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KERROSTALOT

Helsinki Tapaninvainio Kt 77m²
3h, k, kph, lasit.parv. Toimivapoh-
jainen ja valoisa huoneisto joka 
sijaitsee rauhallisella paikalla Tapa-
ninvainiossa. Asunnossa on iso olo-
huone, johon mukavasti yhdistyvä 
ruokailutila, tilavat makuuhuoneet 
sekä vaatehuone. Takaniityntie 5 D. 
Mh. 175.000€. Tied. P. 040 577 7269 
Ylen, Extra Kodit

 Helsinki Pihlajamäki  KT  99,5m2 
TARJOUSKAUPPA
4h, k, kph, 2xvh, lasit parv. Persoo-
nallinen  valoisa läpitalon perheasun-
to,  avarilla ja vehreillä näkymillä. 
Kaikissa kolmessa tilavassa makuu-
huoneessa on runsaasti säilytystilaa. 
Keittiötä ja pintoja on remontoitu vii-
me vuosina.  Rapakivenkuja 1. Mh. 
168.000€. Tied. P. 040 577 7269 
Ylen, Extra Kodit

Helsinki, Siltamäki KT    128,5m2
5-6h, k, rt, kph, vh, parv. Persoonalli-
nen,  iso  valoisa perheasunto. Kaikissa 
neljässä tilavassa makuuhuoneessa 
on runsaasti säilytystilaa. Parveke 
länteen.  Keittiö remontoitu -08. Lois-
tavat liikenneyhteydet. Kauriintie 3. 
Mh. 199.000€. Tied. P. 040 577 7269 
Ylen, Extra Kodit 

RIVI- JA PARITALOT

Helsinki Tapanila PT     90m2
3-4h, k, s, tornih, takkah, khh, 3xeril. 
wc. Uniikki  puuparitalo vanhan Tapa-
nilan sydämessä.  Edullinen vastike. 
Harvoin tarjolla. Hiidenkiventie 22. 
Mh. 398.000€. Tied. P. 040 577 7269 
Ylen, Extra Kodit

Helsinki Tapaninkylä Rt 90m²
4h, k, s, kph, eril.wc, piha.  Rau-
hallisella ja halutulla asuinalueella  
tyylikäs rivitaloasunto Tasokkaasti  
uusittu keittiö, Wc-tilat ja löylyhuone. 
Ruohotie 10 F 6, 00700 Helsinki. Mh. 
266132,88€. Vh. 288.000€. 
Tied. P. 040 577 7269 Ylen, 
Extra Kodit

OMAKOTITALOT
 Helsinki Tapaninkylä    106m2  
5h, k, s, 2xkuisti, parv 2xerill wc, 
autokatoa, varasto.  Rauhallisella ja 
halutulla pientaloalueella  lapsiper-
heen unelmatalo vanhan Tapaninky-
län sydämessä. Kuntotutkimus tehty 
20.9.2013! Takalantie 20. 
Mh. 392.000€. Tied. P. 040 577 7269 
Ylen, Extra Kodit

Sirpa Raussi
044 076 0618 

Asta Lindroos 
045 277 6154

Toni Ylen
Yrittäjä

040 577 7269  

Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV KED
045 359 7727

Eija Hellström
Yrittäjä

045 356 9270

Eija Häkkinen 
0500 704 618
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 5‐6h, k, rt, kph, vh, parv. Persoonallinen,  iso  valoisa perheasunto. Kaikissa neljässä tilavassa 
makuuhuoneessa on runsaasti säilytystilaa. Parveke länteen.  Keittiö remontoitu ‐08. Loistavat 
liikenneyhteydet. Kauriintie 3. Mh. 199.000€. Tied. P. 040 577 7269 Ylen, Extra Kodit  

RIVI‐ JA PARITALOT 

 

   

Helsinki Tapanila PT     90m2 

3‐4h, k, s, tornih, takkah, khh, 3xeril. wc. Uniikki  puuparitalo vanhan Tapanilan sydämessä.  Edullinen 
vastike. Harvoin tarjolla. Hiidenkiventie 22. Mh. 398.000€. Tied. P. 040 577 7269 Ylen, Extra Kodit 

 

 

 

Helsinki Tapaninkylä Rt  90m² 

4h, k, s, kph, eril.wc, piha.  Rauhallisella ja halutulla asuinalueella  tyylikäs rivitaloasunto Tasokkaasti  uusittu 

keittiö, Wc-tilat ja löylyhuone. Ruohotie 10 F 6, 00700 Helsinki. Mh. 266132,88€. Vh. 288.000€. Tied. P. 040 577 
7269 Ylen, Extra Kodit 
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ENNAKKOMARKKINOINNISSA

Helsinki, Alppikylä RT 
4 kpl, 3h+k+s, 105m2 ja 3 kpl 4h+k+s,  122m2. Laadukkaita RT asun-
toja kahdessa tasossa, os. Tattarikatu 7. Nyt  ennakkomarkkinoinnissa. 
Suunniteltu valmistus ajankohat. 2014/8. Esittelytilaisuus To 21.11.2013 
Piitie 1, Vantaa,  alkaen klo: 17:00. Tied. P. 050 511 0782 Merja Pulkkinen, 
Extra Kodit  

 Helsinki Tapaninkylä    106m2   

5h, k, s, 2xkuisti, parv 2xerill wc, autokatoa, varasto.  Rauhallisella ja halutulla pientaloalueella  
lapsiperheen unelmatalo vanhan Tapaninkylän sydämessä. Kuntotutkimus tehty 20.9.2013! Takalantie 20. 
Mh. 392.000€. Tied. P. 040 577 7269 Ylen, Extra Kodit 

 

   

ENNAKKOMARKKINOINNISSA 

 

 

Helsinki, Alppikylä RT  

4 kpl, 3h+k+s, 105m2 ja 3 kpl 4h+k+s,  122m2. Laadukkaita RT asuntoja kahdessa tasossa, os. Tattarikatu 7. 
Nyt  ennakkomarkkinoinnissa. Suunniteltu valmistus ajankohat. 2014/8. Esittelytilaisuus To 21.11.2013 
Piitie 1, Vantaa,  alkaen klo: 17:00. Tied. P. 050 511 0782 Merja Pulkkinen, Extra Kodit   

Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

MArjA-liisA 
Vänskä
Myyntineuvottelija
050 339 9767

toiMistoMMe AVoinnA 
ma-to klo 10.00-17.00   
pe klo 10.00-15.00
kirkonkyläntie 11, Helsinki 
puh. 010 228 3060

Kiinteistönvälitys Oy

PäiVi  
Pirnes
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

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

PUISTOLA  erillistalo

TAPANINVAINIO
UUDISTUOTANTOA

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

Kivitaloissa kolme korkeatasoista 
huoneistoa jäljellä.

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

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

TAPANILA   OKT-TONTTI
Rakennusoikeus 113 m², tont-
tiosuus hallinnanjakosopimuksella 
362 m². Lisäksi saa rakentaa 
varasto- ja autosuojatiloja 30 m².
Hp. 130.000 € Liiketie 40

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, 
saunaos, autotalli, kokonaisala 
232m². Tonttiosuus hallinnanjako-
sopimuksella 789 m². Hp. 350.000 € 
Uimarannantie 11

PUISTOLA   OKT
VUOKRATAAN

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

TAPANINVAINIO   OKT-TONTTI
Rakennusoikeus 90 m², tonttio-
suus hallinnanjakosopimuksella 
364 m². Lisäksi saa rakentaa 
autosuojia ja varastoja 25 m². 
Hp. 110.000 € Immolantie 1

Tule pikaisesti,
ehdit säästää postikuluissa.

Huippulaatua käsityönä,
silti hinta jopa alle euron.

Ota osaa tämän lehden joulukorttikisaan,
saat kortit kisahinnalla.

Viikkohinnalla myös edullisesti.

Malmintorilla Lidlin ja Prisman vieressä     9-19 10-16

MV-KUVAT

Erinomaiset

JOULU-

KORTIT
päivässä

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 

Markus Vuorinen 
046 812 5697 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Krista Suvinen
040 487 5040

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Tapaninvainio Okt 135/270m²
8h, 2 aulaa,2k,2 kph, parv.,2 
vh,ask.h.,varasto, kylmäkellari, sauna 
+ pkh. Huolella pidetty kolmikerroksi-
nen talo, jossa sähköt ja viemäröinnit 
uusittu, vaatii vain pientä pintojen 
päivittämistä. Vmh..415.000€. 
Jokitie 8. Es su 14-14:30. 
Kristiina Diomin/046-812 5691

1113819

Puistola Okt 90m²/150m²
5-6h, k, 3xWc, kph+s, veranta. 
Viehättävä 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 Pt 110m²
4h,k,s,at, Rauhallisella sijainnilla, 
käytöllinen pohjaratkaisu, iso olohuo-
ne ja valoisa asunto. Remontoimalla 
teet tästä upean kodin. Iso piha, 
jossa alueen komeimpia puita. 
Kaukolämpö. Mh.249.000€ 
Karhusuontie 84A 
Tuomas Jääskeläinen /050-306 1771

1111176

Puistola Pt  98m²
4h,k,s. Kohtuuhintainen kiva koti lapsi-
perheelle. Pesutilat uusittu 2000-luvulla 
ja muutenkin asunto on siistissä kun-
nossa. Mh. 218.000€. Läksyrinne 27-29. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272

1117096
Tapanila Pt 105,5m²
4h,k,s. Tapanilassa vuonna 2007 val-
mistunut valoisa, moderni ja siistikun-
toinen koti. Mh.418.000€. Hiisikuja 5 E. 
Kirsi-Marja Johansson/040-594 8231

1116325
Tapanila Rt 101m²
4h,k,s,terassipiha, hyvät liikenneyh-
teydet ja liikunta mahdollisuudet 
ovat täällä käden ulottuvilla. Valoisa 
olohuone ja tilava sauna kruunaavat 
tämän kodin. Mh.298.000 Hiisikuja 4. 
Tuomas Jääskeläinen /050-306 1771

1117323
Tapaninvainio  Rt  98m²
4-5h,k,s,erill.wc, rivitalon päätyhuo-
neisto rauhallisella sijainnilla, kaunis 
piha ja hyväkuntoinen asunto arvos-
tetulla alueella. Keittiö uusittu 2007. 
Mh.329.000€. Tervapääskynpolku 7. 
Tuomas Jääskeläinen/050-3061771 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272

1114639

Heikinlaakso Rt 94m²
4h,k,s. Erittäin tyylikkäästi kokonai-
suudessaan remontoitu koti puiston 
laidassa. Erityisesti lapsiperheen 
tarpeita miettien kunnostettu. Velaton 
lähtöhinta 259.000€. 
Kalkkivuorentie 43. 
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272

1112064

Puistola Rt 85,5m²
3h,k,kph/s, erill.wc,vh,var. 
Vaaleasävyinen, siistikuntoinen pää-
tyhuoneisto 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. 249.000€. 
Kuismakuja 1. 
Jyrki Saulo/050-585 0500

1114003

Pihlajamäki Kt 74m²
3h,k,kph,las.p. Läpitalon huoneisto 
lähellä kouluja, urheilukenttää ja 
juna-asemaa. Kph. juuri remontoitu. 
Mh.174.000€. Rapakivenkuja 2. 
Tomi Suvinen/044-335 5135

1116238
Pukinmäki Kt 58,5m²
2h,k,s las.p.Hissitalo. Siistikuntoi-
nen, saunallinen kaksio lasitetulla 
parvekkeella, jossa lähellä palvelut ja 
juna-asema. Taloyhtiössä uima-allas. 
Mh.173.441,15€. Erkki Melartinintie 7. 
Tomi Suvinen/044-335 5135

1116400
Malmi Kt 58m²
2h,k,s Rivitalotyyppinen, remontoitu 
saunallinen päätykaksio omalla etelä-
pihalla. Erinomaiset liikenneyhteydet ja 
palvelut lähellä. Mh.183.000€, 
Kotinummenkuja 2. 
Jyrki Saulo/050-585 0 500

1116965
Tapanila Kt 62m²
3h,k,vh,2*las.p. Viihtyisä koti rauhallisella 
alueella. Hyvät liikenneyhteydet, palvelut 
lähellä ja taloyhtiön uima-allas kruunaavat 
tämän asunnon. Mh 168.000€. Saniaistie 14. 
Tuomas Jääskeläinen/050-306 1771

1112461

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Tuomas Jääskeläinen 
050 306 1771

Myytävä asunto on aina yksilö ja siksi luotettavan hinta-arvion voi tehdä vain paikan päällä. Kiinteistömaailman maksuton Kotikäynti on tärkeä askel kodinvaihtoa suunniteltaessa. 
Kotikäynnillä tehdään Kodinvaihtosuunnitelma ja saat tietää asuntosi arvon luotettavasti, sillä tilastojemme mukaan onnistumme arvioinneissa 98 % varmuudella. Näin tiedät 
mitä asunnostasi saat ja mikä on mahdollisen välirahan tarve uutta unelmien kotia hankittaessa. Onnistunut asuntokauppa alkaa Kiinteistömaailman Kotikäynnistä. 
Ota yhteyttä lähimpään Kiinteistömaailmaan tai jätä yhteystietosi: kiinteistomaailma.fi/kotikaynti

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kutsu meidät kylään.

Kukaan ei välitä niin kuin me.
KUKAAN EI VÄLITÄ NIIN KUIN ME

Reija Kivinen
050 533 0369

TEBOIL 
MALMI

Laulurastaantie 2, Hki 78. 
Ark. 6–21, la 7–21, su 8–21

Puh. 09-385 5297

VEIKKAUS-
PISTE

Nyt 
uutta 

meillä: 
RENKAIDEN 

KAUSISÄILYTYS 

59 €
sisältää 
pesun, 

vakuutuksen, 
kuntotarkastuksen
(ei sis. allelaittoa).

Kulttuuriministerin
kirje aiheutti
taidebuumin.
SIVU 18
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ma–pe klo 9–16 puh. 02900 10040. ilmoitus keskiviikon jakamattomasta lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

 Pääkirjoitus

Toivon pilkahduksia

Perinteiset
Joulumyyjäiset

Tuulen Tuvalla,
Ylermintie 2 Puistola
la 30.11. - su 1.12.13 

 klo 10-15

16. kerta ja ainakin
20 myyjää, löydä joulun 

taika, erilaisia, 
aitoja joululahjoja, 

ihania makuja ja tuoksuja. 
Joulupukin postilaatikko 
odottaa kirjettäsi, voit 
tuoda sen mukanasi tai 

kirjoittaa Tuulen Tuvalla.  
Toimitamme kaikki 

kirjeet Korvatunturille.
TERVETULOA !

Puistolan käsityön ystävät

MARRASMARKKINAT
Tapanilan työväentalolla

Sompiontie 4
Sunnuntaina 24.11. klo 11–13

Arpajaiset, leivonnaisia
ruokia, käsitöitä ym

JÄRJESTÄVÄT
Tapanilan eläkkeensaajat ry ja Tapanilan Kotien Puolesta ry

JOULUMYYJÄISET 
su 24.11.2013 

klo 12–15 Solhem, 
Kirkonkylän  e 23 

Leivonnaisia, käsitöitä,  
arpajaiset, kirpputori… 

Tarjolla myös mm. 
vohveleita, makkaraa 

ja kahvia.  
TERVETULOA! 

Malm svenska ungdoms-
förening r.f.

Sosiaalivirasto käynnisti viisi vuotta sitten 
Lähityöhankkeen, jonka jalkautuvat työnteki-
jät ovat näkyneet ja tuntuneet katukuvassa. 
Tavallisia kaduntallaajia lähityöntekijät ovat 
ilahduttaneet sillä, että he selvästi rauhoittavat 
ympäristöä olemassaolollaan. Heidän kanssaan 
on kuka tahansa voinut mennä juttelemaan ja 
kertomaan murheistaan. Lähityöntekijöiden 
kanssakäymistä ihmisten kanssa sekä avuntar-
vitsijoiden auttamista ei valitettavasti voi oikein 
mitata. Työn tuottavuutta ei voida laskea. Siksi 
sen lopettamista on helppo ehdottaa yhtenä iso-
na kulueränä.

Lähityön  lakkauttamiseen  tai  jatkamiseen 
voivat kuitenkin sanansa sanoa sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan jäsenet. Koillisen asukkaiden 
iloksi lautakunnasta löytyy useampikin täkäläi-
nen jäsen, joiden uskoisi ymmärtävän lähityön-
tekijöiden tärkeyden ja tarpeellisuuden. He voi-
vat ainakin yrittää vaikuttaa siihen, että rahoi-
tus hankkeelle löytyisi jatkossakin. 

