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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  PT
Myydään 2 paritalohuoneistoa 
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna 
107 m². Rv 1977. Pihat länteen. 
Kauppa ja bussiyhteydet lähellä.
Hp. 235.000 €/huoneisto Suvitie 6

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

PUISTOLA   OKT
VUOKRATAAN

Vuokrataan omakotitalo 5 h, keit-
tiö, takkah., halli, saunaos, wc n. 
134 m². Vuokra 1750 € / kk
Mustanniemenrinne 8

PUISTOLA   OKT-TONTTI
Kadunvarsitontti 536 m², rak.oik. 
134 m² +  30 m² autosuoja / as. 
Saa rakentaa enint. 2 asuntoa.
Hp. 120.000 € Maamiehenkuja 2

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

Marian Konditoria Oy
Orakas 5, Heikinlaakso

Myymälä avoinna
ma - pe klo 6.00- 17.30

la klo 8.00-13.00

Tilaa meiltä
kauden juhlakakut!

Marian jauholeipomo avattu 
Malmin K-citymarketissa!

Juhlakakkuja 
alkaen 29,-

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

Puistola Okt 90m²/150m²
5-6h,k, 3xWc,kph+s, veranta. Vie-
hättävä vuonna 1929 valmistunut 
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 koti (rv.2005). Kytketty oma-
kotitalo, 3 asunnon yhtiö. Loistava 
pohjaratkaisu, ateljee-tyyppinen 
olohuone, takkahuone,  kaukoläm-
pö. Mh.587.000€. Karhusuontie 49 
B. Pertti Kanon/040-758 7596.

1110910
Tapaninvainio  Pt n.135 m²
3h,k,s,tkh,khh,vh. Viehättävä, 
uudenveroinen asunto. Korkea 
olohuone, tilava lasitettu kuisti, 
takkahuone, autokatos. Vesi-
kiertoinen lattialämmitys (kauko-
lämpö). Vapautuu nopeastikin. 
Mh.419.000€. Karhusuontie 75. 
Pertti Kanon/040-758 7596.

1110795

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  

Tapanila Pt 105,5m²
4h,k,s. Tapanilassa vuonna 2007 
valmistunut valoisa, moderni ja 
siistikuntoinen koti. Mh.418.000€. 
Hiisikuja 5 E. 
Kirsi-Marja Johansson/040-594 8231

1116325

Puistola Rt 85,5m²
3h,k,kph/s,erill. wc,vh,var. 
Vaaleasävyinen, siistikuntoinen 
päätyhuoneisto huippupaikalla! 
Upea saunaosasto, tilavat huoneet 
1-tasossa. Kaukolämpöyhtiö, 
edulliset asumiskustannukset. 
Mh.249.000€. Rukotie 4. 
Kai Lehtola/044-514 0164   

1114641
Pukinmäki Rt 83m²
3h,k,s. Perheystävällinen rivitalon 
päätyhuoneisto suositulla alueella. 
Koulut, päiväkoti ja muut palvelut 
lähietäisyydellä. Mh.255.000€. 
Kuismakuja 1. 
Jyrki Saulo/050-5850 500   

1114003
Pihlajamäki Kt 74m²
3h,k,kph,las.p. Läpitalon huoneisto 
lähellä kouluja, urheilukenttää ja 
juna-asemaa. Kph. juuri remontoi-
tu. Mh. 176.000€. 
Rapakivenkuja 2. 
Tomi Suvinen/044-335 5135

1116238

Tapaninvainio Kt 45,5 m²
2h,k,sauna,parveke. Nopeasti 
vapautuva 2. kerroksen kaksio 
hyvällä rauhallisella paikalla. 
Mh.168.000€. 
Kuhankeittäjäntie 26 D.
 Tero Laurila/0400-600 359

1116057

Pukinmäki Kt 70m²
3h, k,s. Kodikas, hyväkuntoinen 
läpitalon huoneisto hyvässä yh-
tiössä. Keittiö vastaremontoitu ja 
lasitettu parveke toimii hienosti toi-
sena olohuoneena. Mh.198.000€. 
Eskolantie 12-14. 
Jyrki Saulo/050 5850 500

1116253

Heikinlaakso  toimisto 130m²
4h,k, saunatilat, keittiö, wc-tilat, 
varasto. Vuokralle tarjotaan hyvä-
kuntoinen heti vapaa toimistohuo-
neisto hyvältä paikalta. Vuokra: 
1.300 euroa/kk. Sienitie 18. 
Tero Laurila/0400-600 359 

1115206

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kutsu meidät kylään.

Matti Siltanen
040 670 6250

Harri Sallankivi
0400 630 848

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila
045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Noora Laaksonen
046 646 0712

Asta Lindroos 
045 277 6154

KERROSTALOT

Helsinki Siltamäki KT 27,5 m2

1h, kk, kph, lasit.parv. 
Toimiva ja hyväkuntoinen yksiö joka 
sijaitsee rauhallisella paikalla. 
Huoneistossa on remontoitu pintoja 
sekä osittain keittiö. 
Paljon säilytystilaa. Hyvä  taloyhtiö, 
omalla tontilla. Tilaisuus ensiasun-
noksi  tai sijoittajalle. 
Loistavat liikenneyhteydet. 
Monipuoliset liikunta- ja ulkoilumah-
dollisuudet lisäävät asuinviihtyvyyttä. 
Kaksostentie 6 . 
Mh. 115.000€. 
Tied. P. 040 577 7269 Ylen, 
Extra Kodit  

9445784

Helsinki Tapanila LT     57,5m2
TARJOUSKAUPPA
2h, k, s. Tapanilan idyllisen torin 
laidalla, erinomaisessa kunnossa 
oleva saunallinen kaksio. Huoneisto 
täydellisesti remontoitu ja suojaisa 
lasitettu parveke antaa lisätilaa ja 
mukavuutta asumiseen.
Päivöläntie 31. Mh. 199.000€. 
Tied. P. 045 359 7727 Kuikka, 
Hyvät Kodit

9610482

Helsinki Pihlajamäki  KT 99,5m2

TARJOUSKAUPPA
4h, k, kph, 2xvh, lasit parv. 
Persoonallinen,  valoisa läpitalon 
perheasunto, avarilla ja vehreillä nä-
kymillä. Kaikissa kolmessa tilavassa 
makuuhuoneessa on runsaasti säi-
lytystilaa. Keittiötä ja pintoja on re-
montoitu viime vuosina.  Ala- ja ylä-
koulu sekä päiväkodit  lähellä. Hyvät  
liikenneyhteydet,  bussipysäkit talon 
edessä.  Malmin  ja Pihlajamäen mo-
nipuoliset palvelut lähellä. 
Rapakivenkuja 1. Mh. 168.000€. 
Tied. P. 040 577 7269 Ylen, 
Extra Kodit

9466536

Helsinki, Siltamäki KT     128,5m2

5-6h, k, rt, kph, vh, parv. Persoo-
nallinen, iso  valoisa perheasunto. 
Kaikissa neljässä tilavassa makuu-
huoneessa on runsaasti säilytystilaa. 
Parveke länteen. Keittiö remontoitu 
-08. Koulu sekä päiväkodit lähellä.  
Hyvä  taloyhtiö, omalla tontilla. Lois-
tavat liikenneyhteydet. Kauriintie 3. 
Mh. 199.000€. 
Tied. P. 040 577 7269 Ylen, Extra 
Kodit 

989491

RIVI- JA PARITALOT

Helsinki Tapanila PT      90m2

3-4h, k, s, tornih, takkah, khh, 3xe-
ril. wc. Uniikki  puuparitalo vanhan 
Tapanilan sydämessä. Sisääntulo-
kerroksessa valoisa oh, keittiö, ruo-
kailutila erill. wc ja käynti terassille. 
Yläkerrassa 2x mh, tornihuone, halli 
ja erill. wc. Alakerrassa takkahuone, 
khh, pukuhuone, saunaosasto ja erill. 
wc. Etupihalla sisääntulon yhteydes-
sä on autopaikka ja varasto. Edulli-
nen vastike. Harvoin tarjolla. Hiiden-
kiventie 22. Mh. 409.000€. Tied. P. 
040 577 7269 Ylen, Extra Kodit

9995997
OMAKOTITALOT
Helsinki Tapaninkylä     106m2  
5h, k, s, 2xkuisti, parv 2xerill wc, 
autokatoa, varasto.  Rauhallisella 
ja halutulla pientaloalueella lap-
siperheen unelmatalo vanhan 
Tapaninkylän sydämessä. Sisään-
tulokerroksessa lasitettu veranta, 
valoisa olohuone, jossa on korkeutta 
yli viisi metriä, keittiö, makuuhuone, 
s-osasto ja erill.wc, sekä katettu 
kuisti, josta käynti hyvin hoidetulle 
puutarhapihalle. Yläkerrassa 3x 
mh  parv ja erll kph.  Kuntotutkimus 
tehty 20.9.2013! Takalantie 20. Mh. 
392.000€. Tied. 
P. 040 577 7269 Ylen, Extra Kodit 

9580754Toni Ylen
Yrittäjä

040 577 7269  

Pertti Kuikka
Yrittäjä, Lkv Ked
045 359 7727

Sirpa Raussi
044 076 0618 

Eija Hellströmu
Yrittäjä

045 356 9270

Mirka ja muut
poistivat ankean
alikulkukäytävän.
Sivu 3
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 Pääkirjoitus

Partavedet, tohvelit ja dekkarit tekevät tällä 
viikolla kauppansa lapsiperheiden valmistautu-
essa viettämään isänpäivää. Kortteja on askar-
reltu ahkerasti ja pohdittu, miten isää voisi ilah-
duttaa. Hemmottelisiko isää laittamalla juuri 
sellaista ruokaa, josta hän pitää, vaikka se ei 
muun perheen lempiruokaa olisikaan? Tai 
antaisiko hänen kerrankin katsoa rauhassa 
uutiset, urheilutulokset tai muun mieleisen 
ohjelman, vaikka toiselta kanavalta tulisi mui-
den perheenjäsenten mielestä mielenkiintoisem-
paa katsottavaa. 

Yhdessä voi myös tehdä jotain sellaista, mi-
kä on erityisesti isän mieleen. Käydä vaikkapa 
keilaamassa. Yksi yksinkertainen keino on ot-
taa kaulasta kiinni, halata ja kertoa isän olevan 
tärkeä ihminen. Jokainen ihminen kuulee mie-
lellään olevansa tärkeä ja tarpeellinen. 

Paitsi perheenisät, myös muunlaiset isähah-
mot ovat tärkeitä. Yksinhuoltajaperheiden 
pojille vapaaehtoiset mieskaverit ovat merkittä-
viä miehenmalleja ja turvallista seuraa sellaisis-
sa harrastuksissa ja toiminnoissa, joihin äidin 
kanssa ei tulisi mentyä. Joillakin miehenmallia 
on antamassa isoisä tai eno, mutta kaikille sitä 
ei omasta takaa löydy. Silloin harrastukset, jois-
sa ohjaajana on mies, ovat todella tärkeitä. 

Aina eivät urheiluseurojen valmentajat tai 
kerhojen vetäjät tule ajatelleeksi sitä, että saat-
tavat olla ainoa miespuolinen aikuinen vaikut-

tamassa lapsen kehitykseen ja kasvamiseen ih-
misenä. 

Perheen lisäksi isiä on myös erilaisilla hank-
keilla ja ideoilla. Monia hyviä asioita ei olisi 
syntynyt, ellei joku ”isä” tai ”äiti” olisi hankki-
nut julkisuutta ajatukselleen ja saanut ajettua 
sitä eteenpäin. Yksi tärkeä sellainen Koillisen 
näkökulmasta on se, että alueen yrittäjäjärjestöt 
otetaan mukaan Malmin alueen kehittämiseen. 
Tästä teki Kauko Koskinen ehdotuksen. 

Vastaavanlaisia isiä on monella asialla vanho-
jen rakennusten ja miljöiden suojelusta uusien 
harrastuspaikkojen rakentamiseen. Ehdotusten 
eteenpäin vieminen vaatii toisinaan paljon us-
kallusta, rohkeutta ja vahvaa uskoa. Mutta se 
voi myös kantaa hedelmää, synnyttää sellaista 
hyvää, mikä muistetaan vielä pitkään. Sellainen 
on muun muassa Koillis-Helsingin oma paikal-
lislehti, jonka Hemppa Laaksonen perus-
ti reilut kolmekymmentä vuotta sit-
ten MaTaPuPu-nimisenä. Sitä 
seurasi Koillis-Helsingin Lä-
hisanomat ja nyt tämä Lähi-
tieto. Kaikki saman isän ai-
kaansaannoksia. Hieno idea 
ja hyvä kasvatus on kanta-
nut hedelmää!

Teija Loponen

Isiä tarvitaan
Su 10.11. klo 14-18

Isänpäivänä 
keilaamaan!

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki 

Hohtokeilauksen 

ratatunti 20 €
Hinta sis. kenkävuokran.

Radalla max 4 henkilöä. 

(09) 3507 077
mosabowling.fi

JOULUKAMPANJAT ALKOIVAT!
KATSO: www.keittiomaailma.fi

TULE TUTUSTUMAAN VANTAAN 
SUURIMPAAN TÄYDEN PALVELUN 
KEITTIÖMYYMÄLÄÄN. 
SUUNNITTELIJAMME JA ASENTA-
JAMME TOTEUTTAVAT KEITTIÖ-
REMONTTISI YKSILÖLLISESTI JA 
VAIVATTOMASTI. 

TERVETULOA KEITTIÖREMONTTI-INFOON! LA 9.11. KLO 12.00

VANTAA Tammisto, Valimotie 18  Puh. 010 219 3600  MA-PE 10-18, LA 10-15

www.kukkahuonekastanja.fi
Puh. 09-345 2330

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

Tervetuloa!

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

Avoinna isänpäivä-viikolla
ark. 10-18, la 9-15 ja su 10-14
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Helsingin kaupungin 
asuntotuotantotoimisto Att 
hakee poikkeuslupaa, jolla 
voi ylittää sallitun raken-
nusoikeuden.

Lisäksi autopaikkoja ha-
lutaan sijoittaa rakennuk-
sen ensimmäisen kerroksen 
ulkopuolelle ja suurin sal-
littu kerrosala ylittää parvi-
kerroksella. Parvikerros on 
suunnitteilla kahteen asun-
toon, jotka sijaitsevat poh-
joispäädyn viidennessä ker-
roksessa.

Att perustelee poikkeami-
sia sillä, että kohdetta ei ny-
kyisillä suunnitelmilla voida 
kustannussyistä toteuttaa. 
Naapurusto ei ole vastusta-
nut muutoksia.

Rakennus tulee kahdelle 
eri tontille, mutta hakemuk-
sessa sitä katsotaan yhte-
nä kokonaisuutena. Kerros-
alaa on 2 700 neliömetriä. 
Kerrosluku vaihtelee kah-
desta viiteen.

Pirjo Pihlajamaa
Pihlajamäentielle näkyvä rakennuspaikka on 
harmittanut asukkaita, koska siitä tuli luvaton 
kaatopaikka, jonka siivous kesti pitkään.

PIRJO PIHLAJAMAA
Johtokiventien piirustuksia muutettu
  Pihlajamäki

Osoitteeseen 
Johtokiventie 1a 
ja 1b nousevan 
kaupungin 
kerrostalon 
suunnitelmia on 
muutettu syksyllä 
2012 myönnetyn 
rakennusluvan 
mukaisista 
suunnitelmista.

Mitä haluat 
Malmitalolta?
Helsingin kulttuurikeskuksen 
palveluista on menossa 
asiakastyytyväisyyskysely.

