotiinkuljetus

- Lastenleikkipaikka

Karaoke
pe - la 20.00 - 01.00.

Tervetuloa!

 ALE  PUB
 EKES’s
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Unto
Tango-orkesteri

Tule mukaan laulamaan!
ti 5.11. klo 17.30, vapaa pääsy

Kooste suomalaisia 
kokeellisia liikkuvan 

kuvan teoksia.
to 31.10. klo 18, 

vapaa pääsy

Ammattimuusikot esittävät 
tribuuttikonsertissa 40-vuotiaan 
klassikkolevyn livenä visuaalisin 
efektein. ke 6.11. klo 19, alk. 18 €

juhla 

Virvatulet ’13 

Moon  
of the 

Side 

a Tribute to Pink Floyd

Lasten Etnosoi! 

15-vuotisjuhlakonsertti. 
Suomalaisen tangon 
kaiho, melankolia ja 
intohimo soivat väkevinä!
ti 5.11. klo 19, alk. 17/14 €

 of
Erik Lindströmin säveltämiä jazziskelmiä uusina sovituksina. 
Laulusolistina Ida Juurinen, kapellimestarina Martti Vesala.
to 31.10. klo 15 ja 19, alk. 10/5 € 

Isänpäivän ohjelmaa koko perheelle – hauskoja työpajoja 
ja esityksiä. su 10.11. klo 13–16, vapaa pääsy

HOS Big Band: 

laulut

strööömiiin säääv lleltätätä iimiäää jjjazziiiskkkelllmiäiäiä ut

Monrepos
: 

onnrepos
Memories

Kino Kaiku:

Yhteis

Dark 

ssääänän ääpäpäiiivivääänän oohhjhjhjhj lllelelmmaIIIsIs

tiikerin 
hl

tPienen 

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

Lähimenot-palstalle voi 
lähettää Koillis-Helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
Etusijalla ovat maksut-
tomat 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 

ja Näkökulma (2007, 21 
min, K11) Malmitalo to 
7.11. klo 18. Vapaa pääsy 
Lasten Etnosoi! – 

Pienen tiikerin juhla

Konserttien ja työpajojen 
lisäksi ohjelmassa on tarjolla 
myös Pieni tiikeri -aiheista 
kasvomaalausta sekä askar-
telua. Malmitalo su 10.11. 
klo 13–16. 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
Puistolan MLL:n perhekahvila 

kokoontuu joka tiistai klo 
10–12 Tapulin leikkipuistossa, 
Moisiontie 18. Perhekahvilan 
ohjelman löytää Facebookista 
tykkäämällä MLL Puistola.

  PUKINMÄKI
Marttojen käsityökerho 

Pukinmäen Marttojen käsi-
työkerho kokoontuu taas! 
Virkataan Isoäidin neliöitä, 
sukkia tai lapasia ke 30.10. 
klo 18 kirjastossa. Opastusta 
tarjolla kädestä pitäen ja 
alusta alkaen! Kirjasto tarjoaa 
langat ja muut tekotarpeet. 
Varaa kolikkoja mukaan, sillä 
tapahtumassa voi tehdä 
lahjoituksen Nenäpäivän 
lipaskeräykseen.
Rosa Liksom kirjailija-

vieraana 

Finlandia-palkinnolla 2011 
palkittu Rosa Liksom saa-
puu kirjastoon kertomaan 
tuotannostaan ti 5.11. klo 
18. Mahdollisuus osallistua 
Nenäpäivän lipaskeräykseen.
Yleiskaavainfo

Helsingin kaupungin yleis-

kaavapäällikkö Rikhard 
Manninen esittelee uuden 
yleiskaavan tilannetta sekä sen 
vaikutuksia Pukinmäkeen ja 
Koillis-Helsinkiin. Tilaisuus on 
7.11. klo 18 Madetojan pal-
velutalolla, Madetojankuja 3. 
Tule vaikuttamaan! Kahvi-
tarjoilu. Järj. Pukinmäki-Seura ry
Lasten satutuokiot