Jakomäessä voidaan jo iloita siitä, että siellä 
asuvien pitkäaikainen toive ja tarve asukastalon 
saamisesta on ymmärretty, ja sinne on nyt val-
mistumassa yhteisötalo. Asunto- ja viestintämi-
nisteri Pia Viitanen kiersi syksyllä lähiöitä kar-
toittaen miten asukkaat haluaisivat omia asuin-
alueitaan kehittää. Esille nousi muun muassa 
tarve asukastiloille, jossa ihmiset voivat kohda-
ta ja harrastaa. Tästä tarpeesta Jakomäessä on 

oltu samaa mieltä jo kauan. Ja nyt yhteisötalos-
ta vihdoin tulee totta. Jakomäessä on tapahtu-
nut muutenkin paljon mukavaa viime aikoina. 
Ympäristöä on kohennettu ja ostoskeskus uusi-
nut ilmettään. Oma Kotikaupunkipolkukin on 
jo valmistumassa hyvää vauhtia. Jakomäessä 
moni asia on nyt paremmin kuin vuosiin.

Ihmisten auttamishalu on hieno asia. Useissa 
seurakunnissa, myös Malmilla, on jo vuosia 
kerätty joululahjoja perheille, joilla ei itsellään 
ole mahdollisuutta  lapsilleen  lahjoja ostaa. 
Ainakin tähän saakka kaikki toiveet on täytetty 
yksittäisten ihmisten toimesta, diakonian raho-
ja ei niihin ole tarvinnut käyttää. Ensimmäisen 
adventin aattona tullaan toteuttamaan leijonien 
toimesta tavarakeräys turvakoteihin jouluna 
pakenemaan joutuvien iloksi. Kaupoissa asioi-
vien toivotaan ostavan yksi ylimääräinen tuote, 
vaikkapa vaippapaketti tai keksipakkaus. 
Se  laitetaan kaupan ulkopuolella 
odottavaan Lions-klubien jäsen-
ten valvomaan ostoskärryyn, 
jonka sisältö toimitetaan lä-
himpään turvakotiin. Pieni 
hankinta voi tuottaa toisille 
arvaamattoman suuren ilon.

Teija Loponen

RENKAIDEN ALLEVAIHTO AIKAA VARAAMATTA

Nastarengas tarjouksia:

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

ÄLÄ ANNA TALVEN
YLLÄTTÄÄ!

Meille ei tarvitse
varata aikaa!

Me vaihdamme renkaat
tulojärjestyksessä

(myös rengashotelli)
www.rengaskeskus.com

OTA TALTEEN
Renkaiden

allevaihdosta
tällä -10%

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT alk. 349�

VUOSIHUOLTO alk. 169�

HUOLTOTARJOUKSET:

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

Sesonkina avoinna
Arkisin 7-20
Lauantaina 9-16
(tarkista aukioloajat nettisivuilta)

Rengashotelli kausi alkaen 60�

PYYDÄ TARJOUS

RENKAAT JA VANTEET
RENGASHOTELLI

VETOKOUKUT ASENNETTUNA
DEFA AUTOLÄMPÖ

TUULILASIN VAIHTO
HUOLLOT JA KORJAUKSET

PESUT JA VAHAUKSET
ALKOLUKKO ASENNETTUNA

Ilmoitusasioissa 
ota yhteyttä 
myyntipäällikkö 
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.fi
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Maija Laaksosesta A-luokan tuomari. Sivu 10.
www.facebook.com/

lahitieto

Verokarhu on murahtanut Helsingin so-
siaali- ja terveysvirastolle, että Helsingin 
13 palvelukeskuksen aterioihin kuuluu 
14 prosentin arvonlisävero.

Siksi palvelukeskuksissa eläkeläisille 
ja työttömille myytävien aterioiden hin-
nat nousevat.  

Hinnankorotukset astuvat voimaan 
ensi vuoden alusta. Koillis-Helsingissä 
näin tapahtuu Syystien palvelukeskuk-
sessa.

Kaikkein eniten nousee niin sanottu 

sotainvalidien ateria, johon kuuluu alku-
ruoka, pääruoka, tuorelisäke, ruokajuo-
ma, leipä, leipärasva ja jälkiruoka. Sen 
hinta kasvaa 8,30 eurosta 9,50 euroon.

Pääruoka, johon kuuluu tuorelisäke, 
ruokajuoma, leipä ja leipärasva kallistuu 
kuudesta eurosta 6,80 euroon.

Aamuisin ja iltaisin myytävä puuroate-
ria, jonka kyytipojaksi saa maitoa ja tuo-
remehua maksaa jatkossa 1,75 euroa 
nykyisen 1,55 euron sijaan.

Pirjo Pihlajamaa

Syystien ruoka pannaan verolle
  Ylä-Malmi

  Ylä-Malmi

Puomi vaihtui kiekkoon
Aiemmin hallin sisäänkäynneillä 
oli puomit ja pysäköintilipukkeella 
sai pysäköidä kaksi tuntia maksut-
ta ja lisäajasta meni maksu.

Ensin kellariparkkihalliin merkit-
tiin kahden tunnin pysäköintiaika 
kiekolla, mutta se vaihdettiin 
muutaman päivän sisällä kolmen 
tunnin pysäköintiin. Kauppa-
keskuksen yrittäjät ovatkin sitä 
mieltä, että kolmeen tuntiin 

siirtyminen oli välttämätöntä, koska 
useammassa yrityksessä asiointi 
venyy helposti yli kahden tunnin.

Ensimmäisellä viikolla kiekot-
tomiin autoihin laitettiin kunnallisen 
pysäköinninvalvonnan toimesta 
huomautuslappuja, mutta nyt 
kiekottomia autoja ryhdytään jo 
sakottamaan.

Teija Loponen

Malmintorin 
kauppakeskuksen 
kellarissa 
sijaitsevassa 
parkkihallissa 
on siirrytty 
pysäköintikiekon 
käyttöön. 

I ltapäivästä iltaan ahkeroinei-
den kerjääjien tarkka määrä 
ei ole tiedossa. Kuuromykäk-
si on itseään väittänyt ainakin 
nuori mies ja nainen. Yksin 

taloja kiertäneiden kerjääjien tak-
tiikka on ollut sama. Ovella on 
näytetty lappua, jossa pyydetään 
rahaa kuulovamman takia.

Eräs kuurouden aitoutta epäillyt 
tapaninvainiolainen seurasi vaa-
leanharmaaseen pipoon ja tyköis-

tuvaan talvitakkiin pukeutunutta, 
arviolta 20–25-vuotiasta ripeäs-
ti liikkunutta naiskerjääjää, joka 
poikkesi kadulta pientalojen ovi-
kelloja soittamaan.

Yhden talon kohdalla asukas oli 
kysynyt kadulla kuuluvasti, mitä 
varten nainen kiertää taloja, jol-
loin asunnon ovella ollut nainen 
oli välittömästi kääntynyt kysyjän 
puoleen ja tullut lappu kädessä ka-
dulle suurieleisesti ilmeillen.

Kuurojen valtakunnallinen kat-
tojärjestö Kuurojen Liitto tiedot-
taa saaneensa syksyllä suomalaisil-
ta useita yhteydenottoja kaduilla 
ja muilla julkisilla paikoilla tapah-
tuvasta rahankeräyksestä. Kerää-
jät ovat lapuilla esitelleet itsensä 
kuuroksi ja kertoneet nimilistojen 
kera keräävänsä rahaa kuurojen 
hyväksi. Näin kerjääviä on tavattu 
myös muun muassa Malmin kes-
kustassa.

Kuurojen  Liitto  korostaa,  et-
tä eri puolille Suomea levinnyt ra-
hankeruu ei ole liiton varainhan-
kintaa eikä liiton toimintaan kuu-
lu ovella kaupustelu.

Länsiväylä-lehti  uutisoi  reilu 
kuukausi sitten yli 20 asuntomur-
rosta ympäri Espoota. Suurin osa 
murroista on tehty keskellä päivää 
omakoti-,  rivi-  ja  paritaloihin. 

Kuuromykät kerjäävät 
asuinalueilla
Ihmisten hyväuskoisuutta hyväkseen käyttävät kuuromykät kerjääjät innostuivat viime 
viikolla etenkin Tapaninvainion pientaloalueesta. Hälytyskeskus sai perjantaina ja lauantaina 
useita ilmoituksia alueella ovikelloja rimputtelevasta kuuromykästä.

  Koillis-Helsinki

Sisään oli menty usein rikkomalla 
ikkuna kivellä.

– Sisällä on pengottu nopeasti 
paikkoja ja otettu mukaan rahaa, 
koruja, älypuhelimia ja kannetta-
via tietokoneita, tutkinnanjohtaja 
Janne Saari Länsi-Uudenmaan po-
liisista kertoi lehdelle.

Poliisi  sanoi  epäilevänsä  teki-
jöiksi ulkomailta tulleita ammat-
tilaisia.  Espoossa  murtautujat 
ovat liikkuneet yleensä parin, kol-
men hengen ryhmänä, jossa yksi 
on jäänyt vartioon ulkopuolelle ja 
kaksi mennyt sisään asuntoon. Po-
liisi on pidättänyt kolme epäiltyä.

Ennen murtoja alueilla on liik-
kunut huonosti suomea puhuvia 
rihkamakauppiaita tai rahaa ker-
jääviä kuuromykkiä.

– Tiedämme, että Espooseen ja 
naapurikuntiin on alkusyksyn ai-
kana tullut Puolasta useampi au-
tokunta näitä kaupustelijoina kier-
televiä ihmisiä, Espoon poliisi ker-
toi Länsiväylälle ja pyysi epäilyttä-
viä ovikaupustelijoita kohdanneita 
asukkaita soittamaan hätäkeskuk-
seen (112) tai poliisin vihjepuheli-
meen.

Ovelta ovelle kerjäys ei ole yksin 
suomalainen  ilmiö. Esimerkiksi 
tanskalaislehti Lokalavisen uutisoi 
nettisivuillaan lokakuussa, kuinka 
poliisi oli pidättänyt 22-vuotiaan 
puolalaismiehen. Mies oli tunnus-
tanut olevansa osa ryhmää, jonka 
jäsenet esittävät kuuromykkiä ja 
huijaavat rahaa.

Pirjo Pihlajamaa

Ainakin yksi 
Tapaninvainion 
pientaloalueen ovilla 
kierrellyt kerjääjä on 
valokuvattu ja kuva aiottu 
toimittaa poliisille.

pirJo pihlAJAmAA
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Mikä on
Lähityöntekijä?

 lähityöntekijöillä on 
sosiaalialan koulutus 
ja laaja työkokemus 
erilaisten asiakasryhmien 
kanssa työskentelystä. 

 lähityöntekijät 
puuttuvat havait-
tuihin häiriöihin 
sosiaalityön keinoin 
eli keskustelemalla 
ja sovittelemalla. 

 Tarvittaessa 
kuntalaisia motivoidaan 
ja saatetaan hoidon 
tai palvelujen piiriin.

Kun  Pukinmäessä  oli 
levottomuuksia, Miia 

Pikkarainen  kävi  Madet-
ojan  palvelutalolla  kerto-
massa, että häiriköineiden 
nuorten kanssa on keskus-
teltu ja nyt on taas rauhallis-
ta. Lähityöntekijä on tuonut 
monelle turvaa ja auttanut 
elämässä eteenpäin.

Helsingin kaduille jalkau-
tuvien  lähityöntekijöiden 
toiminta uhkaa kuitenkin 
päättyä tämän vuoden lo-
pussa. Uhan on saanut ai-
kaan budjettiesitysten yh-
teydessä oleva lause, jonka 
mukaan  käyttöbudjetista 
rahoitettujen määräaikais-
ten hanketyyppisten toimin-
tojen päättyminen vähentää 
menoja 0,5 miljoonalla eu-
rolla. 

Viisi vuotta sitten aloite-
tulle  lähityöhankkeelle  ei 
ole esitetty lainkaan rahaa 
ensi  vuoden  talousarvios-
sa. Aiemmin kaupunki vie-
lä suunnitteli, että väliaikai-

sena alkanut ja hyväksi ha-
vaittu hanke muutettaisiin 
pysyväksi toiminnaksi. Toi-
mintaan on kulunut vuosit-
tain noin puoli miljoonaa 
euroa.

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta esitti omassa budjetti-
lausunnossaan  huolensa 
lähityön jatkumisesta. Lähi-
työ on ainutlaatuinen mata-
lan kynnyksen palvelu, jossa 
Lähityöntekijät jalkautuvat 
kaduille, toreille ja puistoi-
hin etsimään ja ohjaamaan 
avuntarvitsijoita  palvelui-
den piiriin.

Helsingissä  on  kaikki-
aan kuusi  lähityöntekijää. 
Vuonna 2012 asiakkaiden 
kohtaamisia oli yli 30 000. 
Lähityöntekijät vierailevat 
myös kaupunginosien tilai-
suuksissa ja toimivat tiivisti 
asukasyhdistysten ja virka-
miesten kanssa.

– Yleinen henki meillä so-
siaali-  ja  terveyslautakun-
nassa on, että pyrimme löy-
tämään Lähityölle käytet-
tävissä olevista varoista ra-
haa toiminnan jatkamiseen. 
On siis vielä täysin mahdol-
lista,  että Lähityö  jatkuu. 
Sekin on mahdollista, että 
avustuksia jaettaessa varoja 
kohdennetaan myös vastaa-
ville tahoille, jotka auttavat 
ihmisiä ihan siellä arjen kes-
kellä, kertoo  lautakunnan 
tapaninvainiolainen  jäsen, 
Keskustan Markku Vuori-
nen.

Teija Loponen

Lähityöntekijä Miia Pikkarainen on tuttu nainen Koillis-
Helsingissä. Hänet on totuttu näkemään työparinsa 
kanssa esimerkiksi Malmin toreilla keskustelemassa 
laitapuolen kulkijoiden kanssa ja tarvittaessa auttamassa 
heitä löytämään tukipalveluiden pariin.  

Lähityöntekijöiltä 
saa apua ja turvaa 

  Jalkautuva sosiaalityö on uhattuna

TeiJA loponen

Lähityö on 
ainutlaatuinen 

matalan 
kynnyksen 

palvelu.

Miia Pikkarainen Pilvi Kallion haastateltavana Ala-Malmin puistossa Helsinki-päivänä.

Suukopu johti nyrkkitappeluun
Pukinmäki
Nuorisojoukko pahoinpiteli nuoren miehen kevyen liiken-
teen väylällä perjantaina kello 22.30 aikaan. Miehelle oli 
tullut nuorisojoukon kanssa riitaa Pukinmäen asemalla. 
Mies jatkoi asemalta matkaa kohti Mc Donaldsia ja nuo-
ret lähtivät seuraamaan häntä. He alkoivat lyödä miestä 
nyrkein hampurilaispaikan lähellä. Vakavilta vammoilta 
säästyttiin. PP

Puksun muksuja 
ei tuettu
Pukinmäki
Helsingin kaupungin kulttuurikeskus ei pitänyt Puksu-liik-
keen Muksut-tapahtumaa tukemisen arvoisena.

Puksu-liikkeen hakemuksen hylkäämistä esitti vs. kult-
tuurijohtaja, jonka mielestä tapahtuma on kokonaisbud-
jetiltaan liian pienimuotinen, jotta sille kannattaisi myön-
tää lähikulttuuriavustusta.

Avustuksista päättänyt kulttuuri- ja kirjastolautakunta 
oli samaa mieltä. Lautakunnassa oli esillä kaikkiaan 24 eri 
tapahtuman hakemukset.

Myönnetyt tukisummat vaihtelivat 350 eurosta 6 000 
euroon. Isoin potti meni Roihuvuoren kyläjuhlien järjes-
täjille.

Puksu-liikkeen lisäksi lautakunta antoi kielteisen pää-
töksen kuudelle muullekin hakijalle.

PP

Koulujen ja päiväkotien 
esiopetuksen lukuvuosi 
2014–15 melkein sama
Helsingin peruskoulujen ja lukioiden lukuvuoden 2014–
15 syyslukukausi on 12.8.–20.12.2014.

Kevätlukukausi on 7.1.2015–30.5.2015. Syyslomaa vie-
tetään torstaista perjantaihin 16.10.–17.10.2014. Joululo-
ma on sunnuntaista tiistaihin ajanjaksolla 21.12.2014–
6.1.2015 ja talviloma 16.2.–20.2.2015.

Päiväkotien esiopetusryhmien lukuvuosi on muuten 
sama, paitsi että esiopetuksessa syyslukukausi päät-
tyy perjantaina 19.12.2014 ja kevätlukukausi perjantaina 
29.5.2015. PP

Kuntarajat 
nurin päivähoidossa?
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ajavat 
sopimusta, jossa lapselle voisi hakea 
päivähoitopaikkaa mistä tahansa 
sopimuskunnasta ilman aluerajoitusta.

Oman asuinkunnan lapset asetetaan kuitenkin etusijal-
le hoitopaikkoja myönnettäessä. Sopimus ei koske yksi-
tyistä päivähoitoa eikä kunnan järjestämää vuorohoitoa.

Esitykselle pitää saada hyväksyvä päätös jokaisen so-
pimuskunnan omalta kaupunginhallitukselta marras-jou-
lukuun aikana.

Tällä hetkellä kyseisillä kunnilla on sopimus, jossa per-
heen muuttaessa sopimuskunnasta toiseen, saa lapsi 
perheen niin halutessa jatkaa entisen kotikuntansa päi-
väkotiasiakkaana.

