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 ` MUUMIT

 RUOK AILUT   
 `Metson-, Myyrin- ja Simonkoti, 

Katriinan sairaala sekä Vantaan 
kotihoito, palvelutalot ja päivätoi-
minta: Ma: hedelmäinen broilerikastike, 
mansikka-puolukkakiisseli. Ti: gulassi-
kastike, perunat, vispipuuro. Ke: kirjolo-
himurekepihvi, tillikastike, perunasose, 
hedelmä, vaahto. To: kukkakaalikeitto, 

puolukka-ruisrahka. Pe: uunimakkara, 
perunasose, mango-porkkanakiisseli. 
La: jauhelihakastike, peruna, maitosuk-
laavanukas. Su: persikkabroileri, riisi, 
jäätelö. Lounaalla tarjolla lisäksi leipä, 
levite ja ruokajuoma sekä salaatti ja 
lämmin kasvis.

 `Koulut ja päiväkodit: Ma: porsaan-

suikale-kastike / linssi-paprikakastike, 
perunat. Ti: lohikiusaus / punajuuri-juusto-
kiusaus. Ke: kesäkurpitsa-juustokeitto. To: 
uunimakkara / soijanakki, perunasose. Pe: 
jauhelihatortillat / kasvistortillat.

 `Muut kuin Vantin tuottamat koulu- ja 
päiväkotiruoat, katso kaupungin sivut: 
http://www.vantaa.fi/ateriapalvelut

Lenny Pickett & UMO
The Prescription -albumin

levynjulkaisukonsertti
ke–to 10.–11.9. klo 19, alk. 34/30 €

Downbeat levyarvio:

Laulava Pohjola
Pekka Pohjolan lauletun musiikin ilta

solisteina mm. Jonna Geagea, Mariska,
Sami Saari ja Jukka Gustavson 

ke 15.10. klo 19, alk. 38/34 €

Roberta Gambarini & UMO
to 6.11. klo 19, alk. 34/30 €

Etnosoi!
Catrin Finch & Seckou Keita -duo

(UK/Senegal)
pe 7.11. klo 19, alk. 25/22 €

Söndörgö (Unkari)
la 8.11. klo 19, alk. 20/17 €

Poimintoja syksyn
              ohjelmistosta

syyskauden

avajaisetavajaiset
Savoyn

Loistokas burleskishow suoraan
Lontoon West Endistä

An Evening of Burlesque
to–la 27.–29.11. klo 19, alk. 38/34 €

Maailman kuuluisin
mustalaisorkesteri

Taraf de Haïdouks
ke 3.12. klo 19, alk. 39/35 €

Kasarmikatu 46-48
www.savoyteatteri.fi   f

Liput 09 310 12000
& Lippupalvelu
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SADONKORJUUJUHLA
Perjantaina 29.8. Klo 10 alkaen.
Korson Työttömien tiloissa 
(Kotkansiipi 7).

Tarjolla syötävää, musiikkia ym.
Vantaan kaupungin alue-
toimikunta tukee tapahtumaa.

SAMI IIVONEN
sami.iivonen@lehtiyhtyma.fi

Vantaan kaupungin suosit-
tujen matineaelokuvien sarja 
jatkuu syksyllä.

Hollywood-hittien, kuten 
12 years a slave, Noah ja Sa-
ving Mr. Banks lisäksi näh-
dään mielenkiintoisia pie-
nemmän budjetin elokuvia.

– Olen kuullut pikkulinnuil-
ta, että matineaelokuvilla on 
jonkinlainen brändiasema 
Vantaalla, kertoo valinnoista 
vastaava Arja Keränen kau-
pungin kulttuuripalveluista.

– Vaikka kyseessä olisi kuin-
ka pitkään pyörinyt leffa, ovat 
matineanäytökset vetäneet 
erinomaisen paljon yleisöä. 
Sellainen lämmittää kulttuu-
rituottajan mieltä, hän hyri-
see.