Netissä olevan kyselyn avulla 
kartoitetaan asiakkaiden 
kokemuksia kulttuurikeskuk-
sen ylläpitämien talojen palve-
luista; mikä niistä toimii ja 
missä on kehitettävää.

Kyselyyn löytyy linkki Malmi-
talon sivuilta www.malmitalo.fi  
ja siihen voi vastata 15.11.2013 
asti suomeksi, ruotsiksi tai 
englanniksi. PP

Tunnelitaide piristää 
aseman ohikulkijoita

– Tästä tuli aika kiva. Työ 
sopii tänne hyvin. Se piris-
tää tunnelmaa. Aiemmin 
tunnelissa oli aika ankea 
kulkea, arvioi yksi nuorista 
taiteilijoista, Mirka Sanden 
Pukinmäen peruskoulun 
8C-luokalta.

Hänen koulunsa valinnai-
sen kuvataiteen 28 oppilas-
ta ja Huikan eli Helsingin 
Uuden yhteiskoulun lukion 
1. vuosikurssin 20 oppilasta 
pääsivät mukaan projektiin, 
jonka päämääränä oli ali-
kulkukäytävän elävöittämi-
nen. Idea siihen tuli vuoden 
2011 turvallisuuskävelyllä.

Teoksen nimi on Kohtaa-
misia rautatieasemalla. Sii-
nä esiintyy erilaisia henkilö-
hahmoja, jotka kohtaavat 
toisensa ohimennen asemal-
le pysähtyneen junan edes-
sä.

Osa taiteilijoista voi löy-
tää teoksesta myös itsensä. 
He ovat valokuvanneet toi-
siaan ja ikuistaneet hahmon-
sa teokseen. Mirka Sanden 
päätyi piirtämään raskaana 
olevan naisen hahmon.

Koko projektin rahoituk-
sesta vastasi pääosin Helsin-
gin kaupungin lähiöprojek-
ti. Mukana ovat olleet aktii-
visesti myös Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto, 
Liikennevirasto ja VR.

– Aivan alussa vaikein-
ta oli selvittää, kuka tästä 
alikulkukäytävästä vastaa, 

  Pukinmäki
Eskolantien alikulkukäytävässä voi 
tehdä nyt muutakin kuin laskea 
tiilenpäitä. Alueen koululaiset ovat 
tehneet tunnelin seinälle mieliä 
kohottavaa ympäristötaidetta.

Kuvassa osa Kohtaamisia rautatieasemalla -teoksen tekijöistä.

PIRJO PIHLAJAMAA

lä vastuuhenkilöt selvisivät 
ja tunnelitaiteen tekoluvat 
saatiin kuntoon.

– Taide on ollut tärkeä 
ihmisen ajan vangitsija. Ny-
kyisin monien ihmisten jät-
tämien viestien kesto on 
melko lyhyt. Teksti- ja kuva-
viestit painuvat nopeasti 

unholaan. Klassisena esi-
merkkinä voimme miettiä 
jotakin päinvastaista. Luo-
lamaalaukset olivat tuhan-
sia vuosia sitten tekijöiden-
sä merkintöjä. Ne ovat kui-
tenkin olleet niin pysyviä, 
että meidänkin sukupol-
vemme ovat voineet niihin 
tutustua, pohti taideteoksen 
avajaisissa viime keskiviik-
kona puhunut Huikan reh-
tori Tero Matkaniemi.

Pirjo Pihlajamaa

kertoo kuvataideopettaja 
Kati Piehl Pukinmäen pe-
ruskoulusta.

Huikan kuvataideopetta-
ja Paula Miettisen sitkeydel-

Teoksen avajaisissa 
rehtori Tero Matkaniemi 
kuljetti kuulijoita 
luolamaalausten luo.
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Radan päällä olevan joukkoliikenneterminaalin 
käyttö tulee lähivuosina kasvamaan, joten sen laajen-
taminen ja muokkaaminen nykyistä toimivammaksi 
on hyvä. Seura toivoo samalla parannusta nyt hanka-
liin kaartuviin jalkakäytäviin ja odotusseisakkeiden 
suojaamattomuuteen. Ihannetila tulevaisuudessa 
olisi, jos myös junalaiturialue saataisiin katettua, 
jolloin keskelle Malmia syntyisi helppokulkuinen eri 
palvelut ja toiminnot yhdistävä alue.

Korkea rakennus Latokartanontie 2 tontille sekä 
Latokartanontie 5 tontille suunniteltu uudisraken-
nus ovat kannatettavia, mutta niiden tulee sopia 
ulkoasultaan läheisiin rakennuksiin. Mahdollisessa 
asuntorakentamisessa Malmin asematie 5:n tontille 
on huomioitava pysäköintipaikkojen riittävyys, 
todetaan lausunnossa.

Vanhan aseman suojelun lisäksi Longinojan ym-
päristössä on Latokartanontien mo lemmin puolin, 
osin asemakaa va-alueen ulkopuolella, kymmenkunta 
vanhaa, yli 100-vuotiasta Malmin maatilahistoriaan 
liittyvää rakennusta. Tätä kokonaisuutta tulee seuran 
mukaan vaalia ja huolehtia rakennusten arvokkaasta 
entisöinnistä. Pakettiin kuuluvat myös Longinojan 
laakson peltoalueen lähivirkistysalue ja Longinojan 
ranta-alueet Latokartanontien molemmin puolin. 
Vilppulantien ja Tattariharjuntien välinen tärkeä 
kevyen liikenteen teiden verkosto, jolla alue yhdistyy 
saumattomasti Helsingin kevytliikennesuoniin, tulee 
säilyttää niin ulkoilu- kuin työmatkakäytössä. Erityi-
sen tärkeää on, että Hietakummun ala-asteen pienille 
koululaisille taataan edelleen turvallinen koulutie. 

Seura ei kannata Paavolantien varteen tulevia 
pientaloja, vaan uskoo, että Vilppulantieltä lähtevän 
kävelytien kehittäminen kävelybulevardityyppiseksi 
hoidetuksi viherväyläksi, joka yhdistyisi Malmin 
historiallisiin rakennuksiin, olisi Malmin moni-
kerroksisen historian ja tulevaisuuden kannalta 
arvokkaampi ja kestävämpi ratkaisu kuin muutaman 
talon sijoittaminen alueelle. Samoin Malmi-Seura 
toivoo sekä kampusalueen että laajan erilaisten 
liikuntamahdollisuuksien keskittymän kehittämistä 
edelleen toimivammiksi kokonaisuuksiksi.

Teija Loponen

Malmi-Seura 
rauhoittaisi kävelytien 
Malmi-Seura on lähettänyt 
kaupunkisuunnitteluvirastolle lausuntonsa 
Latokartanontien kaavamuutosalueesta. 
Suunnitelmaehdotus nähdään pääosin 
kannatettavana.

TEIJA LOPONEN

Malmi-Seura toivoo vanhojen rakennusten 
vaalimista ja arvokasta entisöintiä.

Viikin Latokartanon vieressä Kivikontien, Kivikonkaaren ja Ke-
hä I:n risteysalueella Helsingin kaupungin rakennusvirasto ra-
kentaa Kivikon liittymää.

Työmaalla louhitaan ja räjäytetään kalliota. Siksi arkisin kel-
lo 10–14 Kehä I:n liikenne pysäytetään ajoittain enimmillään 
kahdeksaksi minuutiksi.

Kehä I:n eritasoliittymä rakennetaan kahdessa vaihees-
sa Helsingin kaupungin ja valtion Liikenneviraston yhteistyö-
hankkeena.

Lisäksi Kehä I:n pohjoispuolella rakennetaan meluestettä. 
Rakennettavien listalle kuuluu myös meluesteen eteläpuolel-
le tuleva eritasoliittymän ramppi.

Lähistölle on parhaillaan nousemassa myös lisää asunto-
ja. PP

Viikin itärajalla voi paukkua
  Latokartano

Ensi vuoden yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,80, vakituis-
ten asuinrakennusten veroprosentti 0,32 ja rakentamattoman 
rakennuspaikan veroprosentti 1,80.

Rakentamattoman rakennuspaikan vero ei koske tonttia, 
jonka koko rakennusoikeutta ei ole käytetty, jos tontin omista-
ja asuu tontille tehdyssä talossa vakituisesti.

Esitys vaatii vielä kaupunginvaltuuston hyväksynnän.
Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnol-

le viimeistään marraskuun 14. päivänä.
Rakentamattoman rakennuspaikan verotus saattaa nousta, 

mikäli eduskunta päättää, että asiaa koskeva lakiesitys astuu 
voimaan jo vuonna 2014. Toteutuessaan lakimuutos kartuttai-
si Helsingin kassaa 600 000 eurolla. PP

Vouti armahtaa vielä osittain 
rakentamatonta tonttia

Rattijuoppo vaaransi 
liikennettä
  Töyrynummi

Humalainen kuljettaja karautti päin liikenteenjakajaa Suutari-
lantien ja Yrttimaantien risteyksessä lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä kello 01.50. Liikenteenjakajan kaistaopastinpyl-
väs katkesi törmäyksen voimasta. Auton etuosa meni aivan 
ryttyyn ja turvatyynyt laukesivat. Auton matka päättyi jalkakäy-
tävälle.

Kuskina oli rintakehänsä loukannut mies, 25, joka kertoi po-
liisille olevansa kotimatkalla. Samaan aikaan lähistöllä liikku-
neet silminnäkijät todistivat poliisille, että autossa ei ollut mui-
ta. Mies puhalsi yli törkeän rattijuopumuksen rajan, menetti 
välittömästi ajokorttinsa ja joutui ambulanssin kyydissä sai-
raalaan. PP

  Ala-Malmi
Malmin messuilla kävi ilmi, että kaupunkisuunnitteluvirastossa suotaisiin 
Latokartanontien varren näkymässä olevan jotain muuta kuin suuri 
pysäköintialue. Asemakaavamuutokseen merkitty alue pitää sisällään Helmi 
Liiketalousopiston vuokraaman noin 120 auton parkkipaikan.

TEIJA LOPONEN

Säilyvätkö pysäköintipaikat jatkossakin aivan tien varressa, vai sijoitetaanko siihen asuintaloja? 
Asemakaavamuutoksessa pohditaan erilaisia vaihtoehtoja.

Helmi Liiketalousopiston 
rehtori Juha Ojajärvi pitää 
erinomaisena asiana, että 
Malmin aluetta kehitetään, 
mutta muistuttaa, että 
vuokrasopimus pysäköinti-
alueesta on voimassa vuo-
teen 2040.

Arkkitehti Elias Rainio 
kaupunkisuunnitteluviras-
tosta kertoo, että kaava-
muutosalueen suunnittelu 
on vasta käynnistymässä. 
Pysäköintialueen mahdolli-
sista järjestelyistä ja kehittä-
mismahdollisuuksista neu-
votellaan aluksi Helmi Lii-
ketalousopiston edustajien 
kanssa.

Uudistettavaksi asema-
kaava-alueeksi on ehdotet-
tu aluetta, joka sivuaa noin 
2000 oppilaan koulukiin-
teistöä, jonka omistaa Hel-
mi Liiketalousopisto Oy. 

Koulun urheilutalo Hel-
mi Center on kaikki illat ja 
viikonloput aktiivisessa ur-
heiluseurakäytössä. Liike-

talousopiston rehtori huo-
mauttaa, että asemakaavan 
muutoksessa on opiskeli-
joiden saapuminen koulul-
le niin jalankulkijoiden kuin 
autoilijoidenkin osalta jär-
jestettävä turvallisella ja su-
juvalla tavalla.

– Asemakaavatyössä tul-
laan etsimään korvaava jär-
jestely, jos nykyisen park-
kipaikan käyttötarkoitus 
muuttuu. Tarvittavien muu-
tosten yhtäaikaisen toteut-
tamisen vuoksi on mah-
dollista, että Helmi Liike-
talousopisto pyytää oman 
koulukiinteistönsä alueen 
liittämistä osaksi asemakaa-
van muutos aluetta, Ojajärvi 
toteaa.

Helmi Liiketalousopiston 
kantana on myös, että kiin-
teistön etelä- ja itäpuolella 
oleva Longinojan alue tulee 
säilyttää malmilaisten vir-
kistysalueena ja henkireikä-
nä. Aluetta on kuitenkin 

syytä kehittää edelleen sekä 
siistiä puistomaisemmaksi. 

Yleiskaavan suunnittelus-
sa on Ojajärven mukaan 
hyvä huomioida, että noin 
500 metrin säteellä Helmi 
Liiketalousopistosta katsot-
tuna on myös muita suuria 
ammatillisia oppilaitoksia. 
Yhteensä alueen opiskelija-
määrä on 3000–4000, eli se 
on yksi suurimmista helsin-
kiläisistä opiskelijakeskitty-
mistä. 

– Longinojan alueen ke-
hittäminen olisikin perus-
teltua nivoa yhteen opiske-
lijakampuksen kokonaisuu-
den kehittämisen kanssa. 
Toinen pohtimisen arvoi-
nen näkökulma Longinojan 
puistoalueen kehittämisek-
si voisi pohjautua siihen, et-
tä kun piirretään noin 500 
metrin säde Helmi Liiketa-
lousopiston ympärille, saa-
daan ympyrän sisälle mah-
tumaan mm. uimahalli, jää-
halli, golfhalli, suuri Helmi 

Centerin sisäpelikenttä, 
squashalli, kuntosaleja ja 
erinomaisia jalkapallokent-
tiä, pohtii rehtori.

Elias Rainio lupaa, että 
Longinojan alueen liikunta-
puistoissa pyritään jatkossa-
kin järjestämään monipuo-
lisia liikuntapalveluja. 

– Myös Longinojan vir-
kistyskäyttöä halutaan ak-
tivoida. Uuden asumisen si-
joittamista tullaan jatkossa 
tutkimaan ainakin Latokar-
tanontien ja Vanhan Helsin-
gintien varsille, kertoo Rai-
nio.

Teija Loponen

Yhteensä alueen 
opiskelijamäärä 
on 3000– 4000, 

eli se on yksi 
suurimmista 

helsinkiläisistä 
opiskelija-

keskittymistä.

Liiketalousopisto 
tarvitsee parkkitilaa
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  Lähitieto. Siitä ihmiset tykkää!

Tarjoukset K-Plussa-kortilla 30.11.2013 asti.
Ei voida yhdistää muihin etuihin tai tarjouksiin.

KOOKENKÄ MALMI
puh 050 5763550
ma-pe 9-20, la 10-17

www.kookenka.fi

Hanki nyt vuosimaksuton 
K-Plussa MasterCard

Täytä hakemus osoitteessa 
www.uusikortti.fi

Parasta jaloillesi –
tyylistä tinkimättä

Hinta ilman 
K-Plussa-ko-
rttia 99,90

Etu K-Plussa-kortilla

-20%AGASSI
Miehille

K-Plussa-kortilla marraskuussa. Lisää K-Plussa-tarjouksia www.kookenka.fi

Hinta ilman 
K-Plussa-
korttia 109,-

Etu K-Plussa-kortilla

-26%CAMIECAMIE
Naisille

,

7990
korttia

aisille

7990

AGAS
Miehille

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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 
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Kuntoutus-Karppisen 
toiminta on jo kymmenkun-
ta vuotta levännyt Karppi-
sen poikien, Harrin ja Rei-
jon harteilla. Isä Hannes on 
kuitenkin tehnyt yrityksessä 
yhä töitä, vähän lisäajalla, 
kuten hän itse kuvailee, sillä 
ikää on mittarissa jo 75 
vuotta.