Pirjo Pihlajamaa

Jos kuntarajat päivähoidossa kaatava esitys menee 
läpi, astuu se voimaan heti vuoden 2014 alusta.

pirJo pihlAJAmAA
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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!
Tervehdys Koillis-Helsinki 

Terveystalo

VARAA AIKA
terveystalo.com

p. 030 6000*

Kaikki mitä terveyteesi tarvitset

Käytätkö lukulaseja tai moniteholaseja? Haluaisimme tarjota sinulle 
mahdollisuuden kokeilla piilolaseja, jotka auttavat sinua näkemään 
hyvin sekä lähelle että kauas. Optikoillamme on vankka kokemus piilo-
linssien sovituksesta. Juuri nyt panostamme erityisesti tähän linssityyp-
piin ja haemme lukulaseja tai moniteholaseja käyttäviä testihenkilöitä. 

tettu joten, jos olet innokas kokeile-
maan linssejä, soita meille heti. 
Kiitokseksi avusta tajoamme sinulle 

kuukaudeksi veloituksetta. 
Sovitusmaksu peritään normaalisti. 

Vaihtoehto silmälaseille

Testihenkilöiden lukumäärä on rajoi-

MONITEHOISET PIILOLINSSIT

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

Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT ● SILMÄLÄÄKÄRIT ●  OPTIKOT ● SILMÄLÄÄKÄRIT ● OPTIKOT ●  SILMÄLÄÄKÄRIT

Soita ja kysy lisää mutkattomasta
tarjouksestamme!

Etsimme 40-75 -vuotiaita testaamaan 
monitehoisia piilolinssejä

-50%

(Tajous voimassa loppuviikon ajan 20.-24.11.2013)

Kaikki lasten vaatteet -20%

LUHTA OUTLET Porttisuontie 4, Vantaa (Ikean takana)  
AVOINNA • Ma-Pe 10-20  • La 10-18 • Su 12-16

PANTONE 3005 C
100 - 40 - 0 - 0

PANTONE 166 C
0 - 65 - 100 - 0

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tuorein Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti 
löytyy lehtitelineestä Malmin Novan 
Citymarketin edestä, Malmintorin 
kauppakeskuksen toisesta kerroksesta Plaza 
Mocca kahvilan vierestä sekä Kirkonkyläntien 
S-marketin aulasta.
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+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.
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

-5€
Leikkaa irti

Helsingin 
Liikuntalautakunta 
päätti viime torstaina, 
että liikuntajohtaja 
Anssi Rauramon 
työsuhdeautoon 
osoitettu 50 000 euron 
määräraha siirretään 
ulkoliikuntaosaston 
perushankinta-
määrärahoihin. 

Tarkemmin  lautakunta 
päätti  antaa ulkoliikunta-
osastolle oikeuden hankkia 
tällä ylimääräisellä 50 000 
euron  määrärahalla  kak-
si jääkiekkokaukaloa sekä 
nurmenhoitovälineitä. 

– Kaupunginosissa  ole-
vat ei-turvalaitamalliset jää-
kiekkokaukalot kustantavat 
noin 25 000 euroa. Raura-
mon itsensä esittämä mää-
rärahasiirto oli hieno juttu, 
nyt kaikki pelimerkit kana-
voituvat helsinkiläisten liik-
kumiseen, kertoo liikunta-
lautakunnan  varapuheen-
johtaja Heimo ”Hemppa” 
Laaksonen.  

– Autorahoilla hankittavia 
kaukaloita ei kohdisteta mi-
hinkään tiettyyn paikkaan. 
Kaukaloiden käyttöikä on 
rajallinen, ja uudistamistar-

peita on jatkuvasti, täsmen-
tää Laaksonen. 

Helsingin  liikuntajohta-
ja Anssi Rauramon  noin 
vuoden takainen aie maas-
turiluokan  työsuhdeau-
toon singahti tuolloin medi-
an riepoteteltavaksi. Eten-
kin  Rauramon  perustelu 
tarpeesta  tarvittaessa  liik-
kua viran puolesta vaikka-
pa öljytuhoisilla Helsingin 
rantamailla antoi medialle 
sytykettä. Otsikot puhuivat 
öljyautosta. Todellisuudessa 
Anssi Rauramon johtaman 
Liikuntaviraston  hoitoon 
ja  vastuualueeseen  kuulu 
mittava määärä Helsingin 
omistamia meri-  ja  ranta-
alueita.

TL

Rauramon ”öljyautolla”
jääkiekkokaukaloita

Helsingin liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo

  Vantaanjoki

Hyvinkää tyhjensi viemäreitään Vantaanjokeen 
heinäkuussa 2013.

Ohijuoksutukset tehtiin 
Veikkarin pumppaamolla ja 
Kaltevan  puhdistamolla 
1.–2. päivä heinäkuuta, kos-
ka kunnan viemäriverkosto 
ylikuormittui rankkasatei-
den takia.

Helsingin kaupungin ym-
päristökeskus otti jätepääs-
töjen takia ylimääräisiä ve-
sinäytteitä Tapaninvainion, 
Pakilan ja Pikkukosken ui-
marannoilta.

Rantoja ei laitettu uima-
kieltoon, eikä tapahtunees-
ta informoitu mediaa, kos-
ka veden hygieeninen laa-
tu ylitti uimakelpoisuudelle 
asetetut raja-arvot.

Pirjo Pihlajamaa

Viemärivedet 
laskettiin jokeen

pirJo pihlAJAmAA

Hyvinkään kaupunki laski puhdistamatonta jätevettä Vantaanjokeen 
keskellä kesälomakautta.

ILMOITUS

Malmin Prisman hissejä vastapäätä olevasta 
pelipisteestä on tullut niin yksi� äisten 

kuin peliporukoiden kohtaamispaikka, jonka 
pelaajat ympäri Suomen satsaavat kuponkeihin 
tavallista enemmän rahaa, koska kioskissa on 
hyvät voi� oprosen� t.

– Olemme urheilupeleissä harvoja veikkaus-
pisteitä, jossa toimii isoja porukoita. Veikka-
uksen aluepäällikkö ei � ennyt yhtään niin isoa 
kuin me, kertoo Tomi Riipi.

Pelipisteessä on täysin normaalia tehdä kim-
palle 2 000 euron tai jopa 10 000 euron peliku-
ponki. Korkeat voi� oprosen� t johtuvat pitkäl�  
siitä, e� ä kupongit suunni� eleva urheiluasian-
tun� ja Tomi seuraa itse ak� ivises�  eri kisoja.

– Olen pelannut 17 vuo� a jalkapalloa ja 30 
vuo� a lentopalloa. Kotona näkyy aika monta 
urheilukanavaa, Tomi kertoo.

Pelipiste on oikea onnenkioski, jossa on voi-
te� u suuriakin summia. Yhdestä asiakkaasta 

tuli kioskireissulla lo� omiljonääri, toinen ne� o-
si satatuha� a, ja päälle löytyy monta kioskissa 
yksin tai kimpassa pelannu� a, jolla sadan euron 
satsaus on poikinut pari tonnia. Veikkauksen 
kansanpeleistä enää Viking Loton ja Eurojack-
po� n päävoitot ovat lunastama� a.

– Kyllä ne vielä meillä pelataan, uskoo Sanna.
– Kun 5 miljoonaa lotossa voi� anut tuli ker-

tomaan tapahtuneesta, purskahdin kyyneliin. 
Olin niin onnellinen hänen puolestaan, Sanna 
muistelee vuo� a 2011 hymyssä suin.

Nyt käy kuumana jouluarpojen osto itselle ja 
pukinkon�  in. Sanna toivoo asiakkailleen 

mahdollisimman monta voi� oa. 
– Saamme itsellemme iloa, kun toiset voi� a-

vat. Eihän tällaista työtä voisi tehdä päivääkään, 
jos olisi kateellinen, hän vakuu� aa.

– Asiakkaiden mukaan meillä on kiva käydä. 
Osaamme hommat, olemme ripeitä ja aina 
iloisia, sanovat Sanna ja Tomi toivo� aen kaikki 
tervetulleeksi TS Pelipisteeseen.

Unelma veikkausvoitosta 
voi toteutua TS Pelipisteessä
TS Pelipiste on alansa harvinaisuus. Se on Tomi ja Sanna Riipin omistama 
yksityinen kioski, jonka liiketoiminta perustuu veikkauspeleihin.

 TS Pelipiste, ark. 9–18 , la 9–15, su sulj. 
Malmin kauppa� e 18, Prisman hissien vieressä. 

TERVETULOA!

Sanna ja Tomi Riipin 
omistama TS Pelipiste on 
tehnyt monen unelmasta 
to� a. Asiantunteva veik-
kaus- ja totopelikioski si-
jaitsee Malmilla Prisman 
hissejä vastapäätä.

Voi� oseinä kertoo onnenpotkuista.

IL
M

O
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Malmin seurakunta on määritellyt yh-
teiset toiminnan painopisteet vuosille 
2014–2016. Painopistealueisiin kuulu-
vat seurakunnan perustehtävät, kuten ju-
malanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, 
kasvatus, diakonia, lähetys ja sielunhoi-
to pyritään hoitamaan mahdollisimman 
hyvin.

Ensi vuoden erityisenä painopisteenä 
on vapaaehtoistoiminnan strategian jal-
kauttaminen sekä yhteisöllisyyden ja jä-
senyyden tukeminen osallistumalla Hel-

singin seurakuntayhtymän Jäsenelle pa-
rasta -projektiin. Sen lisäksi suunnitel-
laan toimintaa ihmisten keskelle. Myös 
vuonna 2012 hyväksyttyä uutta viestin-
tästrategiaa ryhdytään toteuttamaan.

Seurakunnan tavoitteita ensi vuodelle 
ovat perhemessujen kehittäminen sekä 
uuden perhemessuohjelman laatiminen. 
Myös vapaaehtoistoiminnan strategiaa 
ryhdytään toteuttamaan käytännössä. 

TL

Perhemessut ja vapaaehtoistoiminta 
painotuksina ensi vuodelle
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SOHVAN- 
VAIHTOPÄIVÄT

FiNSOFFAT
SUURMYYMÄLÄ, VANTAAN PORTTIPUISTO:         TEHTAANMYYMÄLÄ JA TEHDAS, KERAVA:

Porttisuontie 4 | 09 2797 2210           Huhtimontie 4 | 09 2797 2200 
ma–pe 11–20, la 10–18, su 12–17            ma–pe 9–17, la 10–15

Kaikille FiNSOFFAT-tuotteille
30.11.2013 asti

kotiinkuljetus 0 €
vanhan sohvan poisvienti 0 €

Kuvan kokonaisuus 305x238 cm 
Mine-kankaalla nyt 2 290 € (norm. 3 260 €)

Kuvan kokonaisuus divaanilla 290x160 cm
Mine-kankaalla nyt 1 590 € (norm. 2 282 €)

Nemo 3-istuttava sohva Matras-nahalla/kn 
nyt 1 390 € (norm. 2 002 €)

Nemo 2-istuttava sohva Matras-nahalla/kn 
nyt 1 070 € (norm. 1 534 €)

Syksyn uutuutemme:
Kerava-moduulisohva
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  Parisuhteen ongelmat ovat teemana tapaninvainiolaisen koreografi Matti 
Paloniemen tanssiteoksessa Vintti. Päärooleissa tanssivat Paloniemen paras ystävä 
Samuli Nordberg sekä oma Salla-vaimo.

• Matti Paloniemi, 
s. 10.2.1975, Rovaniemi.

• Ylioppilas v. -94. 
Oulun konservatorio, 
tanssiopettaja v. -94-
98. Teatterikorkeakoulu, 
tanssitaiteen maisteri v. 
2000–04.

• Omakoti Tapanin-
vainiossa, vaimo Salla 
Korja-Paloniemi, poika, 7, 
ja tytär, 9.

• Harrastukset 
kokkaaminen, lukeminen, 
rakentelu.

• Elämän tarkoitus? 
Rakastaminen = perhe. 
En tiedä mitä ja missä 
olisin, jollei minulla olisi 
ihanaa vaimoa, lapsia ja 
sukua. Vilpitön ja ehdoton 
lasten rakkaus. Vaikka se 
säilyy, se pitää ansaita.

  HENKILÖTIETO

pirJo pihlAJAmAA

lähetä vinkki 
haastateltavasta 

toimitukseen 
pirjo.pihlajamaa@

lahitieto.fi 
tai tekstaa 

045 3489 373.

1. Mistä Vintti kertoo?
– Pariskunnan puhumattomuu-

desta  ja  kykenemättömyydestä 
kommunikoida keskenään. Se ei 
ole huikea ongelma, mutta siitä 
voi tulla, jos se pääsee liian pitkäl-
le, kuten esityksen parilla on käy-
nyt.
2. Miksi nimi Vintti?

– Välillä vintti pimenee kaikil-
la yhteiseloa elävillä, mutta ei ole 
hyvä, jos se on pimeänä liian kau-
an. Sitten on vintti täynnä tavaraa 
ja historiaa. Suljettu paikka, jonne 
mennään vain joskus. Mummolan 
vintille meno pitkin narisevia por-

taita oli aina jännittävää, pelotta-
vaa ja mahtavaa.
3. Oliko kova paikka levittää 
myös henkilökohtaisia kipupis-
teitä estradille?

– Ei. Siihen on jo tottunut. En-
nen väitin, ettei teoksissa ole mi-
nua, mutta ainahan asiat peilaavat 
omaa kokemusta. Oikeastaan on 
mahtavaa käsitellä tanssin keinoin 
asiaa, jossa teot, läsnäolo, koske-
tus ja liike ovat tärkeitä. Liian sy-
viin vesiin esitystä ei viedä, ettei se 
käänny itseään vastaan. Aihehan 
on myös koominen. Jos olet kos-
kaan nähnyt tuntemattoman pa-
riskunnan riitelevän, niin etkö ul-
kopuolisena pidättele nauruasi.
4. Millainen esityksestä tuli?

– Pääsimme kiinni parisuhteen 
absurdiuteen. Esiintyjien työ on 
hienoa, ja visualisti Janne Teivai-
sen soittorasiamainen atmosfääri 
onnistunut. Tirkistetään kahden 
ihmisen elämään.
5. Onko hyvä vai huono, että vai-

mosi on tanssija?
– Hyvä. Työasioista on helpompi 

puhua. Ymmärtää kotona tuittui-
lua, eikä loukkaannu, vaikka toi-
nen menee zombina ennen ensi-il-
taa.
6. Riittääkö koreografille töitä?

– Kyllä. On riittänyt jo 15 vuot-
ta. En ole varsinaisesti ollut päi-
vääkään työttömänä. Nytkin on 
töitä ympäri Suomen.
7. Mitä kaikkea teet?

– Olen vieraileva taiteellinen joh-
taja kotikonnuillani Rovaniemel-
lä tanssiteatteri Rimpparemmissä, 
Kajaanissa Routakomppaniassa ja 
Helsingissä Tsuumissa.
8. Mikä on mielenkiintoisin oh-
jaus, jonka olet tanssin saralla 
tehnyt?

– Niitä on monia. Euroviisujen 
väliaikanumero, jossa oli 40 esiin-
tyjää tai Juhlaviikkojen Le Voyage 
tai tämä Vintti. Tuttujen kanssa 
työskennellessä tulee aivan eri pai-
neita kuin muiden kanssa.

9. Oletko aiemmin tuonut esitys-
täsi kotikulmien Malmitalolle?

– Syksyllä  2012  oli  Kehotus. 
Muutoin perheemme suhde Mal-
mitaloon on kiinteä. Lapset käy-
vät tanssi- ja pianotunneilla ja ko-
ko perhe elokuvissa ja esityksissä.
10. Mikä on tanssijan tärkein 
työkalu?

– Tämä on paha, koska yksin-
kertainen vastaus on keho. Mut-
ta kun kehoa kaivaa, tulee sydän. 
Ammattitaito tulee sydämestä, in-
tohimosta.

Pirjo Pihlajamaa

Kun vintti pimenee parisuhteessa

Tanssiteatteri Tsuumi: 
Vintti ja As2wrists Dance 

Company: Tango Noir
esitysten yhteiskesto n. 1,5 h.  
malmitalolla to–pe 21.–22.11. 

klo 19. liput 14,50–24.50 
e, lippupalvelu.

Vintti on visuaalista parisuhdedraamaa, jossa on aineksia Matti Paloniemen ja hänen kotikadulla tanssivan vaimonsa elämästä.

Kehon kieli 
on monesti 

julmempaa kuin 
sanat.
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ONNITTELUT

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

  Lähitieto. 
  Siitä ihmiset
  tykkää!

, 7.

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

Niin usein maailmassa oikeus 
poljetaan maahan ja vääryys 
saa vallan. Kristuksen kunin-
kuuden sunnuntai kuuluttaa 

rohkaisten, että pimeyden kes-
kellä kuultaa valo ja kirkkaus.