”Aina ei tarvitse 
matkustaa Helsinkiin 

nähdäkseen 
laatuelokuvia.”

Syksyn erikoisuus on yh-
teistyö Rakkautta & Anarkiaa 
-festivaalin kanssa.

Bio Grandissa Tikkurilassa 
ja Kino Myyrissä Myyrmäes-
sä esitetään lokakuun alussa 
kolme elokuvaa festivaalin 

ohjelmistosta.
Islantilainen Metalhead on 

musta komedia tuppukylän 
tytöstä, joka rakastaa black-
metal-musiikkia.

Uusiseelantilaisen Flori-
an Habichtin romanttinen, 
mutta vähintään yhtä absurdi 

Love Story on voittanut useita 
palkintoja, niin kotimaassaan 
kuin eurooppalaisillakin fil-
mifestivaaleilla.

Musiikkifaneja kiinnosta-
nee 20 Feet from Stardom do-
kumentti, jossa kurkistetaan 

maailmantähtien taustalau-
lajien arkeen.

Keränen on yhteistyöstä in-
noissaan.

–Rakkautta & Anarkiaa tuo 
joka vuosi Suomeen myös 
sellaisia elokuvia, joita ei 
muuten näe missään.

Samalla hän toivoo mati-
neaelokuvien löytävän uutta 
yleisöä.

– Nuorten aikuisten ei aina 
tarvitse matkustaa Helsinkiin 
nähdäkseen laatuelokuvia.

– Edulliset matineanäytök-
set sopivat myös opiskelijoil-

le. Samalla luodaan toivotta-
vasti myönteistä kuvaa Van-
taan kulttuuritarjonnasta, 
Keränen jatkaa.  

Monen matineaelokuvan 
yhteydessä kuullaan mielen-
kiintoisia vieraita ja käydään 

vilkkaita keskusteluja.
– Teatterin vetäjä on joskus 

joutunut huomauttamaan, 
että seuraava näytös olisi al-
kamassa, Keränen naurahtaa.

Tänä syksynä vieraaksi saa-
puu muun muassa kansan-
edustaja Tapani Mäkinen.

Hän kommentoi Sauli Nii-
nistön presidentinvaalikam-
panjaa seuraavaa kohudoku-
menttia Presidentintekijät.

Keränen kutsuu kaikki 
muutkin vantaalaiset poliiti-
kot mukaan.

– Mutta varatkaa lippunne 
ajoissa, hän neuvoo.

– Pienen korvauksenkin 
joudutte maksamaan, nimit-
täin tuon kuuden euron lipun 
hinnan.

– Mutta ei huolta, raha pa-
lautuu suoraan kaupungin 
kassaan, Keränen letkauttaa.

MENOT   Vantaan 
kaupungin matinea-
näytöksissä nähdään 
tänä syksynä myös 
Rakkautta & Anarkiaa 
-elokuvia.

Matineaelokuvat
u  Vantaan kaupunki näyttää 

elokuvia Bio Grandissa Tik-
kurilassa sekä Kino Myyrissä 
Myyrmäessä.

u  Elokuvien kirjo on laaja, tuo-
reista Hollywood-hiteistä eu-
rooppalaisiin ja kotimaisiin 
laatuelokuviin.

u  Näytöksiä on keskiviikkoi-
sin ja lauantaisin matinea-
aikaan. Liput näytöksiin: Bio 
Grandi 6 e., Kino Myyri 6,5 e.

u  Lokakuussa esitetään kolme 
elokuvaa yhteistyössä Rak-
kautta & Anarkiaa -festivaa-
lin kanssa.

u  Syksyn elokuvat ja lisätiedot: 
www.vantaa.fi/matineaelo-
kuvat.

u  Rakkautta & Anarkiaa  -festi-
vaali Helsingissä 18.–28.9.

