H e le na Päätalo

Tässäpä
odotettu
oma lehti!
Tapanilan adventtikalenteri keventää
kaikkien joulunodotusta, s. 6.

Pihlajamäen lähiölehti tämän lehden välissä.

Malmin Kiinteistömaailma
toivottaa asiakkailleen

rauhallista Joulua ja
menestystä
vuodelle 2013!

Tunnemme
näiden kulmien kodit
kuin omat taskumme.

Tervetuloa jouluglögille
Malmin myymälään
pe 14.12 tai ma 17.12 klo 10–17.00!

Ota rohkeasti yhteyttä meihin. Saat nopeasti arvion
asunnostasi ja suunnitelman sen myyntiin.
Malmi

Arvomme perinteisesti Joulukinkun 18.12.
Arvontalipukkeen voit täyttää
myymälässä Malmilla
tai meidän näytöillä.

Malmin kauppatie 18, p. 010 255 5940.

Oulunkylä Kylänvanhimmatie 29, p. 010 255 5948.
Pakila

Pakilantie 61, p. 010 255 6004.

Malmin Kiinteistömaailma,
Kaupparaitti 13

Välityspalkkiomme on 4,92 % prosenttia (4 % + alv. 23 %) velattomasta kauppahinnasta. * Puhelu 010-numeroon maksaa lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 €/puhelu + 0,0595 €/min. (alv. 23 %), matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 €/puhelu + 0,1704 €/min. (alv. 23 %).

Kiitämme asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme sekä toivotamme
Rauhallista Joulua ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta

Kiinteistömaailma | Proveta Oy
Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki
p. 020 776 9650

Eija Häkkinen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618

Eija Häkkinen, LKV
Eija704618
Häkkinen
0500
Kiinteistönvälittäjä, LKV

0500 704618
Eija
Häkkinen

Kiinteistönvälittäjä, LKV
0500 704618

Jaakko Lehto
040 513 2669

Reija Drewett
046 812 5698

Kari Välinen, KiAT
040 5239046

Toivotamme
Asiakkaillemme
Rauhallista
Joulunaikaa!

Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

RE/MAX Partners
Tasetie 8, Flamingo 2. krs.
01510 Vantaa

RE/MAX Partners
Tasetie 8, Flamingo 2. krs.
01510 Vantaa

RE/MAX Partners

Virva Ivakko
046 812 5692

Klaus Jämsén
046 812 3254

Juhani Ketonen
040 352 7339

Asta Koskela
040 838 6462

Pekka Lindqvist
0400 885 108

Stefan Matchalov
046 812 5685

Helka Törrönen
040 595 8731

tarhapiha. 539.000 €. Mustanhalssinkuja
3. Kiinteistömaailma Puistola 0400 885
108/ Pekka Lindqvist
293828

Puistola okt 216,5/253 m²

Tarjouskauppa. 7h,k,s, n.183m²
+ erillisellä sisäänkäynnillä 2h, tupak,
n. 33,5m² +autok. + varastotilaa. Hyvällä paikalla iso hyväkuntoinen, pintaremonttia tarvitseva omakotitalo. Velaton
lähtöhinta 465.000 €. Simakuja 4. Kiinteistömaailma Puistola p.040 513 2669
/Jaakko Lehto
257002

Puistola okt

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

Ilmoitamme
henkilökohtaisesti
voittajalle!

155/212 m²

4h+k+tkh+khh+s+2 wc+at+var. Avara,
hyväkuntoinen, tiilivuorattu okt. Rv.
1988–90. Oma tontti 1320 m². Mh
525.000 €. Mustanhalssinkuja 12. Kiinteistömaailma Puistola 040 513 2669/
Jaakko Lehto
268873

Heikinlaakso okt

Tapulikaupunki rt

Puistola okt

150/175 m²

4h+k+ruokatila+tkh+khh+s+2 wc+at+
var. Puistolassa lapsiystävällisellä alueella 1998 laadukkaasti rakennettu avara yksitasoinen okt. Kaunis aidattu puu-

163/241 m²

5h,k,s,tkh. Puutarhamaisella tontilla
omakotitalo isommallekin perheelle.
Talossa mm. kaksi takkaa, lasitettu veranta, jossa lattialämmitys, ilmavesilämpöpumppu. Mh. 339.000 €. Sienikuja 13.
Kiinteistömaailma Puistola Juhani Ketonen 040 352 7339
291433

Töyrynummi rt

84,5 m²

Tapaninvainio pkt

45,5 m²

3h, k, s Kaunis valoisa, hyvin pidetty rivitalohuoneisto. Aidatulla omalla pienellä vihreällä pihalla sekä kuistilla viihtyy
varmasti. Mh 199.000 €. Vh. 215.000
€. Pläsinpellonkuja 1. Kiinteistömaailma Puistola Tied. 046 812 5692 / Virva
Ivakko
291503

79 m²

2h,k. Remonttia kaipaava päätyhuoneisto. Hyvät palvelut ja julkiset liikenneyhteydet lähellä. Mh. 160.000 €.
Vh.160.351 €. Tullikirjurintie 4. Kiinteistömaailma Puistola Tied. Virva Ivakko
046 812 5692
293405

Tapaninkylä okt

rempikin perhe. Rauhallinen sekä lapsiystävällinen asuinalue. Palvelut, koulut
sekä päiväkodit lähellä. Oma kaunis piha. Mh. 459.000 €. Hietaniityntie 7. Kiinteistömaailma Puistola Juhani Ketonen
040 352 7339
296126

164 m²

6h, k, rt, s, khh, 2 wc. Tänne mahtuu suu-

2h,k,s,piha. Viehättävä kaksio, jossa
juuri remontoitu kaunis kylpyhuone.
Oma piha. Hyvin hoidettu yhtiö. Mh.
179.000 €. Kuhankeittäjäntie 26. Kiinteistömaailma Puistola Tied. Virva Ivakko
046 812 5692
297102

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

Hyvää Joulua!
Palvelemme joulunpyhinä:
lauantaina 22.12. klo 10-17
sunnuntaina 23.12. klo 12-16
jouluaattona 24.12. klo 8.30-12
joulupäivät (25.-27.12.) apteekki on kiinni.

Tarjoukset voimassa 12.12.-31.12.2012

Devisol
Strong

Agualan-L

50 mikrog.
120 tabl.

200g

1685

700

(Nor. 19,00e)

(Nor. 10,43e)

Omassa apteekissa ei tarvitse jonotella.
Malmin omassa apteekissa sinua palvelee ystävällinen ja asiantunteva henkilökunta, joka
tarkistaa lääkehoitojesi yhteisvaikutukset.

Malmin apteekista saat
S-Etukortilla bonusta
ei-lääkkeellisistä tuotteista.

Kysy myös apteekin kanta-asiakaseduista.

Palvelemme:
ma-pe 8.30 - 20.00 la 10.00 - 17.00

www.malminapteekki.fi, puh. 09-5656 080
Kirkonkyläntie 3, 00700 Helsinki

Tapanilan Erän kevään 2013 uudet kurssit (7.1.–28.4.)
Lapset

Aikuiset

Satubaletti
pe klo 16.30–17.15 (5–6 v) Marja Virkamäki
pe klo 17.15–18.30 (5–6 v) Marja Virkamäki
Kevätkauden hinta 70 €/ studio*
Bailatino
ti klo 17.15–18.00 (7–10 v) Meri Laakso
Kevätkauden hinta 70 €/ studio*

Bailatino
ti klo 18.00–19.00 (alkeet) Meri Laakso
Kevätkauden hinta 90 €/ studio*
MindFulness/
tietoisen läsnäolon intensiivikurssi (15.1.– 5.3.)
ti klo 18.00–20.00, Ritva Lavinto
Kurssin hinta 175 €/ kokoushuone 2*

Nuorten aerobic
su klo 16.10–16.55 (12–16 v) vaihtuva ohjaaja
Kevätkauden hinta 70 €/ studio*

Rumbita (8.1.– 26.2.)
ma klo 13.00–14.00 Airi Juvonen
Hinta 40 € / liikuntasali 1*

Nuoret

Eläkeikäiset

Tutustu monipuoliseen kurssivalikoimaan www.tapanila.com ja ilmoittaudu
mukaan! Kymmenittäin lajeja. Tuhansia harrastajia. Suuri suomalainen urheiluseura jo 80 vuoden ajan. Tapanilan Erä r:y 029 1934 200.
Vahvoja elämyksiä. Suuria kokemuksia. Liikunnan iloa.

Muista myös Tapanilan Urheilukeskuksen palvelut
Urheilukeskuksen kuntosali

Helsingin Kiipeilykeskus

Anytime-kortti/365 päivää 310 € (norm. 368 € ).
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset ja hoitovapaalla olevat 250 €/ norm. 294 €. Tarjous voimassa
1.12. 2012–15.1.2013.

Seinäkiipeilykokeilu itsevarmistavilla
laitteilla 15 € (norm. 20 € ). Tarjous voimassa
26.–31.12. Lisätietoa kiipeilykeskus.com

Tapanilan Keilahalli

Vieraanamme käy vuosittain satoja yritysryhmiä
viettämässä virkistyspäiviä. Myös koululaisten
liikuntapäivät. Lisätietoa ilomaatti.fi

Hohtokeilaus 20 € /ratatunti (norm. 38 € ).
Tarjous voimassa 26.12. klo 12–22 ja 31.12.
klo 11–20. Vinkki: keilakurssit tammikuussa!
Lisätietoa mosabowling.fi

Tapanilan Urheilukeskus* Erätie 3 00730 Helsinki (09) 3507 077 www.tapanilanurheilu.fi
Suomen monipuolisin sisäliikuntakeskus, iloisten ilmeiden kohtauspaikka.

Yhteislauluilta
Madetojan palvelutalossa
tiistaina 18. joulukuuta klo 18-19
Madetojankuja 3, Pukimäki
Tervetuloa
Pukinmäki-seura ry

P

aikallislehtihistoriaa Koillis-Helsingissä.
Ei ole eka kerta, kun olemme omalla
lehdellä paikkaamassa alueellemme
syntynyttä tyhjiötä. Postilaatikon,
tuulikaapin tai eteisen kautta käteesi on
kulkeutunut www.matapupu.fi -verkkolehden painoversio. Tutun tuntuisesti.
Tämän odotetun, suorastaan anellun, alueellisen
lehden toteuttamisen on mahdollistanut joukko
talkoohenkisiä täkäläisiä lehdentekijöitä ja ystäviä.
Mukana ovat lokakuun lopussa lakkautetusta Vartista kenkää saaneet tutut toimittajaosaajat ja muut
kirjoittajat, jotka kantavat vapaaehtoisesti kortensa
kekoon, jotta Koillis-Helsingin ainutlaatuisen hyvä
paikallislehtiperinne saisi jatkoa. Ilmestymisen on
mahdollistanut kotiseuturakkaus ja pyyteetön, palkaton vapaaehtoistyö. Uskon olevani oikealla asialla,
kun kiitän kaikkien koillishelsinkiläisten puolesta
joka ikistä, joka on mahdollistanut tämän kaikkia
yhdistävän alueellisen alustan synnyn.
Kädessäsi on verkkolehtemme painotuote. Haastamme ja kutsumme jokaisen mukaan tekemään
paikallisviestintää uudella tavalla. Verkkosivumme
toimii yhteisenä laarina, johon voi kirjoittaa ja
lähettää omia paikallisia toiveitaan ja ajatuksiaan.
Laarin antimilla on jatkossa keskeinen asema, kun
satoa katetaan lehden muotoon. Milloin ja miten
se tapahtuu, on vielä kysymysmerkki. Halu ja tarve
on kova, kyse on taloudellisista mahdollisuuksista
tuottaa terveesti asukkaita ja ilmoittajia ilahduttavaa
paikallista tietopakettia.
Maailma muuttuu, ja me sen mukana. Mikään ei
kuitenkaan muuta sitä, että on olemassa kova halu ja
tarve saada tietoa omasta lähiympäristöstä, alueelta,
jossa vietämme suurimman osan aikaamme. Tämä
tuotos on vastaus hätähuutoihin ja toiveisiin tarpeesta
saada lukea oman alueen asioista, ja sitä kautta elää
laadukkaammin.
Jatkon turvaamiseksi heitän aidon haasteen: Jos
koet intoa ja sinulla on voimavaroja, jopa taloudellisia, olla joko osaamisellasi tai panoksellasi mukana
jatkamassa tämän tosi paikallisen foorumimme
olemassaoloa ja ilmestymistä, niin ilmoittaudu!
Jokaiselle lukijallemme ja yhteistyökumppanillemme kaunis kiitos tästä vuodesta, nautinnollista Joulun
aikaa ja antoisaa Uutta Vuotta!

Ryhmien tyky- ja virepäivät

Kiipeily-, jousiammunta- tai veitsenheittokurssi (55-90 € ). Lisätietoa osoitteessa mosa.fi.
Muista myös lahjakortit kuntosalille, keilahalliin
ja kiipeilykeskukseen.

JOULULAULUJA

Me tulemme taas!

Heimo Laaksonen

Pukinkonttiin!

tapanila jouluilmo 167x200.indd 1

Pääkirjoitus

5.12.2012 15:00:04

Rauhallista joulua

www.matapupu.fi:n printtiversion
lukijoille!

www.MaTaPuPu.fi Joululehti
Si r kka Walli n
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Helismaan
100-vuotisjuhlat
ensi vuonna

Puistolan
tori saatava
juhlakuntoon
π Puistola

Puistola-Seura kantaa huolta
lässähtämään päässeen Puistolan torin pikaisesta saneeraamisesta ja ehostamisesta.
Seura on jo alkuvuodesta toimittanut kaupungin rakennusvirastolle perustellun toivelistan. Aihe nousi myös esiin seuran syyskokouksen asukastilaisuudessa.
Torin saattamista priimaan
kuntoon perustellaan muun
muassa ensi vuonna vietettävillä Reino Helismaan syntymän 100-vuotisjuhlilla. Suuri runoilija ja lauluntekijä asui
ikänsä torin kupeessa.

Malmin bussiterminaalin ilmoitustaulut ovat saaneet uuden elämän nuorten yhteisöllisen
taideteoksen telineinä.

Nuorten taidetta
bussiterminaalissa

kuperäisessä ideassa hankkeen toinen taideteos, kalvotekniikalla toteutettu ”lasimaalaus”, olisi tehty Malminkaaren puoleiseen portaikkoon.
– Hanke kaatui nyt siihen,
että nuo lasit on rikottu, eikä taideteosta kannata harkita ennen kuin lasit on uusitMalmin bussiterminaali on saanut Yhteiset asemat -hankkeen myötä
tu. Sitä aikataulua emme viealueen nuorten kanssa suunnitellun yhteisöllisen taideteoksen.
lä ole saaneet selville. Lisäksi tarvitsemme siihen projektiin taas sponsoreita mukaan.
Tässä bussiterminaalin taideπ Yhteiset asemat -hank- ka nyt saimme näiden yhdek- mukana parikymmentä nel”Yhteiset asemat
teoksessa sponsoreina toimikeen tavoitteena on etsiä kei- sän julisteteoksen telineiksi. jässä Malmin nuorisotalol-hanke liittyy
vat Malmin Rautia ja VR,
noja pääradan asemien eko- Malmin nuorisotalon nuo- la järjestetyssä työpajassa.
HKL antoi luvan ilmoituslogisuuden, esteettisyyden, ret suunnittelivat teemallisia Toisen ryhmän nuoret olisuurempaan
turvallisuuden ja esteettö- piirroksia, jotka digitoitiin vat alle 13-vuotiaita, toisessa Liikkuvan Arjen Design   taulujen käyttöön.
myyden parantamiseen. ja tulostettiin kalvolle, jo- 13–18-vuotiaita, kertoo työ-hankkeeseen,
Ekologisen kestävyyden ky- ka liimattiin alumiinilevyille. pajoja vetänyt muotoilija LiiKeväällä julkaistaan hankjossa
kevyen liikenteen, keen raportti, jossa tutkitaan
symyksistä tarkasteltiin jä- Näistä levyistä koostuu nyt na Blom.
erityisesti pyöräilyn
Taideteoksen avajaisissa
tehuoltoa ja saavutettavuut- koko aseman mittainen taisen ongelmia ja keinoja päästa kevyen liikenteen keinoin. deteos, joka HKL:n kanssa esiintyi Malmin Nutalta rätä tavoitteeseen. Tavoitteena
edistäminen on
Hanketta vetää Suomen tehdyn sopimuksen mukaan pyhtye TPR ja Malmin tytöt
on
luoda malli, jota voitaisiin
keskeistä.”
ympäristöopisto Sykli, jolla saa olla esillä vuoden ver- -street-tanssiryhmä.
soveltaa yhteisöllisessä suunPau li
ran, kertoo Pauli Vennerviron toimipiste Malmilla.
nittelussa muillakin pääraVe n n e rvi rta
Malmin bussiterminaalissa ta Syklistä.
dan asemilla.
Malmin asemanseudun
Käytännössä nuoria oli ehostus jatkuu edelleen. Alon ollut ilmoitustauluja, jotTeija Loponen

Puistolan torin korjauslista
ei ole loputtoman pitkä, mutta
perusteltu. Punaiset laattakivet
aluetta ympäröivillä käytävillä
vaativat oikaisua ja  nupulakivet sekä reunakivet kaipaavat
huoltoa. Myös  katkenneet pylväsesteet on uusittava.
Puistola-Seura  esittää myös
kierrätyskonteille parempaa ja
syrjäisempää sijoituspaikkaa.
Nyt ne pilaavat alkujaan torille haettua edustavaa vaikutelmaa.
Pieniä mutta tärkeitä toimenpiteitä ovat myös töhrityn
Reino Helsimaan reliefin puhdistaminen, postilatikon oikaiseminen ja uusien koristepensaiden istuttaminen tuhottujen tilalle.
Lisäksi seura esittää, että ostoskeskuksen pohjoisen puoleinen ”muuntajapuisto” olisi
hyvä liittää hoidettuun kokonaisuuteen. Itse muuntajaa
voisi verhoilla puilla.
Heimo Laaksonen
Te ija Lopon e n

Reino Helismaan muistolaatta on Puistolan torilla.