KouluiKäisen talvileirit
17.-19.2. Hollolassa, Upilan leirikeskuksessa 
1.–3. -luokkalaisille.
Nietos etupäässä Tapanilan, Viikin, Jakomä-
en ja Siltamäen alueiden koululaisille
Lisätietoja Emma Luoto p.09 2340 4555. 
Kinos etupäässä Puistolan, Tapulin, Pihla-
jamäen, Malmin ja Pukinmäen koululaisille. 
Lisätietoja Taava Lankinen p. 09 2340 4544. 
Leirien hinta 30 e, sisaralennus 5 e.
SKI and PRAY -leiri 17.-20.2. Hollolassa, 
Siikaniemen leirikeskuksessa 
4. –7. -luokkalaisille. Hinta 50 e, sisaralennus 
10 e. Retki Messilän laskettelurinteeseen. 
Leiriläiset vastaavat itse lasketteluun liittyvistä 
kuluista. Lisätietoja Niina Alatalo p. 09 2340 
4549. 
Ilmoittautuminen leireille 27.11. klo 10 al-
kaen: ilmo.helsinginseurakuntayhtyma.fi → 
Malmin seurakunta → Varhaisnuorisotyön 
ilmoittautumiset, josta voi valita ko. leirin.

Lahja lapselle  
- kampanja 

Voit auttaa tässä aivan lähellä. 
Tue alueellamme asuvia vähäva-
raisia perheitä osallistumalla Lahja 
lapselle -kampanjaan 18.11.–
10.12.2013.            

Toimi näin:
Ota yhteyttä p. 09 2340 4534 arki-
sin klo 14-16 tai joululahja.malmin-
srk@evl.fi  
Saat lapsen antaman konkreettisen 
lahjatoiveen. Osta toivottu lahja ja 
tuo se seurakuntaan. Diakonityö 
toimittaa lahjan perille.
Lahjatoive voi olla arvoltaan enin-
tään 40 €.  Lahjaksi voit antaa 
myös lahjakortin. Sosiaalitoimi on 
valinnut perheet, joille lahjat väli-
tetään.
Lahjatoiveita jaetaan myös advent-
tina 1.12. pidettävien messujen 
yhteydessä.

PaneeliKesKustelu:  
Missä Menet, Messu? 
Viikin kirkossa to 21.11. klo 18.30. 
Keskustelussa projektipäällikkö Sakari Löyt-
ty, esseisti Antti Nylén ja pastori Marjaana 
Toiviainen. Paneelin juontaa Kirkon tiedotus-
keskuksen ohjelmapäällikkö Kimmo Saares.

HääMarssit ja -traditiot 
Malmin kirkossa su 24.11. klo 18. 
Tietoa häämusiikista ja -tavoista.

Myyjäiset 
Pihlajamäen kirkolla la 23.11. klo 11–13. 
Leivonnaisia, riisipuuroa, käsitöitä, kahvila ym.

MoniKulttuurinen PerHeretKi 
jouluvaellukselle Vivamoon la 7.12. 
Lähtö bussilla Malmin kirkolta la 7.12. klo 14, 
paluu klo 19.30 samaan paikkaan. Hinta aik. 
10 e, lapset (4–12) á 5 e. Perhe (1–2 aik. 
ja 1–3 lasta) 15 e. Hintaan sisältyy kuljetus, 
jouluvaellus ja joulupuuro. Ilm. 30.11. men-
nessä: Helena Pietinen p. 09 2340 4530 tai 
Sofia Tuomenvirta p. 09 2340 4472.

lasten adventtiKirKKo –  
MuKulaMessu 
Malmin kirkossa ke 27.11. klo 18. Kirkkokah-
vit ja -mehut.

onnea 3-vuotiaalle 
lennylle!
mummi ja ukki puistolasta.

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsen Markku Vuo-
rinen teki valtuustossa aloit-
teen Tapaninvainion uima-
rannan valaistuksesta.

Vuorinen harmittelee, että 
rannalle saatiin hienot kun-

toilulaitteet, mutta ei ensim-
mäistäkään lamppua. 

– Väki käytti innolla lait-
teita, mutta pimeiden iltojen 
tultua kuntoilijat ja leikki-
vät lapset ovat uimarannal-
ta kadonneet. Toivottavasti 

valot saadaan pian, niin ru-
peaa taas tapaninvainiolais-
ten kunto nousemaan, Kes-
kustan varavaltuutettu esit-
tää.

Teija Loponen

pirJo pihlAJAmAA

Tapaninvainion uimarannalla on uudet kuntoilulaitteet, mutta illan hämärtyessä jo 
varsin aikaisin jää niiden käyttö vähiin.

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 20.11. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Raili 
Tanskanen

Su 24.11. 11.00 Jumalanpalvelus, Oiva Alanenpää, 
Jari Vahtera. Musiikki: Hadassa

Su 24.11. 14.30 Latinokokous
Su 24.11. 18.00 Pyhän Hengen ilta, Jari Vahtera. 

Musiikki: Miika Koivisto
Ti 26.11. 13.00 Päiväseurat, Elsa Lång
Ke 27.11. 19.00 Rukousilta, Veikko Ilmasti: "Jumala 

vastaa rukouksiin"

Ilmoitukseen tuleva teksti 
ja tieto siihen haluttavasta 
kuvasta lähetetään osoit-
teella: jussi.haapasaari@lahi-
tieto.fi , tai postitse 
Koillis-Helsingin Lähitieto Oy, 
Vanha Tapanilantie 52, 
00730 Hki, tai kuoren voi 
viedä Lähitiedon postilaa-
tikkoon Malmintorin kaup-
pakeskuksen 2. kerrokseen 
Plaza Mocca -kahvilan vie-
reen. Ilmoituksen jättö onnis-
tuu myös puhelimitse Jussi 
Haapasaarelle numeroon 
050-595 3233.

Oheisen ilmoituksen ko-
ko on 1x90 milliä ja hin-
ta 111 e (sis. alv.). Saman-
korkuinen, mutta 2 pals-
taa 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.Kuolin-
ilmoitus 
Lähitietoon

-

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.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Jousiammunta, 
kiipeily, keilaus, 
hyvän olon tunti.

UUTUUS: intialainen 
päähieronta, syvä-

rentoutus, PinMeUp.

Asahi, veitsenheitto, 
mosalympialaiset, 

puhallusputket.

Kaikki nämä ja 
paaaljon muuta

GSM 044 3080 022

iloisten ilmeiden pikkujoulut ja 
tykypäivät Pohjois-Helsingissä

ilomaatti.fi●

Väkeä 
vaihtuu piiri-
neuvostoissa
Malmin seurakuntaneuvosto 
on myöntänyt eron Esko 
Palojärvelle ja Anne 
Honkaselle Pukinmäen 
piirineuvostosta ja valinnut 
heidän tilalleen Sirpa 
Kaarakaisen ja Ahti 
Niskanen kuluvan kauden 
loppuun, eli 31.12.2014 
saakka.

Samoin Benjamin 
Vellacotille on myönnetty 
ero Pihlajamäen piiri-
neuvostosta, hänen 
tilalleen astuu Toni Mäki-
Leppilampi. TL

Vuorinen huolissaan 
liikkumisesta

Neljä 
asuintaloa 
hautausmaan 
viereen
Pihlajamäki
Malmin hautausmaata 
vastapäätä oleva 
Ketokivenkaari 30:n 
pientalokortteli on varattu 
suutarilalaiselle Larmix 
Oy:lle.

Yhtiöllä on aikaa 
suunnitella tontille neljä 
erillistaloa 31.12.2014 
saakka. Talot ovat hitas-
omistusasuntoja.

Ketokivenkaaren ja 
Pihlajamäentien kainaloon 
asemakaavoitetulle tontin 
rakennusoikeus on 620 
kerrosneliömetriä. PP
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VS

HEINOLA

KIEKKO-VANTAA
Peliitat

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

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

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

Klo 18.30  TRIO Areena
Keskiviikkona 20.11.

Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707
ark. 10-18 la 10-14 (kesällä la sulj.)

www.synsam.fi

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

LITE BÄTTRE.

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

sm
o
y

VARILUX S 4D. MAAILMAN PARHAAT 
LINSSIT TARKKANÄKÖISELLE JA 
SELLAISEKSI AIKOVALLE.
Tule tutustumaan ja totea, että vanhoihin linsseihin 
ei ole enää paluuta.

Tarjous on voimassa 31.12.2013 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin. 
Varaa aika silmälääkärille, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

OSTA

KAHDET
SILMÄLASIT –

saat toisiin huippu-
laadukkaat Varilux-linssit

VELOITUKSETTA.

Erittäin 
tarkkanäköinen
toimittaja

TUOMAS 
ENBUSKE

0
1

0
-alkuiset puhelut kiinteän verkon liittym

ästä 8
,3

5
 snt/puh + 6

,0
0

 
snt/m

in. M
atkaviestinverkon liittym

ästä 8
,3

5
 snt/puh + 1

7,1
7

 snt/m
in.

Maija Laaksonen osal-
listui MM-tuomarikurssille, 
joka  pidettiin  Espanjan 
Guadalajarassa. Tavoittee-
na Maijalla oli korottaa vii-
me  vuonna  ensimmäistä 
kertaa  suoritetut  lisenssit 
seuraavalle lisenssitasolle.

Yhteensä lisenssitasoja on 
neljä, ja lisenssejä voi suorit-
taa kerran vuodessa Kara-
ten MM-kilpailujen yhtey-

dessä pidettävällä tuomari-
kurssilla.

Maija onnistui tavoittees-
saan ja suoritti sekä katassa 
(liikesarja)  että kumitessa 
(ottelu)  Judge  A-tason 
lisenssit.

Kumitekurssille osallistui 
180 kokelasta ja katakurs-
sille 80. Kurssilaisista naisia 
oli 8. Yhteensä uusia lisens-

sejä suoritettiin 116 hyväk-
sytysti.

Onnistuneen  tuomari-
kurssin jälkeen Maija osal-
listui tuomarina ensimmäis-
tä kertaa nuorten MM-kil-
pailuihin tuomiten neljänä 
päivänä  useita  kymmeniä 
otteluita.

Tapanilan Erä  
Karatejaos

Maija Laaksoselle 
A-tuomarin lisenssit 
MM-tasolla

Tapanilan Erän Karatejaoksen puheenjohtaja Maija Laaksonen.

TApAnilAn erä kArATeJAos

Karate

Suurseura  Erä  vietti 
virallisen  juhlallisesti 
80-vuotisjuhliaan elokuun 
lopussa. Miesten salibandy-
joukkue jatkoi merkittävää 
juhlintaa nimeämällä Koo-
vee-ottelun  juhlaotteluksi. 
Pasilan hallin hyvään fiilik-
seen ainoan särön teki vas-
tustaja, joka ei vieraskoreut-
ta tuntenut. Koovee pyyh-
käisi heti ottelun alussa 2–0 
johtoon. Tuomas Iiskola ja 
Tom Strömsten  kuitenkin 
herättivät  uneliaan  Erän 
tekemillään peräjälkeisillä 
maaleilla,  jotka tasoittivat 
juhlamenon. Tamperelaiset 
kuittasivat  kuitenkin  heti 
perään taukojohdoksi 2–3.
Toivo eli toisen erän alussa. 
Mikko Pasasen esityöstä Iis-
kola  tasoitti  luvuiksi 3–3. 
Juhlivan joukkueen johto-
maalikin roikkui tämän jäl-
keen ilmassa, mutta eräläis-
ten yritykset kilpistyivät hie-
non  ottelun  pelanneeseen 
maalivahti  Joni Järviöön. 
Erän loppupuolisko olikin 
Kooveen  juhlaa.  Se  mätti 
pallon kolme kertaa Erän 
maalivahti Markus Laakson 

taakse. Näytti pahalta, pää-
töserään  lähdettiin  3–6 
tilanteessa.

Kolmannessa osiossa ei 
juhlinutkaan päivänsankari, 
vaan vieraat. Sinipaidoilta 
katosi syöttötaito. Vastusta-
ja  oli  liekeissä  pallollisen 
pelin opit ja taidot unohta-
neen Erän kanssa. Koovee 
kaivoi  puukkoa  haavassa 
toimittaen pallon kolmesti 
Erän pömpeliin. Syy ei ollut 
Erä-veskari Laakson, vaan 
joukkueen. Koovee otti an-
saitun 3–6 voiton.

–Vastustajalta ehjä esitys, 
meillä oli vaikeuksia läpi pe-
lin. Ei saatu paikoista maa-
leja. Isossa kuvassa kaveri 
oli selkeästi parempi, purki 
päävalmentaja Petteri Berg-
man ensituntojaan lehdistö-
tilaisuudessa.

Nyt on aikaa hioa peliku-
viota, Erän seuraava peli on 
keskiviikkona  27.11.  klo 
18.00 Mosahallissa. Vastas-
sa on tuolloin Nokian Krp.

Heimo 
Laaksonen 

Miesten salibandyliiga

Koovee tyly 
synttärivieras
Tapanilan Erä isännöi Pasilan urheilutalossa 
lauantaina seuran 80-vuotisjuhlan merkeissä 
liigaottelua tamprelaista Kooveeta vastaan. 
Vieraat olivat tylyjä, lahjojen sijasta kaappasivat 
saaliikseen täyden pistepotin 3–9 voitolla.

– Kaveri teki hyvällä 
prosentilla ja iski 
vastaiskuista, harmitteli 
Erän varakapteeni Mikko 
Sipilä Koovee-tappion 
jälkeen.

LäHETä 
ViNKKEJä 
Koillis-Helsingin 
tapahtumista
Lähimenoihin.

Katso tarkemmat tiedot sivu 21.
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Tarjoamme torstaina Kulta Katriina kahvit ja
Marian Konditorian uunituoretta pullaa klo 10-18.

Fakta Homma -sarjasta tutut 
Pirre ja Hansu huutokauppaavat 
laatutavaraa. Huutokaupasta
saatavat varat lahjoitamme 
lyhentämättömänä
Uusi Lastensairaala 2017 
-hankkeen hyväksi.

Lauantaina Pelle K tekemässä
lapsille ilmapalloyllätyksiä! Lisäksi 
kaupalla on hyvä mahdollisuus 
törmätä Valion Pingviiniin, Fazerin 
Panttereihin ja Haribon Nalleen.
Joulupukki paikalla klo 11-13

“Tanssiva Kokki” Harri Syrjänen 
valmistaa uudistuneessa 
myymälässämme liha- ja 
kanaruokia tasatunnein klo 12-16

K-citymarket Malmi on toiminut jo kymmenen vuotta! 

Nyt oli aika tehdä nuorennusleikkaus ja olemmekin 

uudistaneet lähes koko elintarvikepuolen myymälän.

Kalusteuudistusten lisäksi valikoima on laajentunut  ja 

olemme alentaneet yli 5 000 tuotteen hintaa - nyt jos 

koskaan kannattaa tulla hyville ostoksille!

Me ja koko palveleva henkilökuntamme

toivotamme Sinut tervetulleeksi juhlimaan 

kanssamme uudistunutta kauppaa!

Terveisin K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

TORSTAINA

PERJANTAINA

LAUANTAINA
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PERJANTAINA UUDISTETUSTA
K-CITYMARKET MALMILTA

TORSTAINA UUDISTETUSTA
K-CITYMARKET MALMILTA

1990
kg

259
pkt

099
rs
raj. 3 rs /tal. 199

säkki
raj. 2 kpl /tal.

1095
kg 399

kpl 069
kg

995
prk

Lihamestarimme
KARITSAN PAAHTOPAISTI
Uusi-Seelanti

Atria sika-nauta
JAUHELIHA 250 g
3,96/kg

Kulta Katriina
KAHVI 500 g
5,18/kg

Kalamestarimme tuore
SIIKA
Suomi, kokonainen

Casa Gusto
TUOREPASTAT 250 g
10,00/kg, yks. 4,99 kpl (19,96/kg)

Malmin Keittiön
TÄYTETYT PATONGIT

Nalle Aamun Hyvä
PIKAKAURAHIUTALE 500 g
1,00/kg, yks 0,89 (1,78/kg)

Ida Red
OMENA
Puola

Möller
TUPLA 50% ENEMMÄN 135 g
73,70/kg

Casa Gusto

5 .-2
kpl

Nalle Aamun Hyvä

1 .-2
kpl

5 000 KGn ERÄ
Lopen Lähiruoka
PERUNA 10 kg
0,20/kg

TARJOAMME TORSTAINA KULTA KATRIINA

KAHVIT JA MARIAN KONDITORIAN UUNITUORETTA

PULLAA KLO 10-18.

VOIMASSA VAIN
TO 21.11.

VOIMASSA VAIN
TO 21.11.

10 KG SÄKKI

Tarjoukset voimassa to-la 21.-23.11.2013, ellei toisin mainita.