– Urastani voisi sanoa, et-
tä lähdin seuraamaan mum-
moni jalanjälkiä, vaikka 
hän kuolikin ollessani vas-
ta 6-vuotias. Mummo oli 
kansanparannuksen uran-
uurtajia, hän auttoi ihmisiä 
yli 50 vuotta ja häntä haet-
tiin apuun jopa satojen kilo-
metrien päästä, tietää Han-
nes Karppinen.

Karppinen ei aloittanut 
työuraansa ihmisten kun-
touttajana, vaan toimi työn-
johtajana Arabian tehtailla.

– Siinä vaiheessa kun tu-
li paha lama ja tehtäväkseni 
annettiin kahden osaston ih-
misten saneeraaminen ulos, 
päätin lopettaa. Olin jo sil-
loin antanut pitkään pääasi-
assa urheilijoille manuaalis-
ta hoitoa selkä- ja käsikipui-
hin ja päätin paneutua alal-
le syvällisemmin. Tuolloin ei 
vielä ollut olemassa koulu-
tusta kiropraktikoksi, nap-
rapaatiksi tai osteopaatik-
si, heitä ryhdyttiin koulutta-

Hannes Karppinen 
seurasi mummonsa jälkiä
Malmilla 
kolmisenkymmentä 
vuotta yritystään 
pyörittänyt, mutta 
jo paljon kauemmin 
ihmisiä ja eläimiä 
parantanut Hannes 
Karppinen jätti 
asiakkailleen 
hyvästejä lokakuun 
lopulla.

maan vasta 80-luvulla. Mi-
nulla on aina ollut hyvinä 
yhteistyökumppaneina lää-
käreitä, jotka ovat minua 
opastaneet ja yhdessä olem-
me alaa vieneet eteenpäin. 
Lääkärit lähettävät potilai-
taan meille autettaviksi ja 
tarpeen mukaan me lähe-
tämme asiakkaitamme lää-
kärien tutkittavaksi, Han-
nes kertoilee.

Karppisen työhuoneen 
seiniä ovat koristaneet mie-
hen käsittelyssä hyvän avun 
saaneiden julkkisten kiitos-
kuvat. Joukossa on myös 

eläinten kuvia.
– Ihmisillä ja eläimillä voi 

olla hyvin samanlaisia vai-
voja. Yhden kilpahevosen 
kuntoutin niin, että se voit-
ti seuraavat kisat. Koirille 
meillä on ollut tiistaisin oma 
hoitoilta, paljastaa Hannes 
Karppinen.

Hannes Karppinen tunne-
taan myös lukuisista laiva-
seminaareista.

– Koetan jakaa oppimaa-
ni tietoa eteenpäin, ihmis-
ten auttamisestahan täs-
sä on kyse. Laivaseminaa-

reissa olen muun muassa 
opastanut, ettei pidä sokais-
tua oman hoitonsa suhteen. 
Lääkkeet eivät aina ole rat-
kaisu, ne vievät kivun, mut-
ta eivät välttämättä poista 
itse ongelmaa. Ravinto-oh-
jeet vaihtelevat myös jatku-
vasti, kun uusi idea nousee 
esille, vanha kumotaan. 
Monipuolinen ruokavalio 
on kuitenkin aina hyväksi. 
Lihavuus ei mielestäni ole 
mikään suurin terveysongel-
mien aiheuttaja, samoja vai-
voja voi olla tikunlaihoilla-
kin, Karppinen muistuttaa.

– Ravinto, liikunta ja lepo, 
kaikkia niitä oikeassa suh-
teessa, niin pysyy kunnossa. 
Istua ei pitäisi pitkään, eikä 
missään nimessä liian peh-
meällä alustalla.

Luentoja Karppinen on 
käynyt pitämässä Ruotsis-
sa, Espanjassa ja Australias-
sa. Kiinassa hän on käynyt 
useamman kerran opinto-
matkoilla. 

Karppinen on koonnut 
tietämystään myös kansi-
en väliin. Ensimmäinen kir-
ja oli nimeltään Selän vii-
saus, siinä olivat kirjoitta-
jina myös Antti Heikkilä 
ja Matti Saari. Parantajan 
tie -kirjassa Karppinen ker-
too elämästään ja opeistaan 
ja viimeisimmän teoksen 
Mestariparantajat – kan-
sanparannus arvoon toi-
sena kirjoittana on Osmo 
Hänninen.

Nyt vapaalle jäätyään 
Hannes Karppinen aikoo 
lenkkeillä, käydä mökillä ja 
kenties ryhtyä taas kirjoitta-
maan. Energiaa ja kuntoa 
riittää yhä monenlaiseen te-
kemiseen.

Teija Loponen

Harri ja Reijo Karppinen jatkavat isänsä Hanneksen jalanjälkiä Kuntoutus-Karppisen johdossa.

• Helsingin Vuoden 
Yrittäjä 1997 (yhdessä 
vaimo Irjan kanssa)

• Suomen Yrittäjien 
kultainen Yrittäjäristi 
1998

• Mestariparantaja 2000
• Suomen Valkoisen 

Ruusun Ritarikunnan 
Ansioristi 2005

• Suomen Yrittäjien 
Timanttiristi 2007

PALKITTU KARPPINEN

TEIJA LOPONEN

”Minulla on 
aina ollut hyvinä 

yhteistyö-
kumppaneina 

lääkäreitä, jotka 
ovat minua 

opastaneet ja 
yhdessä olemme 

alaa vieneet 
eteenpäin.”

HANNES
KARPPINEN

+32°C
JOKA PÄIVÄ

Sukella seikkailuun – flamingospa.fi

Tällä arvokupongilla viiden 
euron alennus lapsen 
tai aikuisen Vesipuiston 
sisäänpääsystä

Lähitieto-lehden lukijaetu

Flamingo Spa / Tasetie 8, Vantaa / sales@flamingospa.fi / p. 020 7785 201

1 henkilö/kuponki. Tarjous voimassa 28.11.2013 asti.

5€
Leikkaa irti
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massa 

-SU
11.2013

Löydät meidät 
myös Facebookista

95 9 
Kalamestariltamme 
OMAN SAVUSTAMON 
SAVUSIIKA

kg

90 25 kg

Lihamestariltamme 
”NAAPURIN NÖYRYYTYS”
-PIHVI naudan ulkofileestä 
Suomi 

Lihamestariltamme 
HIRVEN 
ULKOFILEEPIHVI 

Kalamestariltamme 
MUIKUNMÄTI
100g 
Suomi 

Kalamestariltamme 
tuore 
NIERIÄFILEE

Espanjalainen 
KIRSIKKATOMAATTI 
250g 

Karhu OLUT 4,6% 
0,33l tlk 
18-pack 
sis. pantit 2,70 

facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi

Tarjoukset voimassa to-la 7.-9.11. ellei toisin mainita.

Tuote-esittelyt:
PE 8.11  Kivikylän lihajalosteet 10-17, Arla Ingman juustot 11-18, Dr. Oetker pizzat 11-19
LA 9.11. Piirakkapojat 11-18, Vitalis Myslit 10-16

JONAGOLD 
OMENA
Hollanti 

–10 %
Hinta ilman
K-Plussa-korttia 
21,96/18-pack (3,24/l), 
sis.pantit 2,70

PARASTA PÖYTÄÄN ISÄLLE
K-citymarket MALMILTA

95 8 100g
(89,50kg)

90 24 kg

98 19 18-pack 
(2,91/l)

Isänpäivänäkauppa on suljettu.

Olemme remontissamme loppusuoralla ja valmiina tarjoamaan 
parasta - onhan kyseessä ISÄNPÄIVÄ!
Palvelutiskimme on viritetty juhlakuntoon - HYVÄÄ ISÄNPÄIVÄÄ!

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

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

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

90 39 kg

79 0 ras  
(3,16/kg)

29 1 kg
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1. Miksi tänne yliopiston 
pellolle on kylvetty 0,11 
hehtaaria ruista?

– Teemme yhteistyötä Fa-
zerin kanssa. Tarkoitus on 
tuoda ruispelto lähemmäs 
kuluttajaa. Tehdä rukiin vil-
jelyä ja sen ongelmia tutuk-
si ruisleivän syöjille. Kertoa, 
miksi kaikki ruisleipä ei ole 
suomalaisesta viljasta.
2. Onko rukiin viljely 
helppoa?

– Hyvänä vuonna voi ol-
la, mutta niitä on noin yksi 
kymmenestä. Syysviljelyyn 
liittyy talven takia paljon 
enemmän riskejä kuin ke-
vätviljelyyn.
3. Miksi rukiin pitää 
talvehtia?

– Ruis on aikojen saatos-
sa kehittynyt niin, että itä-
minen ja juuriston kasvu 
tapahtuvat syksyllä, ja kas-
vu jatkuu keväällä. Mark-
kinoilla on ainoastaan yksi 
kevätlajike. Se on muita pie-
nemmän sadon antava maa-
tiaislajike.
4. Mikä viljelyssä voi 
mennä pieleen?

– Jos syksyllä heti kylvön 
jälkeen ei sada, ei kasvus-
to orastu eli siemenet eivät 
idä. Syksyisin myös kahu-
kärpänen on ruvennut tu-
hoamaan ruista. Täällä si-

tä ei ole tavattu niin paljoa, 
että olisi pitänyt tehdä tor-
juntaa. Syystalvella on lumi-
homeriski: ei tule pakkasia 
ja lämpimään maahan sa-
taa lunta. Myös liian mär-
kä syksy on huono. Jääty-
nyt irtovesi tappaa kasvus-
ton. Syksyn ja kevään ongel-
mia ovat vielä rikkaruohot, 
mutta niistä pääsee ruiskut-
tamalla.
5. Millaista satoa odotat?

– Tämän hetkisen kas-
vuston mukaan voisi toi-
voa 4 000 kiloa hehtaarilta. 
Lämmin, pitkä syksy yllät-
ti. Sen kun olisi tiennyt, oli-
si pellon voinut kylvää myö-
hemmin, että sille saisi lumi-

suojan, jossa oras talvehtii 
hyvin. Pakkasten pitäisi jo 
tulla.
6. Mitä erityistä tässä 
ruispellossa on?

– Ei mitään. Tässä on 
kaikki lannoitemääriä myö-

ten kuin oikeissa isäntien 
pelloissa. Uutena ideana on 
peräkärri, johon on kylvetty 
ruista. Se on liikuteltava pel-
to, jonka voi viedä tapah-
tumiin. Sen suuri haaste on 
talvi. Jos lunta ei tule, jää la-
van alle tyhjää ilmaa, jolloin 
lava jäätyy umpeen ja sitä 
ruis ei kestä.
7. Milloin ruis on kylvetty?

– Pelto on kylvetty 3. syys-
kuuta ja peräkärry 29. elo-
kuuta.
8. Milloin pelto puidaan?

– Jos on normaali kesä, 
niin elokuun alkupuolella 
tai sen puolivälissä.
9. Paljonko hehtaarilta 
tulee satoa?

– Koko Suomen hehtaa-

risato keskimäärin on noin 
3 500 kiloa. Etelä-Suomessa 
on päästy 6 0000 kilon sa-
toon.
10. Montako kiloa hehtaa-
rilta saa jauhoja?

– 3500 kilosta tulee saman 
verran täysjyväjauhoja. 
Ruis jauhetaan kokonaan. 
Jyvässä ei ole kuorta.
11. Kun valmistut, tuleeko 
sinun maatilallesi 
ruispelto?

– Kyllä olen ajatellut ko-
keilla. Isäni viljelee ohraa, 
kauraa, timoteitä ja nurmi-
nataa. Olemme siementila 
ja myymme noiden lisäksi 
muiden kasvattamia rukiin 
siemeniä.

Pirjo Pihlajamaa

Yhdistyksemme perusajatus on rakennuttaa 
yli 55 -vuotiaille asuintalo, jossa elämä perus-
tuu yhteistyöhön ja hyvään naapuruuteen. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki, joita yhtei-
söllinen asuminen kiinnostaa ja samalla huo-
lettaa, miten pärjätä yksin asuessa. Hyvänä 
esimerkkinä meille on yhteisötalo ”Loppuki-
ri” Arabianrannassa.

Haluamme turvata asukkaille yksityisyyden 
ja rauhan omassa asunnossaan. Tavallisesta 

asuintalosta poiketen suunnitteilla on enem-
män yhteistiloja yhteisiä harrastuksia ja toi-
mintoja varten. Mahdollisuus monipuoliseen 
yhdessä tekemiseen parantaa elämänlaatua ja 
vähentää  yksinäisyyttä. Tavoitteenamme on 
luoda suotuisat olosuhteet, jotka parantavat 
asukkaiden mahdollisuuksia selviytyä mah-
dollisimman pitkään omassa kodissaan. Sa-
malla helpottuu omaisten kantama huoli arki-
päivän jaksamisesta ja pärjäämisestä.

Tällä hetkellä kokoamme asiasta kiinnostu-
neita ja innostuneita joukkoomme. Jos mie-
lenkiintosi heräsi ja haluat olla vaikuttamas-
sa tulevaan elämänlaatuusi, niin pistäydy ru-
pattelemaan kahvikupposen ääreen Malmin 
nuorisotalolle, Malminraitti 3. Kokoonnum-
me mukavan yhdessäolon merkeissä parillis-
ten viikkojen sunnuntaisin klo 10-16.

Korret Kekoon ry perustettiin v. 2005, em-
mekä ole halunneet sitoutua poliittisesti, em-
mekä uskonnollisesti.

Lisätietoja: http://korretkekoon.nettisivu.
org, tai sähköposti leena.nilsen@elisanet.fi  tai 
puh. 0400-447 022. 

Korret Kekoon luo uudenlaista asumisen mallia

Leena Nilsén
Korret Kekoon ry

Anneli 
Nikulainen ohjasi 
yhdistyksen väkeä 
kahvipussikassin 
punonnassa.

Kahukärpänen jätti Reetan rauhaan
 Kasvintuotantotieteitä Viikissä 

opiskeleva Touko Laukkanen on kylvänyt 
Gardenian tuulimyllyn viereiselle 
Helsingin yliopiston pellolle satoisaksi 
kehuttua Reetta-ruista, jonka kasvua 
ja sadonkorjuuta kaikki kaupunkilaiset 
voivat seurata. Reetan kylmänsieto on 
muita ruislajikkeita parempi.

• Touko Laukkanen, s. 
7.5.1989, Joensuu.

Puheenjohtaja 
HY:n maatalous-
ylioppilaiden yhdistys 
Sampsa ry:ssä.

Opiskellut v:sta 2009 
kasvintuotantotieteitä 
Viikissä. 

V. 2015 maatalous-
metsätieteiden 
maisteri.

Asuu sinkkuna Viikin 
Latokylässä.

Harrastaa maatilatöitä, 
metsätöitä, sählyä.

Elämän tarkoitus? Oman 
elämäni tarkoitus on 
maatalous ja ihmisten 
ruokkiminen.

HENKILÖTIETO

Touko Laukkanen kertoi viime perjantaina Viikin normaalikoulun ruiskummeille 
eli 1C-luokalle, mitä rukiille tapahtuu ennen kuin se syödään.

PIRJO PIHLAJAMAA

Lähetä vinkki 
haastateltavasta 

toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@

lahitieto.fi  
tai tekstaa 

045 3489 373.



Koillis-Helsingin Lähitieto 6.11.2013  9

 

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Isänpäivänä Suomen liput liehuvat 
saloissa. Isiä ja isähahmoja kiite-
tään ja juhlitaan. Isä viestii meille 

jotain viisaasta ja tärkeästä - 
myös Hänestä, jota rukoillaan 

”Isä meidän...”.