R&A-elokuvia nyt myös Vantaalla

KAUHUA JA 
KIELITAITOA
Satu Nikander vink-
kaa englanninkielistä 
kauhukirjallisuutta 
Myyrmäen kirjastos-
sa ti 26.8. klo 17.30.

Paalutori 3

MENESTYMINEN 
SUJUU KUIN TANSSI
Miten menestyä vai-
vatta liike-elämässä 
-musikaali Helsingin 
kaupunginteatterissa 
ke 27.8. klo 19.

www.hkt.fi

Vantaan Naislaulajat 
esiintyy Myllyillassa 
Helsingin pitäjän kir-
konkylän myllyllä ke 
27.8. klo 18.30–20.

www.vantaaseura.fi

KUNTOA SYKSYYN 
RASTEILTA
Kuntosuunnistusta 
kaikille ke 27.8. Lähtö 
klo 16.30–18.30 
Sipoosta osoitteesta 
Knutersintie 430.

www.pihkaniskat.fi

KESÄN VIIMEINEN 
MYLLYILTA

TEATTERI

 `Housut pois! -musikaali Tikkurilan 
Teatterin ja Vantaan Näyttämön kesäteat-
teriesityksenä Navethaliassa (Oraskuja 1) 
ke 27.8. klo 19. Humoristinen musikaali 
tavallisista miehistä, jotka menettävät 
työnsä ja päättävät ryhtyä miesstrip-
pareiksi. Liput 25/20 e.

TANSSIT
 `Nevalainen tanssittaa kahvila 

Veininmyllyn rantatansseissa (Tikkuri-
lantie 42) ma 25.8. klo 18.30 alkaen. 
Vapaa pääsy. 

 `Varjokuva-tanssiorkesteri kei-
kalla Tulisuudelman (Hertaksentie 2) 
iskelmätiistaissa 26.8. Liput 12 e.

 `Hurma illan orkesterina Helsinki-
Pavin lavatansseissa (Honkanummentie 
6) ke 27.8. klo 20–00.30. Liput 14/11 
e. Tanssikurssi klo 19–19.50, teemana 
hidas valssi 2.

MUUT MENOT
 `Viittomakielellä opastettu kult-

tuurikävely Helsingin pitäjän kirkonkyläs-
sä ke 27.8. Kävelyllä tutustutaan alueen 
historiaan ja kulttuurimaisemaan. Lähtö 

Pyhän Laurin kirkon portilta (Kirkkotie 
45) klo 17.15. Liput 5 e. Kierros päättyy 
Helsingin pitäjän kirkonkylän myllylle 
Myllyiltaan.

 `Pienten taideaamussa Taidetalo 
Toteemissa (Myyrmäentie 6) on ke 27.8. 
klo 9.30 ja 10.30 ohjelmassa sirkusta 
0–7-vuotiaille aikuisten seurassa Tikku-
rilan teatteri- ja sirkuskoulun ohjaajien 
johdolla. Vapaa pääsy.

NÄYTTELYT
 `Anja Heimolinnan akvarellinäyt-

tely Tikkurilan kirjastossa (Lummetie 
4) 30.8. saakka. 

 `Smultronställe – Vantaan taidemu-
seon kokoelman aarteita on esillä Galleria 
K:ssa (Asematie 7) su 31.8. asti. Avoinna 
ke–pe klo 11–17, la–su klo 12–16.

 `Professori Laila Pullisen veistoksia, 
piirustuksia ja ympäristöteoksia Niss-
backan kartanossa (Sotungintie 4) 31.8. 
saakka. Avoinna ke klo 12–18, su klo 
12–16 (sunnuntaisin sisäänpääsyyn si-

sältyy kokoelman esittely klo 14).
 `Hylyistä Helmiksi – Lentokoneiden 

entisöintiä Suomessa -näyttely Suomen 
Ilmailumuseossa (Tietotie 3). Avoinna 
ma–ti ja to–su klo 10–17, ke klo 10–20. 
Liput 9/6 e.