Sijoittaja, myynnin taitaja, verkko-osaaja... Ilmoittaudu mukaan www.matapupu.fi-tiimiin!
π Tämä ensimmäinen KoillisHelsingin verkkolehden painettu
versio on syntynyt vapaaehtoisvoimin, ilman palkallisia työsuhteita. Yhteisenä voimana on ollut
halu synnyttää MaTaPuPu-alueelle pysyvä, pirteä ja alueen asukkaita sekä toimijoita palveleva media.
Nyt on näytön ja osallistumisen
paikka. Jatkossa tavoitteen toteutuminen edellyttää mm. kustan-

tamispohjan vahvistamista, palavasieluisen asiakaspalvelija-ilmoitusmyyjän sekä kenties kotiseutuhenkisen verkko-osaajan löytymistä lopulliseen tiimiin, joka takaa
Helsingin parhaan paikallismedian pyörimisen kaikkien iloksi.
Itselläni ei ole enää mahdollisuutta ottaa ensi vuonna vetovastuuta
tästä hienosta tehtävästä. 30 vuot-

www.matapupu.fi I Koillis-Helsingin verkko-paikallislehti

ta riittäköön, mutta olen valmis
jakamaan uusille voimille sen kaiken osaamisen ja tiedon, jota minulle on karttunut täkäläisestä tiedonvälityksestä vuosikymmenten
varrella.
Odotankin malttamattomana
yhteydenottojanne. Lopputuloksena voi olla uusi kustannusyhtiö, osuuskunta tai joku muu taus-

tavoima, joka ottaa vastatakseen
julkaisutoiminnan. Sopivien ja tosissaan olevien sijoittajien kanssa
pidämme ensi tilassa yhteisen palaverin.
Tarve on myös osaavasta, yrittäjähenkisestä henkilöstä, joka ottaa
puntit tutisematta hommakseen
asukkaiden odottaman median
myynnin ja sen talouden turvaamisen. Ilmoittautukaa ihmeessä!

Reippaita yhteydenottoja odottaen
Heimo Laaksonen,
gsm 0400-731055,
hemppa.laaksonen@kolumbus.fi

Ilmestyminen: keskiviikko 12.12.2012, jatkossa pyrkimys säännölliseen ilmestymiseen tammikuusta 2013 alkaen. Jakelualue: postinumerot Helsinki 70-79, Malmi, Tapanila, Puistola, Pukinmäki, Pihlajamäki-Pihlajisto, SiltamäkiSuutarila, Tapulikaupunki, Jakomäki, Tapaninvainio ja Viikki. Päätoimittaja: Heimo Laaksonen, puh. 0400-731 055. Toimitus: Joukko vapaaehtoisia ja palkattomia, kotiseuturakkaita toimittajia ja kirjoittajia. Myynti: Heimo Laaksonen. Taitto: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin. Kustantaja: Tekstilinja Oy. Paino: Painoyhtymä Oy, Porvoo.
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Koillishankkeet tylysti ulos
kansalaisosallistamisen kokeilusta
π Koillis-Helsinki

Helsingin kaupungin demokratian pilottikokeiluun
haki kaikkiaan 39 tahoa ympäri Helsingin. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esittää kaupunginhallitukselle,
että mukaan otettaisiin kuusi alueellista ja kolme teemallista hanketta.
Hakijoissa on neljä puh-

taasti koillishelsinkiläistä tahoa. Niistä yhtään ei ole nostettu esityslistalle. Pettymys
alueella on ollut suurta ja sitä on purettu muun muassa
omiin valtuutettuihin.
– Käsittämätön juttu. Jos
puhutaan demokratiasta, pitäisi kaikkien alueiden olla
tasapuolisesti huomioitu, ihmettelee esitystä suutarila-

laisvaltuutettu Terhi Peltokorpi (kesk).
Vuonna 2013 alkavaan pilottiin on esitetty Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin yhteishanketta sekä omina kaupunginosina Itä-Pasilaa, Malminkartanoa, Maunulaa, Mellunkylää
ja Vuosaarta.

Kolme valittua teemaa käsittelevät kaupunkilaisten
ääntä päätöksenteon tukena, Helsingin pyöräileviä
kaupunginosia sekä nuorten

Ruuti-hankkeen osallistuvaa
budjetointia.
Kaupungin hallintokeskukseen on tarkoitus palkata
hanketta varten kaksi mää-

räaikaista projektityöntekijää. Kaupunginosille erillistä
hankerahaa ei jaeta.
Asia jäi kertaalleen pöydälle kaupunginhallituksessa ja on otettu uudelleen esille maanantaina. Päätös ei ehtinyt tähän lehteen.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin
pudokkaat

Kaupunginjohtaja
jätti Koillis-Helsingin
hakupaperit rannalle.

1

Kääntyvä kierre
Siltamäki-Suutarila-Töyrynummi /
Siltamäki-SuutarilaSeura

2

Si r kka Walli n

Me asumme
täällä! - lähidemokratiatyökalu
testissä Tapaninvainiossa / Tapaninvainion kaupunginosayhdistys

3

Pukinmäen vahvat verkostot /
Pukinmäki-Seura

4

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
oman kaupunginosan hoidossa / Tapulikaupunki-Seura

Koillisen Kokoomuksen yhdistyksillä
kaksi uutta puheenjohtajaa
π Sanna Aivio on Malmin

Kokoomuksen ja Timo Tossavainen Siltamäen Kokoomuksen uusi puheenjohtaja vuonna 2013. Sen sijaan
muut paikallisyhdistykset
luottavat vanhoihin voimiin:
Puistola Aila Liikalaan , Pukinmäki Kauko Koskiseen ja

Tapanila Seppo E. Nakariin.
Koillisen Kokoomuksen
puheenjohtajuus vaihtuu
vuosittain, ja vetäjävuoroon
valitaan perjantaina Malmin
Kokoomusta 10 vuotta vetänyt Kalle Waltari. Helsingin Kokoomuksen syyskokouksessa viime viikolla Ka-

levi Tuulenmäki Oulunkylästä vastaanotti piirin kultaisen
ansiomerkin, ja Sanna Aivio
sekä viikkiläinen Mikko Savelius kuuluivat vuosittain
12:een piirin hopeisella ansiomerkillä palkittuun.
Timo Huotinen

Ritva Kososen ViPu-työ päättyi
π Pukinmäessä toimineen

Virkeä Pukinmäki-hankkeen
vetäjän Ritva Kososen työrupeama päättyi Pukinmäkiseuran syyskokoukseen, jossa hän sai seuran pöytäviirin
kiitokseksi panoksestaan Pukinmäen kehittämisen ja yh-

teisöllisyyden lisäämiseen liittyneestä työstään.
Seuran puheenjohtajana
jatkaa Kauko Koskinen ja
johtokuntaan valittiin uudelleen Juha Kaasinen, Ritva
Levänen, Lasse Rekola, Kauko Salmi ja Tero Tuomisto.

Johtokunnasta pois halunneiden Hanna Kaivolan, Anu
Karvisen ja Jarmo Koikkalaisen tilalle valittiin uusina Ritva Borodavkin, Jari Mustikkaniemi sekä Seija Voutilainen.
Teija Loponen

Parkkipaikkapulasta tehdään uusi selvitys
π Koillis-Helsinki

Autolla liikkuvan kodinhoitajan aikaa palaa usein
parkkipaikan metsästämiseen esimerkiksi Jakomäessä.
Helsingin kaupunki on
toistaiseksi tuloksetta yrittänyt löytää ratkaisua kotisairaalan ja kotipalvelun henkilökunnan pysäköintiongelmiin. Kaupunginjohtajan vii-

me vuonna asettama työryhmäkään ei ole keksinyt ratkaisua ongelmaan.
Nyt kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto laatii yhdessä rakennusviraston, kiinteistöviraston, Helsingin Asuntotuotantotoimiston ja talous- ja
suunnittelukeskuksen kanssa
uutta pysäköintipolitiikkasel-

Pi rjo Pi h lajamaa

Kapealla kadulla
ohittaminen on vaikeaa isoilla autoilla ja vaikeutuu entisestään lumikinosten viedessä tilaa
ajoradalta.

vitystä. Siihen on tarkoitus
tuoda pysäköintiä koskevia
linjauksia uuteen valtuustostrategiaan sisällytettäväksi.
Yhtenä aiheena on yrityspysäköintiin liittyvän tuotevalikoiman laajentaminen.
Selvitys tulee kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn alkuvuonna 2013.
Pirjo Pihlajamaa

Tapanilan katurakentaminen
ei kaikkia ilahduta
π Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii suunnitelmia Kanervatien alueen
katujen kunnostamiseksi.
Katusuunnitelmien luonnoksia esiteltiin joulukuun alussa
Hiidenkiven peruskoululla.
Kanervatien alueen peruskorjauksen tavoitteena on
parantaa tonttikatujen liikennöitävyyttä sekä kuivatusta. Kadut suunnitellaan
asfalttipintaisiksi ja varustetaan reunakivillä ja hulevesikaivoilla.
Kanervavinkkeliltä, joka
on uusi katu, rakennetaan
kevyenliikenteen yhteys Ta-

panilankaaren linja-autopysäkille ja liikennekorokkeilla varustettu suojatie Tapanilankaaren ylitse.
Tapanilankaaren pohjoispuolelle rakennetaan meluseinä. Lisäksi meluseinää rakennetaan Rintamasotilaantien liittymän kohdalla myös
Tapanilankaaren eteläpuolelle.
Muutama vuosi sitten rakennettiin samoilla periaatteilla Veljestenpiha, Hiidenkiventie, Aapontie, Timonkuja ja Eeronpolku. Lopputulokseen eivät kaikki teiden asukkaat ja jalankulki-

jat olleet tyytyväisiä, sillä kadut kapenivat niin, että isolla autolla toisen ohittaminen
on vaikeaa ja kanttikivien
vuoksi kapeiden kujien pientareita ei enää ole vieraspysäköintiin. Myös joihinkin pihoihin kääntyminen autoilla
on lähes mahdotonta ja joissain paikoissa ilmestyy jättilätäköitä sadevesiviemäreiden ympärille.
Tapanilalaiset haluaisivat,
että alueen asukkailta kysyttäisiin, moniko haluaa asvaltin ja moniko toivoisi katujen säilyvän sorapintaisina.
Teija Loponen

www.MaTaPuPu.fi Joululehti

Uusi aika, entinen
tarve. KoillisHelsingissä on
totuttu omaan
sanan saattajaan
ja lehteen.

A

lkuun oli MaTaPuPu,
sen jälkeen Koillis-Helsingin Lähisanomat ja viimeksi Vartti Pohjois-Helsinki.
www.matapupu.fi tarjoaa
laajasti odotetun, ja suorastaan anellun jatkon. Kanna
kortesi yhteiseen alueelliseen
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kekoon! Käytä hyväksesi
verkkosivuamme. Ota myös
yhteyttä, jos voit omalta
osaltasi edesauttaa taloudellisesti tai työpanoksellasi kotiseutumme yhteisen tiedonjakajan vakiintumista ja tulevaisuutta.

Etsimme 45+-vuotiaita
koehenkilöitä piilolasisovitukseen

Pihlajistontien asuntohanke
porskuttaa ohi uimahallin
π Pihlajamäki/Pihlajisto
Asukkaiden eriävistä mielipiteistä huolimatta Pihlajistontien alkuun suunnitellaan kaksikerroksisia asuntoja ja tontille aikanaan ajateltu uimahalli on jäämässä vain toiveeksi.
Uimahallia kannattavat niin Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys, Pihlajiston ala-asteen johtokunta, Lions Club Pihlajamäki,
Pihlajamäen ala-asteen johtokunta ja Pihlajamäki-seura sekä yksittäiset asukkaat.
– Asemakaavan muutos poistaa mahdollisuuden rakentaa uimahalli parhaalle mahdolliselle paikalle. Onko tällä kaavamuutoksel-

la hyvin kiire? Laskin, että alueelle voisi tulla noin 90 asukasta eli tässä on 90 asukkaan
etu vastaan 20 000 asukkaan etu. Uimahalli
maksaa itsensä takaisin terveydenhoidon kustannusten säästöinä. Luottamusmiehet, jotka
päättävät asioista vaihtuvat ja virkamiehet,
jotka tekevät suunnitelmia vaihtuvat, mutta uimahallin tarve tällä alueella on ja pysyy.
Kaavaehdotus on nyt esillä ja siitä voi jättää
kaupunkisuunnitteluvirastoon muistutuksia
vuoden 2013 tammikuun 4. päivään asti. Sen
jälkeen asia etenee kaupunginvaltuustoon.
Pirjo Pihlajamaa

Käytätkö lukulaseja tai moniteholaseja? Haluaisimme tarjota sinulle
mahdollisuuden kokeilla piilolaseja, jotka auttavat sinua näkemään
hyvin sekä lähelle että kauas. Optikoillamme on vankka kokemus piilolinssien sovituksesta, juuri nyt panostamme erityisesti tähän linssityyppiin ja haemme lukulaseja tai moniteholaseja käyttäviä koehenkilöitä.
Koehenkilöiden lukumäärä on rajoitettu joten, jos olet innokas kokeilemaan linssejä, soita meille heti.
Kiitokseksi avusta tajoamme sinulle
AIR OPTIX® AQUA MULTFOCAL
-linssit kuukaudeksi veloituksetta.
Sovitusmaksu peritään normaalisti.

Vaihtoehto silmälaseille

OPTIKOT ● SILMÄLÄÄKÄRIT ● OPTIKOT ● SILMÄLÄÄKÄRIT ● OPTIKOT ● SILMÄLÄÄKÄRIT

Malminkaari 15, Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

MALMIN SAALEM SEURAKUNTA
MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi Info puh. 045 1229560

19.00 Sanan ja rukouksenilta Tapani Vesalainen
19.00 Nuorten pikkujoulut
11.00 SEURAKUNNAN JOULUJUHLA Joulukuvaelma ,
Lakukuoro, ylistysryhmä ym...
14.30 Latinojen Joulujuhla
Ke. 19.12 19.00 Joululaulujen ilta ja Kastejuhla
Harri Kröger, Veijo Kähkönen
Su. 23.12 11.00 Jumalanpalvelus Tapani Vesalainen
14.30 Latinokokous
Tii .25. 12 10.00 JOULUAAMUN JUMALANPALVELUS
Mikko ja Susanna Sinivirta
Su. 30 . 12 11.00 Jumalanpalvelus Mikko Sinivirta, Veijo Kähkönen
Ma. 31. 12 19.00 Vuoden vaihteen Kiitosjuhla Veijo Kähkönen ym.
Tii . 1.1
12.00 UUDENVUODEN JUMALANPALVELUS JA
EHTOOLLINEN Veijo Kähkönen
Ke. 2.1
19.00 Sanan ja rukouksenilta
Su. 6.1
11.00 Loppiaisen Jumalanpalvelus Jouko Heikkinen ja
Uusilaulu kaduilta lauluryhmä
14.30 Latinokokous Jouko Heikkinen &
Uusilaulu kaduilta lauluryhmä
Ke. 12.12
La. 15.12
Su.16.12

Aamurukoussolu Ma- Pe 8 - 9
Rukous ja Paastopäivä torstaisin 9 -14
“Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa“

Ota talteen

Arkkitehdin luonnosta asukkaat ovat pitäneet kauniina ja ansiokkaana,
mutta paikkaa vääränä.

6

Uutiset

Kapteenskanmäen tontit kaupan
π Tapaninvainio

Uimarannantien ja Karhusuontien kainalossa, Kapteenskanmäen eli Kapunmäen
alarinteessä on useamman viikon seissyt mainoskyltti. Siinä espoolainen TA-kodit Oy
kauppaa Kapteenskanmäen
reunaan rakennettavia hitaskoteja.
Kymmenisen vuotta sitten
Kapteenskanmäen rakentamista vastustettiin rajusti. Ulkoilualueena toimivaa
metsikköä ei haluttu uhrata rakentamiselle.