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

senioreille

Aina ke 14–16 ja 16.30–
18.30. Paikalla Enter ry:n 
opastaja ja työväenopiston 
vertaisohjaaja. Aika varat-
tava etukäteen, joko p. 
09 3108 5072 tai paikan 
päällä kirjaston henkilö-
kunnalta. Vasta-alkajille ja 
pidemmälle ehtineille!
Valokuvia Pukinmäestä

Kotiseututyötä muuttuvissa 
maisemissa, eli Pukinmäki-
Seuran 35-vuotisvalokuva-
näyttely on esillä Pukinmäen 
kirjastossa. Nyt lisäksi 
nähtävillä itse juhlan valo-
kuvia.

  SILTAMÄKI 
Virkistystunti 

teekupposen ääressä 

entisille nuorille Siltamäen 
Nuorisoseura ry:n kerhoti-
lassa, Kiertotähdenpolku 2, 
ke klo 15–16. Teemat vaih-
televat, ke 30.10. neula-
huovutusta, ota mukaan 
piparkakkumuotti. 
Siltamäen Korttelitupa 

Tupa auki Siltamäen seura-
kuntakodilla ti ja pe klo 11–14 
os. Jousimiehentie 5.

  TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat 

ja Kotien Puolesta

Tiistaikerho klo 11.30–13.30. 
To klo 11–14 tuolijumppaa, 
tasapainon kehittämistä, 
sisä-boccia ja pelikah-
vila. Tapanilan Työväentalo, 
Sompiontie 4. Tarkempi 

Lähitiedossa 
on lähimenoja ja meininkiä.

ohjelma www.tapanilan.
elakkeensaajat.fi  

Tapanilan kirjasto

Satutunnit parittomilla vii-
koilla ke klo 9.30–10 kai-
kille 3–7-vuotiaille! 
Läksyhelpissä apua läksy-
jentekoon. Läksyhelppi joka 
viikko ti, ke ja to klo 13–15. 
Ohjelmassa on myös pie-
nimuotoista askartelua.
Vauvojen lorutuokiot 

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

Anu Salka, Minna Kangas, 
Pälvi Koskinen, Pia Pejcic 
29.10.–17.11. Galleria 
viileä punainen, Päivöläntie 20. 
Ti–pe 13–18, la–su 11–15. 
Pyhäinpäivänä 2.11. 
klo 11–15. Vapaa 
pääsy.

  TAPANINKYLÄ
Perhekahvila

Tervapääskyn leikkipuistossa 
kaikille avoin MLL.n perhe-
kahvila ma klo 10–11.30. 
Tule mukaan! Tarjoilu 
1,5 e / perhe. Ma 4.11. 
Isänpäiväkortin askartelua.

  TAPULIKAUPUNKI
Yleiskaavatilaisuus

To 31.10. klo 18 Tapuli-
kaupungin kirjastossa 
(Ajurinaukio 5). Keskustelua 
Helsingin yleiskaavasta. 
Suunnitelmia esittelevät kau-
punkisuunnitteluviraston 
yleiskaavapäällikkö Rikhard 
Manninen sekä täydennys-
rakentamisnäkökulman koor-
dinoinnista vastaava arkki-
tehti Essi Leino. Kahvitarjoilu. 
Järj: Tapulikaupunki-Seura 
ry ja Puistola-Seura ry.
Tapulin eläkeläiset

Kokoontuu joka toinen ma 
Tapulikaupungin nuorisota-
lolla, Ajurinaukio 5, 2 krs. klo 
10–12. Maanantai-kerhoon 
4.11. tulee Jorma Saloniemi 
esittelemään liukuesteitä ken-
kiin. Tarjoamme vihannes-
keittolounaan 6 e / jäsen.

  VIIKKI
Metsäkukkia ja vähän 

muutakin 

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

Tämän vuoden viimeinen 

Ravintolapäivä on 

parin viikon päästä. 

Malmin toimintakeskus 

osallistuu pop up 

-tapahtumaan avaamalla 

tiloihinsa senegalilaisen 

ravintolan.