TULE TUTUSTUMAAN UUDISTUNEESEEN MYYMÄLÄÄMME JA OSALLISTU LAADUKKAANBBQ KING -GRILLIN ARVONTAAN

Löydät meidät myös Facebookista
facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi
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PERJANTAINA UUDISTETUSTA
K-CITYMARKET MALMILTA

TORSTAINA UUDISTETUSTA
K-CITYMARKET MALMILTA

2495
kg

099
rs 149

kg

1895
kg
raj. 2 kpl /tal. 069

kg

1 .-kpl

2495
kg 1990

kg 1095
kg

Atria
NAUDAN
SISÄFILEE
Suomi

Lihamestarimme
KARITSAN HERKKUPAISTI
Uusi-Seelanti

Munakunta
MAALAISMUNAT
10 kpl /580 g
1,71/kg

Kalamestarimme
tuore Oulujärven
KUHAFILEE

Kellogg’s
COCO POPS KROKO
POPS 350 g 4,29kg,
yks. 3,09 pkt (8,83/kg)

Kalamestarimme
LOHIHERKUT

Santa Maria Tex Mex
SOFT TORTILLA 320 g
3,13/kg

Malmin Keittiön
MUSTIKKA- ja 
MANSIKKARAHKAT

KURKKU
Espanja

Kellogg’s

3 .-2
pkt

 navelinas
APPELSIINI
Espanja

FAKTA HOMMA -SARJASTA TUTUT PIRRE JA HANSU HUUTOKAUPPAAVAT LAATUTAVARAA.HUUTOKAUPASTA SAATAVAT VARAT LAHJOITAMME LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ UUSI LASTENSAIRAALA 2017 -HANKKEEN HYVÄKSI.

MYÖS PALJON TARJOUKSIA

JA TUOTE-ESITTELYJÄ!

VOIMASSA VAIN
PE 22.11.

VOIMASSA VAIN
PE 22.11.

Tarjoukset voimassa to-la 21.-23.11.2013, ellei toisin mainita.

Löydät meidät myös Facebookista
facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi
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LAUANTAINA PAIKALLA JOULUPUKKI TAPAAMASSA 

LAPSIA KLO 11-13! LISÄKSI MYYMÄLÄSSÄ

SEIKKAILEVAT VALION PINGVIINI, FAZERIN

PANTTERIT JA HARIBON NALLE!
LAPSILLE KASVOMAALAUSTA

& PELLE K TEKEMÄSSÄ

ILMAPALLOYLLÄTYKSIÄ
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2990
kg

165
kpl 499

kg
raj. 2 kg /tal.299

kpl1 .-kpl

3990
kg 499

kpl 249
kpl

Lihamestarimme
NAAPURIN NÖYRYYTYSPIHVI
NAUDAN ULKOFILEESTÄ
Suomi

Valio
GLÖGI 1 l
1,65/l

Kalamestarimme tuore
KIRJOLOHEN MÄTI
Suomi

Heinz
LUOMU KETCHUP 1 kg
1,00/kg

Valio
KAPPELI ja ALPPI KREIVI 
KOLMIOPALAT 300 g
16,63/kg

Aino
JÄÄTELÖT 900 g
3,32/kg, ei laktoositon

Valio
AURA 170 g
14,65/kg, pala

Candy King
IRTOMAKEISET

795
kg
raj. 2 kpl /tal.

Oman savustamon
SAVUKIRJOLOHI
kokonainen

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

-62%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 1,99 pl (1,06/l)
sis. pantin 0,40

Fanta ja Sprite

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

VOIMASSA VAIN
LA 23.11.

VOIMASSA VAIN
LA 23.11.

“TANSSIVA” KOKKI HARRI SYRJÄNEN VALMISTAA UUDISTUNEESSA MYYMÄLÄSSÄMME LIHA-JA KANARUOKIA TASATUNNEIN KLO 12-16

Tarjoukset voimassa to-la 21.-23.11.2013, ellei toisin mainita.

LAUANTAINA UUDISTETUSTA
K-CITYMARKET MALMILTA

Löydät meidät myös Facebookista
facebook.com/KcitymarketHelsinkiMalmi
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Kauppakeskus Malmin Nova
Avoinna: Ma-Pe 7–21, La 7–18, Su 12–21

Joulunavaus 
LA 23.11.
Mukavaa ohjelmaa,  
loistavia lahjavinkkejä
ja jouluista tunnelmaa.
Tervetuloa!

Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki | www.malminnova.com

 klo 11-15 Karusellin vieressä, katutasossa
Lumikuningattaren puuhapaja
•	 Piirrä,	väritä,	askartele
 – tee oma jouluinen rintamerkki 
    kotiin vietäväksi
Tonttujen touhunurkka
•	toimintaa	perheen	pienimmille

 klo 13-15 
Joulupukki  käyskentelee 
kauppakeskuksen käytävällä
– tule katsomaan kenet pukki on 
 ottanut mukaansa Korvatunturilta

K-citymarketissa
•	 ”Tanssiva	Kokki”	Harri	Syrjänen	
 valmistaa myymälässä liha-/kana-
 aterioita tasatunnein klo 12-16
•	 Paljon	tuote-esittelyjä	ja	tarjouksia
•	 Lapsille kasvomaalausta ja
	 Pelle	K:n	ilmapalloyllätyksiä!
•	 Joulupukki	vierailulla	klo	11-13
•	 Valio	Pingviini-hahmo,	
	 Fazerin	Pantteri-hahmo	ja	
	 Haribo	Nalle-hahmo
 seikkailevat myymälässä 

Osa myymälöistä 

palvelee myös 

sunnuntaisin klo 21 asti

Lahjatoiveet  kertyvät 
pääasiassa Malmin seura-
kunnan  alueelta.  Pohjois-
Helsingin alueella toimivien 
sosiaali-  ja  terveystoimen 
työntekijöiden  välittämiä 
toiveita tulee jonkin verran 
myös Maunulan toimipis-
teen vauvaperhetyöstä.

Ensimmäisinä  kahtena 
vuonna kaikki lahjatoiveet 
saatiin täytettyä, samaa an-
tamisen iloa toivotaan tälle 
joululle.

– Lahjatoiveen  saa  tie-
toonsa  soittamalla 18.11. 
lähtien diakoniatyöhön p. 
09 2340 4534, tai lähettä-
mällä sähköpostia joululah-
ja.malminsrk@evl.fi.  Kol-
mas tapa hankkia lahjatoi-
ve  täytettäväksi  on  men-
nä joulukuun ensimmäinen 
päivä Malmin seurakunnan 
alueella pidettäviin messui-
hin, joissa toivelappuja jae-
taan messujen jälkeen, ker-
too diakoniatyöntekijä Sir-
pa Sirainen.

–Voiko valita, minkä ikäi-
selle lapselle ja tytölle vaiko 
pojalle haluaisi  lahjan os-
taa? 

– Voi  toivoa,  tänä vuon-
na onkin uutta se, että myös 
messuissa jaettavissa toiveis-
sa on näkyvillä sukupuoli ja 
lapsen ikä sekä myös tieto 
jos on kyseessä lahjakortti-
toive, Sirainen opastaa.

Lahjansaajien ikähaitari 
on 0–18 vuotta. Joskus toi-
vojana voi olla vielä vähän 
vanhempikin nuori, jos hän 
asuu yhä kotona ja perhe on 
vähävarainen.

– Lahjoja lapsille hankki-
vat kovin monenlaiset hen-
kilöt, yhteistä on varmaan 
se, että lahjan saaminen jou-
luna koetaan merkitykselli-
seksi sekä konkreettisesti et-
tä myös vertauskuvallisesti, 
Sirainen arvelee.

Joululahjojen ostajia on 
diakoniatyötekijöiden iloksi 
aiempina vuosina löytynyt 
tarpeellinen määrä ja siksi 
uskallettiin vähän lisätä lah-
jojen määrää viime vuodes-
ta.

– Viime vuonna lahjoja oli 
haussa 370 kpl, nyt siis 30 
enemmän.

Sirainen kertoo, että että 
yhteistyökumppanit sosiaa-
li- ja terveystoimessa koke-
vat tämän kampanjan mer-
kittäväksi tueksi asiakasper-
heille.  Se  on  kannustanut 
seurakuntaa jatkamaan pe-
rinnettä, samoin kuin per-
heiltä tullut lämmin palaute. 
Eräs äiti  lähetti seuraavan 
kirjeen seurakuntaan osoit-
taen sen lahjan antajalle:

"Kiitokset! Jokainen lapsi, 
pieni tai iso odottaa Joulu-
aattoillan jännitystä ja lah-
jojen avaamista. Minut, per-
heenäidin, valtasi ahdistus 
jo syyskuussa, koska tiesin 
etten lapsilleni kummoista 
joulua voi tarjota. Köyhään 
arkeen leipäjonoineen on jo 
totuttu, mutta Joulun toi-
voisi olevan jotain muuta. 
Tuloni putosivat entisestään 
sairastuttuani noin vuosi sit-
ten. En koskaan unohda te-
koanne, kerroin myös lah-
jan saavalle lapselle hyvästä 
ihmisestä, joka sen lähetti."

Teija Loponen

Lahjoja voivat hankkia yksittäiset ihmiset, mutta myös työporukat tai muut 
ryhmittymät. Nämäkin lahjapaketit päätyivät ilahduttamaan lapsia viime jouluna.

Joululahjojen 
ostajia on 

diakoniatyö-
tekijöiden 

iloksi aiempina 
vuosina löytynyt 

tarpeellinen määrä 
ja siksi uskallettiin 

vähän lisätä 
lahjojen määrää 
viime vuodesta.
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Malmin seurakunta on kolmatta kertaa 
mukana välittämässä vähävaraisilta 
perheiltä tulleita lasten joululahja- 
toiveita auttamishaluisille lähim-
mäisille. Tänä vuonna toiveita  
on tullut 400.

• lahjoittaja saa tiedon 
lahjatoiveesta, 
sekä mahdollisesti 
myös lahjan saajan 
etunimen ja iän. 

• lahjatoiveen mukana 
on lahjan numero.

• hankitun lahjan voi 
pakata tai jättää 
pakkaamatta. 

• lahjaa liitetään 
lahjatoiveen numero 
ja toimitetaan paketti 
4.12. tai 10.12. klo 
17–19 välisenä 
aikana jollekin 
malmin seurakunnan 
kirkoista tai 
seurakuntakodeista, 
ei kuitenkaan 
pihlajistoon.

LAHJA 
LAPSELLE

Tavoitteena 400 
lahjaa lapsille
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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.

  Malmintorin kauppakeskus 
ei  ainakaan  viime  vuonna 
kovin  paljon  joulun  tulosta 
innostunut.

Kaupoissa  sisällä  oli  kyllä 
joulutunnelmaa, mutta yleiset 
tilat olivat suhteellisen ankeat. 
Eikö siihen keskelle voisi saa-
da näyttävää joulukuusta, ellei 
sellaista uskalleta pihalle pys-
tyttää? Tai ainakin valonauho-
ja ja isoja koristeita? Ne ovat 

tärkeitä sellaisille, jotka eivät 
syystä tai toisesta voi kotiaan 
koristella  ja kyllähän se var-
maan lisäsi ostoinnokkuutta-
kin?

Toisella puolella Novassa on 
jo upea joulutähti palamassa ja 
tuomassa valoa pimeään. Sitä 
kaivataan toisellekin puolelle!

Joulun odottaja

  Syyskuun alussa Puistola-
Seura  sai  käsiteltäväkseen 
vaihtoehtoissuunnitelman 
Malmin alueen kehittämisestä. 

Suunnitelman takana on ol-
lut ryhmä yksityisiä kansalai-
sia ja myös joitakin yhdistyk-
siä. Ryhmän vision tavoittee-
na on kerrottu olevan alueen 
asuntorakentamisen  tiivistä-
minen ja Malmin historiallisen 
lentoaseman  ja kenttäalueen 
kehittäminen toimivaksi, mo-
nipuoliseksi ja omaleimaiseksi 
alueeksi – Helsingin Helmeksi.

Hankesuunnitelman  mu-
kaan kenttäaluetta ja sen ym-
päristöä voidaan nykyisestä-
än tiivistää. Asuntotuotantoon 
soveltuvaa  maata  on  vähin-
tään 60 ha, vaikka Tattarisuon 
pienteollisuusalue ja lentokent-
tätoiminnot jatkuisivat.

Visio  tarjoaa  pohjaa  Mal-
min  lentokentän  tulevaisuu-
den pohdiskelulle, mutta jättää 
kuitenkin monia tärkeitä kysy-
myksiä vaille vastauksia. Lisää 
keskustelua kaivattaisiin erityi-
sesti alueen luontoarvoihin liit-
tyen. Häviäisikö alueen vehre-
ys suuren kaupunkikeskuksen 
toteuduttua? 

Puistola-Seura järjestää tors-
taina 21.11. klo 18.30 alkaen 
aiheeseen liittyvän asukasillan. 
Tilaisuus on Puistolan kirkolla. 
Tilaisuuteen on tulossa myös 
visiotyöryhmän edustajana Ei-
ja Korjus, kaupunkisuunnitte-
luviraston  edustajana arkki-
tehti Crista Toivola sekä luon-
nonsuojeluasiantuntijoita.

Anna-Riitta Piilonen
puistola-seura

Jääkö satakielille laulupuita?

Tuleeko joulu Malmille?

  20 vuoden kokemuksesta voin 
allekirjoittaa sen, että mielekäs 
vapaa-ajanharrastustoiminta on 
myös vammaiselle tärkeää, jotta 
hän pääsee tapamaan muitakin 
kuin vain omia perheenjäseniä. 
Vanhempien aktiivisuudesta on 
kiinni  mitä  tukia  ja  palveluita 
vammainen  saa,  jotta  pääsee 
mukaan yhdenvertaisena kansa-
laisena osallistumaan vapaa-ajan-
menoihin. Liikunta on  tärkeää 
vammaiselle  ikään  katsomatta 
terveydellisistä syistä. Kulttuuri 
on  tärkeää  sosiaalisista  syistä. 
Liikkumattomuus aiheuttaa pai-
nonnousua, joka on iso riski jos / 
kun vammainen lapsi istuu vain 
kotona. 

Myös vammaisen  lapsen har-
rastustoimintaan saaminen / kul-
jettaminen on paljon vanhempi-
en aktiivisuudesta kiinni, etenkin 
aikuisiässä olevien vammaisten 
kohdalla. Kaikki kun eivät kyke-
ne / osaa liikkua yksin julkisilla. 
Syytä itsenäiseen osaamattomuu-
teen voi olla niinkin yksinkertai-
nen asia kuin että vammaiselta 
puuttuu suuntavaisto liikkua jul-
kisissa paikoissa, tai kommuni-
kointikykyä. Normaali 18 vuotta 
täyttänyt nuori kulkee itsenäisesti 
verrattuna vammaiseen nuoreen. 

Kaikilla vammaisperheillä ei ole 
autoa, harrastustoiminta voi ol-
la kaukana omalta asuinalueel-

ta ja julkisilla kulkeminen voi ol-
la hankalaa pyörätuolissa istuvan 
tai liikuntarajoitteisen kanssa. Tä-
män vuoksi matkapalvelun taksi-
matkojen saaminen olisi kaiken A 
ja O. Mutta ikävä kyllä kaikki ei-
vät ole  tietoisia vammaispalve-
lun matkapalvelutaksimatkoista. 
Moni kunta on rajoittanut kulje-
tuspalvelujen määräksi enintään 
18 yhdensuuntaista matkaa kuus-
sa. 18 matkaa on lakisääteinen 
minimi. Nämä eivät ole tuplaetu-
ja vaan auttavat vammaisia lapsia 
ja heidän perheitään. 

10 vuotta olen toiminut Puistolan 
Urheilijoihin toukokuussa 2003 
perustamassani  erityislasten  ja 
-nuorten  jalkapallojoukkueessa 
joukkuejohtajana. Olen viikoit-
tain tekemisessä vammaisten las-
ten ja nuorten kanssa. Olen huo-
mannut, että kun aikuisiän saa-
vuttanut  vammainen  muuttaa 
tukiasuntolaan ja hänellä ei ole tai 
ei  saa  taksimatkapalvelua  niin 
hän saattaa "kadota" harrastuk-
sen parista tai vähentää harras-
tuksessa käyntejä.  Tukiasunto-
lasta ei henkilökunta kuljeta vam-
maista harrastuksiin. 

Vammaisen lapsen, nuoren ja 
aikuisikäisen perheitä tulisi tukea. 
Pienen vammaisen  lapsen  van-
hemmat tarvitsevat erilaista tukea 
kuin nuoren tai aikuisiässä ole-

van. Vanhemmat joutuvat vali-
tettavan usein tekemään oikaisu-
vaatimuksia jopa Aluehallintovi-
rastoon asti, joka on pitkä ja ras-
kas prosessi. Vammaispalvelujen 
olisi toimittava moitteettomasti 
niin että perheisiin oltaisiin aidos-
ti yhteydessä kiinnostuneena per-
heen jaksamisesta ja tukitarpeis-
ta, jo senkin vuoksi että kun van-
hemmat jaksavat niin lapsellakin 
on paremmat oltavat. Nuoria ja 
aikuisiässä olevia vammaisia olisi 
tuettava kesätyö- ja työhakemuk-
sissa, Nuorisotakuu koskee myös 
vammaisia nuoria kuten normaa-
linuoria.