Yhtiö rakennuttaa paikalle yhteensä 13 erillis- ja paritaloasuntoa. Autopaikkoja tonteille tulee yhteensä 17.
Valmista pitäisi olla keväällä 2014.
Yhtiön kotisivuilla Tapaninvainiota markkinoidaan
kertoen, että alueelta löytyy
päiväkoteja ja koulu ja sopivan matkan päässä ovat myös
Malmin ja Pukinmäen palvelut. Sitä ei kerrota, että alueen
päiväkodit ovat tupaten täynnä ja koulu 1.- ja 2.-luokkalaisille oleva parakki.
Pirjo Pihlajamaa

Hotellin tilalle
bensaa
π Viikki

Viikin paikalliskeskukseen
vuonna 2002 kaavoitettu hotellitontti ei ole kiinnostanut
rakentajia. Siksi kaupunki on
myötämielinen Neste Markkinointi Oy:n toiveelle jatkaa
kyseisellä Viikinportin tontilla olevaa polttoaineasematoimintaa. Jatkoaikaa on luvassa
30.6.2017 saakka.  – PP

Yhdistyvän
koulun nimi
pohdinnassa
π Puistola

Uudella bussikaistalla riittää liikennemerkkejä. Samalla löytöeläintalo, pieneläinsairaala ja hevossairaala
saavat vihdoin omat opasteet.

Uusi linja-autokaista
tarvitsee 650 000 euroa
π Viikki

Viikintielle Saunapellonpolun ja Viikinkaaren väliin on
suunnitteilla linja-autokaista lännen suuntaan. Kaistalla on tarkoitus saada bussit
pois ruuhkajonoista.Suunnitelman toteutus maksaa noin
650 000 euroa.
Kaista erotellaan keskisaarekkein Tilanhoitajankaaren

ja Viikinkaaren välissä, jolloin kaistan päähän saadaan
paikka uusille Jokeri-valoille. Valot tunnistavat bussit ja
ne pääsevät Viikintien ja Viikinkaaren kiertoliittymään
muun liikenteen ohitse.
Viikinkaaren kiertoliittymän itäpuolen suojatie siirretään kiertoliittymän yhteyteen, jolloin nykyiset suoja-

tievalot poistetaan.
Viikintien eteläreunan jalankulu- ja pyörätieltä kielletään mopoilu. Se kielletään
koko matkalta Viikintien eteläreunassa kulkevalta jalankulu- ja pyörätieltä.
Viikintieltä idästä tullessa
Tilanhoitajankaaren kaarteen sisäreunaa muotoillaan
uudelleen, mikä nopeuttaa

poikittaissuuntaista bussilinjaa 79.
HSL:n mukaan Latokartanon pysäkki aiheuttaa nykyisellään Jokerille pahimmat
luotettavuushaitat Helsingissä. Myös linjat 57, 68, 79,
506 kärsivät ruuhkista.
Pirjo Pihlajamaa

Kuvan merkit
Uusi ta muutettava
liikennemerkki
Jokeri-valot
Liikennevalot
Ulkoilureittiviitta
Merkit poistetaan kun
raiteet poistetaan

Puistolan ja Nurkkatien peruskoulujen pian yhdistyessä on kouluissa pohdittu yhdistyvän koulun tulevaa nimeä. Uusi nimi astuu voimaan
1.8.2014.
Puistolan peruskoulun johtokunnassa on nykyisellä nimellä vahva kannatus, mutta
toisaalta tuulta on ottanut alleen myös aivan uusi nimiehdotus, Reino Helismaan koulu.
Tätä nimeä kannatti erityisesti
Nurkkatien koulun johtokunta.
– Mielestäni tuo nimiehdotus
on tosi hyvä. Puistolassa asuneen Reino Helismaan syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Lauluntekijänä paremmin tunnettu Helismaa oli ammatiltaan latoja ja
töissä Viipurissa kirjapainossa. Hyvä suomenkielen taito
ja kyky käyttää kieltä lukuisissa teksteissä teki Helismaasta
myöhemmin todellisen ja monipuolisen, runollisen  sananikkarin, tuumii Marita Engberg, jonka lapset aikanaan
kävivät Puistolan kouluja.
Opetuslautakunta käsitteli nimiasiaa eilen tiistaina.
Esityslistan mukaan Puistolan
ala-asteen koulun ja Nurkkatien ala-asteen koulun yhdistyessä hallinnollisesti 1.8.2013
alkaen koulun nimi on Puistolanraitin ala-asteen koulu. – TL

www.MaTaPuPu.fi Joululehti

Jakomäelle oma
Kotikaupunkipolku

Ruokakauppa palasi komeampana
π Ylä-Malmi

Malmin S-marketin uudisrakentaminen sujui ennakoitua
rivakammin ja valmis pytinki korkattiin marraskuun lopulla.
Ylä-Malmin ja Tapaninvainion rajalla oleva kauppa on
komea ilmestys, jos sitä vertaa ketjun aiempaan tuotantoon. Kelta-tiilenpunainen
julkisivu myötäilee ympärillä
olevien työväentalon ja palvelutalon värisävyjä.
Kauppa työllistää 40 henkilöä. Marketpäällikkönä
toimii Marjo Rautio.
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π Pauli Saloranta on urakoi-

Saman katon alta löytyy
kiinteistövälitys, kampaamo,
kirpputori ja pian avattava
pizzeria.

nut jo vuosia kotikaupunkipolkuja, jotka ovat kartalle koottuja kaupunginosien historiaa,
luontoa. kulttuuria, arkkitehtuuria sekä merkittäviä henkilöhahmoja esitteleviä kävelyreittejä.
Koillis-Helsingissä Kotikaupunkipolkuja on ollut vasta
Pihlajamäessä, mutta nyt on
Jakomäki saamassa oman
polun. Sen avulla myös uudet
Alppikylän asukkaat pääsevät paneutumaan Jakomäen
alueen merkittäviin kohteisiin,
kuten Pirunpeltoon. Polku avataan ensi vuoden puolella.

Pirjo Pihlajamaa

Kirkonkyläntien
osuuskaupan asiakkaiden
evakkoretki muissa
ruokakaupoissa kesti
lopulta vain alle yksitoista
kuukautta.

Teija Loponen

Nuorten piirustukset siirtyvät laatoille
Jakomäen ja Alppikylän π Kaikkien projektissa muväliin jäävät Lahdentien kana olleiden nuorten piialikulkutunnelit saavat rustuksista otetaan osa laattoihin, joita parhaillaan valensi vuonna seiniinsä
mistetaan
Tammisaaressa
laatoista koostuvat
Idon tehtaalla, kertoo taiteitaideteokset. Laattoihin lija ja Savi ja puu kaupungisikuistetaan parhaillaan sa -hankkeen projektikoordipaikallisten nuorten
naattori Pekka Paikkari.
tekemiä piirustuksia.

Kaupungin kanssa olevan
sopimuksen mukaan ryhdytään nyt myös valmistamaan
teräskehikkoja, joihin laatat
alikulkutunneleiden seinillä
kiinnitetään.
– Aivan aikataulussa edetään ja keväällä pitäisi saada laatat paikoilleen, iloitsee
taiteilija.

keeseen niin monin tavoin.
Nuoret olivat tehneet esimerkiksi hienoja kukkaistutuksia puistoon, kertoo musiikkitapahtuman järjestelyistä vastannut ja soitintyöpajaa keväällä Jakomäessä vetänyt keramiikka- ja lasitaiteen BA, miljöösuunnittelija
sekä ympäristöteknologian

WDC2012-vuoteen liittyvä Savi ja puu kaupungissa -hanke toteutti jo elokuun
alussa puistokonsertin siistityssä Alppikylän puistossa.
– Meillä oli siellä esiintymässä muun muassa Paleface, joka oli todella innostunut tapahtumasta ja nuorten
osallistumisesta tähän hank-

Siunattua joulunaikaa

Viikin kirkossa to 13.12. klo 18.
Joulukonsertti. Liput 15 euroa, josta osa suunnataan
Kirkon Ulkomaanavun työn tukemiseen.

Jouluyönä
24.12.

Tapaninpäivänä
26.12.

Hartaus Jakomäen kirkossa
klo 15. Pappi Markku Arola,
kanttori Terhi Aho.
Musiikkihartaus Malmin
kirkossa klo 17. Pappi Anita Olli,
kanttori Heikki Poutanen.
Perhehartaus Pihlajamäen
kirkossa klo 15. Pappi Jukka
Holopainen, kanttori Timo Olli,
laulu Anna Karila.
Perhekirkko Puistolan kirkossa
klo 14. Pappi Laura-Elina
Koivisto, kanttori Ulla Pesonen,
Laulupuu-kuoro.
Hartaus Pukinmäen
seurakuntakodissa klo 15.
Pappi Markus Kopperoinen,
kanttori Kaisu Rauhamaa.
Hartaus Siltamäen
seurakuntakodissa klo 15.
Papit Pirjo Kettu ja Martta
Paijola, kanttori Hanna Varis.
Aattohartaus Tapanilan kirkossa
klo 15. Pappi Esa Järvinen,
kanttori Merja Wirkkala.
Aattohartaus Tapulin seurakuntakodissa klo 15. Pappi Soa
Tuomenvirta.
Lapsiperheiden aattohartaus
Viikin kirkossa klo 14.
Papit Anni Punkka ja Petri
Jukanen, kanttori Marja Kyllönen.
Aattohartaus Viikin kirkossa
klo 15.30. Papit Petri Jukanen
ja Anni Punkka, kanttori Marja
Kyllönen.

Jouluyön hartaus Jakomäen
kirkossa klo 23. Pappi Katianna
Ruuskanen, kanttori Terhi Aho.
Jouluyön Sana ja Sävel
Pihlajamäen kirkossa klo 23.
Pappi Sari Hakuri, kanttori
Timo Olli.
Jouluyön messu Puistolan
kirkossa klo 23. Papit Esko M.
Laine, Tuija Laine, Torsti Paijola
ja Martta Paijola, kanttori Ulla
Pesonen. Kirkkokuoro.

Messu Malmin kirkossa klo 10.
Papit Joona Mikkola ja Timo
Ahoinpelto, kanttorit Terhi Aho
ja Kaisu Rauhamaa. Kirkkokahveilla laulamme Kauneimpia
joululauluja kanttorien Timo Olli
ja Merja Wirkkala johdolla.

Malmin seurakunta

I

Messu Jakomäen kirkossa
klo 12. Papit Markku Arola ja
Katianna Ruuskanen, Lauluryhmä
Raiku joht. Terhi Aho.
Sanajumalanpalvelus Malmin
kirkossa klo 7. Papit Pirkko
Poisuo ja Anita Olli, kanttori
Heikki Poutanen.
Perhemessu Malmin kirkossa
klo 10. Papit Pirkko Poisuo
ja Anita Olli, kanttori Heikki
Poutanen.
Messu Pihlajamäen kirkossa
klo 10. Papit Heidi Tikka ja Tarja
Ferrand, kanttori Timo Olli.
Kirkon kuoro.
Sanajumalanpalvelus Puistolan
kirkossa klo 7. Pappi Torsti
Paijola.
Sanajumalanpalvelus Tapanilan
kirkossa klo 10. Pappi Jukka
Suonoja, kanttori Merja Wirkkala.
Messu Viikin kirkossa klo 8.
Papit Seija Knuutila-Loukonen
ja Petri Jukanen, kanttori Marja
Kyllönen.

Kunnantie 1, 00700 Helsinki

I

Teija Loponen

Koop Arponen ja Flute of Shame

Jouluaattona
24.12.

Joulupäivänä
25.12.

insinööri Mari Paikkari.
Jakomäkeä ja Alppikylää
yhdistävä ja viihtyisämmäksi
tekevä hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Lähiöprojektin kanssa. Siinä ovat mukana myös
taiteilija Karin Widnäs sekä
arkkitehti Asmo Jaaksi.

Rakkaimmat joululaulut

Malmin kirkossa to 13.12. klo 19.
Koilliskuoro, johtaa Heikki Poutanen, Liisa Tiensuu, laulu.

Joulun tähden -konsertti

Malmin kirkossa ma 17.12. klo 19.
Sirkka Kuula, viulu, Jyrki Niskanen, laulu, jousiyhtye ja kuoro,
ohjelma 10 e.

Joulukonsertti

Malmin kirkossa ke 19.12. klo 18.
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto.

Kirkkobussit 26.12.
Malmin kirkolle

• Bussi 1: Lähtö klo 9.15 Viikin kirkko – 9.20 Pihlajiston
seurakuntakodin pysäkki – 9.25
Pihlajamäen ostoskeskus – 9.35
Pukinmäki, Eskolantien pysäkki
– Malmin kirkko
• Bussi 2: Lähtö klo 9.15 Jakomäen kirkko –9.20 Puistolan kirkon
pysäkki, Alepa – 9.25 Tapuli,
Tapulinaukio – 9.35 Siltamäen
ostoskeskuksen pysäkki, Riimusauvantie – 9.45 Tapanilan tori
– Malmin kirkko.
• Paluukuljetus klo 12.30
samoja reittejä.

Joulukonsertti

Malmin kirkossa to 20.12. klo 19.
Reijo Ikonen, laulu, Ulla-Stina Uusitalo-Ikonen, harppu ja piano.

Hiljaisuuden joululaulujen ilta

Viikin kirkossa to 20.12. klo 18.
Tommi Varis, piano ja laulu, Outi Lantto, tekstit. Yhteislaulua.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.

Joulun tähden joulukonsertti

Pihlajamäen kirkossa su 23.12. klo 16.
Jyrki Niskanen, laulu.

KAUNEIMMAT JOULULAULUT su 16.12.

Aikuisten kauneimmat joululaulut
Malmin kirkossa klo 18.
Jakomäen kirkossa klo 17.
Pihlajamäen kirkossa klo 18.
Puistolan kirkossa klo 18.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12.

p. 09 2340 4400

Siltamäen seurakuntakodssa klo 17.
Tapanilan kirkossa klo 18.
Viikin kirkossa klo 13. Joulukahvila klo 14–15.

Lasten kauneimmat
joululaulut
Malmin kirkossa klo 15.
Pihlajamäen kirkossa klo 16.
Puistolan kirkossa klo 15.
Viikin kirkossa klo 15.

Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuuksissa kerätään kolehti lähetystyölle.

I

www.helsinginseurakunnat./malmi

I

www.facebook.com/malminseurakunta
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Joulu-uutiset
T e ij a Lo
ponen

Joulutunnelmaan
Joulu- ja seimiasetelmat vievät jouluisiin tunnelmiin monilla kirkoilla ja seurakuntakodeilla. Pukinmäessä niitä voi ihailla myös
liikkeiden ikkunossa. Seimien idea on johdattaa ensimmäisen
joulun tapahtumiin.

Joulun kasvot

Tämä
herkkä
seimiasetelma
on nähtävänä
Malmin
kirkolla.

Seimiasetelmia on voinut ihastella jo ensimmäisestä adventista
lähtien klo 10–16 välillä Malmin kirkolla. Viikin kirkon sisällä seimiasetelmat ovat nähtävillä adventin ja joulunajan tilaisuuksien ja
messujen yhteydessä sekä 2.–26.12. ma–to klo 9–18. Pihlajamäen kirkon kirkkosalissa jouluasetelma on nähtävänä loppiaiseen
eli 6.1.2013 saakka. Asetelmaan voi tutustua tilaisuuksien aikana.

P

aimenet löysivät Jeesuksen seimestä nukkumasta. Kapaloiden
keskeltä näkyi varmasti vain
lapsen kasvot.
Sanotaan, että lapsi on suloinen nukkuessaan. Sanotaan myös, että
kolmea asiaa ei väsy katsomasta: virtaavaa
vettä, palavaa tulta ja nukkuvaa lasta.
Jokainen meistä on varmaan joskus saanut katsella nukkuvan lapsen kasvoja. Ne
ovat hellyttävät kasvot. On sileät, pehmeät
posket, pieni suu ja nenä, levolliset luomet
silmien päällä.
Joku on varmaan joskus katsonut
meidän nukkuvia lapsen kasvojamme.
Äiti, isä, mummo, vaari tai joku muu on
ihaillut pientä nukkuvaa ihmistä. Siitä voi
olla aikaa. Aika on piirtänyt kasvoihimme
jälkensä. On tullut uurteita, partaa, elämän jälkiä. On ollut iloja ja suruja.