Ompelukone kävi kuu-
mana viime viikolla, kun 
toimintakeskuksessa työs-
kentelevä Meissa Niang 
ompeli itselleen kokin vaat-
teita, joihin hänen on tar-
koitus pukeutua marras-
kuun 16. päivä.

Meissa Niang apureineen 
aikoo kokata pop up -ta-
pahtumaan senegalilaista 
ruokaa maksimissaan 120 
ennakkoilmoittautuneelle 
vieraalle. 

Nautinnon hetket eivät 
jää ruokailun varaan, sil-
lä jossain välissä Niang siir-
tää kauhan syrjään ja esittää 
ruokavieraille länsiafrikka-
laista livemusiikkia yhdessä 
Maarika Aution kanssa.

Laulava kokki pistää Malmilla 
pataan Senegalin ruokia

Meissa Niang itse on mo-
nessa liemessä keitetty muu-
sikko. Hän toimi 90-luvul-
la legendaarisen Hasse Walli 
& Asamaanin laulusolisti-
na ja on vaikuttanut myös 
Wallin perustamassa Piir-
paukessa.

Ravintolapäivä on tapah-
tuma, jolloin kuka tahansa 
voi perustaa ravintolan, ei-
kä siitä tarvitse tehdä viran-
omaisille ilmoituksia.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin toimintakeskus 
Goes Senegal 

la 16.11. klo 11–13 
ja 13.30–15.30. 

Pöytävaraukset ark. klo 9–15 
Kirkonkyläntie 2 tai 

puh. 09 310 58576 tai 
050 337 4375. 
Menu 8 e aik. ja 

5 e alle 7. v. lapsi, maksu 
toimintakeskukseen 

viim. 8.11. klo 15.

Meissa Niang aikoo loihtia keittiössä maafea ja 
mikatea.

PIRJO PIHLAJAMAA: 
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Lähitietoa 
tarvitaan aina.

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

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

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

� Eberspächer asennukset/myynti/huolto  � 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

huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.
Pyydä tarjous!

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

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

– 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.

YKSITYISTUNTEJA

Yksityistunteja
Tapaninvainiossa

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

rita.ahonen@sci.fi

HALUTAAN
OSTAA

Ostetaan 
liiketila 

Pohjois-Helsingistä 
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

Korjaamo-ompelimo

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

388 2996
www.noop.fi

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET 
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

Makoto Oy
Autojen lasit. Töillä 2v. takuu!

Rengastyöt 25€

Autojen sisäpesut
Maunulassa Suonotkontie 4 00630 Helsinki

Ota yhteyttä: 040 7351002

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

•• Peililiukuovet

TILITOIMISTOJA

Kaikki kirjanpito-
työt, palkat ja 

veroilmoitukset 
ym.

Puh. 389 4613
Mail ac@aclaurens.fi   

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

www.datamediatilit.fi 
Puh.
010 328 4881

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n
sääntömääräinen SYYSKOKOUS

Maanantaina 18.11.2013 klo 18.30 ja ASUKASILTA klo 19.00
Siltamäen Palvelukoti, Peltokyläntie 4 C, 00740 Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat, 
mm. talousarvio ja toimintasuunnitelma 2014.

Asukasillan aiheena on arkkitehti Johanna Mutasen katsaus  
alueemme tulevaisuuden näkymiin ja sen jälkeen käytävä keskustelu.

Tervetuloa mukaan toimimaan alueemme asukkaiden parhaaksi.

Kahvitarjoilu.

OSALLISTU - TOIMI - VAIKUTA

TAPAHTUMIA

PALVELUJA
TARJOTAAN

Pukinmäki-Seura ry:n
SYYSKOKOUS JA ASUKASILTA
Syyskokous ja asukasilta pidetään torstaina 
7.11.2013 klo 18.00 alkaen Madetojan palveluta-
lossa, Madetojankuja 3. 

Ennen kokousta pidettävässä yleisötilaisuudessa 
Helsingin kaupungin yleiskaavapäällikkö Rikhard 
Manninen esittelee tekeillä olevaa Helsingin kau-
pungin yleiskaavaa ja sen vaikutuksia Pukinmäkeen 
ja koko Koillis-Helsinkiin.

Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Tervetuloa!
- Johtokunta

Illan vieraaksi saapuu näyt-
telijä Marja-Leena Haapa-
nen, jonka aiheena ovat 
vuorovaikutustaidot ja 
ihmisten erilaisuus. Haapa-
sen mukaan vuorovaikutus 
on kuin joukkuepeli. Sitä ei 
kukaan voi yksin pelata. 
Ratkaisevat taidot vuoro-
vaikutustilanteissa ovat 
tilannetaju ja pelisilmä.

Naisten ilta päättyy eh-
toolliskirkkoon, jossa on 
mukana naiskuoro Toivon 
säteet.

Ohjelman ajaksi on jär-
jestetty maksuton lasten-
hoito välille 18.30–19.30, 
mukaan mahtuu 15 lasta. 
Ilmoittautuminen lasten-
hoitoon: Niina Alatalo, p. 
09 2340 4549, viimeistään 
1.11.

Myyjäisiin otetaan vas-
taan arpavoittoja, käsitöitä 
ja leivonnaisia, tuotto ohja-
taaneri hyväntekeväisyys-
kohteisiin. 

TL

Naistenilta 
ke 6.11. klo 17.30–20.30. 
Ilta alkaa keittopäivällisellä 

klo 17.30, hinta 4 e, lapsille 
ilmainen. Myyjäisistä voi ostaa 

arpoja, leivonnaisia ja käsi-
töitä, tuotto seurakuntapiirin 
eri hyväntekeväisyyskohtei-

siin. Pukinmäen srk-koti, 
Säterinportti 3.

Jo perinteeksi muodostu-
nut Lasten Etnosoi! valtaa 
isänpäivänä Malmitalon 
salit ja aulat. Tänä vuonna 
juhlitaan Pieni tiikeri -las-
tenlevyn julkistamista. 

Maailman musiikin kes-
kuksen tuottamalla ja julkai-
semalla levyllä seikkaillaan 
Afrikassa, Intiassa, Espan-
jassa, Turkissa ja Kuubassa. 
Levyn tiimoilta Lasten Et-
nosoi!: ssa nähdään runsas 
joukko levyn artisteja kon-
sertoimassa sekä pitämässä 
musiikki- ja tanssityöpajoja. 

Festivaalilla esiintyvät 
muun muassa värikkään 
rytmikästä musiikkikeitosta 
tarjoileva uusi lastenyhtye 

Pomppulinnan Kreivi, af-
rikkalaisen musiikin pariin 
vievä iloinen Pape ja Kasu-
mai sekä villiä tanssia ja lau-
lua tansanialaisittain esittä-
vä Pole Pole -duo. 

Konserttien ja työpajojen 
lisäksi ohjelmassa on tarjol-
la myös Pieni tiikeri -aiheis-
ta kasvomaalausta sekä as-
kartelua. Malmitalon kah-
vila sekä kirjasto ovat auki 
tapahtuman ajan.

TL

Lasten Etnosoi! 
Malmitalossa su 10.11. 

klo 13–16. Vapaa pääsy.

 Pienen tiikerin juhla

Pomppulinnan Kreivi 
esittää vauhdikasta 
musiikkia hauskoissa 
asuissa.

 Naisten ilta pureutuu erilaisuuteen
Ihmisten erilaisuus – ilo vai tragedia, on aiheena Pukinmäen seurakuntakodilla 

vietettävässä naisten illassa ensi keskiviikkona.
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Lähitieto 
kertoo 

lähiyritykset.

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

Ilmoitusvaraukset 
myyntipäällikkö Jussi Haapasaari, 

puh. 050 595 3233, 
jussihaapasaari@lahitieto.fi 

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuu osuus

25€

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

25 vuotta

Malmilla!