KYMPPISYNTTÄRIT 
Malmin kirkolla la 16.11. klo 13 tai klo 15. 
Ohjelmassa mm. klovni Sebastian, kak-
kua,  musiikkia ja puhe päivänsankareille. 
Juhlaan voivat osallistua tänä vuonna 10 

yhden aikuisen seurassa. Ilm. osoitteessa:  
-

Kymppisynttärit ja valitse Malmin seura-
-

ohjaaja  Aapo Koskela p. 09 2340 4547.

KYMPPILEIRI 
23.-24.11. Lohjan Lohirannassa. 
Seikkailupainotteinen leiri tänä vuonna 

mahtuu 30 kymmmenvuotiasta. Ilm. leirille: 
-

Kymppileiri ja valitse Malmin seurakunta, 

Anni Kuivala p. 09 2340 4553.

MESSUT SU 10.11.
Messu Malmin kirkossa klo 10. Mes-
sun jälkeen Marttojen valmistama isän-
päivälounas klo 13 saakka. Hinnat: aik. 
12 e, 4–12v. 6 e, alle 4v. ilmaiseksi.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12.
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 10. 
Kirkkokahvit. 
Messu -
tyskahvila.
Perhemessu Pukinmäen seurakun-
tako-dissa klo 16. Partiolippukunta 

Kakkukahvit.
Perhemessu Siltamäen seurakuntako-

joht. Elina Tofferi. Kirkkokahvit.
Valon messu Tapanilan kirkossa klo 
16.30 alkaen musiikkia ja raamattuope-
tusta. Messu alkaa klo 17. Iltatee. 
Messu Viikin kirkossa klo 10. Messun 
jälkeen makkaranpaistoa takassa ja 
kotikaljaa.

Uhmaikä-ilta 
Pihlajamäen kirkossa ke 13.11. klo 18–20 
noin 2-vuotiaiden lasten vanhemmille. 

-
vaiheen tiimoilta, lastenhoito ja iltapala, 

p. 09 2340 4427 (viim. 10.11.).

”Michelinin tähteet” 
Viikin kirkossa to 14.11. klo 18.

-
-

vat vapaaehtoiset Kotilieden ruokatoimit-
taja Marja Malisen johdolla. Aterian hinta 
10e aik., 5e lapsi Yhteisvastuukeräyksen 

MUSIIKKIA
Veisuilta Viikin kirkossa to 7.11. klo 18. 
Nuoren seurakunnan veisuja eri vuosi-
kymmeniltä. Marjasisko Varha, piano, 
Satu Nyman, huilu, Naiskuoro Pihlaja. 
Konsertti Malmin kirkossa su 10.11. 
klo 18. Koilliskuoro ja Malmin kantaat-
tikuoro, joht. Heikki Poutanen.
Toivevirret Malmin kirkossa ma 11.11. 
klo 17. Yhteislaulua Heikki Poutasen 
johdolla.
Musiikkimatinea Viikin kirkossa ma 
11.11. klo 14, Helsingin poliisisoitto-
kunnan kvintetti. Kahvitarjoilu.
Vanhat koululaulut – yhteislaulutilai-
suus Siltamäen srk-kodissa ke 13.11. 
klo 19. Siltamäen naiskuoro, joht. Eli-
na Tofferi, juonto Martta Paijola.

Rakas 
Iskämme,

veljemme, ystävämme

Ari Jukka
PETERI

3.2.1964 –19.8.2013

Iskää kaivaten
Eetu ja Essi

Älä seiso haudallain itkien;
en ole siellä, nuku en.

Jatkan elämääni 
tuhannessa tuulessa,
olen timantinhohde

lumessa.
Älä seiso haudallain itkien;
en ole siellä – kuollut en.

Muistoista ja 
ystävyydestä kiitollisina

sisarukset lapsineen
ystävät

Lämmin kiitos muistamisesta.

Täyden palvelun lääkärikeskuksessamme saat 
ammattitaitoista apua vaivoihisi. Yleis- ja erikois-

lääkäripalvelujen lisäksi saat meiltä työterveys palvelut, 

päiväkirurgiset toimenpiteet sekä laboratoriopalvelut.

Saat ajan joustavasti, pääset hoitoon nopeasti!

Terveystalo Malmi
Malmin kauppatie 18, 3. krs

avoinna ma-to 7.30-19, pe 7.30-18, la 10-16 
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Tervehdys Koillis-Helsinki -
Tervetuloa Terveystalo

OTA NYT: 
infl uenssa-

rokotus

Malmille!

VARAA AIKA
terveystalo.com

p. 030 6000*

Kaikki mitä terveyteesi tarvitset

koska sadon saanti on epävarmaa.
Fazer haluaa, että päättäjät ot-

tavat vakavasti suomalaisen ru-
kiinjalostuksen ja -viljelyn kehit-
tämisen, ja että rahaa suunnattai-
siin tutkimustyöhön, jolla kehittää 
säänkestäviä ja satoisia ruislajik-
keita.

Fazerin tavoitteena on, että vuo-
teen 2016 mennessä kaikki Oulu-
laisen ruisleivät on leivottu sata-
prosenttisesti kotimaisesta rukiis-
ta. Tavoitteen edistämiseksi on 
perustettu vuonna 2011 Pro ruis 
-yhdistys, ja tänä syksynä Fazer on 
käynnistänyt Ruispelto kaupun-
kiin -projektin.

Yhtenä osana projektia Fazer on 

valinnut Viikin normaalikoulun 
1C-luokan ruiskummiluokakseen.

Yhteistyön avulla oppilaille tuo-
daan tutuksi rukiinviljelyä, ja sitä 
mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin 
rukiista saadaan leipää. Yhteistyö 
päättyy ensi syksynä, jolloin pel-
lon rukiista viljellyt leivät anne-
taan kummiluokan oppilaille.

Ruiskummiluokka vieraili 12,5 
aarin pellolla ensi kertaa viime 
perjantaina opettaja Anna-Kai-
sa Penttisen johdolla. Fazerilaiset 
kertoivat ruisleivän teosta ja ky-
selivät, kuka tykkää ruisleivästä. 
Koko luokka viittilöi käsiä.

Pirjo Pihlajamaa

Miksi ruisleipä ei ole 
aina supisuomalaista?

Helsingin yliopiston 
pellolle Viikkiin kylvetty 
kaupunkiruispelto 
toimii huutomerkkinä 
ja keskustelunavaajana 
suomalaisen rukiin 
nykytilasta.

Kummiluokka pääsi katsomaan, miltä oraalla oleva ruis näyttää.

Suomessa syödystä ruisleivästä 
vain noin puolet on leivottu koti-
maisesta rukiista, vaikka kuluttaja 
haluaisi suosia suomalaista. Esi-
merkiksi Fazer ostaa ruista Puolas-
ta ja Baltian maista, koska koti-
mainen tuotanto ei yksin riitä.

Se johtuu siitä, että maanviljeli-
jämme eivät uskalla viljellä ruista, 

Viikin ruispeltoon ja 
traktorinlavalle kylvetyn Reetta-

lajikkeen on kehittänyt Pro 
rukiin työssä mukana oleva 

Boreal Kasvinjalostus Oy. 

  Ylä-Malmi
Inkerinsuomalaisten 

yhdistys Inkerikeskus 

ry muuttaa joulukuussa 

Ylä-Malmin torin laidalle.

Inkerikeskus on löytänyt 
uuden majapaikan samasta 
talosta, jossa toimii muun 
muassa ravintola Holly-
wood. Muutto Hämeentiel-
tä Hermannin ja Vallilan 
kulmilta Malmille johtuu sii-
tä, että nykyisessä toimipai-
kassa ei ole lainkaan hissiä.

– Hissin puute on ollut 
isoin ongelmamme. Osa toi-
minnastamme kohdistuu 
eläkeläisille ja pienille lapsil-
le, kertoo toiminnanjohtaja 
Vesna-Laine Huttunen.

Malmilta yhdistys on 
vuokrannut kokonaisen 
kerroksen, jonne pääsee hel-

posti hissillä.
Inkerikeskus sai eri kiin-

teistönomistajilta useita tar-
jouksia, joiden joukosta 
Malmi oli helppo valita.

– Sijainti helpottaa monta 
asiaa. Rautatieasema, bus-
sipysäkit, pysäköintipaikat, 
kaupat, apteekki, Te-palve-
lut ja uimahalli ovat lähel-
lä, toiminnanjohtaja listaa 
Malmin etuja.

Pirjo Pihlajamaa

Inkerikeskus 
muuttaa Malmille

Uudistettu Inkerikeskus 
avaa ovensa joulukuun 
2. päivä. 

INKERIKESKUS
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 Malmi on ehdoton origo:

Kaavoittaja himoitsee Vantaanjoen vartta ja 
muita viheralueita Jokeri-reitin varrelta
Tekeillä olevan yleiskaavan suunnittelijat ovat iskeneet Jokeri 2:n 
tulevaisuutta hahmotellessaan kyntensä moniin tähän asti varjeltuihin 
vihervyö-hykkeisiin.

Malmi on uuden 
Jokerilinjan tärkeä 
keskipiste. Aseman 
seudun rakentamista 
tiivistetään ja 
bussiterminaali 
remontoidaan uuteen 
uskoon.

PIRJO PIHLAJAMAA

Potentiaalisiksi kaavoi-
tuskohteiksi on poikittais-
reitin varrelta katseltu niin 
kaupunkimetsiä, kaupun-
ginosapuistoja, rakennettu-
ja liikuntapuistoja kuin 
kulttuurihistoriallisesti mer-
kittäviä alueita.

Keskeisiksi rakentamat-
tomiksi alueiksi on nimet-
ty Keskuspuiston reuna-
alueet, Kuninkaantammen, 
Maununnevan ja Pakilan 
alueilla Kuusmiehentien 
pohjoispuoliset alueet ja Pa-
loheinän golfkenttä, Torp-
parinmäen pohjoispuoliset 
Haltialan pellot, Vantaan 

Tammiston ja Torpparin-
mäen välinen alue, Tuusu-
lanväylän ja Vanhan Tuu-
sulantien ympäristö, Itä-
Pakilan ja Tuomarinky-
län kartanon väliset alueet, 
Vantaanjoen varsi ja sitä 
ympäröivät pellot, Latokar-
tanontien varsi, Longinojan 
laakso, Malmin lentokenttä 
suoja-alueineen, Sepänmäen 
etelämetsä, Kehä I:n suoja-
viheralueet, Kivikon asuin-
alueen ja Kivikon urheilu-
puiston väli, Mustapuron ja 
Linnanlaakson puiston alu-
eet sekä Pohjois-Vuosaari.

Kohteita ei ole laitettu 
arvojärjestykseen. Kaikki 
mainitut kaavoitusaikeet 
liittyvät Jokeri 2:n tulevai-
suuteen. Jokerilinja on tar-
koitus nostaa tulevaisuudes-
sa raiteille, mutta sen mie-

lekkyys edellyttää alueen 
asukasmäärän roimaa kas-
vua. Se tarkoittaa rakenta-
misen tiivistämistä raiteen 
ympäristössä koko linjan 
matkalta. Kehittämisvisiois-
sa puhutaan halusta estää 
kokonaisvaltaisella alueke-
hittämisellä alueiden taan-
tuminen.

Suunnitelmissa aiotaan 
keskittyä erityisesti aluei-
siin, joilla Jokeri 2 koh-
taa merkittävän seudullisen 
runkolinjan tai keskeisen 
moottoriajoneuvoväylän.

Malmi on reitin ehdo-
ton origo ja hyvin keskei-

sessä roolissa alueen maan-
käyttöä kehitettäessä. Li-
säksi esiin nousevat jouk-
koliikenteen runkolinjojen 
risteysalueet ja alueet, joilla 
raideyhteys kohtaa merkit-
tävän seudullisen moottori-
ajoneuvoväylän.

Joukkoliikenteen runko-
linjojen risteysasemat näh-
dään monipuolisina kes-
kuksina, joissa kaupalliset 
palvelut, työpaikat ja asu-
minen kohtaavat kaupunki-
maisessa ympäristössä.

Ajatuksena on tehdä ra-
kennuskannaltaan sekoittu-
nutta kaupunkia, joka jat-
kuu yhtenäisenä kokonai-
suutena lukuun ottamatta 
matkan varrella olevia mai-
semakohtia, vihersormia. 
Esikaupunkialueiden urhei-

lupaikat ja virkistysalueet 
halutaan liittää nykyistä pa-
remmin toisiinsa.

Asuinrakentamisen vielä 
tarkentumattomana poten-
tiaalina nähdään yhteensä 
hieman yli 850  000 kerros-
neliömetriä. Luku sisältää 
olemassa olevan asemakaa-
vavarannon sekä lähivuo-
sina kaavoitettavan kerros-
alan. Muun rakentamisen 
kokonaispotentiaali on va-
jaat 700  000 kerrosneliö-
metriä.

Määrä tarkoittaisi liki 
15 prosentin, noin 20  000 
asukkaan lisäystä tulevan 
Jokeri-reitin varrella nyt 
asuviin 140  000 asukkaa-
seen.

Pirjo 
Pihlajamaa

Malmi on reitin 
ehdoton origo ja 

hyvin keskeisessä 
roolissa alueen 

maankäyttöä 
kehitettäessä. 
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Noin kymmenen vuoden 
välein Helsingille tehtävä 
yleiskaava kuulostaa  tärkke-
lyspitoiselta byrokratiapullal-
ta, jonka ajatteleminenkin 
alkaa unettaa.

Asukkaiden kannattaa kui-
tenkin olla valveilla juuri nyt 
ja kertoa kaupunkisuunnitte-
luvirastolle mielipiteensä ko-
tikulmiensa tulevaisuudesta.

Parhaillaan vedellään tule-
vien raivausten suuntaviivoja. 
Yleiskaava 2012:n valmiste-
lu käy kaupunkisuunnittelu-
virastossa kiivaana. Johtoaja-
tus on tiivistäminen.

Koillis-Helsingissä on mon-

ta suurta kysymystä, joihin 
tulevalla yleiskaavalla pyri-
tään vastaamaan.

Miten juna-asemien liepeet 
täydennysrakennetaan? Koil-
lis-Helsingissä se koskee Puis-
tolan, Tapanilan, Malmin ja 
Pukinmäen aseman ympäris-
töjä.

Jokeri 2:n varrelta on etsit-
ty potentiaalisia asuinpaikko-
ja tulevaisuuden helsinkiläisil-
le. Malmin lentokentän koh-
talo sinetöitäneen myös seu-
raavassa yleiskaavassa.

Pirjo Pihlajamaa

http://www.yleiskaava.fi / 

Yleiskaavan merkitykseen törmää vuosien 
päästä, kun itselle merkityksellistä metsää tai 
peltomaisemaa aletaan raivata rakentamiselle.

Kaavoittaja kiikaroi kaikkien takapihoja
PIRJO PIHLAJAMAA

Lumikaato-
paikoille 
uusi kulun-
valvonta
Helsinki, Espoo ja Vantaa 
uusivat lumen vastaanot-
topalvelun käyttöehdot se-
kä kulunvalvontamene-
telmän.

Liikennöitsijöiltä uudis-
tus vaatii rekisteröitymis-
tä kulunvalvontajärjestel-
mään. Järjestelmään on re-
kisteröidyttävä ennen kuin 
lunta voi ajaa vastaanotto-
paikalle.