”Olkiset joulukoristeet” -näyttelyä voi ihastella Pihlajiston seurakuntakodilla tilaisuuksien yhteydessä 20.12. asti. Lisäksi Tapulin
seurakuntakodilla on ollut jouluikkuna ensimmäisestä adventtisunnuntaista alkaen ja Pukinmäessä seimiä voi ihastella kirjastossa sekä apteekin ja kukkakaupan ikkunoissa.
Teija Loponen

Fallku llan koti e läi nti la

Fallkullassa julistetaan joulurauha

Vanhassa testamentissa puhutaan usein
Jumalan kasvojen näkemisestä. ”Käännä
kasvosi meidän puoleemme.” ”Älä peitä
meiltä kasvojasi.” Kasvojen näkeminen
on Jumalan tuntemisen ja läsnäolon
vertauskuva.
Paimenet näkivät seimessä nukkuvan
lapsen kasvot. Siinä oli joulun lapsen
kasvot – Jumalan kasvot.
Myös niihin kasvoihin aika piirsi jälkensä. Muotoutuivat kasvavan pojan kasvot,
miehen kasvot, kiertävän opettajan
kasvot, auttajan lempeät kasvot, hiljaisen
viikon kärsivät kasvot, ristillä kuolevat
kasvot – Jumalan kasvoja kaikki.
Jumalan lapsen kasvoista, uurteisista
kärsivistä kasvoista, kaikista hänen
kasvoistaan näkyy rakkaus, jonka joulun
lapsi toi meidän keskellemme. Saamme
katsella hänen erilaisia kasvojaan. Niiden
katsomiseen ei pidä väsyä. Ne kertovat
Jumalan läsnäolosta juhlassa ja arjessa.

Malmin lentokenttää vastapäätä sijaitsevalla
Fallkullan kotieläintilalla vietetään
tulevaa lauantaita jouluisissa merkeissä.
Ohjelmassa on Joulurauhanjulistus eläimille
sekä monenlaista ohjelmaa.
Malmin nuorisotalon nuorten breakdance-ryhmä ” A.B.C. Breakdance & Hip hop” esiintyy ja partiolippukunta Koudat myy tapahtumassa tuttuun tapaan joulupuuroa. Fallkullan nuortenryhmä Pope
(Poniperhe) pitää tunnelmallista ulkokahvilaa ja Fallkullan vertaisohjaajat myyvät makkaraa.
Malmin seurakunta askarteluttaa
koko perhettä sisätiloissa Fallkullan yläkerrassa. Tapanilan VPK tuo
näytille paloauton, jota pääsee ihmettelemään sisältä ja ulkoa.
Navetta on tapahtuman ajan
avoinna yleisölle. Navetasta löytyvät tutut kaverit, siat, vuohet, kanit,
kanat ja ankat. Lehmät ja hevoset
ovat ihailtavissa ulkolaitumilla. Ul-

Siunattua jouluaikaa kaikille tämän
lehden
lukijoille toivoen

Fallkullan vuohetkin ovat
lauantaina joulumielellä.

Pertti Simola
kirkkoherra

kona maksullista hevosajelua ja talutusratsastusta.
Suuren suosion saavuttanut joulupolku järjestetään tänäkin vuonna.
Joulupolussa perheen pienimmät
pääsevät suorittamaan ”rastirataa”,
jonka ovat suunnitelleet Fallkullan
nuoret yhdessä ohjaajien kanssa.
Tapahtumassa on lisäksi myynnissä jouluisia kädentaitotuotteita.
Teija Loponen

Fallkullan kotieläintilan
joulutapahtuma la 15.12.
klo 10–14.30. Malminkaari
24, Tapanilan asemalta on
noin 10 minuutin
kävelymatka, Puistolan
asemalta sinne pääsee
bussilla 76A ja Malmin
asemalta bussilla 76B.

Joulua odotellessa ehtii tehdä ja kokea monenlaista

Koonnut Teija Loponen

Jouluna
juhlitaan

Joulutouhuja
Jouluna
Toimintakeskuksessa lauletaan

Mosan Elävä
adventtikalenteri

Malmin seurakunnassa järjestetään lukuisia Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia, joista pääosa on 3. adventtisunnuntaina eli
16.12.

Malmin toimintakeskuksessa Kirkonkyläntiellä ehtii tapahtua vielä paljon ennen
joulua. Huomenna torstaina nautitaan
yhdessä jouluateria (5 e) kello 11–13.

Tapanilassa alkukuusta jaetussa käsiohjelmassa on
muutama virhe kalenteriluukkujen päiväyksissä ja paikoissa. Oheinen lista on korjattu versio luukkupaikoista.
Kalenteriluukut aukeavat normaalisti klo 18.30, poikkeuksena luukut 16 ja 24. Tapahtuma-aika kalenteriluukuilla kestää noin viidestä viiteentoista minuuttiin.

Osa joululaulutilaisuuksista on
tarkoitettu aikuisille, osa varta
vasten lapsille. Lasten joululaulutilaisuudet pidetään 16.12. Malmin, Pihlajamäen ja Viikin kirkoissa kello 15 ja Pihlajamäen kirkossa kello 16.
Aikuiset pääsevät laulujen makuun kirkosta riippuen kello 17
tai 18, paitsi Pukinmäen seurakuntakodilla kello 12 ja Viikissä
kello 13. Siellä joululaulutapahtuma jatkuu joulukahvilalla kello 14–15.

Joulumyyjäiset pidetään lauantaina
15.12. kello 10–14, järjestäjänä päiväkoti Tuikkun vanhempain yhdistys. Tiedossa on jouluisia leivonnaisia, käsitöitä, onnenpyörä ja arpajaiset.
Maanantaina 17.12. lauletaan yhdessä
joululauluja klo 10–12. Irja  ja Tauno Suomi ovat tuttuun tapaan laulattamassa, väkeä. Lisäksi on kahvi- ja torttutarjoilu.
Keskiviikkona 19.12. herkutellaan joulupuurolla kello 10–12, jonka jälkeen on  
tiedossa  jouluaskartelua iltapäivän kolmeen saakka.
Toimintakeskuksen taideryhmän näyttely on ihasteltavissa myös näiden tapahtumien aikana.

Vanhemmalle väelle järjestetään myös
omia joulujuhlia, joissa on jouluista ohjelmaa ja riisipuurotarjoilu.
Yksin eläville tarjotaan jouluruokailu Pihlajamäen kirkolla tiistaina18.12. klo 12 yhteistyössä Lähiöaseman kanssa. Ruokailuun tulee ilmoittautua kirkolle 14.12. mennessä.
Olohuoneen joulujuhlia vietetään Pihlajiston seurakuntakodilla torstaina 20.12. kello 13–15 torttukahvien vauhdittamana ja
Yksinäisten joulujuhla pidetään Pihlajamäen kirkolla maanantaina 24.12. klo 13. Ilmoittautuminen kirkolle viimeistään 20.12.
Jouluyönä voi aattohulinan päätteeksi lähteä hiljentymään jouluhartauteen, joita järjestetään Jakomäen kirkossa, Pihlajamäen
ja Puistolan kirkoissa kello 23.

Ke 12.12.		 • Merirosvopuisto / Terveystien pohjoispäässä
To 13.12.		 • Rajatie 7 / Hiidenkiven peruskoulu
Pe 14.12.		 • Timonkuja 7
La 15.12.		 • Rajatie 4 ja 6 / kerhotila
Su 16.12.		 • Veljestentie 6 / Tapanilan kirkko, huom. klo 18!
Ma 17.12.		 • Kuoppatie 4
Ti   18.12.		 • Vanha Tapanilantie 68 / Hiisikuja 2 /
			 Ratavartijan mökki
Ke 19.12.		 • Veljestentie 6 / Tapanilan kirkko
To 20.12.		 • Kuulijantie 17
Pe 21.12.		 • Päivöläntie 15 / ReanPuutarhaJuhla
La 22.12.		 • Lukijankuja 2
Su 23.12.		 • Terveystie 21. Huom! uusi luukku
Ma 24.12.		 • Veljestentie 6 / Tapanilan kirkko. Poikkeusaika
			  klo 15.

www.MaTaPuPu.fi Joululehti
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Kuvat: Ti mo uoti la

Tapanilan ala-asteen
oppilaita vanhempineen
adventtikalenterin
avajaisissa.

Tapanilan elävä

adventtikalenteri
käynnistyi 106-vuotiaalla koululla
Tapanilan elävä
adventtikalenteri on jo
upea viisivuotias perinne.
Kuudes adventtiajan
tapahtumasarja lähetettiin
liikkeelle 1.12. Tapanilan
ala-asteen pihalta. Se
oli samalla tuon koulun
106-vuotisjuhla.

Antin päivän myräkkä oli tuonut
maahan reippaan lumipeitteen. Pakkasta oli 12 astetta. Ilma oli kuin
joulukortissa.
Ensimmäisellä adventtikalenterin luukulla esiteltiin koulua, laulettiin ja voimisteltiin lämpimiksi. Koulun pihalla oli vanhempainyhdistyksen järjestämä mehu- ja pikkuleipätarjoilu.
Tapanilan ala-aste on julkaissut viehättävän kalenterin vuodelle

2012. Siinä on oppilaiden piirroksia
ja runoja otsikolla Tapanilan Tavat –
koko kylä kasvattaa.
Seuraavilla adventtikalenterin
”luukuilla” käytiin Kanervatiellä ja
Kuulijantiellä.
Neljäs ”luukku” avattiin Mosan
mainiossa taidegalleriassa Viileässä
punaisessa. Esillä oli keskiviikko- ja
torstaimaalarien näyttely, peräti 46
työtä. Tänä vuonna ryhmien maala-

Joulukuusi 106-vuotiaan Tapanilan
ala-asteen pihalla.

usaiheena olivat vanhat lelut. Katsojat saivat eläytyä eri vuosikymmenien leikkikalujen maailmaan. Käytössä oli ns. klassinen väripaletti.
Näyttely-yleisö sai äänestää mieleisimmän maalauksen. Niiden tekijät
saivat erikoispalkinnon.
Ensimmäinen Tapanilan elävä adventtikalenteri oli vuonna 2007. Idean olivat tuoneet Saksasta Jaana ja
Olli Hallamaa.

Elävän adventtikalenterin luukkuja riittää jouluaattoon saakka.
Lähempiä tietoja saa netistä osoitteesta http://www.tapanila.fi/uutiset/elava-adventtikalenteri-alkaa-lue-ohjelma

Timo Uotila

Ensimmäisellä
adventtikalenterin
luukulla
esiteltiin koulua,
laulettiin ja
voimisteltiin
lämpimiksi.
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HINNAT VOIMASSA
KE-SU 12.-16.12.2012
TAMMISTON
K-CITYMARKETISSA,
ELLEI TOISIN MAINITA.
Keittiön tarjoukset
ei voimassa su 16.12.

n
u
l
u
Herkut Jo
Atria nauta-sika

HK Sininen

5,70 /kg

2,57-2,98 /kg

JAUHELIHA
700 g

1

rs

49
pkt

PAAHTOPAISTIPIHVIT
naturel ja tuoreyrttimarinoidut,
Uusi-Seelanti

-46%

Kariniemen broilerin

FILEESUIKALEET 520-650 g
6,14-7,67 /kg
maustamaton ja
hunajamarinoitu

a-korttia
Hinta ilman K-Pluss /kg)
2,79 /pkt (4,81-5,58

-46%

Tammiston keittiö:
Tuore

Tammiston keittiö:
Oman uunin savustettu

KIRJOLOHIFILEE
ruodoton

12

KIRJOLOHIPALA

9

95
kg

Tammiston keittiö:
Tuore
säävaraus

4,89-5,43 /kg

4

99

0,96 /l, myös Friss,
Fruity ja Plus

kg

kpl
raj. 2 kpl/tal.

-24-34%

Karhu

lll-OLUT 0,33 l tlk

19

98

18
pack

sis. pantit
2,70

a-korttia
Hinta ilman K-Pluss9 /l) sis. pantit 2,70
22,86 /18-pack (3,3

Tuusulanväylä

-12%

514

70

pack

a-korttia
Hinta ilman K-Pluss
/kg)
18,90 /5-pack (12,60

Risella

PUURORIISI
1 kg
1,39 /kg
-26%

PIPARITAIKINA
1 kg
2,79 /kg

pkt

LEIPURIN
JOULULIMPUT
350 g 8,54 /kg
Leipomo
keskellä
myymälää!

Tammiston leipomo:

-22%

Suomi

Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

kg

pkt

RUISLIMPPU
480 g
4,97 /kg

Leipomo
keskellä
myymälää!

kpl

kpl

pkt

Tammiston leipomo:

LEIPURIN
TÄHTITORTTU
Leipomo
keskellä
myymälää!

Tammiston leipomo:

TALON LEIPÄ
450 g
5,76 /kg

Leipomo
keskellä
myymälää!

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-21

KEHÄ lll
Valimotie

sis. pantit
1,20

KINKKURULLA
n. 2 kg

Sunnuntai

Tammiston leipomo:

KONVEHTIRASIA
300 g 9,80 /kg

2,90 /l

ps

Myllyn Paras

-24-34%

Fazer Present

-28%

Hinta ilman K-Plussa-korttia 1,89 /pkt (1,89 /kg)

4,58 /kg

Voimassa 7.6.2012 alkaen.

1,26 /kg, Espanja

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks. 2,29-2,59 /pl (1,26-1,46 /l) sis. pantin 0,40

VOITAIKINA
500 g

a-korttia
Hinta ilman K-Pluss /kg)
5,49 /kpl (5,49-6,10

KLEMENTIINI
1,5 kg

ERÄ!
Tammiston keittiö:
Tuoresuolattu

NOVELLET 1,5 l

89

kg

Tammiston keittiö:

pl

SILAKKAFILEE

4

rs
raj. 2 rs/tal.

22
189
95
13
139
79
2
30
23
59
2

95

Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,65 /ps (1,77 /kg)

Hartwall

KERMAJUUSTO
900 g - 1 kg

PALVIKASSLER

kg

kg

kg

Tammiston keittiö:
Grillistä kuuma

Hinta ilman K-Plussa-korttia 7,49 /rs (11,52-14,40 /kg)

PORO- JA
METSÄSIENISALAATTI

90

29
399
95
17
3 550
29
2
99
2
39
2

95

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin sekä kiinteän ja mobiiliverkon liittymästä 8,28 snt/puh+12 snt/min (sis. ALV 23%).
www.k-citymarket.fi

3

Tammiston keittiö:
Tuoreet karitsan

LENKKI
500-580 g

99

n
e
e
s
k
u
t
Odo

kg

kpl
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Kohta on Jo

PALVELEMME
SUNNUNTAISIN
KLO 12-21

K-citymarket Vantaa Tammiston kinkku
on joulupöydän kunkku!
Lauantaina 15.12. alkaa laadukkaiden
tuoresuolattujen viljakinkkujen myynti.
Torstaina 20.12. saapuvat maukkaat luomukinkut.
Tammiston special maanantaina 17.12. saapuvat:
Pouttu Pehtoorin vuorisuolalla, lähdeveteen
suolattu tuorekinkku.
Herkuttelijoille Tiistaista 19.12 alkaen Savuhovin
valmis paistettu luomukinkku.

Pakastekinkun ystäville erikoistarjous!
Rajoitettu erä!
HK harmaasuolattu
perinteinen puolikas

PERINTEINEN
KINKKU n. 6 kg

3

99
kg

K-CITYMARKET TAMMISTO ON HERKULLINEN
JOULUKAUPPA!
Suomen suurin jouluinen kalatiski avataan jo 10:nen kerran
entistäkin monipuolisempana perjantaina 21.12. klo 8.00.

Runsas valikoima jouluisia
herkkukoreja!

Juhlavuoden kunniaksi Kalamestarimme tarjoavat jouluun saakka mm.

Herkkukori alkaen

Kalaneuvoksen kokonainen savustettu siika, vac.pak. Kanada
Kalamestarimme mustikkagraavattu lohifilee

7,90 /kg

29,00 /kpl

Uutuutena kankainen herkkukori!

39,95 /kg

Tervetuloa!

Leipomo keskellä myymälää
Tammiston leipomon leipurit
valmistavat teille joulun herkkuja
aamusta iltaan mm. Leipuriemme
kehittämät joululimput ja tortut.

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-21
www.k-citymarket.fi

Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin sekä kiinteän ja mobiiliverkon liittymästä 8,28 snt/puh+12 snt/min (sis. ALV 23%).

Alko palvelee:
ma-pe 9-20
la 9-18
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Uutiset

Kauko Koskinen,
kok.

Björn Månsson,
rkp.

Fatbardhe Hetemaj,
kok.

Tarja Tenkula,
sdp.

Zahra Abdulla,
vihr.

Koillinen sai
kahdeksan valtuutettua
 Kokoomuksella parhaat asemat

Koillis-Helsingillä oli kohtuu hyvä kuntavaalimenestys. Saimme läpi ainakin kahdeksan valtuutettua,
ja lisäksi kertyi joukko korkeita varasijoja. Lautakuntapaikkoja on luvassa kymmenittäin.
Parhaiten vaalit menivät
kokoomuksella, jonka saalis
Koillis-Helsingistä on kaksi valtuutettua ja kolme varaedustajaa, joista kaksi on
melkein sisällä. Fatbardhe
Hetemaj Tapanilasta oli lähellä päästä eduskuntaan jo
1,5 vuotta sitten, ja nyt urkenee ura kunnallispolitiikassa. ”Fade” sai komean äänimäärän 2169. Kokoomuksen
toinen edustaja on Tapanin-

vainion veteraanivaltuutettu Kauko Koskinen 1198 äänellä. Koskinen tuli valituksi
viidenneksi 4-vuotiskaudeksi rakennuslautakunnan puheenjohtajaksi.
Johanna Sydänmaa on
jo kahdella edelliskaudella päässyt varasijan kautta
loppuvuosiksi varsinaiseksi
edustajaksi. Nyt paikka on
käytännössä vakituinen, sillä
viikkiläinen liikunnan ja terveystiedon opettaja on 23-jäsenisen ryhmän 1. varavaltuutettu. Kun vielä puolueen äänikuningas Jan Vapaavuori nousi ministeriksi, on töitä luvassa riittämiin. Edellytyksenä on,
että pieni poika sallii
viikkiläisäidin iltamenot.