Normaalilapsiperheilläkin on 
haasteita työ- ja perhe-elämän yh-
teensovittamisesta, mutta vam-
maisen lapsen vanhemmilla haas-
te on isompi koska lääkäri- ja te-
rapiakäyntejä on useampia kuin 
normaalilapsen  kanssa.  Aikui-
sikäisiin vammaisiin vanhemmat 
ovat sidoksissa versus normaaliin 
aikuisikäisiin nuoriin. Toivotta-
vasti kunnat tukevat jatkossakin 
vammaisia lapsia, nuoria ja aikui-
sikäisiä sekä heidän perheitään. 

Arzu Caydam-Lehtonen
20 vuotiaan kehitysvammaisen äiti 

ja hgin kgin vammais-
neuvoston jäsen

Jakomäen Eläkeläiset juhli komeasti ja pitopöydät notkuen 
yhdistyksen 40-vuotistaivalta Malmin VPK:lla viime viikon tiistaina. 
Juhlaväki oli naisvoittoinen.

Jakomäen Eläkeläisillä 
on miespula!

Valtuutettu Pekka Saarnio toi onnittelutervehdyksen 
40-vuotiaalle.

Kuvassa vasemmalta Jakomäen 
Eläkeläisten varapuheenjohtaja Reino 
”Reiska” Könönen, kansantanssiryhmä 
Tallukoista Taina Seppälä, Jakomäen 
Eläkeläisten sihteeri Raili Taponen ja 
puheenjohtaja Mirjam Alanko.

pirJo pihlAJAmAA

– Yhdistykseen kuuluu vain viisi 
miestä.  Lisää  saisi  tulla,  toivoo 
yhdistyksen puheenjohtajana viisi 
vuotta toiminut Mirjam Alanko.

Syy miespulaan ei ole oikein selvin-
nyt.

– Pitää varmaan katsoa peiliin vai 
pelkäävätkö miehet,  että  pyydys-
tämme heitä, Alanko höystää tilan-
netta huumorilla.

Juhlavieraiden joukossa miehiä oli, 
kuten naapurikaupunginosien eläke-
läisaktiiveja  sekä kunniavieraaksi 
kutsuttu Eläkeläiset ry:n puheenjoh-
taja, ministeri Kalevi Kivistö ja va-
semmistovaltuutettu Pekka Saarnio.

Pirjo Pihlajamaa

Suomen Unicef ry:n MUKANA -kampanja 
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 Timo Uotila:

Sammalleimu 
kukkii taas!

Niin uskomatonta kuin se onkin, 
näin marraskuun puolivälissä pihallamme 

kukkii jälleen kerran sammalleimu. 
Myös mansikka on alkanut tehdä uusia 

kukkasia. Jatkukoon lämmin syksy 
vielä pitkään!

JL

etanoita, Bourgognen pataa  ja 
mm. Kir’iä (valkoviiniä ja musta-
herukkalikooriä).  

Tutustumiskohteista  aina  tu-
li hankittua jotain kotiin viemi-
siksi. Eikä siinä vielä kaikki: pa-
luumatka halki Saksan toi meidät 
Lûbeckiin ja Cittimarketiin, jos-

sa sitten tehtiin vielä ostoksia! Pa-
ri päivää löllimme sitten Itämeren 
aalloilla ja mutustelimme kaik-
kea näkemäämme ja oppimaam-
me. Ja alkoi jo aatokset viedä tu-
levaan vuoteen: Islanti? Toscana? 
Kalajoki, Ranua?

Sinikka Putkonen

Shampanjan tanssittaminen

Kari Putkosella on toiset ajatukset: ”Josko pullon tai pari 
ostaisin.”

  Siltamäen Nuorisoseuran opintomatka viini- ja shampanjaviljelyksille 
11.–20.10. Espanjaan ja Ranskaan.

”Jospa minä shampanjatilan saisin”, haaveilee Sinikka 
Putkonen.

36 henkilöä Siltamäen Nuoriso-
seurasta lensi kohti Barcelonaa, 
jossa bussi odotti viedäkseen mei-
dät  Torresin  viinitilalle.  Siellä 
kiertoajelu  ja muu nähtävä oli 
sinällään tosi mielenkiintoista ja 
kierroksen päätteeksi meillä oli 
viininmaistajaiset, yllätys, yllätys  
– pettymys suuri – kaikilla hehkui 
mielessä  Torresin  punaviinit, 
mutta mitä saimmekaan: tilkan 
valkoviiniä!

Vaan  eipä  tuo  mitään,  kyllä 
punaviiniä, myös valkeaa, saa-
tiin myöhemmin matkan aikana 
maistella ja ennen kaikkea kuo-
huvien aatelia: G. H. Mummin 
shampanjaa! 

Jo  ennen  vierailua  Mummin 
tehtaalla vierailimme Alan Ves-
seilen kellarikäytävissä,  ja siel-
lä meille kerrottiin shampanjan 
tanssittamisesta, hiivasakan pois-
taminen kääntelemällä, sen jäl-
keen kuohuva jäädytetään, jää-
tulppa poistetaan ja nopeasti lyö-
dään shampanjapulloon lopulli-
nen korkki.

Matkan  aikana  tutustuimme 
paitsi Barcelonan nähtävyyksiin 
myös  Avignoniin,  näimme  sen 
kuuluisan sillan, jota kävelemäl-
lä ei jokea pysty ylittämään. Tul-
va on vienyt sillasta suuren osan 
useammin kuin kerran ja lopul-
ta  luovuttiin uudelleenrakenta-
misesta. 

Mitä muuta: tutustuimme leh-
tokurpan (Tavel) viinitilaan, vie-
railimme Chateaunef-du-Papen 
(paavien linna) viehättävässä ky-
lässä, saimme maistella bourgog-
nen viinejä Beaunessa, vierailim-
me Reimsissä,  jossa nautimme 

Asuin yli 20 vuotta Puistolan Harjutiellä  
(nykyinen Karrintie) vanhempieni, kuvanveistäjä 
Gunnar Uotilan, äitini Allin ja veljieni ilkan ja 
Pekan sekä siskoni Lauran kanssa.  
Vuonna 1964 menin sotaväkeen. Pian sen 
jälkeen muutin Punavuoreen. Tässä on vanhoja 
merkintöjä Puistolasta 1950-luvulta.

Lauantai marraskuun 7. päivä 1953
+ 4 astetta, pilvistä  
Tänään oli lupaa koulusta, koska eilen oli Kustaa II 
Aadolfin päivä. Tein käsikirjoitettua lehteäni ”Viime 
tietoja”. Sitten työnsin kuulaa sillä aikaa, kun isä, Ilk-
ka ja Pekka olivat kaupassa. Lämmitin haloilla piha-
saunan, jossa olimme Ilkan kanssa viimeisinä.

Sunnuntai marraskuun 8. päivä 1953  
+ 4 astetta, puolipilvistä 
Aamupäivällä kirjoitin ylös tietoja eri kuukausien 
keskipilvisyyksistä ym. Salosen täti tuli sovittelemaan 
housuja, joita hän oli ompelemassa minulle. Housuja 
pitää suurentaa. Illalla naapurimme Saloset tulivat 
kylään. He toivat samalla Ilkalle ja minulle ommellut 
housut. (Huomautus: Siihen aikaan lasten vaatteita ei 
ostettu tavarataloista, vaan ne ommeltiin usein van-

hempien entisistä vaatekappaleista.) Meillä olivat kyläs-
sä myös Mannilat. Tutustuimme isän uusiin taideteok-
siin ja katselimme filmejä meidän elokuvakoneellam-
me.

Sunnuntai marraskuun 15. päivä 1953  
+ 1 aste, pilvetöntä
Aamulla kävin pihalla saunassa pesemässä housuja. 
Päivällä Pertti tuli vaihtamaan Ilkan kanssa postimerk-
kejä. Meillä kävivät kylässä Niemelät. Kirjoitin taas 
lehteäni ”Viime  tietoja”. Mahani on ollut hieman 
kipeä. Illalla kuuntelin radiosta ”Toiveiden tynnyrin”.
 
Sunnuntai marraskuun 22. päivä 1953 
- 2 astetta, melkein pilvetöntä  
Päivällä pelasimme pienellä pallolla jalkapalloa, jol-
loin rappu oli maalina. Heittelimme myös renkaita kep-
piin. Äiti ja Pekka olivat kylässä Juvosilla. Kävin katolla 
katsomassa täysikuun nousua. Olimme katsomassa 
tuntematonta autoa, joka oli jätetty metsän reunaan.

Ja sitten harppaus  
10 vuotta eteenpäin. 
Näinä aikoina muistellaan Yhdysvaltain presidentin 
John F. Kennedyn salamurhaa Dallasissa 22.11.1963. 
Tapahtumasta on kulunut puoli vuosisataa. 

Suomen molemmat iltapäivälehdet ovat valmistaneet 
aiheesta erikoisnumeron.

Marraskuun 22. päivänä 1963 istuin Puistolan Kar-
rintiellä (ent. Harjutie) yläkerrassa huoneessani, joka 

oli ollut ennen parveke. Viimeistelin kirjoituskoneel-
la graduani, joka oli historianfilosofian alalta ja jon-
ka sitten jätin Helsingin yliopistolla professoreille 
Erkki Kuujolle ja Jaakko Suolahdelle.

Kirjoittaessani kuuntelin radiosta sinfoniaorkeste-
rin konserttia. Lähetys keskeytettiin ja kuuntelijoille 
kerrottiin Texasin murhenäytelmästä.

Noihin aikoihin olin töissä Ludviginkadulla Hel-
singin Sanomien toimitusta vastapäätä amerikkalai-
sessa uutistoimistossa United Press Internationalis-
sa (UPI), jossa käänsin uutisia englannista suomek-
si. Kennedyn murhapäivänä minulla sattui olemaan 
vapaapäivä. Seuraavana päivänä sitten istuin taas 
UPI:n toimistossa ja suomensin juttuja, joissa ker-
rottiin, miten yökerhon omistaja Jack Ruby ampui 
Kennedyn murhasta epäillyn Lee Harvey Oswaldin. 

Tuon ajan 
Hesareista 
löydän uutis-
tekstejä, jotka 
olen kääntä-
nyt englannis-
ta suomeksi.
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Konsertissa esiintyy Naiskuoro Pihlaja johtajanaan 
Marjasisko Varha. Solistina esiintyy Maria Kettunen, 
joka on toiminut myös Cantores Minores -kuoron altto-
solistina jouluoratorioissa. Mukana ovat myös ooppe-
raperheen lapset, nuoret musiikkiopiskelijat Anna ja 
Matti Korhonen sekä viulisti Panu Ryynänen. 
Lisämausteen konsertille antaa kanteleensoittaja Su-
sanna Heinonen, joka on suorittanut Suomen en-
simmäisen kanteleensoiton diplomin ja esiintynyt se-
kä solistina, että kanteleyhtyeen jäsenenä USA:ta ja 
Japania myöten. Heidän lisäkseen kuullaan Satu Ny-
mannin huilu esityksiä.

Konsertin sisällöstä paljastetaan sen verran, et-
tä mukana on englanninkielistä musiikkia, kuten O 

come, let us sing, suomalaisia uudempia joululaulu-
ja, kuten Hiutaleet maahan leijailee ja Tähti, tähdis-
tä kirkkain, sekä perinteisiä joululauluja Oi jouluyön 
tapaan.

Teija Loponen

Joulun matka -konsertti 
malmin kirkolla to 28.11. klo 19. konsertin 

järjstää lions Club helsinki/pohjoinen ja 
sen tuotto menee kokonaisuudessaan

alueen nuorisotyön hyväksi. ohjelma 10 e.

Naiskuoro Pihlaja 
vie Joulun matkalle
Joulukonsertti ”Joulun matka” vie 
monipuolisella ohjelmallaan niin talvisiin 
maisemiin kuin joulun herkkiin tunnelmiin.

Naiskuoro Pihlajaa kuullaan Joulun matka 
-konsertissa ensi torstaina.Häämusiikin ilta

Malmin kirkolla pidetään kahden kanttorin musiikkitilaisuus, jossa teemana 
ovat häämusiikit ja traditiot.

Kanttorikonsertissa Heikki Poutanen soittaa erilaisia häämarsseja ja 
Merja Wirkkala laulaa häihin sopivia lauluja. Joona Mikkola puolestaan 
kertoo erilaisista häätraditioista.

Merja Wirkkalalla on takanaan upea ura Kansallisoopperan solistina. 
1980-luvun alussa hän oli kiinnitettynä myös Wienin valtionoopperan so-
listikaartiin. Wirkkala on erikoistunut Mozartin oopperoihin, joita ovat muun 
muassa Figaron häät, Don Giovanni ja Cosi fan tutti. 

Malmin kirkon häämusiikkitilaisuuteen 24.11. klo 18 on vapaa pääsy. 
TL

Malmin 
seurakunnan 
kanttorit Heikki 
Poutanen ja 
Merja Wirkkala 
tarjoavat 
korkeatasoisen 
häämusiikki-
illan.

Jakomäessä on lahjoittanut 
taidetarvikkeiksi kierrätys-
materiaaleja, kuten paperia 
ja  talouspaperihylsyjä. 
Loput materiaalit on kerätty 
luonnosta, jota Suurmetsä-
Jakomäessä  riittää  joka 
suunnalla. 

– Näihin saa koskea! Tääl-
lä tuntuu käpyjä. Täällä leh-
tiä. Tämä on sammalta.

Yksi seinä on täynnä va-
lokuvia,  jossa  lapset  ovat 
käymässä Jakomäen uima-
kuopilla.

– Olimme retkellä Bruts-
killa ja Rafaelilta irtosi ham-

mas, Luukas kertaa.
– Säikähdin, sattui ja sit-

ten kipu oli tiessään, Rafael 
kuvailee ensimmäisen ham-
paansa tarinaa, joka on yksi 
näyttelyn kantavia teemoja.

Onneksi  Brutskilla  oli 
myös  Rex-koira,  jonka 
omistaja antoi koiran leik-
kiä lasten kanssa ja irron-
neen  hampaan  vihlaisu 
unohtui  nopeasti.  Rexis-
tä on tullut kotilolaisten ni-
mikkokoira  ja  siksi  se on 
saanut taidenäyttelyssäkin 
kunnia-aseman.

Pirjo Pihlajamaa

π  Suurmetsä
Lähitiedolla oli kunnia päästä päiväkoti Kotilon opastetulle taidenäyttely-
kierrokselle. Oppaina toimivat päiväkotia käyvät taideasiantuntijat 
Sara Issa, 6, Rafael Sillankorva, 6, sekä Luukas Kurki, 5.

 Kulttuuriministerin viesti poiki uuden taidenäyttelyn

Mukana myös 
Rafaelin hammas ja Rex-koira

pirJo pihlAJAmAA

Oppaat Sara, Rafael ja Luukas valitsevat ilmeen, joka 
näytetään kameralle. Seinällä on kuvia, joissa on lisää 
ilmeitä.

Kotilon lasten aiemmasta 
taideprojektista uutisoi jopa 
Helsingin  Sanomat.  Se 
tapahtui talvella 2012, kun 
lapset rakensivat värjätystä 
jäästä  Guggenheim-muse-
on, joka suli noin viikossa 
maan tasalle.

Kun  kulttuuriministeri 
Paavo Arhinmäki oli luke-

nut jutun, päätti hän lähet-
tää päiväkotiin Somerikko-
kujalle tervehdyksen. Siinä 
hän kertoi, kuinka tärkeää 
on luovuus ja yhteisöllisyys.

Päiväkodissa ja lasten ko-
deissa sekä sukulais- ja tut-
tavaperheissä oltiin viestistä 
niin otettuja, että siitä läh-
ti kipinä tehdä oman päivä-

kodin tiloihin Megamagee 
syystaidenäyttely.

Näyttelyä on valmisteltu 
5–6-vuotiaiden Merihevos-
ten ryhmässä elokuusta asti. 
Nyt 15 lapsen yhteisnäyttely 
on valmis ja kutsut lähetet-
ty alueen muihin päiväko-
teihin, koululle ja vanhem-
mille.

– Ideana on jakaa elämyk-
sellisen  oppimisen  iloa  ja 
taidekasvatuksen  riemua 
oman päiväkodin  ja mui-
den kesken, kertoo lasten-
tarhanopettaja Kirsi Koivu-
notko.

Saran,  Rafaelin  ja  Luu-
kaksen  oma  lähikirjasto 

– Myrkkysieniä. Ne tunnistaa valkoisista pisteistä, Sa-
ra valistaa muun muassa kertakäyttölautasista tehdyn 
myrkkysieniteoksen äärellä. Takana lastentarhanopet-
tajat Ülle Vaatmann ja Kirsi Koivunotko.



Koillis-Helsingin Lähitieto 20.11.2013   19    Kulttuuri

Esa Ruuttunen ja selloyhtye 
julkaisukiertueella
Baritoni Esa Ruuttunen konsertoi sellotrion kanssa Pihlajamäen kirkossa joulukuun alussa. 
Konsertti on osa Mökit nukkuu lumiset -joululevyn laajaa julkaisukiertuetta.

E
sa Ruuttusta säestää 
konsertissa harvinai-
nen selloyhtye,  jossa 
soittavat sellotaiteili-
jat  Jussi Makkonen, 

Sini Hyvärinen sekä Iida-Vilhel-
miina Laine.