 `Sirkus saapui kaupunkiin -näyttely 
lapsille Taidetalo Toteemissa (Myymäen-
tie 6) 11.10. asti. Näyttelyssä kurkistetaan 
1900-luvun alussa Suomea kiertäneen 
kuvitteellisen sirkusseurueen elämään. 
Avoinna maanantaisin klo 9–15. Ryhmil-
le pakollinen ennakkovaraus taidetalo.
toteemi@vantaa.fi. Vapaa pääsy.

METROPOLIMENOT
 `Seniorisarjan konsertti Basso kah-

della tenorilla Malmitalossa (Ala-Malmin 
tori 1, Helsinki) ti 26.8. klo 15 ja 19. Te-
norit Matti Pasanen ja Klaus Pennanen 
sekä basso Esa Aapro. Myös yhteislaulua. 
Liput iltapäivä 5 e, ilta 10 e.

 `Menovinkit: www.vantaansa-
nomat.fi/menot

 ` M E N OT

ARMI SUOJANEN
armi.suojanen@lehtiyhtyma.fi

Vaatturimestari, televisio-
juontaja ja seikkailija Arman 
Alizad tulee Tikkurilaan seu-

rakunnan nuorisotilaan kes-
kiviikkona. Tunnettu tv-kasvo 
kertoo hyvän tekemisen tee-
maillassa omista kokemuk-
sistaan.

Ilta on tarkoitettu erityisesti 

nuorille aikuisille, kertoo Tik-
kurilan seurakunnan pappi 
Satu Huttunen. Hyvänteke-
väisyys tuntuu olevan nyt ko-
vin trendikästä, mutta Hut-
tunen muistuttaa, että hyvän 
tekeminen on seurakunnan 
perusajatus eikä mikään 
muoti-ilmiö.

 Alizadin esityksen jälkeen 
voi ilmoittautua vapaaehtois-
työhön tai kirjoittaa Suomen 
Lähetysseuran vetoomuksen 
kehitysmaiden kehitysvam-
maisten lasten puolesta.

 `Hyvän tekemisen ilta 27.8. 
klo 17 Tikkurilan seurakun-
nan nuorisotilassa (Unikko-
tie 5 C).

Arman Alizad houkuttelee 
tekemään hyvää Tikkurilassa

Arman Alizad tulee Tikkurilaan kes-
kiviikkona.

Vauhdikas Housut pois! -musikaali 
Navethaliassa keskiviikkona klo 19.
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Vantaan kaupungin valitsemissa matineanäy-
töksissä nähdään tänä syksynä elokuvia myös 
Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilta. Kuva islan-
tilaiselokuvasta Metalhead.

Ilmoitukset julkaistaan keskiviikkona 
tai viikonvaihteessa muiden ilmoitus-
ten joukossa tekstin jälkeen -osiossa 
valitsemasi otsikon alla.

Tee itse ilmoituksesi 
nopeasti, helposti 
ja edullisesti netissä!

valitse oma mediasi:

www.vantaansanomat.mainostaja.com

www.helsinginuutiset.mainostaja.com

www.lansivayla.mainostaja.com

puheenaiheet

ilmiöt.

Paikallisesta lehdestä löydät arkeasi helpottavat 
paikalliset uutiset, artikkelit ja ilmoitukset.

 

OLOHUONE KORSO Maakotkantie 19, Vantaa
Puh. 010 76 64060

(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

KAUTTA TEUTATEKSEN! NYT KOTIKYLÄSSÄ  
JUHLITAAN JA VILLISIKA ON VARTAASSA.   
TAIVAS PUTOAA NISKAAN, ENNEN KUIN  

OLOHUONEESSA VATSA KURNII.  
KATSO MENU  

HOK-ELANTO.FI/OLOHUONE-KORSO