Mr. MaTaPuPu Heimo
Laaksonen Heikinlaaksosta
nousi päätoimittajasta kunnallispoliitikon sarjaan, sillä
3. varasija merkitsee tammikuusta alkaen paljon valtuustoistumista. Todennäköisesti hän saa myös liikuntalautakunnan varapuheenjohtajuuden. Puolueen kolmas varaedustaja on Marjaana Syrjälä, niin ikään Heikinlaaksosta.
Vihreiden ainoana koillisen
valtuutettuna jatkaa Zahra
Abdulla Pukinmäestä. Hänelle kertyi mukavat 1416
ääntä. Sen sijaan kaukaiselle varasijalle putosi malmilainen Essi Kuikka, joka sai
päästää Tapanilan Meeri
Kuikan edelleen.

Osku
Pajamäki,
sdp.
Terhi Peltokorpi,
kesk.

Demareilla on koillisessa
kaksi vahvaa vakioedustajaa, Siltamäen Tarja Tenkula ja nuoruuden maisemiin
Puistolaan palannut Osku
Pajamäki. Molemmat saivat
yli 1200 ääntä, joten ainesta
on jatkaa myös eduskuntaan
pyrkimistä. Sen sijaan Mosan
Antti Vuorela putosi 15:een
supistuneen ryhmän 8:nneksi varaedustajaksi ja sai päästää ohitseen viidenneksi nousukiidossa olevan Malmin
Mirka Vainikan (ent. Oksa,
os. Vainikka). Puistolalainen
Sinikka Vepsä on 11. varasijalla.
Kolmella puolueella on yksi valtuutettu Koillis-Helsingissä. Veronika Honkasalo Tapulikaupungista on
uusi edustaja vasemmistoliiton yhdeksään kasvaneessa
ryhmässä. Pihlajamäen Miina Kajos ja Tapanilan Riku
Ahola pääsivät varalle.

Rkp:n edustajaksi viiden
hengen ryhmään nousi 1002
äänellä Mosabackassa pitkään viihtynyt puolueen
eduskuntaryhmän pääsihteeri Björn Månsson. Hän aloitti poliittisen uransa valtuutettuna jo nuorena miehenä
Pernajassa. Hbl:n pääkirjoitustoimittajuus oli 27 vuotta leipätyönä. Nyt hän on
kesästä alkaen 1. Europarlamentin varaedustaja, kun
Carl Haglund palasi kotimaahan johtamaan puoluetta ja ministeriksi. Eduskuntaan Månsson pyrki Uudeltamaalta ja saavutti Rkp:ssä
2. varapaikan.
Suutarilan Terhi Peltokorpi on viihtynyt Suomen Keskustan kansanedustajanakin,
kun Anneli Jäätteenmäki lähti Brysseliin. Nyt Terhi jatkaa
koillisen luotettavana vakioedustajana 1134 äänellä.
Kristillisten valtuutettuna kuluneen kauden alkuvuodet istunut Markku Vuorinen Ta-

Veronika Honkasalo,
vas.

Varalle jääminen ei ole hukkaan mennyt ääni
Jos tuttu ehdokas jää varasijalle,
moni ajattelee äänensä menneen
hukkaan. Näin ei ole, sillä ensinnäkin ääni menee puolueen yhteiseen laariin nostamaan jokaisen
ehdokkaan vertailulukuja.
Toiseksi varsinkin korkeille varasijoille yltäneet pääsevät heti alusta
alkaen tai vaalikauden vanhetessa
yhä useammin edustamaan puoluettaan valtuustossa. Varaedus-

tajajärjestelmä on kokouskohtainen. Esimerkkinä Heimo Laaksonen kolmantena varavaltuutettuna
isossa 23-jäsenisessä kokoomusryhmässä osallistuu liki jokaiseen
valtuustoistuntoon. Muutot ja virat
ovat esteitä jatkamaan valtuutettuna, ja moni nousee tilalle varsinaiseksi valtuutetuksi.
Lisäksi on satoja paikkoja ja varajäsentehtäviä lautakunnissa ja vas-

taavissa päättävissä elimissä. Valinta ei edellytä valtuuston varasijaa eikä aina edes vaaliehdokkuutta, jos tunnetaan puolueaktiivina.
Paikat jaetaan aina sovitulla tavalla
puolueiden vaalimenestyksen perusteella matemaattisesti.
Aktiivinen toimiminen puolueen
ryhmänjohtajana saattaa olla vahingoksi oman vaalimenestyksen
kannalta. Nyt suurimman puolueen

kokoomuksen ryhmänjohtaja Tatu Rauhanmäki pääsi viimeisenä
valtuustoon. Vielä huonommin kävi monelle muulle ”ryhmyrille”. Vihreiden Ville Ylikahri, demarien
Jorma Bergholm, rkp:n Nils Torvalds ja ps:n Antti Valpas putosivat kaikki varasijalle. Torvaldsilla on
sentään kesästä alkaen ollut parlamenttipaikka Brysselissä.
TH

paninvainiosta loikkasi keskustaan ja saa nyt tyytyä 1.
varasijaan nykyisessä kolmen
hengen ryhmässä.Tapanilan
Tuulikki Vuorinen jatkaa samassa roolissa kristillisdemokraattien 2-henkisen ryhmän
taustalla.
Perussuomalaisten ryhmä
tuplaantui kahdeksaan. Koillisesta Maria Landen on varasijalla.
Kaikkien kaupunginvaltuutettujen osoitetietoja ei pysty
varmuudella tarkistamaan.
Osa valtuutetuista haluaa esiintyä salaisin puhelin-,
osoite- ja jopa väestörekisteritiedoin, joten varmoja faktoja osoitteiden postinumeroista ei ole saatavilla.
Timo Huotinen

Edustajat
Koillis-Helsingistä
valtuutettu =
varavaltuutettu =

12.12.2012
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Seuran puheenjohtajaksi Ulla Artte s. 2
Pihlajamäki-seuran hallitukseen? s. 2
Pihliksen kirkossa lauletaan s. 2
Joulun välipäivinä nutalla lanit s. 3

50-vuotisjuhlavuoden kuvakoostetta s. 4–5
Näkemyksiä Pihliksen ostarista s. 5
Päiväkoti Pihlajamäki esittelyssä s. 6
PK-35:n tekonurmi vihittiin Aavaksi s. 6

Tilaisuus muistella

I love Pihlis

Pihliksen 50-vuotista taivalta

säv. & san., sov. kitaralle Esko Koivumies

torstaina 13.12.2012 Helsingin uudella yhteiskoululla

Klo 17.00 alkaen on koulun ruokalassa tarjolla 400 ensimmäiselle
puuroa ja klo 18.00 alkaa muistelutilaisuus juhlasalissa.

Ohjelma
Pihlajamäen draamaryhmä muistelee
mennyttä ja tähyää tulevaisuuteen

Matti Ahola kertoo Helsingin uuden
yhteiskoulun vaiheista Krunikasta näihin

päiviin saakka

Olavi Keinäsen kuvaamia kaitafilmipätkiä 1950-luvun lopun Aarnikasta
Yhteislauluna Pentti Tynkkysen Pihlajamäki-laulu, Pihlajamäen lauluryhmä

ta Pihlikseen ja eteenkin päin

Eero Helkkula ja Erkki Honkavaara
kertovat Pihlajamäki-lehden synnystä

Matti Saksasen ja Pekka Siron kuvaesitys 1970-luvun Pihlajamäestä
Ulla Welin kertoo elämästä Merimieseläkesäätiön taloissa, kirkon raken-

esilaulaa kanttori Timo Olli säestäessä pianolla
ja tekemisestä 1960-luvulla

Keijo Teihi kertoo Pihlajamäen oppikouluyhdistyksen synnystä
Sulo Savolainen kertoo huonetilaohjelman laatimisesta koululle
Helsingin uusi yhteiskoulu,
Lucina Hagmanin kuja 4
Faktaa tilaisuuden luonteesta:
• Ilmainen, eikä ennakkoilmoittautumisia.
• Puurolle kannattaa tulla ajoissa
tapaamaan tuttuja.

Faktaa
taviokuurnasta
Taviokuurna on
pohjoisen havumetsävyöhykkeen laji
sekä Euraasiassa että
Pohjois-Amerikassa.
Suomessa lajia tavataan Metsä-Lapista
Kainuun pohjoisrajoille
ulottuvalla alueella.
Runsain laji on
tämän alueen itäosissa
etenkin Itä-Lapissa.
www.atlas3.lintuatlas.
fi/tulokset/laji/taviokuurna
Taviokuurnien voimakas vaellus näkyy
edelleen varsinkin
siellä, missä vielä on
pihlajanmarjoja. Kymmenien taviokuurnien
parvia on nähty eri
puolilla Länsi- ja
Etelä-Suomea. Vaikka
suurin osa tilhistä on
jo lähtenyt, niitäkin
on vielä suurin parvin
taajamien liepeillä laajalla alueella Kemistä
Helsinkiin. www.birdlife.fi > Lintutilanne >
Lintuhavainnot

Reijo Forssander ja Martti Karjalainen kertovat PK-35:n vaiheista Viipuris-

tamisesta Pihlajamäkeen, seurakunnan
päiväkerhotoiminnasta sekä lausuu runoja
Rosa Liksom kertoo elämästa Arkkiyhteisössä Pihlajamäessä

kertovat Pihlajamäen nuorisotalon al-

kutaipaleesta

Hannele Oja kertoo Maasälvän leikkipuiston tominnasta sekä virkamiesten

yhteistyöstä 1990-luvun Pihliksessä

Kooste HUYK:n oppilaiden kuvaamista valokuvista I Love Pihlis -päiväl-

tä 8.9.2012

Yhteislauluna Esko Koivumiehen I
Love Pihlis -laulu, Pihlajamäen lauluryh-

mä esilaulaa kanttori Timo Ollin säestäessä pianolla

Leena Ruotsalainen ja Lea Packalen

• Ei pukupakkoa, vaan asu voi olla kotoisan rento.
• Langaton mikrofoni kiertää,
joten yleisö voi kysellä ja kommentoida.
• Tilaisuus kestää noin klo
20.30–21.00 saakka (ei tarkkaa

loppumisaikaa).
• Tilaisuuden järjestää: Pihlajamäki-seura, Helsingin uusi yhteiskoulu ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto / Pihlajamäen
aluetyö.

Malmi–Pihlajamäen
lähiöliikunta kevät 2013 s. 7
PIHLAJAMÄEN LÄHIÖASEMA
Kotilähettiläät palvelevat tarvitsevia s. 8

Tilaisuuden juontajana toimii
Vesa Koskela
Ennen ja jälkeen tilaisuuden
on mahdollista
• ostaa uutta Kristiina Markkasen toimittamaa Pihlajamäkikirjaa.
• liittyä Pihlajamäki-seuran jäseneksi.

Penkillä istuu vanhus muistellen,
muuttuneet ovat paikat Pihliksen.
Vuodet ovat menneet,
pois kauas vierineet.
Vuonna kuuskytkaks’
alkoi muutos suunnaton.

Elämän virta jatkaa kulkuaan,
vanhus matkaa kotiin
nukkumaan.
Muuttuu aika toiseen,
sen tuntee sielussaan,
ei kuitenkaan saata valittaa.

Metsissä nousivat talot uusimmat,
työmaat kooltaan aivan valtavat.
Suuret pihapuistot,
jäi rauha luonnonkin,
tuo vanhus on nähnyt
muutoksen.

I love Pihlis,
olet kaunis aamuisin.
I love Pihlis,
sinä loistat iltaisin.

I love Pihlis,
olet kaunis aamuisin.
I love Pihlis,
sinä loistat iltaisin.
I love Pihlis,
joukko tiivis ihmisten.
Kodin täältä sain,
aivan turhaan muuta hain.
Penkillä istuu vanhus katsellen,
kouluun on matka
pienten ihmisten.
Täydet parkkipaikat
jo kohta tyhjenee,
kunnes iltaisin
valot syttyy koteihin.

I love Pihlis,
joukko tiivis ihmisten.
Kodin täältä sain,
aivan turhaan muuta hain.
I love Pihlis,
olet kaunis aamuisin.
I love Pihlis,
sinä loistat iltaisin.
Muuttuu aika toiseen,
sen tuntee vanhuskin;
”I love Pihlis,
kodin täältä minä sain”!

P.S. Kiitän Heikki Eskolaa kriittisellä
hetkellä avusta tekstin teossa!

Valoista joulua
Pihlajamäen lähiölehden lukijoille!
Kuva: Vesa Koskela

Tulisirkusta Pihliksessä
31.12. klo 20 alkaen
Tulikansa esiintyy Pihlajamäen ostarin
päädyn uudella aukiolla 31.12.2012
klo 20.00 alkaen.
Tulikansa esittää tulisirkusta elävän musiikin säestyksellä. Instrumentteina käytetään rumpuja, trumpetteja sekä muita palavia rytmi-instrumentteja.
Esityksessä käytetään useita eri välineitä: pitkiä ja lyhyitä keppejä, keiloja, ketjuja, naruja, palloja ja lisäksi käytetään erikoisefektejä ja
palavia lavasteita
Esitys soveltuu hyvin myös lapsiperheille.
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Kuva: Gardenia

Seuran puheenjohtaja
vaihtuu vuoden 2013 alussa

Pääkirjoitus

Pihlajamäki-seuran pitkäaikainen
puheenjohtaja Vesa Koskela saa
seuraajan vuoden alussa, kun
syyskokouksessa marraskuussa
valittu uusi puheenjohtaja Ulla
Artte ottaa ohjat käsiinsä.

Tämä lehti
ei ole itsestäänselvyys
Pidämme monia hyviä asioita itsestäänselvyyksinä, emmekä osaa arvostaa ja vaalia niitä tarpeeksi ennen kuin olemme
menettämässä tai jo menettäneet ne.
Ei ole itsestäänselvyys, että tämä Pihlajamäen lähiölehti
3/2012 on käsissäsi luettavana. Syksyllä luimme uutisia, että
Vartti-lehti on lakkautumassa pääkaupunkiseudulla. Sitten
kuulimme, että se lakkaa jo lokakuun lopussa. Joten oli ruvettava miettimään, millä kuviolla saamme tämän vuoden
viimeisen lehden tehtyä vai jääkö se tekemättä.
Kuuden vuoden ajan olemme talkoilla tehneet Pihlajamäen
lähiölehden toimituksellisen sisällön. Koillis-Helsingin Lähisanomat ja myöhemmin Vartti Pohjois-Helsinki hoiti ilmoitusten myynnin, hankki taittajan, painon ja jakelun. Seura ei
ole lehdestä mitään maksanut eikä mitään saanut.
Alkuaikoina Lähiöprojekti maksoi lehden kahdesta viimeisestä
sivusta ja nyt myöhemmin sen on tehnyt Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Nämä rahat ovat menneet pesämunaksi
Lähisanomille ja myöhemmin Vartille, ja se yhdessä muun
ilmoitusmyynnin kanssa on tehnyt lehtifirmalle tämän Pihlajamäen lähiölehden tekemisen kannattavaksi – ja me olemme saaneet tehdä ajankohtaista luettavaa Pihlajamäen ja lähiympäristön asukkaille.

Artte on asunut perheineen Pihlajamäessä 1990-luvun loppupuolelta lähtien,
joten alue on tullut hänelle hyvinkin tutuksi. Pihlajamäessä korostuvat vaihteleva ja luonnonmukainen maasto ja
maisema sekä omaperäiset asuintalot ja
ne ovat juuri niitä asioita, jotka ensimmäiseksi tekivät vaikutuksen uuteen puheenjohtajaan. Toki Pihliksessä on tullut
käytyä aiemmin, koska nuoruudenaikaisia kavereita on siellä asunut ja heidän
luonaan on vierailtu. Ja talojen muodot
näkyvät hyvin matkalla Malmin hautausmaalle, joka on myöskin tuttu paikka.
Oman asuinalueen hyvinvointi on tärkeää Arttelle. Ja jos siihen pystyy vaikuttamaan, niin silloin näin pitää tehdä. Pihlajamäki-seura on oivallinen tapa osallistua keskusteluun ja seuran aktiivit ovat
mukavaa ja yhteistyöhaluista porukkaa.