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Juhlan kunniaksi tarjoamme 
vuoden loppuun asti:

• tarkastus ja optg yht. 80€ 
(Kela-korvauksen jälk., 
norm. 108 €)

• hampaiden valkaisu 
Zoom-menetelmällä 350€ 
(norm. 450 €)

vuotta 
täyteen 

marraskuussa

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

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

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

Lyhyet Puolipitkä 
Pitkä 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

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

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni 

Ripsi- 
+ kulmavärjäys

85€

21€

Piristä
syksyäsi

hius-
käsittelyllä!

Pirjo Lös
P

syk

k

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

Varaudu juhlakauteen!
Kysy viimeisimmät tuulahdukset kampaajaltasi ja 

kokeile jotain uutta piristystä pimeyteen!
Varaa aikasi ajoissa kätevästi vaikka netistä

www.zois.fi  tai soittamalla 093515981
Terveisin Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Alex, Terhi, Sini ja Outi

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!

Uusi parturi-kampaaja Anja  
aloittanut liikkeessämme!

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki 

saloncaramel.fi

Leikkaukset -10 % (sis. pesu ja 
föönaus) 30.11.2013 saakka. 
Lisää tarjouksia:  
saloncaramel.fi

KAMPAAMOT JA PARTURIT

 Jalkojenhoito

 Yksilölliset tukipohjalliset

 Fysioterapia

 Lymfaterapia

 Hieronta
T (09) 351 1100

www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

HYVINVOINTI

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
- Fysioterapia

- Voice massage
- Akupunktio

- Lymfaterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki 
puh. 09-389 6304 

www.puistolanfysioterapia.com

Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen
Sari Sélen

TERVETULOA!
Kirkonkyläntie 3,

Malmi
P. 09 3855 878

JUHLAKAUSI
LÄHESTYY!

VALMISTAUDU AJOISSA,
VÄRI- JA PERMANENTTI-

PAKETEISTA

-20% ALENNUS
ark. klo 9- 15 välisenä aikana

tehdyistä töistä!

Muista myös lahjakortit!



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 2.11. SULJETTU, SU 12-18

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

Tammiston keittiö: ERÄ! Tuore
HIRVEN KOTLETTI

Tammiston keittiö: Maukas
METSÄSIENISALAATTI ja 
KYLMÄSAVULOHI-
SALAATTI

2295
Kg

1995
kg

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

Suomi

Tammiston keittiö: Paistovalmis
KIOVAN KANA
Suomi

Primula
JOULULIMPPU 
500 g
4,50 /kg

Rosamunda
UUNIPERUNA

225099

kg

VALIKOIMAA VAATIVILLE ASIAKKAILLE
K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTO

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,
www.facebook.com/KCMTammistoHINNAT VOIMASSA KE–PE 30.10.–1.11.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

19951795

699

kg
raj. 4 kg/tal.

kg
raj. 2 pkt/tal.

Korpelan suussa sulava
JOULUKINKKU 
500 g
viipaleina, 11,90 /kg

595
rs

kg kg

rs

kg

Hk 
KARJALANPAISTI 
500 g
7,90 /kg

Savuhovi tuoresuolattu
KALKKUNAFILEE 
n. 1 kg

395

995

2990

HK takuumurea naudan 
SISÄFILEE

kg

kplkg

Juhla Mokka 
KAHVI
500 g 5,00 /kg

5.-
HK naudan takuumurea 
SISÄ- ja PAAHTO-
PAISTI n. 1 kg
kokonainen

ERÄ! Tuore
LOHIFILEE
vac.pak. Norja

995

2 pkt
raj. 

1 erä/tal.

kg

KALAMESTARIN HERKUT:
Tuore suomalainen
TAIMEN
säävaraus

KIRJOLOHEN- 
MÄTI 

MUIKUN- 
MÄTI

4995
kg

1490
kg

8995
kg

Tuoreet, perinteiset
BLINIT perinteinen, 
peruna-purjo, punajuuri, 
pinaatti 3990

kg

3690

2690
kg

kg

KONJAKKILOHI- ja 
KYLMÄSAVULOHI-
SIIVUT 

Uunivalmiit
LOHITASKUT
kolme sipulia ja jokirapu- 
tuorejuustolla ja 
paholaisentasku