Rekisteröityminen kan-
nattaa tehdä mahdollisim-
man pian, jolloin tunnuksia 
ei tarvitse odotella lume-
najon jo alettua. PP

 Helsingin kaupungin yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen esittelee uuden 
yleiskaavan tilannetta sekä sen vaikutuksia Pukinmäkeen ja Koillis-Helsinkiin 7.11. klo 18 
Madetojan palvelutalolla, Madetojankuja 3. Kahvitarjoilu. Järj. Pukinmäki-Seura ry.
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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 

MALMINTORIN MALMINTORIN 
KIRPPISKIRPPIS

Su 10.11. ja pe 6.12.
klo 8–14

Malmin Kauppatie 18
p. 0400 689 263

www.malmintorinkirppis.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 6.11. 19.00 Sanan- ja rukouksenilta, Pertti Hottinen
La 9.11. 14.00 Rainer Lindeman Lämpenevää isän-

päiväkonsertti
La 9.11. 18.00 – 22.00 Nuorten-ilta
Su 10.11. 11.00 Jumalanpalvelus, Saara ja Juan Melo, 

Laku-kuoro
Su 10.11. 14.30 Latinokokous
Ti 12.11. 13.00 Päiväseurat, Rane Orbinski, Maranata 

lauluryhmä
Ke 13.11. 19.00 Rukousilta, Tapani Vesalainen

Kaupunki on selvitellyt jo 
pitkään asukastalojen tule-
vaisuutta. Asiaa varten pys-
tytetyllä selvitystyöryhmällä 
on loppuvuosi aikaa saada 
valmiiksi asukastaloja kos-
keva raportti.

– Selvitystyöryhmän tun-
nelmat ovat, että talot ja kä-
vijät pysyvät. Muutokset ta-
pahtuvat enemmän hallin-
nossa. Loppuvuosi pohdi-
taan vastuunjakoa, Malmin 
toimintakeskuksessa vierail-
lut Päivi Männistö kertoi 
toissa viikon torstaina.

Männistön vakuuttelut 
eivät kuitenkaan tyynnyttä-
neet asukastalojen vakio-
käyttäjien mieliä.

– Kun muutin Pihlajamä-
keen, en tuntenut sieltä ke-
tään. Menin Lähiöasemal-
le ja sain siellä mahdollisuu-
den toimia vapaaehtoisoh-
jaajana. Ilman Pihlajamäen 
Lähiöasemaa olisin hukas-
sa, sillä sairastan masennus-
ta, kertoo Pihlajamäestä tul-
lut asukas.

Vastaavia tositarinoita 
löytyy asukastalojen kävi-
jöiden keskuudesta paljon.

– Minä olen käynyt Mal-
milla kaksi vuotta. Se on 
kuntouttavaa toimintaa, on 
pakko nousta sängystä ylös, 
jatkaa toinen asukas.

– Minun poikani käy tääl-
lä Malmilla Peloton perjan-

Asukastalojen kohtalo 
selviää vuoden lopussa
Asukastalojen käyttäjiin iskostunut pelko siitä, että Pihlajamäen Lähiöasema ja 
Malmin toimintakeskus saatetaan lakkauttaa, on Helsingin sosiaali- ja terveysviraston 
aluetyön päällikkö Päivi Männistön mielestä turhaa.

tai -ryhmässä. Se on ollut se-
kä poikani että äidin pelas-
tus. Tavata ihmisiä, jotka 
katsovat silmiin ja hymyile-
vät.

Malmilla käyvä seniori-
porras kertoo lisää peruste-
luja, miksi asukastaloihin ei 
saa koskea.

– Modernit laitteet eivät 
meiltä luonnistu, mutta ih-
misten kanssakäynti luon-
nistuu. Täältä löytää toisia 

ihmisiä, jotka välittävät ja 
kuuntelevat.

Asukastalot ovat monen 
leskeksi joutuneen pelastus.

– Kun puolisoni kuoli, en 
olisi selviytynyt yksinäisyy-
destä ilman asukastaloa. 
Yhtään taloa ei saa lopettaa. 
Me laitamme hirveästi hant-
tiin, jos sellaista aiotaan.

Pirjo 
Pihlajamaa

Asukastalojen epäselvä tilanne huolestuttaa talojen käyttäjiä. Asia nousi esiin 
Malmin toimintakeskuksessa.

PIRJO PIHLAJAMAA

Malmin toimintakeskuksen asukas-
tilaisuudessa sosionomi AMK Pin-
ja Hyppönen esitteli opinnäyte-
työtään, joka koskee asukastalojen 
työllistämistoimintaa.

Hyppönen arvioi Pihlajamäen lä-
hiöasemalla ja Malmin toiminta-
keskuksessa toteutettua Hommis-
sa-hanketta työhyvinvoinnin ja työ-
elämätaitojen näkökulmasta. Opin-

näytetyötä varten on haastateltu 
asukastalojen määräaikaisia työn-
tekijäitä sekä työharjoittelijoita.

Myös Malmin toimintakeskuksen 
toiminnanohjaaja, sosionomi yAMK 
Sini Heino-Mouhu kertoi opinnäy-
tetyöstään Asukastalo demokratia-
tilana – osallistumisen ja vaikutta-
misen mahdollisuuksia!

Sini Heino-Mouhun opinnäyte-
työn tarkastelun kohteena on syys-
kuussa 2010 aloitettu asukkaiden 
ryhmätoiminta, jossa visioitiin, mil-
lainen Pihlajamäki on vuonna 2012, 
kun se täyttää 50 vuotta. Ryhmä 
kantoi työnimeä Kehittämismara-
ton.

PP

Kaksi opinnäytetyötä asukastaloista

Hietakummun ja Kotinummen 
kouluille uusi alueraja
  Ala-Malmi

Hietakummun ala-asteen 

ja Kotinummen ala-asteen 

oppilaaksi-ottoalueita aiotaan 

muuttaa.

Kotinummen ala-asteen oppilaaksi-
ottoalueeseen siirretään Hietakum-
mun ala-asteelta Ormuspellon poh-
joisosa, joka rajautuu junarataan, 

Teerisuontien parittomiin numeroihin, 
Teerisuonkujan ja Ormuspellontien 
sekä parillisiin että parittomiin nu-
meroihin, Malminkaaren parittomiin 
sekä Saniaistien ja Alasinraitin paril-
lisiin numeroihin.

Elokuussa 2014 voimaan astuva 
muutos lähti liikkeelle molempien 
koulujen johtokuntien toiveesta.

Pirjo Pihlajamaa

Valion Tuutissa 
virhe
Valion on pitänyt ottaa myynnistä Tuu-
ti 2 maitopohjaisia vieroitusvalmistei-
ta, koska niissä on väärä pakkausmer-
kintä. Erien Parasta ennen -päiväykset 
ovat 7.2.2014 ja 23.2.2014.

Tuuteissa lukee ”Käyttövalmis maitopohjainen äidin-
maidonkorvike”, vaikka niissä pitäisi lukea ”Käyttöval-
mis maitopohjainen vieroitusvalmiste.” 

Viikin Evirassa asiaa hoitaa ylitarkastaja Annika 
Nurttila. PP

©
 V

A
LI

O
 O

Y

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

”Selvitystyö-
ryhmän tunnelmat 

ovat, että talot ja 
kävijät pysyvät. 

Muutokset 
tapahtuvat 
enemmän 

hallinnossa.”

PÄIVI
MÄNNISTÖ



Kurpitsalyhdyt houkuttelivat 
Mosan yössä

TEIJA LOPONEN
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Värikkäät valot mustassa 
illassa houkuttelivat väkeä 
tutustumaan Mosan kes-
kustan palveluihin yömyö-
hään saakka. Hieronta- ja 
kauneudenhoitopalveluita 
tarjoava Teija Honkanen 
kertoi väkeä piipahtaneen 
sisään ihan tasaista tahtia 
alkuillasta saakka nautti-
maan virvokkeita, ihaile-
maan hämähäkinverkkoja 
tai ottamaan minimanikyy-
rin. Monelle Tapanilan hy-
vinvointipalveluiden keskit-
tymä oli ihan uusi asia. Pai-
kalla oli myös Petri Partanen 
kertomassa piristävistä ja 
virkistävistä luonnon aitoja 
vitamiineja sisältävistä tuot-
teista.

Viereisessä liikkeessä Hel-
jä Siitonen teki kymmenit-
täin kulmien värjäyksiä ja 
muotoiluja. Iltakymmenel-
tä oli pienen tauon paikka, 
mutta keskiyöhön asti taisi 
jonoa hyvinkin riittää.

Kampaamon puolella 
ihasteltiin Niina Vikströmin 
upeaa, muhkeaa oranssia 
kurpitsakampausta ja jono-
tettiin edulliseen leikkauk-
seen. Hiuksia napsittiin ly-
hyemmiksi kaiken ikäisiltä, 
naisilta, miehiltä, tytöiltä ja 
pojilta. Kampaamon pesu-
tilaan oli saapunut omas-
ta hoitolastaan Eeva Raja-
mäki rentouttamaan jonot-
tajia kuumakivihieronnoil-
la. Myöhäinen ajankohta ja 

Mitä enemmän vaihteita pyörässä on, sen työläämpää 
sen huoltaminen kotikontein on. Harva osaa koota 
7-vaihteisen pyörän takakapan purettuaan sen 
puhdistusta ja rasvausta varten.

Teija Honkanen urakoi minimanikyyrejä 
Halloween-yönä.

Noitahattuja, 
kurpitsalyhtyjä, 
kynttilöitä ja 
iloista tunnelmaa 
yön pimeydessä 
koettiin Halloweenin 
merkeissä Tapanilan 
keskustassa viime 
torstaina.

Juontajaksi oli saatu pe -räti pro-
fessori Jaana Hal lamaa, joka kätki 
puheeseensa jopa ”kreikan kielen 
tapettia”. Juhlapuhujana oli Tapani-
la-Seuran ex-puheenjohtaja Kimmo 
Saares. Hän kertoi Mosan uljaasta 
taistelusta kaupungin byrokraatteja 
vastaan. Niinpä 1970-luvulla saatiin 
torjutuksi Tapanilan kylämiljöön 
muuttaminen kerrostalokaupungiksi. 
Sittemmin on osittain torjuttu hiek-
kateiden asfaltointia ja teräviä reuna-
kiviä. On myös taisteltu tehokkaasti 
oman kirjaston puolesta. Nyt on 
ajankohtaista estää korkeiden kerros-
talojen rakentaminen Viertolantien 

tehdasrakennusten tilalle. Sinne pitäi-
si sen sijaan saada Koillisen Kulttuu-
rikeskus Kaapelitehtaan malliin. Sii-
nä oli Kimmo Saareksen jykevä sano-
ma kaupungin päättäjille.

Tapanila-Seuran puheenjohtaja 
Jaani Räty esitteli yleisölle sanaleik-
kikilpailun, joka perustui Saareksen 
puheen ilmauksiin.

Juhlassa esiintyivät myös hur-
maava pikku laulaja ja saksofonis-
ti Maisa ja hänen säestäjänsä Jari. 
Esitys sai ihastelevia Bravo-huutoja 
palkakseen. ”Mosan Ella Eronen” 
Hilkka Kontiala esitti riemastutta-
via runoja. Sitten nähtiin kaksi Met-

ropolian opiskelijoiden lyhyttä, mo-
dernin iskevää dokumenttifilmiä, 
jotka esitteli näiden teosten tuotta-
ja ja dokumenttikuvauksen opettaja 
Heikki Ahola.

Vuoden 2013 Mosan kunnia-asu-
kasta, galleristi Päivi Uljasta haastat-
teli Elviira Davidow.

Viimeinen ohjelmanumero nähtiin 
pihalla, jossa Tapanilaan muuttanut 
Teatteri Tuike esitteli valoteoksen 
Taide palaa.

Loppuillasta tanssittiin Stadin Juh-
laorkesterin ja Timo Turpeisen tah-
dissa.

Timo Uotila

Mosan Kaamosiltamat tarjosivat jykevää asiaa ja upeaa viihdettä
TIMO UOTILA

Professori Jaana Hallamaa juonsi Kaamosiltamat 
Tapanilan VPK:n talolla.

Mosan syksy ei ole enää mitään ilman Tapanila-Seuran järjestämiä Kaamosiltamia. 
Juhlan ohjelma oli korkeatasoinen ja ajankohtainen niin kuin aina.

nautinnollinen hoito sai mo-
nen hierottavan silmäluo-
met lurpahtelemaan, vaik-
ka oltiinkin istuvassa asen-
nossa.

Omaa vuoroaan eri hoi-
toihin odottelevat piipah-
telivat välillä pihamaalla 

hakemassa purtavaa China 
Manin valikoimista ja ihas-
telemassa värivaloin koris-
teluja puita.

Hiljaisia hetkiä ei koettu 
fi llarikorjaamonkaan puo-
lella. Monelle sisälle kiepah-
taneelle selvisi, että perus-
huollon saa noin 60–80 eu-

rolla ja talven tullen huollon 
saa muutamassa päivässä, 
keväällä odotusaika venyy 
jopa kuukauteen.

Eikä ole järkevää työntää 
fi llaria kellariin rapaisena ja 
likaisena, keväällä se on pal-
jon mukavampi ottaa käyt-
töön puhtaana ja toimiva-

Kampaamon puolella ihasteltiin Niinan upeaa kurpitsakampausta. Asiakkaat 
tyytyivät hillitympiin lopputuloksiin.

na. Niinpä muutama kävijä 
päättikin vielä yömyöhällä 
käydä hakemassa pyöränsä 
huollettavaksi. Poikkeuksel-
lisen pitkä aukioloaika ilah-

dutti kävijöitä.
Talvirenkaitakin kävi mo-

ni tutkailemassa, niitä löy-
tyy lähes joka pyörään ja 
nastamäärästä riippuen ren-
gasparin hinta pyörii 90–
140 euron kieppeillä.

Halloween-tempauksessa 
mukana olleet yrittäjät oli-
vat yhtä ilahtuneita illan on-
nistumisesta kuin liikkeellä 
olleet mosalaisetkin. Uusien 
asiakkaiden kohtaamisesta 
innostuneina moni jo lupaili 
uusintaa ensi syksylle.

Teija Loponen

Värikkäät valot 
mustassa illassa 

houkuttelivat 
väkeä tutustumaan 

Mosan keskustan 
palveluihin 
yömyöhään 

saakka. 
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HelppoKatsastus
Heikinlaakso
Osoite:
Kääpätie 6 A
00760 Helsinki

HelppoKatsastus
Tattariharju
Osoite: 
Takoraudantie 2
00700 Helsinki

Keskitetty ajanvaraus:
(09) 5656 0600
www.helppokatsastus.fi

Helsingin Yrittäjien pai-
kallisyhdistykset järjestivät 
koulujen kanssa viime vii-
kolla Yrittäjyyspäivän, jol-
loin opiskelijoille kerrottiin 
yrittäjyydestä ja he pääsivät 
yrityskäynneille.

Koillis-Helsingin alueella 
Yrittäjyyspäivä järjestetään 
Puistolan, Pukinmäen ja 
Ylä-Malmin peruskouluis-
sa kaikille 8.-luokkalaisille.

Koillis-Helsingin Yrittä-
jien puheenjohtaja Marja-
Leena Kajander oli osaltaan 
tehnyt aktiivista työtä saa-
dakseen Pukinmäen perus-
koululle mahdollisimman 
paljon eri alojen edustajia ja 
yritysvierailuja.

– Me olemme todella kii-
tollisia kaikesta siitä Kajan-
derin taustatyöstä, jonka 
seurauksena kaikki kahdek-
sasluokkalaisemme pääsi-
vät osallistumaan vähintään 
kahteen eri työpajaan tai 
yrityskäyntiin. Niiden lisäk-
si kaikille oli aamulla yhtei-
set pienet luennot, kiittelee 
opinto-ohjaaja Monica Sou-
rander. 