Seura on lähiön edunvalvoja ja etujärjestö ja sen tehtävänä on edistää alueella
asuvien ihmisten ja yritysten hyvinvointia. Pihlajamäki tarvitsee puolestapuhujia, niin kuin muutkin lähiöt.
Uudella puheenjohtajalla on kokemusta kaupunginosatoiminnasta, sillä
ennen Pihlajamäkeä hän toimi Merihaka-seuran hallituksessa ja mm. aktiivisesti lehden toimituksessa.
Artte kiittää Koskelan Vesaa erinomaisesta työstä, jonka jatkajaksi hän nyt
pääsee. Vaikka ei Vesa varsinaisesti pitkälle lähde, hän jatkaa lähiölehden päätoimittajana myös jatkossa. Näin saadaan Koskelan kokemusta hyödynnettyä
tulevissakin haasteissa.
Ulla kiittää luottamuksesta ja ottaa
enemmän kuin mielellään vastaan pihlisläisten mielipiteitä ja toiveita, jotta
saamme oman asuinalueemme entistä
viihtyisämmäksi paikaksi elää.

MAUSTEOPASTUS
LA 15.12. KLO 13
Mausteet kuuluvat jouluun. Gardenian
trooppisessa puutarhassa kasvaa runsaasti
tuttuja maustekasveja. Opastetulla kierTeksti: Sampsa Lommi
roksella tutustutaan tuttuihin ja vähän
tuntemattomiinkin mausteisiin sisäänUlla Artten yhteystiedot: pääsymaksun hinnalla.
ulla.artte@welho.com
VALKOISEN TIIKERIN TAIKAA
044 7228 236
-POLKU 26.12. 2012–13.1.2013
Gardenian trooppisessa puutarhassa kulKuva: Vesa Koskela
kevalla tiikeripolulla tutustutaan valkoiseen tiikeriin ja viidakossa kasvaviin hyödylisii lääkekasveihin. Polkuun voi tutustuta ma–to klo 10–18, pe 28.12.2012 ja
4.1.2013 klo 10–14, la–su klo 10–17.
GARDENIA on kiinni 24.–25.12.2012

Kartoitin useita eri vaihtoehtoja, miten saisimme samalla lehdenteon konseptilla tehtyä jatkossakin Pihlajamäen lähiölehteä. Mutta näillä ehdoilla ei löytynyt lehden tekemiseen yhteistyökumppania, vaan se olisi vaatinut Pihlajamäki-seuralta
huomattavia taloudellisia panostuksia tai vastaavasti huomattavasti lisää talkootyötä ja myös taloudellisen riskin ottamista.

Pihlajamäen kirkon

musiikkitapahtumia

Mutta tuttu MaTaPuPu-porukka Heimo ”Hemppa” Laaksosen johdolla sai rutistettua tämän Joululehti 2012:n, jonka
välissä meidän lehtemme nyt ilmestyy. Toivottavasti MaTaPuPu ilmestyy myös vuonna 2013 ja me saamme tehdä oman
lehtemme yhteistyössä sen kanssa.

ennen joulua ja alkuvuodesta 2013

Kuva: Göran Nyholm

Vesa Koskela
Pihlajamäen lähiölehden päätoimittaja

LÄHIÖLEHTI 3/2012

6. vuosikerta. Vuonna 2012 ilmestyy kolme kertaa: 23.5., 5.9. ja 5.12.
Jaetaan MaTaPuPu Joululehti 2012:n liitteenä. Lehteä saatavana rajoitetusti
Pihlajamäen lähiöasemalta, Pihlajamäen S-marketista, Pihlajamäen kirkolta,
Pihliskirppikseltä sekä Viikin kirjastosta.
Painos n. 38 000 kpl
Lehden yhteystiedot Pihlajamäen lähiölehti
c/o Pihlajamäen lähiöasema,
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamaen.lahiolehti@gmail.com
Päätoimittaja
Vesa Koskela, vesa.koskela@pennaacuta.fi, 040 506 5741
Toimittajat
Ulla Artte, Sampsa Lommi
Lähiöaseman asiat
Sini Heino-Mouhu, Mia Küttner
Kuvankäsittely
Tuomas Lilja
Taitto
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Kustantaja
Sanoma Kaupunkilehdet Oy
Julkaisija
Pihlajamäki-seura ry c/o Pihlajamäen lähiöasema
Liusketie 3, 00710 HELSINKI
pihlajamakiseura@gmail.com
Paino
Painoyhtymä Oy, Porvoo

Lehti myös verkossa: www.pihlajamaki.info

Joulun odotus
Gardeniassa

Ulla Artte

Pihlajamäki-seuran

hallitus jäi vajaaksi

ULLA ARTTE valittiin Pihlajamäki-seuran syyskokouksessa 22.11.2012 seuran
puheenjohtajaksi vuodelle 2013. Artte
liittyi seuraan alkuvuodesta 2012 ja hänet valittiin hallitukseen alkuvuodesta
2012 seuran kevätkokouksessa
Hallituksen jäseniksi vuosille 20132015 valittiin erovuorossa ollut Ritva
Malmström sekä uutena Tuomas Lilja.
Koska kukaan muu ei suostunut hallitukseen, niin yksi jäsen jäi valitsematta vuosille 2013–2015. Myöskään varsinaista jäsentä Pihlajamäestä pois muuttaneen hallituksen jäsenen tilalle vuosille 2012–2014 ei saatu valittua. Myös
kolme varajäsentä jäi valitsematta.
Hallitukseen kuuluu ennestään ensi
vuonna erovuorossa olevat Mervi Kuhta,
Päivi Seikkula ja Pirjo Veijalainen sekä
vuoden 2014 lopussa erovuorossa olevat
Petri Aarnio ja Leo Lahdenmäki.
Täyteen hallitukseen kuuluisi puheenjohtaja, 9 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Puuttuvat jäsenet pyritään valitsemaan alkuvuodesta 2013 seuran kevätkokouksessa.
KUN JOITAKIN vuosia sitten Pihlajamäki-seuralle laadittiin uudet säännöt, nii-

hin jätettiin ns. vapautuspykälä, jonka
mukaan seuran puheenjohtajaksi voidaan valita sama henkilö korkeintaan
kolme kertaa peräkkäin, jotta sen pykälän turvin on mahdollista kieltäytyä
puheenjohtajuudesta, kun kolme vuotta on täynnä.
Ei ole itsestäänselvää, että Pihlajamäki-seuraan löytyi uusi puheenjohtaja, koska puheenjohtajuudesta kiinnostuneita ei ole ollut tyrkyllä. Eikä ole itsestäänselvää, että Pihlajamäessä on oma
vapaaehtoisvoimin toimiva kaupunginosayhdistys.
JOS PIDÄT seuran olemassaoloa ja toi-

mintaa tärkeänä, liity siihen vaikka Pihlajamäen kotisivuilla www.pihlajamaki.infossa, niin saat kokouskutsun alkuvuonna pidettävään kevätkokoukseen ja
Sinut voidaan valita vaikka hallitukseen.
Tai jos koet kostuneesi seuran tekemästä Pihlajamäen lähiölehdestä, seuran
ylläpitämistä kotisivuista tai vaikka seuran järjestämistä tapahtumista 10 euroa
vuodessa, niin liity jäseneksi ja maksa 10
euron jäsenmaksu.
Vesa Koskela
väistyvä puheenjohtaja

YHTEISLAULUTILAISUUKSIA:
• Lasten kauneimmat joululaulut Pihlajamäen kirkossa 16.12. klo 15
• Aikuisten kauneimmat joululaulut
Pihlajamäen kirkossa 16.12. klo 18
KONSERTTITAPAHTUMA:
• Joulun tähden -joulukonsertti Pihlajamäen kirkossa 23.11. 2012 klo 16
• Uudet hartaat joululaulut, mm. Jyrki
Niskanen, tenori, Sirkka Kuula, viulu
ja piano, Perttu Niskanen, viulu. Vapaa
pääsy, ohjelma 6 euroa.
JOULUN HARTAITA HETKIÄ
KIRKKOMUSIIKIN KERA:
• Joulun aattohartaus 24.12. klo 15,
Jukka Holopainen, Timo Olli, Anne
Karila, laulu
• Jouluyön hartaus 24.12. klo 23, Sari
Hakuri, Timo Olli
• Jouluaamun messu 25.12. klo 10,
mukana kirkon kuoro
POIMINTOJA KEVÄÄN 2013 MUSIIKKITILAISUUKSTA Pihlajamäen kirkossa

sunnuntaisin klo 16:

• 20.1. Heikki Sivonen, tenori, Joanna
Broman, piano
• 17.2. Tuovi Lehtinen, lausunta,
Timo Olli, musiikki
• 17.3. Kvintettikonsertti, Helsingin
kamarimusiikkiseura
• 28.4. Pekka Simojoki

Sirkka Kuula ja Jyrki Niskanen laulavat joululauluja Pihlajamäen kirkossa.

www.pihlajamaki.info
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Kuva: Vesa Koskela

Nuoret viihtyvät
Pihlajamäen nutalla
Pihlajanmäen nutalla eli nuorisotalolla käy keskimäärin 60 nuorta
päivässä. Nuorisotalolla on neljä ohjaajaa, joista haastattelimme kahta,
Hannaa ja Seijaa. Hanna on ollut siellä töissä kuusi vuotta ja Seija
tammikuusta 2012 lähtien.
Nuorisotalo tarjoaa nuorille avointa toimintaa, eli he saavat tehdä
siellä vapaa-ajallaan mitä haluavat. Nuorille on järjestetty monia eri
kerhoja, esimerkiksi tekstiilituunausta, kädentaitoja ja kokkikurssi.
Nuorten toivomuksesta heille järjestetään myös retkiä erilaisiin
paikkoihin. Nuoret ovat käyneet elokuvissa ja leirikoulussa ohjaajien kanssa. Yleensä kaupunki kustantaa retket.
Avointa toimintaa on 3-6 luokkalaisille kello 14.00–17.00 ja 6–9luokkalaisille kello 17.00– 21.00. Välillä isoimmille järjestetään nuorisotalolla bändi-iltoja ja junioreillle eli ala-asteikäisille diskoiltoja.
Jos haluaa osallistua nuorisotalon erikoistapahtumiin, niin on oltava nutakortti. Nutakortin saa ilmaiseksi nuorisotalolta.
Teksti:
Muniira Mohamed ja
Julia Pham

Pihlajamäen nuorisotalon työntekijät Aki Menna, Tommi Ripatti ja Hanna Koponen. Kuvasta puuttuu Seija Salenius.

Joulun välipäivinä

lanit Pihliksen nutalla

– ilmoittaudu ennakkoon!
PIHLAJAMÄESSä nuoret ovat
kovia pelaamaan kaikenlaista.
Nuorisotalolla pelataan sählyä
ja jalkapalloa, toiset nuoret taas
keskittyvät biljardin, ilmakiekon
tai pingiksen peluuseen.
Mutta, yksi asia on lähes kaikille näille nuorille yhteinen, nimittäin intohimo tietokone- ja konsolipeleihin. Nuoriso pelaisi varmasti kello ympäri, jos siihen olisi
mahdollisuus. Tämä lienee suurin
syy lanien järjestämiseen Nuorisotalolla joulun välipäivinä.
NUORET OVAT jo pitkään kyselleet em. istujaisten perään
ja nyt kun nuorisotalo on auki
kaksi päivää joulun jälkeen ennen uutta vuotta, löysimme siitä
hyvän ajankohdan tälle tapahtumalle.
Ajatus ja aloite asiaan on lähtenyt nuorilta itseltään. Kahdeksan hengen joukko nuoria perusti ns. Ruuti-ryhmän nimeltään
Retro Gaming, joka sitten haki
kaupungilta rahallista tukea näi-

den lanien järjestämiseen. Ruuti on nimitys nuorten osallisuus–
ja vaikuttamishankkeelle. Tämä
kahdeksan nuoren joukko on siis
omalla toiminnallaan vahvasti
edesauttamassa ja vaikuttamassa tämän tapahtuman syntyyn ja
toteutumiseen.
KAIKILLE LUKijoille ei varmastikaan ole selvää mitä sana lanit
oikein tarkoittavat. Lanit on siis
puhekielen sana lähiverkkotapahtumalle, jolla tarkoitetaan
tapahtumaa, jossa yhteen tilaan kokoontuu ihmisiä harrastamaan omien tietokoneidensa
kanssa. Tapahtumassa koneet
ovat liitettynä toisiinsa lähiverkon avulla ja yleisimmin harrastettava toiminto näissä istujaisissa onkin verkkopelaaminen.
Nuorisotaloympäristössä tietysti pitäydytään ikärajoissa tarkemmin. Suurin huolenaihe vanhemmille varmasti on nuoren
jaksaminen tuollaisen koko yön
rupeaman yli. Tätä varten nuo-

Lanit / yönuta alkavat
nuorisotalolla 27.12.
illalla klo 22.00 ja loppuvat 28.12. aamulla klo. 10.00. Ennakkoilmoittautumisia on
otettu vastaa jo muutama viikko ja aikaa
ilmoittautua on 14.12.
asti. Ilmoittautumislomakkeita löytää nuorisotalolta.

rille tarjotaan evästä illalla, kun
tapahtuma on saatu polkaistua
käyntiin, sekä aamulla vielä aamiainen ennen kotiin lähtöä.
Päätimme myös jättää energiajuomat näiden kekkereiden
ulkopuolelle. Meillä on parikymmentä sänkyä nuorisotalolla, joille saa käydä vaaka-asentoon, jos
alkaa silmät painumaan kiinni.
LUVASSA ON Counter Strike- ja
Nhl-turnaukset, joiden palkintoihin tämä kahdeksan nuoren
ryhmä on esim. käyttänyt tätä
haettua rahaa.
Samalla lanien yhteydessä järjestetään ns. yönuta, eli samalla kun pelaaminen tapahtuu liikuntasalissa, on muun nuorisotalon tilat käytössä aivan normaalina nuorisotalona, tietystikin vain
ennakkoon ilmoittautuneille
nuorille. Yönutalla voi tehdä niitä samoja asioita kuin nuorisotalolla normaalistikin, mutta poikkeuksellisesti yöaikaan.
Teksti: Tommi Ripatti

MLL Pihlajamäki etsii lisää vapaaehtoisvetäjiä perhekahviloihin
MLL Pihlajamäki on
järjestänyt tänäkin
vuonna alueen
lapsiperheille monia
mukavia tapahtumia
Kevätriehasta
kirpputoreihin.

on myös tarkoitus järjestää uuIltaperhekahvila on edelleen
delleen. Yhdistyksen kautta voi tauolla.
myös tilata vaikka joulupakettiin
Iltaperhekahvila on tapaamisMLL tuotteita; heijastimia, pai- paikka myös niille perheille, joiltoja tai vaikkapa kerhokasseja.
le tapaamiset iltaisin sopivat paremmin. Leikkipuistossa on tiPERHEKAHVILA kokoontuu laa lasten leikeille ja vanhemmilkeskiviikkoisin klo 10–12 leik- la mahdollisuus keskustella arjen
kipuisto Maasälvässä (Maasäl- haasteista ja iloista.
ENSI VUODELLE on suunnitteil- väntie 3). Perhekahvilassa pääMikäli sinua kiinnostaa ryhla uutta kerhotoimintaa kuva- see tutustumaan muihin van- tyä perhekahvilavetäjäksi, ota
taide-/värikylpyryhminä. Suosit- hempiin ja lapsille löytyy leikki- yhteyttä mllpihlajamaki@gmail.
tu lapsiperheiden ensiapukurssi seuraa aamupalan ohella.
com. Vetäjiä toivotaan löytyvän

muutama, jotta tapaamiset sujuisivat myös esimerkiksi sairastapauksissa.
MLL PIHLAJAMÄEN tämän
vuoden viimeinen kokous on
ke 12.12. klo 17.30 leikkipuisto Maasälvässä. Kokoukset ovat
kaikille avoimia.
Yhdistyksen toiminnasta voi
lukea tarkemmin kotisivuilta
pihlajamaki.mll.fi.

Kaikille avointa pöytälätkää
Pihliksessä la 29.12.
Helsinkiläinen pöytäjääkiekkoseura Pultti Amigos järjestää kaikille
kiinnostuneille avoimen ja ilmaisen pöytäjääkiekkoturnauksen 28.12.
klo 11.00 alkaen. Turnauspaikkana on Pihlajamäen nuorisotalo, Moreenitie 2. Tervetuloa mukaan niin lapset, nuoret, aikuiset kuin myös
ikäihmiset.
Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön, jotta tiedetään tuoda
turnaukseen tarpeellinen määrä Stiga-pöytäjääkiekkopelejä.
Ennakkoilmoittautumiset: Juha Erälaukko p. 0400 901 763.

Hyvää Joulua
asiakkailleni ja
tästä vuodesta
kiittäen.
Parturi-Kampaamo Kaija Laitinen
Kristiina Välimäki, yo
puh. 09-374 4442
Meripihkatie 3, 00710 Helsinki

Hyvää Joulua !
aa

toivott
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Pihlajamäki goes Blues -kuvat: Tuomas Lilja

Pihlajamäki
50-vuotta

Pihlajamäki
goes Blues …

Jo Stance

Juhlavuonna Pihlajamäessä
juhlittiin ja tutustuttiin
uusiin ihmisiin ja uusiin
paikkoihin.