Mökit nukkuu lumiset -joulu-
levyn julkaisukiertue jatkuu koti-
maasta Keski-Eurooppaan, jossa 
Esa Ruuttunen ja selloyhtye kon-
sertoivat Prahassa, Berliinissä ja 
Dresdenissä. Pihlajamäen konsert-
ti on kiertueen ainoa pääkaupun-
kiseudulla pidettävä tilaisuus. 

Tunnelmallisessa joulukonsertis-
sa kuullaan niin uusia kuin myös 
tuttuja ja rakastettuja suomalaisia 
joululauluja, kuten Heino Kasken 
Leinon runoon säveltämä Mökit 
nukkuu lumiset. Konsertin muita 
säveltäjänimiä ovat Jean Sibelius, 
P. J. Hannikainen, Leevi Madeto-
ja, Satu Simola sekä Matti Mak-
konen.

Esa Ruuttusen  ja selloyhtyeen 
ensimmäinen yhteinen levy Mat-
kavirsiä julkaistiin vuonna 2010. 
Yhtyeen toinen virsilevy Kaunis 
synnyinmaamme julkaistiin elo-
kuussa 2013 ja samalla julkaistiin 
myös kokoonpanon ensimmäinen 
musiikkivideo Toivo Kuulan vir-
restä On kaunis synnyinmaam-
me.

Esa Ruuttunen on yksi menes-
tyneimpiä suomalaisia ooppera-
laulajia. Hänen virsitulkintansa 
ovat tulleet viime vuosina tutuiksi 
useiden  levytysten  ja  lukuisten 
konserttien myötä. 

Konserttiin  tuo  ainutlaatuista 
sävyä harvinainen sellokokoon-
pano, jolla on käytössään vanho-
ja arvosoittimia. Niiden soinnit hi-
velevät korvia. Sellisti Jussi Mak-
konen soittaa englantilaista Henry 
Jay -arvoselloa vuodelta 1757. Sel-
listi Sini Hyvärinen soittaa ranska-
laisella Dehommais & Germain - 
sellolla, joka on rakennettu vuon-
na 1878. Iida-Vilhelmiina Laineen 
instrumentti on Tomas Balestrieri 
-sello vuodelta 1759.

Teija Loponen

Mökit nukkuu lumiset  
-konsertti 

pihlajamäen kirkossa,  
liusketie 1, su 1.12. klo 18. 

konsertin järjestää lions Club 
helsinki/ pihlajamäki 

yhdessä seurakunnan kanssa. 
liput 15 euroa joko ovelta 

tai ennakkoon klubin 
jäseniltä, ostoskeskuksen 

kukkakaupasta tai kirkolta, 
sekä ennakkovarauksin 

lions.pihlajamaki@gmail.com.

Vaikuttavaa 
joulumusiikkia 
Pihlajamäessä  

tarjoilee 
oopperalaulajana 
mainetta niittänyt  

Esa Ruuttunen.

mikA kirsi
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 JAKOMÄKI
Jakomäen taidekerhon 
näyttely 
kirjastossa, Jakomäenkuja 3, 
on hellin ojasen peiteväri-, 
lilia pöllän akryyli-, Ansa 
hynysen akryyli- ja akva-
relli- sekä heidi lindblomin 
akryyli-/tussi tauluja sekä vit-
riinissä erilaisia käden töitä. 
Terveysaseman portaikossa, 
vuorensyrjä 8, on Ansa 
mielosen öljy- ja akryylitauluja.

 MALMI
Korret Kekoon
kerho kokoontuu joka toi-
nen su, parilliset viikot klo 
10–16, malmin nuorisotalolla, 
malminraitti 3, suunnittelun, 
keskustelun, musiikin, liikun-
nan ja muun mukavan yhdessä 
tekemisen merkeissä. etsimme 
joukkoomme yhteisöllisestä 
asumisesta kiinnostuneita. 
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka arkipäivälle, mm.  
rytmikästä afrikkalaista tans-
sia ti klo 10–11, Tuolivenyttelyä 
olkkarissa ke klo 10, Asahi-
terveysliikuntaa to klo 9.45. 
kahvila avoinna aamupäivät. la 
23.11. esko ry;n joulumarkkinat 
klo 10–14. kirkonkyläntie 2.
Malmia etsimässä
Teatteriesitys malmitalon pie-
nessä salissa ti 26.11. klo 
13.30, kesto 1 h. esiintyjät 
Teatteri ilmiÖ:stä, tarina on 
syntynyt malmilaisten ajatuk-
sista ja tarinoista. vapaa pääsy.
Joulupaja
malmin toimintakeskuksessa 
ke 27.11. klo 13–15 lahja-
pajassa tehdään huovutettu 
rintaneula, joulukello, koris-
teltu pullo tai helmikaulakoru, 
materiaalimaksu 6 e. ke 4.12. 
ideoita paketointiin taittele-
malla ja koristelemalla, 4 e.
Mielentaide ry:n Matoryhmä
joka toinen ma klo 17–19.30 
malmin toimintakeskuksessa. 
25.11. maalaus 2. ilm. viim.  
3 vrk ennen ryhmätapaamista: 
mielentaide@mielentaide.
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
to 21.11. klo 10–13 syystien 
palvelukeskuksen joulu-
myyjäiset (kaikki pöydät on 
jo varattu), klo 14.30 alk. 
itä-helsingin harmonikka-
opiskelijoiden konsertti. pe 
22.11. klo 10.30–12.30 
pienapuvälineiden esittely. 

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.
Malmin Työväentalolla 
Takaniitynkuja 9, perjantai-
tanssit klo 20–23.45, elä-
vää musiikkia ja Buffet. 
Tanssikurssit klo 19–19.45 
sis .tanssilipun hintaan 
11 e, ei narikkamaksua.
Tanssikurssit
malmin Työväentalolla 
Takaniitynkuja 9, to 21.11. 
klo 18–21 cha-cha. su 
24.11. klo 17–20 tango op. 
Jutta helenius, ti 26.11. klo 
18–21 polkka/masurkka, to. 
28.11. klo 18 21 hidas valssi. 
Tied. pirjo 040 412 6933.
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, 
Takaniitynkuja 3, 5.12. saakka. 
opastus-päivät ti, ke ja to klo 
11.15–14. voit varata yksilöl-
lisen maksuttoman 45 minuu-
tin opastusajan paikan päältä 
infosta tai puh. 09 310 58413.
Bambismi – peuran 
kuvat nykytaiteessa
Jasmin Anoschkin, Johanna 
kiivaskoski, kaisu koivisto, 
osmo rauhala ja kim 
simonsson ovat yhteisnäyt-
telyn taiteilijat, teemanäytte-
lyssä erilaiset teokset keskus-
televat keskenään. To 21.11. 
– la 14.12. näyttelyyn liittyy 
paneelikeskustelu peuroista ja 
ihmisistä 26.11. klo 18 sekä 
Bambismi-perhepäivä la 7.12. 
klo 13–16, sis. työpajoja ja elo-
kuvaesityksiä. vapaa pääsy. 
malmitalon galleria
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.
Jani & Jetsetters 
10-vuotisjuhlat malmitalossa 
ke 20.11. klo 19. Bändin bii-
seihin on ainesosia ammen-
nettu rautalangasta, 50-luvun 
rockista, 60-luvun melodi-
sesta popista sekä myös 
uudemmasta menevästä 
rockiskelmästä. liput 15 e.
Klassikkosarja
Dancer in the Dark. kokeellinen 
musikaalielokuva sokeutuvasta 
siirtolaisnaisesta selmasta, 
joka pakenee ankeaa arke-
aan mielikuvitusmaailmaansa. 
malmitalo to 21.11. klo 18. 
140 min, k16. vapaa pääsy
Duetot
vintti ja Tango noir malmitalo 
to 21.11. ja pe 22.11. klo 
19. Tanssiteatteri Tsuumi ja 

As2wrists Dance Company 
pitävät yhteisen upean 
tanssi-illan, jossa näh-
dään duetot vintti ja Tango 
noir. liput 22/12 e.
Jazz’n Jam
yoko miura – olavi louhivuori 
malmitalo su 24.11. klo 17
miten mystisesti soi yhdessä 
japanilainen ja suomalainen 
avantgarde-jazz? liput 6 e.
Nukketeatteri Sampo
yllätyslahja ystävälle ke 27.11. 
klo 10.15 malmitalossa. 
lumenpehmoinen kertomus 
eläinten joulusta ja ystävyy-
destä. kesto 35 min. liput 9/7 
e. varaukset: 09 323 6968 tai 
toimisto@nukketatterisampo.fi
Kamari21
vivaldia ja vitamiineja ke 27.11. 
klo 19 malmitalossa. kuullaan 
Antonio vivaldin huilu- ja sel-
lokonserttoja. liput 13/9 e.
Pukinmäen Taidetalon 
jouluesitykset
nuorten sirkuskoululais-
ten perinteiset joulusirkukset 
malmitalossa eri esiintyjin to 
28.11.–su 1.12. Toklo 17.30, 
pe klo 17.30 ja 19, la 30.11. 
klo 14.30 ja 16, su 1.12. klo 
17.30 ja 19. liput 10 e.
Kino Kaiku
lyhytelokuvia, to 28.11. klo 
18 kenneth Anger -tribuutti.
katsotaan kokeellisen eloku-
vantekijän unenomaisia, mys-
tisiä ja hypnoottisia lyhytelo-
kuvia malmitalossa. ei sovi 
lapsille, k18. vapaa pääsy
Runo soi valoa
Työväenopiston ja malmin kir-
jaston yhteistyötapahtumassa 
runoilijat puhuvat ja lukevat 
runojaan tänään ke 20.11. klo 
18–19.30. vieraana runoi-
lija Anja erämaja. Tilaisuuden 
juontaa ja runoilijaa haastatte-
lee päivi hytönen. malmitalo, 
malmin kirjasto. vapaa pääsy.
Tien päällä tapahtuu – 
miten selvitä haasteista?
Työväenopiston pyöräilijän 
matkassa -luentosarja ti 
26.11. klo 18–19.30. Tien 
päällä oppii tuntemaan paitsi 

maailmaa ja mantereita myös 
itseään. pyörämatkailija Juha 
varila luennoi. malmitalo, 
isoluokka. vapaa pääsy. 
Runo soi valoa
Työväenopiston ja malmin 
kirjaston yhteistyötapahtu-
massa runoilijat puhuvat ja 
lukevat runojaan. ke 27.11. 
klo 18–19.30 vieraana runoi-
lija hannu kankaanpää. 
Tilaisuuden juontaa ja runoi-
lijaa haastattelee päivi 
hytönen. malmitalo, malmin 
kirjasto. vapaa pääsy. 
Petri Laaksonen
Joulun tunnelmaa –joulu-
konsertti malmin kirkossa, 
kunnantie 1, ti 3.12. klo 18. 
ohjelmassa uusia ja vanhoja 
tuttuja joululauluja. ohjelma 
20 e. Järj. lC malmittaret, 
tuotto alueen lasten ja nuor-
ten hyväksi. lippuvaraukset 
varaus.malmittaret@gmail.
com tai p. 046 667 2053. 
myös optikkoliike sjöblomilta 
ja tuntia ennen ovelta.

 PIHLAJAMÄKI
Lähetyspiirin myyjäiset
pihlajamäen kirkolla la 23.11. 
klo 11–13. myynnissä lei-
vonnaisia, mm. karjalanpii-
rakoita ja joulutorttuja, käsi-
töitä, puuroa ja pihalla grilla-
usta. uutuutena myynnissä 
viiden tuulen teetä Taiwanista.
Pihlajamäen ala-
asteen Marrasjuhla 
su 24.11. kello 11–14. 
ohjelmassa akrobatiaa, arpa-
jaiset, grilli, hemmottelu-
piste, kahvila, karaoke, kas-
vomaalausta, käsityömyyjäi-
set, muovailua, paloauto, par-
kouria, pelien ja kirjojen kirp-
putori, sambuusaa, teatteria, 
testejä – ja vaikka mitä. Järj. 
pihlajamäen ala-asteen oppi-
laat ja vanhemmat, mukana 
oulunkykän vpk, pihlajamäki-
seura sekä pihlajamäen kirkko. 
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset 
kerho kokoontuu pihlajamäen 

nuorisotalolla, moreenitie 2, 
ma 25.11. klo 10.30 vie-
raana on kuulohansa.
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat
ke leikkipuisto maasälpä 
klo 10–12, to leikkipuisto 
salpausselkä klo 10–12, 
pihlajistossa. yhdessäoloa, 
ohjelmaa, omakustan-
teista tarjoilua.

 PUISTOLA
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa, 
moisiontie 18. perhekahvilan 
ohjelma Facebookissa

 PUKINMÄKI
Pukinmäen marttojen 
käsityökerho
ke 27.11. klo 18 isoäidin neli-
öitten virkkausta, tai lapas-
ten ja sukkien neulomista. 
opastusta tarjolla kädestä 
pitäen ja alusta alkaen! Tule 
hyödyntämään marttojen mai-
niot vinkit! kirjasto tarjoaa lan-
gat ja muut tekotarpeet.
Anu Harkin askartelupaja
Joulukoristeita kierrätysma-
teriaaleista to 28.11. klo 
14–15.30. Anu harkki Ja 
kotoliving vetävät pukinmäen 
kirjastossa joulukuisen askar-
telupajan. Työpajassa askar-
rellaan poistokirjoista jou-
lukoristeita. Työt ovat erita-
soisia, joten paja sopii niin 
vasta-alkajille kuin edisty-
neemmillekin askartelijoille 
ja käsitöiden harrastajille.
Lasten satutuokiot
satuja ja tarinoita aina paril-
lisen viikon ma klo 10.15–
10.45 kirjastossa.
Perinteiset joulumyyjäiset 
helsingin kristillinen koulu jär-
jestää la 30.11. klo 11–15 jou-
lumyyjäiset, pieksupolku 5. 
Tarjolla on joulupuuroa, lei-
vonnaisia, käsitöitä, arpajaisia, 
onnenpyörä ja ongintaa sekä 
oppilaiden esityksiä ja jou-
luista yhteislaulua. Tapahtuman 
tuotto koulun oppilaiden sti-
pendirahastoon ja kevätretkiin. 
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. 09 310 85072 
tai paikan päällä kirjaston hen-
kilökunnalta. vasta-alkajille 
ja pidemmälle ehtineille!
Talven odotuksen 
tunnelmissa 
yhteislaulua ti 26.11. klo 
18 madetojan palveluta-
lossa, madetojankuja 3. 
laulattamassa ovat kalle 
partanen ja säestäjänä viljo 
kangas. vapaa pääsy, järj. 
pukinmäki-seura.

 SILTAMÄKI 
Virkistystunti 
teekupposen ääressä 
entisille nuorille siltamäen 
nuorisoseura ry:n kerhoti-
lassa, kiertotähdenpolku 2, 
ke klo 15–16.  
Siltamäen Korttelitupa 
Tupa auki siltamäen seu-
rakuntakodilla ti ja pe klo 
11–14, Jousimiehentie 5.
Kotimyyntikutsut 
siltamäen nuorisoseura 
ry:n kerhohuoneella, 
kiertotähdenpolku 2, su 
1.12. klo 15–17. eri tyyppi-
siä tuotteita (kts www.silta-
maennuorisoseura.fi), esit-
telyssä ja pientä purtavaa.
Paperinaruvalopallokurssi 
viime vuonna kaikki haluk-
kaat eivät mahtuneet! Ti 3.12. 
on 2 kurssia, klo 12 ja klo 18. 
mahdollisuus valmistaa pape-
rinarusta pallo tai useampi 
– sisään voi asentaa valot, 
tai sitten ei! ehdottomasti 
ilmoittauduttava ennakkoon 
sinikalle, sinikka.putkonen@
siltamaennuorioseura.fi Järj. 
siltamäen nuorisoseura ry
Teatteriretki Tampereelle 
la 8.3.2014 mm. siltamäen 
omaa poikaa Tomi metsäketoa 
katsomaan ja kuulemaan näy-
telmässä les miserables, 
ilm. sinikka.putkonen@sil-
tamaennuorisoseura.fi
Siltamäen Nuorisoseura ry
lasten tanssiryhmien ja draa-
malaisten syysesitykset kerho-
huoneella, kiertotähdenpolku 
2, 28.11. klo 17 ja 18.

 TAPANILA
Marrasmarkkinat 
Tapanilan työväentalolla, 
sompiontie 4, su 24.11. klo 
11–13. Tarjolla ruokia, lei-
vonnaisia, käsitöitä, arpa-
jaiset ym. Järj. yhteistyössä 
Tapanilan kotien puolesta ry ja 
Tapanilan eläkkeensaajat ry.
Pieni tulitikkutyttö
Teatteri Tuike esittää h. C. 
Andersenin klassikon aistiteat-
teriesityksenä, joka koetaan sil-
mikon takaa kuin kuunnelmana 
hyödyntäen näköaistin sijaan 
kuulo-, haju-, tunto- ja maku-
aistia. ei sovi hajusteyliher-
kille. suositusikäraja 6 v, liput 
8/10 e, kesto 30 min. esitykset 
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@teat-
terituike.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 viikoilla 

Viikin luonnon kulunut vuosi 
Viikin luontovalvoja Eero Haapanen kertoo 
kuvaesityksen kera kuluneen vuoden luonnon 
tapahtumista Vanhankaupunginlahdella. 
viikin luonnon kulunut vuosi 2013 -luento ke 27.11. 
klo 18–19.30. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

TeiJA loponen
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 MEiLLä ViiHDyT JA SyöT HyViN!