Aamun alkajaisiksi kuul-
tiin NLP-päävalmentaja Ilk-
ka Koppelomäen ajatuksia 
itseensä uskomisesta ja toi-
veiden toteuttamisesta sekä 
sisustussuunnittelija Marja-
Leena Kajanderin ja Riku 
Korhosen näkemyksiä yrit-
täjäksi ryhtymisestä.

Työpajoissa oppilaat sai-
vat tehdä sisustussuunnitte-
lutehtäviä, pohtia unelmi-
en toteuttamista, kehittää 
oman tietokonepelin ja har-
joitella tapahtumaviestin-
nän toteuttamista. Lisäksi 
osa pääsi teknologia- tai va-
kuutusalan työpajaan.

Opintokäyntejä tehtiin 
Kuntoutus Karppiseen, Va-

kuutusyhtiö Fenniaan, Ta-
panilan Erälle, Meconet 
Oy:öön, Kinnarpsiin ja ra-
vintola Kaareen.

Yksi Suomen nuorimmista 
yrittäjistä, Riku Korhonen, 
laittoi oppilaat ensin pohti-
maan omia vahvuuksiaan, 
sitten siirtämään niitä peli-
hahmoon ja suunnittele-
maan juonen tietokonepe-
liin.

– Oma suosikkini on yhä 
Pokemon, josta peliharras-
tukseni lähti liikkeelle ja jos-
ta syntyi idea ryhtyä kerää-
mään ja myymään retro-
pelejä. On mielenkiintoista 
kuulla itseäni huomattavas-
ti vanhemmilta asiakkailta-
ni, kuinka heidän nuoruu-
dessaan esimerkiksi vuok-
rattiin pelejä, kun niitä ei 
voinut ladata koneille, Riku 
Korhonen kertoi.

Viestintäpajassa Fiilispa-
jan yrittäjä Anu Pelkonen 
antoi oppilasryhmille tehtä-
väksi kehittää markkinoin-
tia ja viestintää kuvitteelli-
selle vanhempainyhdistyk-
sen järjestämälle koko per-
heen ulkoilupäivälle.

– Tehtävissä tuli hienos-
ti esiin eri ikäryhmille suun-
natut markkinointikeinot. 
Nuoret seuraavat faceboo-
kia, vanhempi väki taas ha-
luaa lukea asiat julisteista 
tai paikallislehdestä. Kuvan 
käytön merkitys oli ymmär-
retty, samoin se, että monta 
pientä yksityiskohtaa tulee 
ottaa jo markkinoinnissa-
kin huomioon. Esimerkkinä 
vaikkapa se, että pomppu-
linna on tarkoitettu vain al-
le 12-vuotiaille, tai että nuo-
tiolle tuodaan omat makka-
rat.

Lähes kaikki oppilaat oli-
vat sitä mieltä, että saman-
tyyppisen tehtävän eteen he 
saattavat joskus tulevaisuu-
dessa joutua.

Ilkka Koppeloisen tavoit-
teena oli saada nuoret usko-
maan se, ettei kannata poh-
tia mitä muut itsestä ajatte-
levat, vaan uskoa, että itse 
tietää parhaiten omat vah-
vuutensa ja kykynsä. Ja ää-
neen sanotut unelmat ovat 
askeleen lähempänä toteu-
tumista.

Palaute päivästä oli niin 
mainiota, että kaikki osa-
puolet olivat valmiita pohti-
maan Yrittäjyyspäivän uusi-
mista ensi vuonna.

Teija Loponen

Yrittäjät pyörittivät 
koulupäivää
Yrittäjät toimivat viime torstaina opettajina kouluilla 
ja kutsuivat koululaisia yrityksiinsä tutustumaan 
käytännön työtehtäviin.

Riinan, Adan ja Julian pelissä päähahmo on tyttö, 
joka tarvitsee rahaa päästäkseen käymään mäcissä. 
Jokainen käynti on aina level ylöspäin ja  muuttaa 
tytön kauniimmaksi. Taustalla näkyy pajaa vetänyt Riku 
Korhonen.

Fiilispajan yrittäjä Anu Pelkonen totesi oppilaiden viestintäkeinojen olevan juuri oikeita suuren 
yleisön tavoittamiseen.

Otto ja Nam kehittivät Smurri-nimisen hahmon, mutta 
juonta ei pelille vielä ollut.

NLP eli neurolingvistinen prosessointi: ajattelutapa, tutkimussuuntaus ja joukko välineitä, 
joiden avulla saavuttaa hyviä tuloksia siinä mitä tekee.



14   Uutiset

Osmo Soininvaara aikanaan laski. 
Kenttä ei ole luonnontilainen 

alue. Puusto korjataan turvavyö-
hykkeeltä 10 vuoden välein, eikä 
kenttä ole virkistysalue. Kenttä-
alueesta ja suojavyöhykkeestä teh-
ty osayleiskaavaluonnos merkitsisi 
100 hehtaaria asuinrakentamiseen 
ja 150 hehtaaria virkistys- ja vi-
heralueiksi. Lentoaseman ystävien 
vaihtoehtosuunnitelmissa pääkii-
torata käännettäisiin kohti Sepän-
mäen puistoa, jotta kaksimootto-
riset matkustajakoneet pystyisivät 
operoimaan kentältä. Viimeksi esi-
tetyt kaavailut merkitsisivät ken-
tän muuntamista vilkkaaksi turis-

tikohteeksi, lisärakentamista jne. 
Siinä menisivät luonnon virkistys-
arvot ja museaaliset arvot.

En jatka enempää. Malmilaisena 
S. Suojärvi on varmaan lukenut 
Malmin Kuvalehdestä juttuni. En 
ryhdy niitä tässä toistamaan. Mal-
mi-Seura vastaa puolestaan, tämä 
oli vastaukseni ala-malmilaisena.

S. Rouhinen

Lyhyesti S. Suojärvelle

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.

Suomessa 
kaavoituksesta 

vastaa kunta. 
Kaavoitusprosessi 

on mahdollisimman 
avoin, 

demokraattinen 
ja eri tarpeet 

tasapuolisesti 
huomioon ottava. 

Ristiinan Robin Hood vei voiton
Jousiammunnassa 
tärkeintä on 
asento. Selkä 
suorana ja paino 
molemmille 
jaloille. Sitten 
otetaan mukaan 
kädet.

PIRJO PIHLAJAMAA 

Villen nuolet löysivät 
kympit taulusta.

Mikkelin kaupungin nuo-
risopalvelut kyyditti bussilli-
sen savolaisnuoria Erätielle 
toissa viikon tiistaina. Mik-
kelissä on seitsemän nuori-
sotaloa. Nuokkua tai lää-
vää, kuten nuoret itse paik-
koja nimittävät.

Mikkeliläisten syysloma-
viikolla Helsinkiin saapui 
yhteensä 26 nuorta ohjaaji-
ensa kanssa. Matka oli jär-
jestetty Kaikki liikkumaan 
-hankkeen varoilla suoma-
laisille ja maahanmuuttaja-
nuorille. Tapanilan Urhei-
lukeskuksessa porukka ja-
kaantui kokeilemaan jousi-
ammuntaa ja seinäkiipeilyä.

– Virallisessa kisassa am-
puisimme 25 metrin pääs-

 S. Suojärvi katsoi asialliseksi 
lähettää minulle, ja samalla Mal-
mi-Seuralle, kysymyksiä. Ensiksi-
kin, en ole Malmi-Seuran johto-
kunnassa, enkä vuosikausiin ole 
ollut sen puheenjohtaja. S.S. kir-
joittelee kysymyksiä kuulopu-
heiden perusteella, kun ei ollut 
Malmitalolla. En siis käyttänyt 
puheenvuoroa Malmi-Seuran 
edustajana tai sen puolesta. Olen 
välttänyt tietoisesti kirjoittamasta 
lentokentästä, koska kaikki vas-
ta-argumentit ovat tiedossa. Se, 
mitä Malmi-Seura – ja myös minä 
– Malmista ajattelee ja Malmin 
tulevaisuudesta haluaa, löytyy yli 
35 vuotta ilmestyneestä Malmin 
Kuvalehdestä. Sen tämänvuotinen 
numero ilmestyy taas pian. 

Lyhyesti: haluan kehittää Mal-
mia puutarhakaupunki-ide-
an pohjalta – jatkaa Konrad Zil-

liachuksen 1910-luvulla aloitta-
maa työtä. Valtaahan minulla ei 
ole. Toisin kuin Malmin lentoken-
tän toiminnan kehittäjät ja laajen-
tajat tuntuvat uskovan, Suomessa 
kaavoituksesta vastaa kunta. Kaa-
voitusprosessi on mahdollisim-
man avoin, demokraattinen ja eri 
tarpeet tasapuolisesti huomioon 
ottava. Siis: lentoaseman ystävät 
eivät kaavoita Malmia.

Helsingin polttavia ongelmia ovat 
talous ja asuntokysymys. Erityises-
ti nuoret ja vähävaraiset eivät pää-
se asuntoon käsiksi millään. Kau-
pungin talous on kireällä. Malmin 
lentokentästä on tehty aluetalou-
dellisia tarkasteluja. Nyt helsinki-
läiset ja malmilaiset maksavat 
jokaisesta lentoon noususta mene-
tettyjen tulojen muodossa. Mene-
tykset ovat merkittäviä, kuten 

tä, nyt olemme puolivälissä. 
60 nuolella ampumisen en-
nätys on 598 pistettä, kaksi 
ysiä ja 58 kymppiä, kertoo 
jousiammunnasta ohjaaja 
Esa Rantanen.

Rantanen viittoilee tau-
luun ja toteaa jousipyssyn 
pitelijöille, että millin heitto 
täällä on piste tuolla.

Nuolet singahtelevat tau-
luun ja lattialle. Ei ole help-
poa. Paitsi pitkänhuiskeal-
la Villellä. Ristiinassa asuva 
luonnonlahjakkuus paran-
taa tuloskuntoaan kierros 
kierrokselta ja ottaa kan-
taakseen uuden lempini-
men, Ristiinan Robin Hood. 
Ville voittaa tarkkuudessa 
kaikki muut, ja leikkimieli-
sen kilpailun päätteeksi Esa 
ripustaa Villen kaulaan mi-
talin. 

Parkkipaikalla odotte-
lee bussi viedäkseen vieraat 
Jumboon ja illalla Jokeri–
Kalpa-otteluun.

Pirjo Pihlajamaa

Lajin kulmakiviä ovat tasa-

painoinen asento ja hyvä ryhti.
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 Lämminhenkinen iltapäivä vie-
tettiin Tapanilan työväentalolla 
sunnuntaina 27.10. Kuulijoita oli 
paikalla runsaasti. Sali katettu kau-
niisti.

Musiikillinen iltapäivä alkoi Ti-
mo Hämäläisen, Janne Salomaan 
ja Timo Niemisen musisointina. He 
soittivat iloista musiikkia ja saivat 
valtavat suosionosoitukset yleisöl-
tä. Tapanilan Seniorilaulajat, ener-
gisen johtajan Aija Särkijärven 
luotsaamana, kohotti lisää tunnel-
maa.Yhdessä tekeminen toi onnis-
tumisen ilon. Myös kuoronjohtaja 
yllätti laulullaan taiteilijan persoo-
nallisella tavalla. Yleisö ja kuorolai-
set olivat haltioissaan.

Marja-Liisa Nurmen kirjoitta-
man Runo Mosasta lausui suurel-
la tunteella Ritva Virtanen. Mo-
lemmat syntyjään tapanilalaisia. 
Aina loistava Duo Suomi ilahdutti 
omalla ohjelmallaan, sävelillä jot-

ka olivat vanhoja tuttuja romantti-
sia. Vierailija Naiskuoro Elegia tun-
nelmoi ihanalla laulullaan. Kuo-
roa säesti Vesa Lintula. Karismaat-
tiset Mosan Kisällit esittivät omia 
tulkintojaan tunteella kuten aina. 
Konsertin pirteänä juontajana toi-
mi Marjatta Snellman. 

Kuka se onkaan,joka pöydät ja 
tuolit aina paikoilleen laittaa? Hän 
on Ossi Siren, hän kauniit kiitok-
set kuorolta saa, hän myös kahvit 

keittää ja pullat paistaa ja on aulis 
auttamaan. Kauniit kiitokset Aijal-
le kaikista järjestelyistä.

Yhteislauluiksi oli valittu Reino 
Helismaan kaksi laulua, hänen syn-
tymänsä

satavuotisvuoden kunniaksi. Yh-
teislaulut saavat aina ihmiset liek-
keihin. Oli vietetty viihtyisät hetket 
musiikin parissa. Musiikkihan on 
suuri energian lähde.

Sisko Kallinen

Ikäihmisten 
iltamat 
kaikenikäisille

Iltamissa oli juhlava tunnelma.

TAUNO SUOMI

Teatteri Tuike tuo 
tulitikkutytön Tapanilaan

Tuike on ammattiteatteriryhmä, 
joka tekee esityksiä niin lapsille 
kuin aikuisille. Tuike tekee myös 
mittatilaustyönä esityksiä ja koulu-
tuksia erilaisiin tilaisuuksiin, vaik-
kapa kouluihin, tai päiväkoteihin.

Teatteriryhmä on etsinyt omia 
toimitiloja jo parin vuoden ajan. 

– Tapanila tuntui oikein sopivalta 
alueelta Tuikkeelle. Täällä on aktii-
vinen kyläyhteisö ja paljon erilais-
ta harrastus- ja yhdistystoimintaa. 
Teatterille on kysyntää, koska Koil-
lis-Helsingin alueella ei ole mui-
ta ammattiteattereita. Lisäksi tääl-
lä asuu paljon lapsiperheitä, joten 
Tuikkeen ilmaisukoulullekin on ky-
syntää. Olen itse asunut Tapanilas-
sa vuodesta 2006 ja viihtynyt täällä 
hyvin, kertoo Teatteri Tuikkeen pu-
heenjohtaja Nina Rinkinen.

Viertolantien tiloissa on jo käyn-
nistynyt ensimmäisen näytelmän 
esitykset.

– Pienen tulitikkutytön jälkeen 
aloitamme uusien produktioiden 
harjoittelut keväällä. Ensi vuonna 
ensi-iltaan tulee viisi uutta esitystä. 
Esitysaikoja kannattaa tarkkailla 
vaikkapa nettisivuilta. 

Tuikesalia vuokrataan muille 
ryhmille, joten Viertolantiellä tu-
lee myös olemaan vierailuesityksiä. 
Rinkinen arvelee, että tulevaisuu-
dessa esityksiä tulee olemaan aivan 
viikoittain.

Pieni tulitikkutyttö on Tuik-
keen ensimmäinen aistiteatteriesi-
tys. Ylistävän palautteen ansiosta 
ryhmä aikoo tehdä ensi syksynä 

toisen aistiteatteriesityksen. Se tulee 
olemaan vain aikuisille suunnattu, 
aiheena on kauhu. 

– Keväällä ensi-iltaan tulee sana-
tonta komediaa ja ilmaisukoulun 
ryhmien esityksiä, ja syksyllä alkaa 
koko perheen sanaton musikaali, 
luettelee Rinkinen.

Idea aistiteatteriin syntyi ajatuk-
sesta tehdä näkövammaisille kat-
sojille esitys, joka toimisi sellaise-
naan, eikä tarvitse kuvailutulkka-
usta avukseen. 