Jimmie Lawson

Kuva: Anne Kostianen

I Love Pihlis -päivää
vietettiin 8.9.2012

Kuva: Jorma Purhonen

Kuva: Sulo Savolainen

Graniittitie 13:ssa oli avoinna näköalaterassi, josta oli huikeat
näkymät yli Vanhankaupunginlahden.

Koululaiset
Hiidenkirnulla

As. Oy Maasälväntie 10:n 50-vuotisjuhlia vietettiin talon parkkipaikalla 18.8.2012.
Anni Arkkite
Arkkitehtirinna oli yksi I Love Pihlis -päivän hauskoista rasteista. Pihlajamäkeläinen
Anni edusti 60-lukua, pukeutui Marimekkoon ja suojeli Pihöajamäen rakennuksia.
Kuva: Sari Haku
Hakuri

Kuva: Anne Kostiainen

Kuva: Sari Hakuri

Pihlajamäen leijonat palvelivat
P
myös I Love Pihlis -päivänä.
m

Hard Book Café tarjosi kirjallisia drinkkejä
– myös kotiin vietäväksi.
Kuva: Anne Kostiainen

Kuva :Heidi Tikka

Kuva: Jorma Purhonen

Kuvat: Heikki Eskola

I Love Pihlis -päivän kansanjuhla Ostarilla oli yksi päivän
tapahtumista. Orffit-yhtye esiintyi laspille ja lapsenmielisille.
Junon viesti pihlajamäkeläisille tuli räpin muodossa. Eero
Helkkulan tervehdys 50-vuotiaalle Pihlajamäelle. Pihlajamäki
arvostaa puistokummien työtä: palkitut Tuire Klein ja Elvi
Ahonen. Rakel Hiltunen toi kaupungin tervehdyksen.

Kirkolla saattoi tavata papin
(kuvassa Sari Hakuri).

Terapia-alpakat esittäytyivät.

www.pihlajamaki.info
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Pihlajamarkkinat-kuvat: Jorma Purhonen

Katujuoppoja
vai asiallista käytöstä?
VIILEÄNÄ syksyisenä iltapäivänä

ihmiset istuvat Pihlajanmäen ostoskeskuksen aukion penkeillä ja
juttelevat iloisina. Kukkakauppias
kertoo hymyillen työstään ja kokoaa uutta kukkakimppua. Kukkien viehättävä tuoksu ympäröi asiakkaita pienessä putiikissa ja kauppias kuvailee kukkien kanssa työskentelyä oikein mukavaksi puuhaksi, jota hän tulee joka aamu
mielellään tekemään.

Onnenpyörä
houkutteli
kaiken
ikäisiä.

HAASTATTELIMME kymmentä
Pihlajanmäen ostoskeskuksessa
olevaa ihmistä, joihin kuului henkilökuntaa ja asiakkaita. Kysyimme
heiltä, mitä mieltä he olivat ostoskeskuksesta ja millaista siellä on olla töissä.
Neljästä asiakkaasta kolme ei ollut varma ostoskeskuksen turvallisuudesta. Yksi oli sillä kannalla, että ostoskeskus on melko turvallinen.
Kolme neljästä oli sitä mieltä, että
ostoskeskus on epäsiisti ja remontin
tarpeessa.
Asiakkaat eivät maininneet monia
positiivisia puolia ostoskeskuksesta,
mutta S-marketin marketpäällikköä
lainaten: ”Pihlajanmäestä kerrottiin,
että siellä olisi rauhatonta. Haasteita on tietysti aina, mutta ei Pihlajanmäki poikkea juurikaan muista paikoista.”

Sulo Savolainen ja Eerro Helkkula muistelevat Pihlajamäen
alkuaikoja.

Pihlajamarkkinat
26.5.2012

Pihlajamäen ala-asteen kuoro
esiintyi lavalla.

INFOA
OSTOSKESKUKSESTA
• Pihlajanmäen
ostoskeskuksen
vanhempi puoli sijaitsee
Meripihkantie 1:ssä.
• Alkavana vuonna
2013 ostoskeskuksen
vanhempi puoli täyttää
50 vuotta. Tällä puolella
toivmivat muun muassa
S-market, apteekki,
kukkakauppa ja kaksi
parturi-kampaamoa.
• Ostoskeskuksen
uudempi puoli on
rakennettu 70-luvulla.

den takia. Myös palkka oli monella
pieni työmäärään nähden. Tavallisiin työpäiviin kului paljon vaivaa ja
aikaa: esimerkiksi toimistoasiat ja
tilaukset, asiakkaiden palvelu.
Niin kuin mielipiteistä voi lukea,
niin ikäihmiset kuin muutkin ihmiset voivat rauhallisin mielin oleskella Pihlajanmäen ostoskeskuksella ilman, että sinne tullaan häiriköimään.
Teksti:
Erika Paananen, Maria Sallinen,
Jennie Kari, Sara Hietala,
Hanna Kapulainen

Kuva: Vesa Koskela

MYÖS KUKKAKAUPPIAS kertoi 12
vuoden kokemuksella, ettei ole törmännyt häiriköihin Pihlajanmäessä. Suurin osa asiakkaista oli melko
tyytyväisiä ostoskeskukseen. Ostoskeskus sai siis ruusuja ja risuja ulkonäöstään ja toiminnastaan. Silti asiakkaat istuvat siellä tyytyväisinä rupatellen toistensa kanssa.
Ostoskeskuksen työntekijät tulivat töihin iloisin mielin. Jo aamuviideltä töihin tullut kauppias oli iloinen
ja pirteä. Työntekijät kertoivat työnsä
olevan melko haastavaa työn paljou-

Kuva: Risto Kaspiola

Pihlajamäen
leijonat järjesti
Palmusunnuntaina
Joel Hallikaisen
gospelkonsertin
Pihlajamäen
kirkossa.

Kirkon kynnys
Jouluna kirkon kynnys tuntuu tavallista matalammalta.
Joulun hyvää sanomaa seimen ihmeestä on helppo tulla
kuuntelemaan. Ja kun tuosta lapsesta saa yhdessä toisten
kanssa laulaa, tuntea joulupuuron makua ja tuoksua, on
kynnys vieläkin matalammalla. Tule mittaamaan kirkon kynnystä tänä jouluna seurakuntakodille tai kirkolle. Mahdollisuuksia on vielä monia…

Jukka Holopainen, pastori

ps. Jeesuksen tallissa ei tainnut olla kynnystä ollenkaan.
Eräs perimätieto kertoo, että Jeesuksen syntymätalli olikin
kallioon hakattu luola. Kynnys puuttui kokonaan!

Pihlajamäen kirkon joulun 2012 tapahtumia
Messut sunnuntaisin klo 10.
Vanhusten puurojuhla

ke 12.12. klo 12.
Lasten kauneimmat
joululaulut su 16.12. klo 16.

Muskarilaiset avustavat.
Kauneimmat joululaulut

su 16.12. klo 18.

www.uyk.ﬁ

Joulurauhaa!

Liusketie 1, p. 09 2340 4427

Yksinäisten jouluruokailu

Yksinäisten joulujuhla

ti 18.12. klo 12 yhteistyössä Lähiöaseman kanssa.
Ilmoittautuminen kirkolle
14.12. mennessä.

ma 24.12. klo 13. Ilmoittautuminen kirkolle 20.12.
mennessä

Joulupuuroa ja joululauluja Pihlajamäen ostarilla

ma 24.12. klo 15

(kovalla pakkasella kirkolla!)
pe 21.12. klo 11–13

ma 24.21. klo 23

Joulukonsertti ”Joulun
tähden” su 23.12. klo 16.

ti 25.12. klo 10.

Jouluaaton perhehartaus
Jouluyön Sana ja Sävel
Joulupäivän messu

Jyrki Niskanen, laulu.

Pihlajiston seurakuntakodin jouluaika 2012
Koko perheen jouluaskartelu to 13.12.

klo 14–18. Jouluinen askartelupaja, johon
voi tulla itselle sopivaan aikaan.
Joulupuuroa ja joululauluja Pihlajiston

Tiirismaantie 4, p. 09 2340 4437

ostarilla (kovalla pakkasella seurakuntakodilla) to 20.12. klo 11–13
Olohuoneen joulujuhla to 20.12. klo 13–15.
Glögi ja torttukahvit.

517

Tutustu
opintotarjontaamme!
Tervetuloa opiskelemaan!
Uusi yhteiskoulu on yksityinen lukio, jossa
toimii myös perusopetuksen yläluokkien
(7.–9.) sopimuskoulu. Opetus on maksutonta.
Peruskoulun oppilaita ja lukion opiskelijoita on
yhteensä noin 500.
Uusi yhteiskoulu on oman alueensa
lähiperuskoulu, johon hakeudutaan laajalti alueen
alakouluista. Lukioon hakeudutaan eri puolilta
maakuntaa.
Painotusaineemme peruskoulussa ovat kuvataide
ja englannin kieli. Painotettuun opetukseen
hakeudutaan soveltuvuuskokeilla. Lukiossa
toimivat yleislinja, kuvataidelinja ja kirjallisuuslinja,
joihin haetaan yhteishaussa keväisin.

Helsingin Uusi yhteiskoulu
(yläkoulu ja lukio),
Lucina Hagmanin kuja 4
Pihlajamäki
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Kuva: Tarja Kettunen

Maasälvän leikkipuisto
Pihliksessä
KÄVIMME PIHLAJAMÄESSÄ Maasälvän leikkipuistossa. Tarkoituksenamme oli haastatella lapsia. Haastattelimme kolmea lasta. He sanoivat, että heillä on hauskaa siellä ja että he käyvät siellä joka päivä. Lapset pelaavat jalkapalloa, kesällä he uivat ja ottavat aurinkoa
ja pyöräilevät.
Vanhemmat, jotka eivät ole töissä, voivat viedä lapsensa leikkipuistoon, koska he eivät pääse päiväkotiin. Lapset leikkivät, piirtävät ja pitävät hauskaa niin kuin tavallisessa päiväkodissa.
Maasälvän leikkipuistossa käy neljäkymmentä koululaista koulun
jälkeen. He leikkivät siellä kavereiden kanssa. Siellä on päiväkerhoja,
joiden ryhmissä saa olla maksimi viisitoista lasta. Leikkipuisto on auki ma-pe 9.30-16.30.
Teksti: Kariina Mesipuu

VIIKIN KIRJASTO

sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11
www.helmet.fi/viikinkirjasto

Kuva: Päivi Karimaa

Päiväkoti Pihlajamäen sydämessä

Lapset leikkivät syyskuisessa usvassa päiväkoti Pihlajamäen pihalla. Päätimme mennä
haastattelemaan päiväkodin työntekijöitä.
Työntekijät pitävät päiväkodin sijainnista, koska ympärillä on paljon
luontoa ja retkiä on helppo tehdä
lähimetsään. Myös Maasälvän leikkipuisto sijaitsee päiväkodin vieressä. Teatterit, museot ja erilaiset tapahtumat ovat päiväkodin suosiossa.
Päiväkodin päivä alkaa aamupalalla. Kun vatsat ovat täynnä, on aamupiirin aika. Sitten mennään ulos
leikkimään ja sen jälkeen alkaakin olla nälkä, joten lounas kutsuu. Ruuan jälkeen maistuu uni ja lapset me-

FAKTAT
• Päiväkoti sijaitsee
Maasälväntie 3:ssa.
• Aukioloajat ovat
6.15–17.30.
• Lapsen pitää olla
vähintään 10 kk
vanha päästäkseen
päivähoitoon.

Kuva: Vesa Koskela

nevät päiväunille. Makoisan unen
Kysyimme myös lasten mielipiteijälkeen syödään välipalaa ja sitten tä päiväkodista. Lasten mielestä ruomennään taas leikkimään ulos.
ka on hyvää, hoitajat ovat mukavia ja
Kysyimme työntekijöiltä, mi- ulkona on paljon tekemistä.
Tekijät:
tä mieltä he ovat työstään. Heidän
Carmen Antonio,
mielestään päiväkoti on mukava
Inka Erkkilä, Inga Leivonen,
paikka työskennellä ja lasten kansMira Kilpi, Mia Eskelinen
sa on helppoa. Vuosien kuluessa paperityöt ovat lisääntyneet.
Työntekijäksi pääsee monella nimikkeellä, esimerkiksi lastenhoitaja, erityislastenhoitaja, lastentarLUCIAN MARKKINAT torstaina 13.12. klo 10–14 Infokeskus
hanopettaja ja erityislastentarhanKoronan ala-aulassa. Lucian markkinoilta joulutunnelmaa ja ideoiopettaja.
ta pukinkonttiin. Ohjelmassa: Viikin seurakunta avaa tapahtuman
klo 10.00, Pihlajiston ala-asteen oppilaat esittävät Lucian-päivän
Kuvat: Vesa Koskela
Uuden tekonurmikentän
joululauluja klo 10.30. Myynnissä käsitöitä ja kotitekoisia jouluvihkiäisjuhlassa Helsingin kaupungin
herkkuja sekä kaupunginkirjaston poistokirjoja. Myös Epilepsialiitliikuntaviraston osastopäällikkö Stefan
to ja Unicef ovat mukana menossa. Unicafé tarjoaa glögiä ja pipaFröberg, tekonurmikenttähankkeen
reita.

Kirjaston
talvessa tapahtuu

puuhamies Marko ”Roba” Salo, Aava
OrtoLääkäreiden toimitusjohtaja
Timo Tavaila sekä PK-35:n
kunniapuheenjohtaja Martti Karjalainen.

• KENTÄN YHTEYDESSÄ ole-

Muutama pihlajamäkeläisten kannalta tärkeä asia liittyen

PK-35:n uuteen tekonurmeen

• KENTÄLLÄ SÄILYY mahdol-

lisuus luisteluun. Kaupungin
kanssa on sovittu, että puolikas kenttä jäädytetään aikavälillä 15.12.–15.3., mikäli
sääolosuhteet sen sallivat.
• KENTÄLLÄ SÄILYY koulujen
liikuntamahdollisuus. Koulut
voivat käyttää kenttää liikuntatunneillaan päivisin.
• PK-35 ON TEETTÄNYT kentälle ns. ”pesäpallonkentän
pisteet”, joten kouluilla säilyy
myös mahdollisuus pelata pesäpalloa.

van lämmittelyalueen reunaan on tehty pituushyppypaikka koululaisia varten.
• KENTTÄ PARANTAA huomattavasti Pihlajamäen ja lähialueen junioreiden harjoittelumahdollisuuksia paikallisen jalkapalloseuran (PK-35)
kautta.
• UUSI TEKONURMIKENTTÄ ja
vieressä oleva junioreille sopiva kuplahalli tarjoavat PK35:n kautta hyvät olosuhteet
harjoitteluun ja pelaamiseen
ympäri vuoden.

Tapahtuman järjestää Infokeskus Koronan väki, eli Helsingin yliopisto,
Viikin kirjasto, Viikin kampuskirjasto ja Malmin seurakunnan Viikin kirkko.

POISTOKIRJAMYYNTI ALKANUT! Tarjolla on aikuisten romaaneja ja runoja, cd-levyjä ja lastenkirjoja. Poistomyynti jatkuu ainakin
loppiaiseen saakka jos tavaraa riittää.
HYVÄN ELÄMÄN LÄHTEET – tietoinen läsnäolo ja itsetuntemus tiistaina 15.1.2013 klo 18–20.
Tule rauhoittumaan pieneen mindfulness-hetkeen ja tutustumaan innostavaa itsetuntemusta lisäävään enneagrammiin – ikivanhaan mutta niin ajankohtaisen persoonallisuusteoriaan.
Tilaisuuden järjestää Hyvä Flow ja Viikin kirjasto.

Henkilökohtaista opastusta kirjastossa keväällä 2013
APUA Ja neuvoja tietokoneen, internetin ja sähköpostin

käytön perusteisiin. Myös kirjallisuuden, musiikin tai muuhun
tiedonhakuun. Opastus tapahtuu omalla tai kirjaston
tietokoneella.
Kuvankäsittelykurssit. Voit osallistua kaikkiin kolmeen kurssiin
tai vain jollekin niistä.
• Kuvat kamerasta tietokoneelle. Keskiviikko 30.1.klo 17–19
Teksti: Marko Salo • Kuvankäsittelyn alkeet Photoshop Elements ja Pixlr. Keskiviikko
6.2. klo 17–19
• Kuvien skannaus. Keskiviikko 13.2. klo 17–19
Kuvassa vasemmalta avausInternetin käytön alkeet. Sama ryhmä kokoontuu kaksi kerottelun erotuomari Juho
taa! Keskiviikot 6.3. ja 13.3. klo 13–15.
Honkanen, Rami Rantanen,
Ilmoittautumiset ja ajan varaaminen henkilökohtaiseen opasPetteri Kaijasilta, maalivahtivalmentaja Henrik Salmelainen, tukseen kirjastossa tai puhelimitse 09 310 85071.

maalivahti Mika Markkanen,
Joel Pohjanpalo, Esa Terävä ja
Jarno Tuunainen.
Punamustapaitaiset pelaajat
olivat ns. PK:n legendoja, jotka
eivät enää pelaa PK:ssa.