Huilu- ja sellokonserttoja. Mukana 
tanskalainen maailmankuulu huilisti Janne 

Thomsen sekä Martti Rousi – sello, Irina 
Zahharenkova – cembalo ja Ensemble 

Kamari21. ke 27.11. klo 19, alk. 13/9 €

Koko perheen komedia pojasta ja 
cockerspanielista. Puhutaan suomea! K7.
la 23.11. klo 14 ja ke 27.11. klo 18, 5 €

Bill

K
cc
llaVili

Kino Helios:

 &

Kokeellisen musikaalielokuvan 
pääosassa Björk. K16

to 21.11. klo 18 vapaa pääsy

in the

k ll k l l k

nn tthhee

Dark
iiiiiiiDancer

Klassikkosarja:

pappa

Epäsovinnaista huumoria 
ja sekoilua. K12. 
pe 22.11. ja la 23.11. 
klo 18, 6 €

Kino Helios:

E
jjja
pp
kkPaha

Kino Helios:
Jackass esittää:

Miten mystisesti soi yhdessä japanilainen 
ja suomalainen avantgarde-jazz? Yoko 

Miura – piano & Olavi Louhivuori – rummut
su 24.11. klo 17, alk. 6 €

 &
ti ti i hdhd ä j lil i

Louhivuori&&
Miura
Jazz’n Jam:

Vivaldia
Kamari21

& vitamiineja

Näyttelyn taiteilijat: Jasmin Anoschkin, 
Johanna Kiivaskoski, Kaisu Koivisto, Osmo 
Rauhala ja Kim Simonsson.  Oheisohjelma: 
26.11. klo 18 paneelikeskustelu ja 7.12. klo 
13–16 perhepäivä. to 21.11. – la 14.12. 
vapaa pääsy

Bambismi
peuran kuvat nykytaiteessa

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. l ma-to 10-22 l pe 10-24 l la 11-24 l 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. l ma-to 10-22 l pe 10-23 l la 11-23 l su 11-22
Noud. tai kuljetettuna Noud. tai kuljetettuna Noud. tai kuljetettuna

Lähetä kilpailukuva jpg-muotoon tallennettuna viimeistään 27.11. 
osoitteeseen kuvakisa.lahitieto@gmail.com. Laita viestiin myös nimesi 

tai nimimerkki, jos et halua nimeäsi julkaistavan kuvan yhteydessä, 
sekä puhelinnumero, johon voitosta voidaan ilmoittaa.

Parhaat kisaan osallistuneet kuvat julkaistaan 4.12. lehdessä, jossa myös 
kerrotaan Flamingon vesipuistolippujen voittaja. 

Kaikki kuvat julkaistaan Lähitiedon 
nettisivuilla.

Lisäksi MV-Kuvat tekee 
liiketiloihinsa kuvakollaasin 

kilpailuun osallistuneista kuvista.

Ota joulukortiksi sopiva valokuva tai kuvaa askartelemasi 
tai piirtämäsi joulukortti. Tyyli on vapaa, kunhan lopputulos 
on valokuvan muodossa!

Kaikki kisaan osallistuneet saavat Malmin MV-Kuvat-liikkeestä 
LISÄALENNUKSEN tilatessaan kisaan osallistuneesta kuvasta joulukortteja.

PARAS KUVA PALKITAAN 
perhelipulla Flamingo Span vesipuistoon! 
(2 aikuista + 2 lasta)

Koillis-Helsingin Lähitiedon

en voittaja... 

Kenellä on hauskin, hellyttävin tai tunnelmallisin joulukortti?

(2 aik

1

2

3

4

Onnea kilpailuun!

Tapulin
Mestarin 

PIKKUJOULU
BILEET 

Itsenäisyyspäivän aattona
05.12 2013 klo 18.00 - 04.00 

Tarjolla ruokaa, juomaa, ym. 
ja hyvää musaa!

SVOPODA 
duo plays POPEDA

 Liput 5€, VIP-ilmaiseksi, Palv. 2€
Ruoka sisältyy hintaan 

Lippuja rajoitetusti
TERVETULOA

Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki 

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

 TAPULIKAUPUNKI
Koko perheen tapahtuma
maatullin ala-asteella la 23.11. 
klo 11–15. ohjelmassa mm. 
sirkustemppuja, pomppupatja, 
kasvomaalausta, Wii pelinurk-
kaus, tanssiesitys ja muutakin 
kivaa. vapaa pääsy. Järj. Tapulin 
leikkipuisto + kumppanit.
MLL:n perhekahvila
lapsiperheille ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa. 
moisiontie 18. puistola.mll.fi

 VIIKKI
Lähiluontoa 
luontokuvanäyttely 
Gardenian käytävägalleriassa 
on 16.11.–2.1.2014  esillä 
valokuvia Arttu karvoselta, kai 
hypéniltä ja viljo kuroselta. 
kuvaajat ovat laajoista tie-
dostoistaan valinneet lähi-
luontoaiheisia 30x40 kokoi-
sia teoksia. kultakin kuvaajalta 
näyttelyssä on kuusi kuvaa. 
vapaa pääsy. koetilantie 1.

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.
Anu Harkin askartelupaja 
Joulukoristeita kierrätysma-
teriaaleista hiidenkiventie 
21 26.11. klo 14–15.30. 
Järj. Tapanilan kirjasto
Adventtikalenterin avajaiset
elävän adventtikalenterin 
ensimmäinen luukku aukeaa 
perinteiseen tapaan Tapanilan 
torilla su 1.12. klo 18.30.

 TAPANINKYLÄ
Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa 
kaikille avoin mll.n perhe-
kahvila ma klo 10–11.30. Tule 
mukaan! Tarjoilu 1,5 e/perhe. 
ma 25.11. tietoisku terveys-
liikunnasta (virva niissalo).

Nepalilainen Ravintola Sagarmatha
Peltolantie 2, 01300 Tikkurila, Vantaa
Puh. 09 8733 109 www.sagarmatha.fi 

Nauti makuja Himalayalta!
Syö paikalla tai ota mukaan

alilainen Ravintola Sagarm



Maa Malmilla  -sikermä. 
Railio  sovitti nämä  laulut 
esiintyessään  Ihmisäänet-
kuoronsa kanssa syyskuus-
sa Malmitalolla ylipormes-
tarin asukasillassa.

Marko Puro on säveltäjä 
ja virtuoosi pianotaiteilija, 
joka saa koskettimet säke-
nöimään eri tyyleillä. Puro 
tarttuu  välillä  bandoneo-
niin, tuubaan tai sinkkiin ja 

sen jälkeen puhkeaa laula-
maan  lyyrisellä  baritonil-
laan.

TL

Sinivalkoisia säveliä 
malmitalolla 3.12. 
klo 15. liput 5 e. 
kesto noin tunti, 

ei väliaikaa.

Sinivalkoisia 
säveliä Malmilla
Sibeliuksen Jannesta Isoisän olkihattuun, eli varsin 
monenlaista musiikkia on tiedossa Malmitalon 
seniorikonsertissa.

Veera Railio

Ala-malmilainen Veera 
Railio ja duokumppaninsa 
Marko Puro ovat koonneet 
suloisen sekoituksen, jossa 
on luvassa kevyttä klassista, 
jazzlaulelmaa sekä keinuvaa 
kansanmusiikkia. Musiikil-
lisia raja-aitoja tämä kaksik-
ko ei oikeastaan tunne, vaan 
esittää  musiikkia  laidasta 
laitaan ja erilaisille yleisöille. 

Veera  Railio  on  laula-
ja ja viulisti, moni-ilmeinen 
ja -taitoinen musiikin mo-
niottelija, joka venyy kevy-
en klassisesta kansanmusii-
kin ja bluesin kautta Sinat-
ra-henkiseen suurkaupun-
kitunnelmointiin  ja  jopa 
James Brown  -revittelyyn. 

Railio  saa myös yleisönsä 
laulamaan mukana.

37-vuotias kahden lapsen 
äiti ja musiikin monitoimi-
nainen asuu perheineen Ala-
Malmilla kiven heiton pääs-
sä Malmitalolta  ja  leikki-
puisto  Filpuksesta.  Moni 
saattaa tunnistaa hänet vii-
me kesän PuistoPellet-kon-
serteista.  Railio  kuvaakin 
itseään  kulttuurialan  ja 
musiikin freelanceriksi, joka 
haluaa myös myötävaikut-
taa ja verkostoitua asuinalu-
eensa kulttuuritarjontaan.

Malmitalon  konsertissa 
kuullaan Railion räätälöi-
mä Stadi Medley sekä Maa 

22      Menot

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

Koillis-Helsingin 
Lähitieto

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

PALVELUJA TARJOTAAN

Ostetaan 
liiketila 

Pohjois-Helsingistä 
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

PALVELUKSEEN HALUTAAN

ILMOITUSHANKKIJA

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

Walmos Oy etsii 
AHKERAA JA REHELLISTÄ HENKILÖÄ 

HANKKIMAAN ILMOITUKSIA
ASIALLISIIN JÄRJESTÖJULKAISUIHIN. 

Viihtyisässä toimistossamme Malmin keskustassa 
sinua odottaa oma työhuone ja mukava työporukka. 

Työ on arkisin tehtävää kokopäivätyötä. 
Työ sopii kaiken ikäisille.

Haemme pitkäaikaiseen työsuhteeseen 
sitoutuvaa henkilöä.

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 

Bambismin  päätyö  on 
näyttely, mutta siihen liittyy 
myös koko perheelle ohjel-
maa elokuvan ja työpajojen 
muodossa. 

Bambiaihe on  ilmaantu-
nut sekä kuvataiteeseen et-
tä designiin 2000-luvulla, ja 
viittaa Walt Disneyn eloku-
vaan Bambi vuodelta 1942. 
Animaatioelokuvan  Bam-
billa on suuri pää ja suuret 
silmät, ja siitä on tullut sö-
pöyden ikoni. Japanilaiset 
manga-hahmotkin ovat saa-
neet vaikutteita juuri näistä 
piirteistä Disneyn eläinhah-
moissa.

Näyttelyn teemaa on laa-
jennettu myös yleisemmin 
kauris-  ja  peuraeläimiin. 
Peura tai hirvi on ollut poh-
joisten kansojen kulttuureis-
sa myyttinen eläin, ja niitä 
esittäviä kuvia maalattiin jo 
kivikaudella kalliomaalauk-
siin. Nämä kuvat ovat saa-
neet syvällisiä merkityksiä 
myös suomalaisten esi-isi-
emme elämässä ja kulttuu-
rissa. Saamelaiset  ja Sipe-
rian kansat ovat löytäneet 
tähtitaivaaltakin peuraku-
vion.

Peura-aihe on siis ikivan-
ha, mutta se on jälleen nous-
sut esiin suomalaisten nyky-
taiteilijoiden teoksissa. Min-
kälaisia merkityksiä nyky-

Bambismi näyttelynä 
ja leffana
Viisi taiteilijaa, Jasmin Anoschkin,  
Johanna Kiivaskoski, Kaisu Koivisto, Osmo 
Rauhala ja Kim Simonsson ovat koonneet 
teoksistaan Bambismi teemanäyttelyn, jossa 
erilaiset teokset keskustelevat keskenään.

Jasmin Anoschkin 
Bambismi.
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 näyttely avoinna malmitalon galleriassa 21.11.–14.12.

ajan ihminen antaa peuralle 
tai kauriille? Näyttelyn sö-
pöt, hauskat, myyttiset  ja 
surrealistiset  eläinhahmot 
herättelevät katsojassa eri-
laisia  tunteita  ja ajatuksia 
itsestämme ja eläinsuhtees-
tamme.

Näyttelyyn  liittyy myös 
oheisohjelmaa niin aikuisille 

kuin  lapsille.  Peuroista  ja 
ihmisistä käydään paneeli-
keskustelua tiistaina 26.11. 
klo 18 ja siinä ovat mukana 
taidehistorioitsija  Hanna 
Johansson,  kuvataiteilija 
Kaisu Koivisto ja ympäris-
töfilosofi Leena Vilkka.

Bambismi-perhepäivä 
koittaa lauantaina 7.12. klo 
13–16, jolloin klo 13.30 ja 

15 esitetään Disneyn Bam-
bi-elokuva  ja samanaikai-
sesti pyörivät työpajat, jois-
sa  voi  tehdä  kaurisaihei-
sia naamioita ja oksasarvia  
non-stop-pajassa.  Kauris-
veistoksia puusta  ja muis-
ta materiaaleista työpajaan 
tulee ennakkoilmoittautua 
malmitalo.tuotanto@hel.fi

Teija Loponen

KOKOUKSiA

PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY

SYYSKOKOUS
Keskiviikkona 27.11.2013 klo 18.00

Marttala Puistolantori 5, 00760 HELSINKI

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § mainitut asiat.
Kokouksen aluksi on joukkoliikennesuunnittelija 
Miska Peuran (Helsingin Seudun Liikennekunta-
yhtymä, HSL) esitys ajankohtaisista Puistolan 
suunnan bussi- ja junaliikenne asioista.
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30.  Tervetuloa.
           Puistolan Omakotiyhdistys ry.
           Hallitus

Pukinmäen taidetalo-
yhdistys ry:n sääntömääräinen 
SYYSKOKOUS

Säveltie 5 LH 1,
to 28.11. klo 19.00. Tervetuloa!

Pukinmäen Taidetalon hallitus
PUKINMÄEN 

LASTEN TAIDETALO

TiLiTOiMiSTOJA

HALUTAAN OSTAA
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Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Lähitieto 
ei lisää 

tuskaa :D

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

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

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

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

p. 09-385 3911

Marraskuun tarjous:
Väri & Leikkaus

Lyhyet  66,-    Puolipitkä  78,-
Pitkä  90,-

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 

Parturi- 
työ alk. 

85€

25€

Hiukset, 
tuo ihana 
tekosyy 
pikkujoulu-
juhlaan.

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

KAMPAAMOT JA PARTURiT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

Varaudu juhlakauteen!
Kysy viimeisimmät tuulahdukset kampaajaltasi ja 

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

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

Lähitieto tuo 
lähiyritykset luo.

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

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

www.tapulinhuolto.fi  -  puhelin: 09 3507720

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

– 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

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

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

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

• Peililiukuovet

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78
MA-PE 9.00 - 17.00
LA 8.00 - 13.00
TO SULJETTU

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88

050 5368135    www.sarihakasaari. 
Tule koko kehon huoltoon!

Teen myös hierontaa.

HyViNVOiNTi



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila

KEHÄ lll
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KEHÄ l

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 17.11.-22.12. 12-21

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

Tammiston keittiö: 
Tuore
KIRJOLOHEN 
MÄTI 

3990

2.-rs
kg

Tammiston keittiö: 
Gourmet
PORONKÄRISTYS
varastoitu pakasteena, Ruotsi

Syöntikypsä
AVOKADO 
2 kpl/n. 400 g
5,00/kg

Omasta paistosta: 
Fazer
OMENAKAMPA 
n. 120 g
8,25/kg

Tammiston keittiö: Espanjalainen
TOMAATTISALAATTI
marinoidulla fetalla

0991795

kgkg

MAUKKAAN RUOAN YSTÄVILLE
K-CITYMARKET 

VANTAA TAMMISTOSTA!
Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,

www.facebook.com/KCMTammisto
HINNAT VOIMASSA TO–SU 21.–24.11.2013, ELLEI TOISIN MAINITA. 
KEITTIÖN TARJOUKSET EI VOIMASSA SU.

3595

099

kg

kg

rs

Tammiston keittiö: 
Premium
KARJALANPAISTI
pihvikarjasta ja viljaporsaasta

1695
kg kg

kg 3990
kg

Edun herkkukeitaan
KASVISPIHVIT 
n.  250 g/rs
gluteeniton ja laktoositon

1090
kg

kpl

Fazer Marianne 
TÄYTEKAKKURULLA 
500 g
16,58/kg

Fazer Marianne 
KARKKIPUSSIT 
220 g
11,37/kg
yksittäin 2,75/ps (12,50/kg)

8495.-

kplkg

Pouttu 
PORSAAN 
SISÄFILEE 
marinoitu

599
HK takuumurea 
NAUDAN
ULKOFILEE
palana

Flora
MARGARIINIT 
400 g
2,49/kg

2 ps

Hinta ilman K-Plussa-korttia 
1,39 /rs (3,48 /kg) 

-29%

Tammiston keittiö:   
KONJAKKIGRAAVATUT 
LOHIVIIPALEET

n.

1495

595
LAUANTAITARJOUS:

Kuuma grillattu
BROILERI

raakapaino n. 1,2 kg

kpl

23.11. 

Makea 
Marianne-

päivä