– Harjoitusprosessin aikana huo-
masimme kuitenkin, että esitys voi-
si toimia myös näkeville katsojille. 
Näkeville annetaan esityksen ajaksi 
silmikot, jotta kaikki katsojat saa-
vat saman kokemuksen. Saimme 
viime esityskautena paljon positii-
vista palautetta kaikilta esityksen 
kokeneilta. Näköaistin sulkeminen 
on antanut näkeville voimakkaam-
man kokemuksen tarinasta. Esitys 
käyttää hyväkseen haju-, tunto- ja 
kuuloaisteja ja on näin paljon ko-
konaisvaltaisempi kuin perinteinen 
teatteriesitys, Nina Rinkinen kuvai-
lee.

Teatteri Tuikkeen väelle ensisijais-
ta ei ole vain esiintyä, vaan se kes-

kittyy uusien esittävän taiteen muo-
tojen kehittämiseen ja tutkimiseen 
sekä lasten ja nuorten teatterihar-
rastuksen tukemiseen. 

– Kaikkien tuotantojen läh-
tökohta on tehdä laaduk-
kaita, uusia keinoja tutkivia pro-
duktioita, jotka tarjoavat yleisöl-
leen niin oppia kuin syvällisiä ko-
kemuksiakin. Tuike haluaa myös 
osaltaan olla jakamassa taidepalve-
luita tasaisemmin koko Helsingin 
alueelle ja tuoda Koillis-Helsinkiin 
laadukkaita esityksiä ja mahdolli-
suuden harrastaa teatteria. Tuik-
keen ilmaisukoulussa on teatteri-
ryhmiä 5-vuotiaista aina aikuisiin 
asti. 

Muista teattereista Tuike poikke-
aa siten, että sen omat produktiot 
ovat isolta osalta visuaalisen teatte-
rin alueelta. 

– Teemme aistiteatteria, esineteat-
teria sekä paljon sanatonta teatte-
ria. Esityksemme ovat kokonaisval-
taisia elämyksiä, lupaa Nina Rinki-
nen.

Teija Loponen

Pienen tulitikkutytön 
esitystiedot 

löytyvät Lähimenot-palstalta.

Pieni tulitikkutyttö 
koetaan Tapanilassa 
aistiteatterina.

Neljän naisen 
Poimittuja Sävyjä

– Siitä idea tähän näyttelyyn. Meitä yhdisti innostus ja halu 
jatkaa yhteistyötä hyvän porukan ja taiteen mer keissä, niinpä 
järjestimme yhteisen taidenäyttelyn, kertoo idean äitinä 
toiminut tapanilalainen Pälvi Koskinen.

– Värin heijastumat ja valon vaikutus väreihin kiinnostivat 
meitä kaikkia. Esillä on nyt poimittuja sävyjä jokaisen 
omasta kokemusmaailmasta ja ympäristöstä. Tekemisen 
meininki jatkui siis tuon syksyn jälkeen ja jatkuu edelleen – 
yhdessä ja erikseen, iloitsee Koskinen.

Taiteilijoista Pia Pejcic on tavattavissa galleriassa su 10.11. 
ja Minna Kangas su 17.11. klo 11–15 välillä.

TL

Poimittuja sävyjä, Minna Kangas, Pälvi 
Koskinen, Pia Pejcic ja Anu Salka 

Galleria viileä punaisessa, Päivöläntie 20, 17.11. 
saakka. Avoinna ti–pe 13–18, la–su 11–15.

Suon aarteet, Pälvi 
Koskinen

Taiteilijat kuvassa vasemmalta: Anu Salka, Minna 
Kangas, Pälvi Koskinen, Pia Pejcic edessä selin.

Halosen setti pitää sisällään neljä naista, jotka kävivät 

syksyllä 2012 Kuvataiteen syventävän linjan opintoja 

Pekka Halosen Akatemiassa. 

 Sattuipa viime perjantaina 
kello 8.30 Malmilla töihin 
mennessä Örskintien ja Turk-
haudantien kulmassa tosi 
hurja vaaratilanne. Turkhau-
dantietä oli tulossa fi llaristi, 
jonka huomasin varsin myö-
hään. Jouduin jarruttamaan 
aika äkäisesti, etten olisi aja-
nut fillaristin päälle. Ajoin 
aivan rajoitusten mukaan.

Huomasin peruutuspeilistä, 
että takaa tulee auto viittä- tai 
kuuttakymppiä. Mielessä kä-
vi, että kohta rysähtää ja ko-
vaa, mutta tämä autoilija sai 
kuin saikin estettyä kolarin 
sillä, että väisti vastaantulijoi-
den kaistalle ja joutui kouk-
kaamaan liikenteenjakajan 
toiselta puolelta, että sai au-
ton pysähtymään!

Olisi tullut tosi pahaa jäl-
keä, jos tuo fi llaristimies pu-
naisessa kypärässään ei olisi 
tajunnut tilannetta ja pysäh-
tynyt.

Seurauksena olisi saattanut 
olla se, että fi llaristi olisi läh-
tenyt ylittämään Örskintietä, 
ja perässä tullut autoilija oli-
si ajanut fi llaristin päälle sil-
lä vauhdilla, mikä hänellä oli. 
Voin sanoa, että kaverilta olisi 
lähtenyt henki.

Eikös sovita, että noudate-
taan niitä rajoituksia ja pide-
tään silmät auki, eikä räplä-
tä radiota tai puhelinta liiken-
teessä.

Ja jalankulkijat, lopuksi pie-
ni toive: Käyttäkää heijastin-
ta.

Taru

Vauhti oli koitua 
kohtaloksi

  Kulttuuri

Teatteri Tuike on löytänyt itselleen 
kodin Tapanilasta Viertolantieltä. 
Teatteriesitykset ovat lähtenet heti pyörimään 
aistiteatteriesityksellä Pieni tulitikkutyttö.
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Ohjaaja Keijo Franck ei ole maltta-
nut irrottaa otettaan näytelmäkirjai-
lija Aimo Vuorisesta. Viime kauden 
näytelmä Poikani venäläinen vaimo 
on vaihtunut saman kirjoittajan 
Vodkaturisteihin.

Vodkaturistit on ikivihreäksi kas-
vanut kuvaus 1970-luvun Suomi-tu-
risteista Neuvostoliitossa. 

– Olen aina suhtautunut Vodka-
turisteihin nuivasti, koska olen ku-
vitellut sen olevan puskafarssi. Luet-
tuani sen älysin, ettei siinä olekaan 
naurua naurun vuoksi. Se sisältääkin 
kipeitä asioita, ihmissuhderakennel-
mia ja reipasta yhteiskunnan arvos-
telua ja vielä ilman, että ollaan ke-
nenkään puolella, pohjustaa ohjaaja 

Keijo Franck.
Kun hän kaiken lisäksi huoma-

si, että kesäteattereille kirjoitetussa 
näytelmässä ollaan enimmäkseen si-
sätiloissa, oli tarina helppo tuoda Ta-
panilaan.

Hänellä on myös omakohtai-
sia kokemuksia ystävyysmatkoista 
Moskovaan ja Leningradiin.

– Kolmen neljän päivän matkoil-
la sai käydä nähtävyyksiä läpi, jos 
halusi. Opas oli aina mukana ja oli 
tarkkaan säädelty, mistä voi puhua 
ja mistä ei.

Paikallisten kanssa käytiin kaup-
paa. Stolishnaja, Moskovskaja ja 
muu vaihtui sukkahousuihin, fark-
kuihin ja itänaapurin ulottumatto-

missa olevaan länsikrääsään.
Tapanilan näyttämölle on haalittu 

rekvisiitaksi neuvostoajan tuotteita 
aina maatuskasta balalaikkaan ja 
huiveihin. Sirpillä ja vasaralla kuvi-
tettu lippu löytyi verkkokaupasta.

– Univormuja on ollut hankala saa-
da, mutta nyt on niitäkin. Monet ih-
miset ovat ideologisista syistä laitta-
neet tuon ajan tavarat surutta kaato-
paikalle tajua matta, että kohta se on 
kysyttyä tavaraa. 

Löytyikö Leninin pää?
– Ei, eikä sitä tarvita, koska se on 

kipsiä ja olisi vaara, että jossain vai-
heessa olisi iso kasa murusia, ohjaa-
ja perustelee.

Pirjo Pihlajamaa

Kun vodka 
sukkahousuihin vaihtui
π  Tapanila
Tapanilan Työväen Näyttämöllä virtaa nyt 
neuvostotasavallan aikainen vodka ja soi balalaikka.

 Helmikuussa 2014 ensi-iltansa saavan näytelmän viimeisetkin roolit on jaettu ja harjoitukset ovat alkaneet.

© TAPANILAN TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖ

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 

  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.
Joulupaja

Malmin toimintakeskuksessa 
ke 6.11.–4.12. klo 13–15. Ke 
13.11. tehdään joulukortteja, 
materiaalimaksu 2 e. Ke 30.11. 
vuorossa tontut ja enkelit, 5 e, 
27.11. lahjapajassa tehdään 
huovutettu rintaneula, joulu-
kello, koristeltu pullo tai helmi-
kaulakoru, materiaalimaksu 6 e. 
4.12. ideoita paketointiin tait-
telemalla ja koristelemalla, 4 e.
Mielentaide ry:n Matoryhmä

joka toinen ma klo 17–19.30 
Malmin toimintakeskuk-
sessa. 11.11. helmityöko-
rut, 25.11. maalaus 2. Ilm. 
viim. 3 vrk ennen ryhmätapaa-
mista: mielentaide@mielen-
taide.fi  tai puh. 046 659 5676.
Mollamaijoja vanhuksille

Syystien palvelukeskuksessa, 
Takaniitynkuja 3, kokoon-
tuu ke 9–11.30 vapaaehtois-
ten ompeluryhmä, jossa teh-
dään mollamaijoja lahjaksi pal-
velukeskuksen ryhmäkoteihin.
Vanhoja lakanoita ja täytevanua 
otetaan lahjoituksina vastaan.

Syystiellä tapahtuu

Syystien palvelukeskuksessa, 
Takaniitynkuja 3, ti klo 14.45–
16 Lukuhetket/Malmin kir-
jasto. To Neulekahvila klo 
9.30–12. Tule vaihtamaan kuu-
lumisia ja ideoita – mukaan 
voit ottaa oman neuleen tai 
voit osallistua neuletalkoisiin. 
Pe 11.30–13 laiteopastusta 
kuntosalin uusille kävijöille.
Tukiyhdistys Esko ry

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

to 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.
Atk-opastus senioreille 

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

Luonnontila 

Parviaisen maalausten kes-
kipisteessä on luonto. 
Malmitalo to 24.10.–la 
16.11. Avoinna ma–pe 9–20, 
la 9–16. Vapaa pääsy.
UFOt palaa

Keskeneräiset käsityöt eli 
UFOt ovat tehneet kierrok-
sensa ja palaavat nyt valmiina 
Malmitaloon Taito-käsityökoulu 
Helsky:n näyttelyssä ke 6.11.–
la 7.12. Avoinna ma–pe 9–20, 
la 9–16 paitsi 5.12. sulje-
taan jo klo 18. Vapaa pääsy.
Zagros Manuchar 

-retrospektiivi 

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

The Great Helsinki Swing Big 
Bandin solistina laulaja Eeppi 
Ursin Malmitalossa ke 13.11. 
klo 19. Konsertissa kuullaan 
James Bond -elokuvista tut-
tuja musiikkikappaleita.
Liput 18 e.
Kino Kaiku:

Calamari Union to 14.11. klo 
18, Malmitalo. Aki Kaurismäen 
leffassa 15 Frank-nimistä 
miestä ja yksi Pekka läh-
tevät vaeltamaan Kalliosta 
Eiraan. Suurin osa kuo-
lee matkalla, osa jää muuten 
vain sille tielleen ja kaksi vii-
meistä yrittää soutaa lopuksi 
"Eestiin". 82 min, K11.

 Rainer Lindeman konsertoi Malmilla
Kahdeksanvuotiaana Rainer Lin-
deman sai käteensä soittimen, joka 
mullisti hänen elämänsä. Aluksi poi-
ka soitti kitaraa ja lauloi lauluja laidas-
ta laitaan, mutta pian hengellisistä lau-
luista tuli hänen tavaramerkkinsä. 

Vuonna 1989 Rainer oli perusta-
massa gospelmusiikin rintamalla tun-
netuksi tullutta VIA-yhtyettä. Ryhmään 
kuului seitsemän raavasta miestä. 
Vuosien varrella VIA piti lukemattomia 
konsertteja Suomessa ja ulkomailla, 
aina Etelä-Amerikkaa myöten. Ryhmä 
on vuosien varrella julkaissut jo toista-
kymmentä äänitettä. 

Ajatus Rainerin omasta sooloäänit-
teestä kypsyi hiljalleen. Päätös äänit-
teen tekemisestä tehtiin viime syksy-
nä ja alusta asti oli selvää, että siitä tu-
lisi tekijänsä näköinen. Lämpenevää-
äänitteellä kaikuvat niin lattari- kuin 
jazzvaikutteet. Sulassa sovussa soi-
vat niin Lasse Heikkilän tekemä ni-
mikkokappale Lämpenevää kuin jo 
ikivihreäksi luokiteltava Olen kuullut 
on kaupunki tuolla. 

– Lassen mahtavat ja idearikkaat 
sovitukset tuovat jo tuttuihin lauluihin 
uusia sävyjä sekä syvyyttä. Niistä tu-
lee melkein kuin uusia. Olen todella 

tyytyväinen sovituksiin, Rainer sanoo.
Äänitteen sävy on lämpöinen ja po-

sitiivinen niin kuin äänitteen nimikin 
lupailee. 

Lämpenevää-konsertissa Rainerin 
tukena on 7-henkinen orkesteri. Ka-
pellimestarina toimii Lasse Heikkilä. 

JV

Rainer Lindemanin 
isänpäiväkonsertti Lämpenevää

Malmin Saalemissa 
lauantaina 9.11. klo 14, 

Malmin Asematie 3. Vapaa pääsy.
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Marja Mattlar

60-vuotisjuhlakiertueen 
konsertti pe 15.11. klo 
19 Malmitalossa. Laulaja-
lauluntekijällä on oma, selke-
ästi erottuva tyyli sekä lau-
luntekijänä että esiintyjänä. 
Mattlar juhlistaa 60-vuotis-
syntymäpäiväänsä duokump-
paninaan kosketinsoittaja-kita-
risti Jaakko Viitala Ruotsista. 
Kesto 1 h 30 min, väliaika.
Liput 15 e.

  PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki 

Perhekahvilat

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

eläkeläiset 

Kerhomme kokoon-
tuu Pihlajamäen nuori-
sotalolla, Moreenitie 2, 
ma, 11.11. klo10.30.

  PUISTOLA
Yhteislaulutilaisuus

Puistolan VPK, ke 13.11. 
klo 18–18.30. Kari 
Pennanen säestää.
Kaikki ovat tervetulleita 
mukaan. Vapaa pääsy.
Puistolan MLL:n perhekahvila 

kokoontuu joka ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa, 
Moisiontie 18. Perhekahvilan 
ohjelma Facebookissa.
Puistolan Eläkkeensaajat

Jäsentapaaminen to 7.11. 
klo 13. Aloitetaan taas tuo-
lijumpalla. Klo 14 Kristiina 
Toijanen kertoo lisäravinteista.

  PUKINMÄKI
Yleiskaavainfo

Helsingin kaupungin yleiskaa-
vapäällikkö Rikhard Manninen 

esittelee uuden yleiskaavan 
tilannetta sekä sen vaikutuk-
sia Pukinmäkeen ja Koillis-
Helsinkiin. Tilaisuus on 7.11. 
klo 18 Madetojan palveluta-
lolla, Madetojankuja 3. Tule 
vaikuttamaan! Kahvitarjoilu. 
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 ver-
taisohjaaja. Aika varattava etu-
käteen, joko p. 09 3108 5072 
tai paikan päällä kirjaston hen-
kilökunnalta. Vasta-alkajille 
ja pidemmälle ehtineille!
Valokuvia Pukinmäestä

Kotiseututyötä muuttuvissa 
maisemissa, eli Pukinmäki-
Seuran 35-vuotisvalokuva-
näyttely on esillä Pukinmäen 
kirjastossa. Nyt lisäksi näh-
tävillä itse juhlan valokuvia.
Toiminnallinen 

satutuokio 

Kirjastossa 11.11. klo 10.15–
10.45 satusetä Lauri Seutu 
vetää satutuokion, johon lap-
set saavat itsekin osallistua.
Maanantailukupiiri 

Keskustelun aiheena 11.11. 
kaksi teosta Rosa Liksomilta, 
Hytti nro 6 ja Maa. Aloitamme 
kirjastossa klo 18.

  SILTAMÄKI 
Virkistystunti 

teekupposen ääressä 

entisille nuorille Siltamäen 
Nuorisoseura ry:n kerho-
tilassa, Kiertotähdenpolku 2, 
ke klo 15–16. Ke 6.11. har-
joitellaan ”rimpsukaula-
liinan” tekoa. Oma lanka 
ja pyöröpuikko mukaan 
(tied. 050 566 6174).

Siltamäen Korttelitupa 

Tupa auki Siltamäen seu-
rakuntakodilla ti ja pe klo 
11–14 os. Jousimiehentie 5.

  TAPANILA
Pieni tulitikkutyttö

Teatteri Tuike esittää H. C. 
Andersenin klassikon aistite-
atteriesityksenä, joka koetaan 
silmikon takaa kuin kuunnel-
mana hyödyntäen näköaistin 
sijaan kuulo-, haju-, tunto- ja 
makuaistia. Ei sovi hajusteyli-
herkille. Suositusikäraja 6 v., 
Liput 8/10 e, kesto 30 min. 
Esitykset la 9.11. klo 15 ja 19. 
Ke 20.11. klo 19. La 23.11. 
klo 17 ja 19. La 7.12. klo 15 
ja 19 sekä ma 16.12. klo 17 
ja 19. Varaukset info@teatte-
rituike.fi  tai 044 035 5506, 
Tuikesali, Viertolantie 2–4.
Tapanilan Eläkkeensaajat 

ja Kotien Puolesta

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

Satutunnit parittomilla vii-
koilla ke klo 9.30–10 kaikille 
3–7-vuotiaille. 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.
Poimittuja sävyjä

Anu Salka, Minna Kangas, 
Pälvi Koskinen, Pia Pejcic 
29.10.–17.11. Galleria vii-
leä 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 1,5e/perhe. 
Ma 11.11. Vanhemmuus ja 
parisuhde, alustaa Pirjo Kettu.

  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.
Michelinin tähteet” 

Viikin kirkolla to 14.11. klo 18. 
Lähde syömään herkullinen 

Liikuntaneuvos Eevi Kaasinen kirjastovieraana 

Eevi Kaasinen kertoo pitkän ja mielenkiintoisen uransa vaiheista Pukinmäen 
kirjastossa torstaina 14.11. klo 18.

Pukinmäkeläinen Eevi Kaasinen on tehnyt ainutlaatuisen elämänuran naisliikunnan ohjaajana ja koreo-
grafi na Työväen Urheiluliitossa. Eläkkeellä hän on omistautunut kirjoittamiselle, neljän runote-
oksen lisäksi on syntynyt muistelmateos Liikkeen harmonia: Naisvoimistelua runon siivin. 

TEIJA LOPONEN

The Great Helsinki Swing Big Band

Mattlar 

Marja 

Miten nopea etana 
voikaan olla? 

Vauhdikas animaatio. 
Puhutaan suomea. 
K7. la 9.11. klo 14 ja 
ke 13.11. klo 18, 6 € 

Yllättävän ja kulmikkaan huumorin taustalla 
sykkii rohkea ja lempeä leijonasydän. K16

pe 8.11. ja la 9.11. klo 18, 6 € 

Konsertteja, työpajoja, 
kasvomaalausta ja askartelua! 
Mukana mm. uusi lastenyhtye 

Pomppulinnan Kreivi, iloinen Pape 
ja Kasumai sekä Pole Pole -duo. 
su 10.11. klo 13–16 vapaa pääsy

 Leijonasydän 

juhla  
Lasten Etnosoi! 

Laulaja-lauluntekijä 

Solistina laulaja Eeppi Ursin. 
Bond-elokuvista tuttuja musiikkikappaleita.

ke 13.11. klo 19, alk. 18 €

Katsaus ohjaajan teoksiin, 
mukana uusi kotimainen 
elokuva Salpa (ennakkonäytös) 
sekä Vielä tämän hetken ja 
Näkökulma. K13
to 7.11. klo 18 vapaa pääsy

Kaunis ja herkkä 
musiikki-ilta. Lauluissa 
on keskieurooppalaisten 
balladien tunnelmaa 
ja sanoitukset ovat 
olennaisen tärkeitä. 
pe 15.11. klo 19, alk. 15 €

Turbo

ssesss
NNNNN
ttttto

Manuchar Maaannnuchhhhhhhhha
Zagros

Kino Kaiku:

Kino Helios:

Kino Helios:

(3D)

Bond 
G t H l i

meets 

a
6
€

tiikerinti
Pienen 

ttt
James 

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

Malmi, Väärämäentie 3

09 - 4289 1516

MALMI

MALMI MALMI MALMI MALMI

MALMI MALMI MALMI

2 MEDIUM-
PIZZAA +

1,5L juoma

3 MEDIUM-
PIZZAA +

1,5L juoma

1 PIZZA + 1 KEBAB
1,5L juoma

2 x LARGE PIZZAA
1,5L juoma

2 MEDIUM-
PANNUPIZZAA

1,5L juoma

4 MEDIUM-
PIZZAA +

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

1 LARGE PIZZA
1,5L juoma

Tarj. ei voi yhd. muihin tarjouksiin.

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

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

Noud. tai kuljetettuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETU-
SETELI 18.00 ETU-

SETELI 24.50

ETU-
SETELI 18.50 ETU-

SETELI 29.00

ETU-
SETELI 32.00 ETU-

SETELI 18.00

ETU-
SETELI 17.00 ETU-

SETELI 25.00

Nettitilauksista -10%

KULJ. ● ma-to 10-22 ● pe 10-23 ● la 11-23 ● su 11-22
Noud. tai kuljetettuna Noud. tai kuljetettuna Noud. tai kuljetettuna

illallinen, joka syntyy keittiöstä 
löytyviä ruoantähteitä hyö-
dyntäen. Aterian valmistavat 

vapaaehtoiset Kotilieden ruo-
katoimittaja Marja Malisen joh-
dolla. Aterian hinta 10 e/aik, 5 

e/lapset Yhteisvastuukeräyksen 
hyväksi. Ilm. Outi Lantto, 
p. 09 2340 4475.
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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

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

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

Ilmoitus-
varaukset 
myyntipäällikkö 
Jussi Haapasaari, 
puh. 050 595 3233, 
jussihaapasaari@
lahitieto.fi 

HALUTAAN
OSTAA

Ostetaan 
liiketila 

Pohjois-Helsingistä 
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

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.

TERVETULOA - KAHVITARJOILU.
- Johtokunta

Tanssikoulu Sambic on järjestänyt 
vuotuisia oppilasnäytöksiä vuodesta 
2000 lähtien. Tämän vuoden näytök-
sessä tanssii noin 50 lajin harrastajaa, 
jotka yhdessä Sambic-tanssikoulun 
omien koreografi en sekä vierailevien 
esiintyjien kanssa toteuttavat upean 
näytöksen. 

Vierailijoina mukana ovat Vantaan 
Voimistelijoiden Olivea -joukkue, bur-
leskitanssija Cherry Dee sekä nuorten 
Säihkeryhmä Teatteri Tuikkeesta.

Sambic tanssikoulun omat esiinty-
jät tulevat koulun eri ryhmistä. Esiin-
tymässä ovat muun muassa ammat-

tilaisryhmä Alegria, aikuisten naisten 
SuperElegante-ryhmä ja Samba é Vi-
da. Ryhmät ovat osallistuneet brasilia-
laisten tanssien SM-kisoihin saavutta-
en mitalisijoja. He ovat myös käyneet 
esiintymässä Brasiliassa. Alegria-ryh-
mä on esiintynyt lisäksi Intiassa ja Kii-
nassa sekä osallistunut Rion karnevaa-
leihin. 

Tanssikoulun perustaja Taina Kaner-
va sai Vuoden Vantaan Yrittäjät 2011 
-tunnustuksen Vantaan Yrittäjänaiset 
ry:ltä. Sambic-tanssikoulun tunnus-
piirteisiin on aina kuulunut rohkea eri-
laisten tanssityylien yhdistäminen pe-

rinteisiin brasilialaisiin tansseihin se-
kä ennakkoluulottomat yhteistyöpro-
jektit eri tahojen kanssa. Taide, tanssi, 
musiikki ja tavanomaisesta tanssinäy-
töksestä poikkeava kokonaisuus te-
kevät Samba-Cabareesta uudenlaisen 
mielenkiintoisen ilmiön.

TL

Brasilialaisia rytmejä, sirkushahmoja, sekä burleskia ja taidetta sulassa sovussa 
koetaan Sambic tanssikoulun Samba-Cabaree -näytöksessä Malmilla

Samba-Cabaree piristää syksyä
Samba-Cabaree on asujen, värien ja liikkeiden iloittelua.

TAPAHTUMIA

PALVELUJA TARJOTAAN

Samba-Cabaree 
Malmitalolla la 16.11. klo 18, kesto 

2 h, sis. väliajan. Liput 16 /10 e.

MLL Tapaninkylän
SYYSKOKOUS

to 21.11.2013 klo 18 
lp Kesannossa (Kesantotie 13)

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu

Tervetuloa!

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 1x90 milliä ja 
hinta 111 e (sis. alv.). 
Samankorkuinen, 
mutta 2 palstaa leveä 
maksaa 222 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

Siunaus on toimitettu 
Xxxx kirkossa 15.3.20013.

Lämmin kiitos muistamisesta.

Kirjasto osallistuu tänä 

vuonna kehitysmaiden lasten 

hyväksi järjestettävään 

Nenäpäiväkampanjaan ja 

haluaa tukea erityisesti 

lukutaidon edistämistä 

kehitysmaissa. 

Lukutaidon saa hankittua yh-
delle lapselle kymmenellä eurolla.

Kirjastojen Nenä-tapahtumat 
ovat kaikille avoimia ja tapahtu-
mien yhteydessä on mahdollisuus 
tehdä lahjoitus Nenäpäiväkeräyk-
seen.

Nenäpäivän kun-
niaksi paloauto kur-
vaa Tapanilan kirjas-
tolle perjantaina 8.11.  
klo 14–16. Paloauton si-
sään pääsee kurkistamaan ja jutut-
tamaan Tapanilan VPK:n vapaa-

palokuntalaisia! Kir-
jastossa on lisäksi esillä 

palokunta- ja pelastusai-
heista kirjallisuutta. 

Jakomäen kirjastolla Nenä-
päivänpunainen paloauto on vie-
railulla perjantaina klo 15–16.

Nenäpäivän lipaskeräystä toteu-
tetaan myös Malmilla perjantaina 
ja lauantaina molemmissa kaup-
pakeskuksissa paikallisten Lions-
klubien toimesta.

TL

 Kirjastot mukana Nenäpäivässä
-
-
s-
11 h
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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

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

�������	


���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

 Jalkojenhoito

 Yksilölliset tukipohjalliset

 Fysioterapia

 Lymfaterapia

 Hieronta
T (09) 351 1100

www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

HYVINVOINTI

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

– 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

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Lähitieto 
kertoo 

lähiyritykset.

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

Haaveiletko paksummista tai pidemmistä hiuksista? 

Tule malliksi MAGO koulutuspäivään 
perjantaina 22.11. liikkeeseemme.

Maksat vain materiaalikustannukset!
Soita ja kysy lisää 093515981

New Vision (entinen VisionHair) uusissa tiloissa 
Viikin kirkon toisella puolella, Agronominraitti 2.

Uusi puhelinnumero 0504520012
Terv. Mari, Petra ja Marjut 

Tervetuloa parturi-kampaamo
New Visioniin

laittamaan hiuksesi pikkujoulukuntoon
Pikkujoulutarjous:

Väri ja leikkauspaketin yhteydessä
ripsien tai kulmien värjäys veloituksetta.

Alennus on voimassa 15.12. asti.

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuuosuus

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)

Hemmo Kalsi (iensairaudet)

Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)

Leo Tjäderhane (juurihoidot)

Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki

Eeva Mäkinen

Rami Sihvola

Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT

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

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88

050 5368135    www.sarihakasaari.  

Tule koko kehon huoltoon!
Teen myös hierontaa.

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

Kaikki kirjanpito-
työt, palkat ja 

veroilmoitukset 
ym.

Puh. 389 4613
Mail ac@aclaurens.fi   

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

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Lady Moonlight
Ripsien
pidennykset tai
Rakennekynnet

Voimasa 30.11. asti. 
Kauneudenhoito

Susanne Ollonqvist
044 9669 171

Vilppulantie 26B, 00700 Helsinki
www.ladymoonlight.fi
susanne.partylite.fi

49€



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 10.11. SULJETTU

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

MANSIKKA 
400 g
9,98/kg

2495
kg

Apetit uunivalmiit
KERMAPERUNAT 
750 g
3,00/kg

yks. 2,69/ps (3,59/kg)

Tammiston keittiö: 

Hienointa pihvikarjan lihaa:
ROTUKARJAN 
SISÄPAISTIPIHVIT
Suomi

Kuusamon Emmental
MUSTALEIMA JUUSTO
300 g
13,30 /kg

Atria 
MAJONEESISALAATIT 
400 g
italia, punajuuri ja peruna, 3,48/kg

399139

kg

HERKULLISTA ISÄINPÄIVÄÄ
K-CITYMARKET VANTAA TAMMISTOSTA

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

450399

rs

kg

Tammiston keittiö: 
LOHIMEDALJONGIT
ruodoton, norjan lohesta

2590
kg

rs kg

kpl
raj. 2kpl/tal.

kg

Valio Oltermanni
JUUSTO 900-1000 g
5,99-6,66/kg

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

Tammiston keittiö: 
ERÄ! Tuore
HIRVEN ENTRECOTE

599

3995

329

629

Marli 
GLÖGITIIVISTE 
0,5 l 
6,58/l

Wanhan Porvoon 
Fabriikki
GLÖGI
1 l 

pl

pl

kplrs

HK porsaan 
ULKOFILEE
Hinta ilman K-Plussa-korttia 
9,95 /kg

599
Atria broilerin 
FILEESUIKALE 
500-630 g
6,33-7,98/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 
5,53-6,89/rs (8,78-13,78/kg)

Tammiston keittiö: 
Tuore
KUHA- ja 
AHVENFILEE
Viro

399

2 ps

kg

-40%

-28-42%

2590
kg

Tarjolla kymmenen sortin
HERKULLISET 
LEIVOKSET

LEIVOSKARNEVAALIT
Tammistossa!

199
kpl

Edulliseen hintaan

PE-LA 8.-9.11.

3000 LEIVOKSEN ERÄ!

Tammiston keittiö 
Makulihan valmis

PAAHTO-
PAISTI 
viipaleina

Maatilan 

PALVI-
KINKKU 
viipaleina 

3795
kg

1995
kg

HINNAT VOIMASSA TO–LA 7.–9.11.2013, SU SULJETTU