SATUTUNNIT alkavat 16.1.2013. Satuja yli 3-vuotiaille joka
keskiviikko klo 10.00.
LAINAN PÄIväNÄ 8.2.2013 klo 11–18 kahvitarjoilu ja poistolehtien myynti alkaa.
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Lähiöasema Pihlajamäki
Helsingissä on neljä
lähiöasemaa, jotka
sijaitsevat Pihlajamäessä, Kontulassa ja
Vuosaaressa.
Pihlajamäessä lähiöasema sijaitsee osoitteessa Liusketie 3 A.
Kävimme Pihlajamäen
lähiöasemalla haastattelemassa työntekijöitä
yhteiskuntaopin projektia varten.

1. MIKÄ on lähiöasema?
– Lähiöasema on Sosiaaliviraston
asukastila.
2. MITÄ lähiöasemalla voi tehdä?
– Siellä voi käydä tietokoneella, lisäksi siellä on karaoke, Nintendo
Wii, DVD ja kahvila.
3. MILLOIN lähiöasema on perustettu?
– Lähiöasema on perustettu 2006
4. KUINKA paljon ihmisiä käy lähiöasemalla viikossa?
– Siellä käy noin 400 ihmistä viikossa.
5. KUINKA monta ihmistä lähiöasemalla työskentelee?
– Siellä työskentelee 1 työntekijä
ja n 20 eri tavoin työllistettyä ja

Alma-koira.
6. MINKÄ ikäisille ihmisille lähiöasema on tarkoitettu?
– Se on tarkoitettu kaiken ikäisille.
7. MILLOIN lähiöasema on auki?
– Lähiöasema on auki arkipäivisin.
8. MAKSAAKO lähiöasemalla
käynti jotain?
– Ei maksa, lähiöasemalla käyminen on ilmaista.
9. ONKO lähiöasema vain Pihlajamäen asukkaille?
– Lähiöasema on tarkoitettu kaikille.
Tekijät:
Sampo Tsurkka, Joonas
Salminen, Simo Kemppi, Asad
Tahlil, Abdirahim Mire, Tikka
Kristian, Gurmug Mehmet
Kuva: Mia Küttner

Luistimia,
retkiluistimia,
monoja, suksia
ja lumikenkiä
lainataan
PUKINMÄEN
KIRJASTOSTA.

LiikuntaInfo

Pihlajamäen lähiöasemalla
maanantai
klo 13.30–14.00
7.1., 21.1., 4.2., 4.3. ja 15.4.

Hiihtoretket

ti 12.2. ja ti 5.3.

Malmi–Pihlajamäen
LÄHIÖLIIKUNTA

Kevätkausi 2013 (7.1. alkaen) Huom! Muutokset mahdollisia!
Elämyksiä, yhteishenkeä,
MAANANTAI
BOCCI klo 12.30–13.30
kuntoilua, iloa ja ystäviä!
Pihlajamäen
Nuorisotalo
Liikuntapassilla 20 e /
7.1.–29.4.
(ei
18.2.,
1.4)
kausi. Passin saa käteiTASAPAINOJUMPPA
sellä joko paikan päältä
klo 14.30–15.20
vetäjältä tai Pihlajamäen
Pihlajamäen Kirkko
lähiöasemalta (Liusketie3,
7.1.–22.4. (ei 18.2., 25.3., 1.4)
p. 3104 1010)
VAUHTISÄHLY klo 19–20.30
Lisätietoja: virka-aikaan
maanantai-tiistai, keskiviikko
klo 10-12
Mia p. 3107 1452,
050-5881 069,
mia.kuttner@hel.fi
Mia
Küttner

aikuiset, Hgin Uusi Yhteiskoulu
7.1.–29.4. (ei 18.2., 1.4)
(pulpetit salissa 11.2., 11.–22.3.)
TIISTAI
KIMPPAKÄVELY klo 10

Pihlajamäen Nuorisotalolta,
hidasvauht. omatoimiryhmä
8.1. alk.
KUNTOSALISTARTTI

klo 13–14 eläkeläiset,
Latokartanon Liikuntahalli
8.1.–23.4. (ei 12.-19.2., 5.3)

Kevätretki
ti 16.4.

KÄVELYSAUVOJA
LAINATAAN

Viikin, Pukinmäen
ja Jakomäen
kirjastoista.
PALLOPOJAT2

klo 19.30–21 lapset 14–18v.,
monikultt.
Hietakummun ala–aste
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3.)
LUISTELU
SAUVAKÄVELY
KUNTOSALI
Lisätietoja: Mohamed Daud
klo 15–15.45, Malmin Jäähalli
klo 10 Pihlajamäen Lähiöasemal- klo 11–12 eläkeläiset, Miljan pal- p. 040–6815 817
KUNTOJALKIS
8.1.–23.4. (ei 19.2.)
ta (sauvoja lainaksi)
velutalo. Huom! Ryhmä täynnä.
klo 19–21 monikultt. (nuoret ja
Alkeet osaaville, yli 10 v. Opetel- 9.1.–> (ei 20.2.)
10.1.–25.4.
VENYTYSJUMPPA
aikuiset)
laan yhdessä perusluistelutaitoja, KUNTOLENTIS
klo 19–21 aikuiset, Asukastalo klo 14.30–15.20 Syystien palve- Pukinmäen peruskoulu
kuvioita ja temppuja
KUNTOJUMPPA
Kunto
lukeskus
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3.)
klo 19–20 aikuiset ym., Hgin Uu- 9.1.–24.4.
17.1.–25.4. (ei 21.2.)
Lisätietoja: Said Aden
KUNTOJALKIS
si Yhteiskoulu
p. 0400–857 570
KUNTOFUTIS
8.1.–23.4. [ei 12.2., 12.–19.3. (yo. klo 19.30–21 Maahanmuutt. PERJANTAI
TUOLIJUMPPA
klo 19–21 monikultt. (aikuiset)
miehet, Hesote/Malmi
kirj./pulpetit salissa), ei 19.2.]
KORISTYTÖT
klo 10.30–11 Pihlajamäen kirkko Hesote/Malmi
9.1.–24.4. (ei 20.2.)
klo 19–21 lapset 10–14 v.,
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3., 5.4.)
Lisätietoja: Said Aden p. 0400– (alakautta sisään)
monikultt.
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3.)
Lisätietoja: Bujar p. 040–
857 570
PALLOPOJAT1
Ylä-Malmin peruskoulu
5257 255
TORSTAI
klo 17.00–18.30 lapset 14–18 v.,
8.1.–23.4. (ei 19.2.)
KUNTOSALI
LAUANTAI
monikultt.
Lisätietoja: Mohamed Daud
KUNTOFUTIS
klo 9–10 eläkeläiset, Miljan pal- Ylä-Malmin peruskoulu
p. 040–681 5817
klo 18–19.30 monikultt. (nuoret
11.1.–26.4. (ei 22.2., 29.3.)
velutalo. Huom! Ryhmä täynnä.
KESKIVIIKKO
Lisätietoja: Ahmednur Mohamed ja aikuiset)
10.1.–25.4.
KROPPAA KUNTOON
KUNTOSALI
Pukinmäen peruskoulu
p. 040–9631 240
klo 10–11 eläkeläiset, Miljan palklo 8.30–9.20 eläkeläiset, ym
12.1.–27.4. (ei 23.2., 30.3.)
velutalo
Pihlajamäen nuta 9.1.–24.4.
Lisätietoja: A. Laouari
10.1.–25.4. (ei 21.2.)
(ei 20.2.)
p. 040–5677 699

Ohjelma ja liikuntapaikkojen osoitteet netissä www.hel.fi/liv > Ohjattu liikunta > Lähiöliikunta > Malmi ja Pihlajamäki
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Uutiset

www.pihlajamaki.info

LÄHIÖLEHTI 3/2012

Pihlajamäen lähiöasema:

Kohtaamis- ja tapahtumapaikka

Lähiöaseman
joulun aukioloajat:

PIHLAJAMÄKELÄISILLE

Käytössäsi on kuusi tietokonetta
korvakuulokkeineen, tarvittaessa saat
opastusta tietokoneen käytössä. Monipuoliset ohjelmistot.
Rentoutua voit Shiatsu- hierontatuolissa, joita meillä on kaksi kappaletta.
Meillä on myös kopiointi- ja faksipalvelu pientä maksua vastaan.
Asukkaiden käytössä on viisi ompelukonetta ja saumuri:
Ota omat langat mukaan ja tule ompelemaan. Kysy henkilökunnalta vapaata
ompeluaikaa.
Lähiöaseman voi varata pientä korvausta vastaan ilta- ja viikonloppukäyttöön esim. perhejuhlia tai vaikkapa taloyhtiön kokouksiin. Kysy vapaita
aikoja vahtimestareilta!
Nintendo WII keilapeli ym. kuntoiluohjelmia, karaoke laitteet.

Kuva: Vesa Koskela

Tarjoamme:

Lähiöasema
on kiinni
18.12.2012–
1.1.2013

Kuvat: Vesa Koskela

Tervetuloa tutustumaan!

Café Lähiö on auki tiistaista
perjantaihin – kahvia ja
lämpimäisiä omakustannehintaan
mukavassa seurassa.

VIIKKOOHJELMA
Maanantai

avoinna klo 10–16

Kotilähettiläiden ohjaajana toimii Ritva Borodavkin. Hän on huomannut, että avulle on tarvetta ja monet ihmiset ovat myös kiitollisia saamastaan avusta.
Lähiöaseman hankkeet ”Kotilähettiläät” ja ”kylätalkkarit” tarjoavat
lähialueiden ikäihmisille kaupassakäynti-, ulkoilu- ja kevyttä siivousapua sekä pienimuotoisia kodin korjaus ja asennustöitä.

Oppilastöiden
näyttely
Rauhaisaa Joulua kaikille
Malmilla
toivottaa
Pihlajamäen lähiöaseman väki

Café Lähiö
klo 9-15

JÄLKIVIISAAT

klo 10-11 Tule mukaan keskustemaan
ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista!

Pihliksen Laulu

klo 17-19. Tervetuloa kaikki kevyttä
musiikkia laulamaan!

Tiistai

avoinna klo 10–16

Café Lähiö

klo 9–15
Englannin kielen keskusteluryhmä
klo 11–12 (20.11.12, 27.11.12 ja
4.12.12)

Lasten Atk
klo 12-15

Askartelua

klo 12 - 16: Huovutusta (Mahdollista
myös: kankaanpainanta, lasi- ja posliinmaalaus, korttiaskartelu, tilkkutyöt,
koruaskartely ym.) Materiaalimaksu.
Tervetuloa myös ideoimaan uutta!

Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti liikuntarajoitteisille, vähävaraisille sekä kotihoidon ja sosiaaliviraston asiakkaille.

Keskiviikko

Seniori-ATK

Café Lähiö

Kirjallisuuspiiri

avoinna klo 10–16
klo 9–15

Ruokakurssi

klo 10-11. (Peruutettu toistaiseksi)

NA-pihlis

kokoontuu Raulinkammarin tiloissa klo
18–19.00

Draama-/Improvisaatioryhmä

klo 18-19.30 ajalla 26.9.-12.12,
hinta 60 e Opettajana Tuomas Karisto.
TÄYNNÄ

Torstai

avoinna klo 10–16

Café Lähiö
klo 9–15

klo 9–12. Atk-opetusta seniori-ikäisille,
ei ennakkoilmoittautumista.

Syksyn 2012 piirustus- ja maalauskurssin
oppilastöiden näyttely avoinna 18.12. saakka Malmin
toimintakeskuksessa, Kirkonkyläntie 2.
OHJAAJANA oli taiteilija Piia-Lii Toi-

takeskuksesta ja Pihlajamäen lähiöasevola. Osallistujat olivat Hopealan (P- malta (6 oppilasta).
Haaga) asukastilasta, Malmin toiminKuva: Jarko Orkasalo

klo 13-14 joka kuukauden ensimmäinen torstai. HUOM! Joulukuun 2012
poikkeava kokoontuminen jo keskiviikkona 5.12!

Kitaransoiton jatkoryhmä
klo 18–20

Perjantai

avoinna klo 10–15
Café Lähiö
klo 9–15

Bingo

klo 12–13

Kuvataidekerho
klo 13–15

Seuraa Pihlajamäen kotisivuja www.pihlajamaki.info

Tätä mieltä

www.MaTaPuPu.fi Joululehti

Korotetusta kiinteistöverosta
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion 28.11. Kaupunginvaltuusto päätti määrätä
vuoden 2013 kiinteistöveroprosentiksi 0,80, vakituisten
asuinrakennusten veroprosentiksi 0,32 ja rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi 1,80. Samalla

kaupunginvaltuusto päätti,
että sellaiseen rakentamattomaan yhteen rakennuspaikkaan, joka rajoittuu saman
omistajan omistamaan rakennuspaikkaan, jolla sijaitsee omistajan omassa vakituisessa käytössä oleva asuinrakennus, ei sovelleta edellä
mainittua korotettua vero-

prosenttia.
Nyt maan hallitus on esittänyt, että tästä rakentamattoman tontin kiinteistöverohelpotuksesta luovuttaisiin,
ja tonttia verotettaisiin rankimman jälkeen. Yhdistämällä tontit voi korotetusta
verosta päästä eroon. Tonttien yhdistäminen kannattaa

käynnistää heti, kun on täysi varmuus siitä, että hallitus
todella aikoo toteuttaa maamittareita työllistävän ehdotuksensa.
Kauko Koskinen
kaupunginvaltuutettu
Kokoomus – Helsinki
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Malmilla tapahtuu
IHME ensi vuonna
π Millainen on malmilainen identiteetti? Kuinka nostaa AlaMalmin puisto Malmin sydämeksi, yhteiseksi kohtauspaikaksi ja tapahtumien näyttämöksi?
Malmi on Malmi-Seuran aloitteesta valittu mukaan vuoden
2013 Ihme-festivaaliin. Olemme osa tunnustetun taiteilijan
Miroslaw Balkan teosta huhtikuussa 2013 seitsemän muun
kaupunginosan kanssa.
Teoksessa kerromme viestin lippuviittomin Malmilla, jonka jälkeen ohjelma jatkuu keskustelulla Arabiassa ja lopuksi kansanjuhlan merkeissä Ala-Malmin puistossa. Lippuviittomien harjoitukset alkavat tammikuussa, nyt voit ilmoittautua osallistujaksi (malmiseura@gmail.com). Lippuviittomien
opiskelu on jo sinänsä mielenkiintoinen talvinen hupi, puhumattakaan huhtikuisista tapahtumista!
Maria Laurila

Jaani jatkaa Mosassa

π Tapanila-Seura valitsi viime viikolla uuden johtokunnan,

jossa puheenjohtajana jatkaa Jaani Räty.
Muita johtokunnan jäseniä ovat Katri Nikkanen, Päivi Koivumaanaho, Marita Ruoho, Leena Kinnunen, Elias Krohn,
Eira Ormio, Aulikki Asp, Silja Lepistö ja Merja Töyräs. Aulikki, Silja ja Merja ovat uusia johtokunnassa.
Kokouksessa oli läsnä kolmisenkymmentä henkilöä. Seuran
toimintasuunnitelmaan lisättiin erityishuomion kohteiksi Kanervatien alueen katusuunnitelmat ja Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu.

TL

Ilkka Uotilan Puistola-Seuran
paimennukselle jatkoa
Tänne käyttämättömälle
piha-alueelle mahtuisi
parakkirakennus
Korttelituvan ja alueen
toimijoiden käyttöön.

Siltamäki-Suutarila-Seura ry
Pertti Svensson:

Siltamäen Korttelitupa yhä
vailla omia tiloja
Idea Siltamäen Korttelituvasta syntyi ylipormestarin
asukasillassa vuonna 2006.
Kumppanuussopimus allekirjoitettiin seuraavana syksynä. Tavoitteena oli kaupungin ja alueen vapaaehtoisten yhteistyöllä pitää yllä ikäihmisten tarvitsemaa
toimintaa kuten liikuntaa,
muisti- ja kirjallisuuspiirejä,
tietoiskuja, atk-taitojen opettelua, vapaata seurustelua ja
tuttujen tapaamista.
Sovittiin, että Siltamäen
päiväkoti antaa tilat käyttöön veloituksetta, koska
Korttelituvan toiminta tukee suoraan sosiaaliviraston
työtä.

Vesivahinko
vei tilat

Keväällä 2011 todettiin, että päiväkodin tehokkuus ei
täytä yksikön normeja. Kesän kynnyksellä päiväkodin
keittiössä sattui vesivahinko
ja väliaikainen keittiö haluttiin sijoittaa Korttelituvan tiloihin. Kumppanuussopimus
sanottiin irti.
Alueella kerättiin nopeasti lähes 2000 nimen adressi
Korttelituvan säilyttämiseksi. Sosiaaliviraston johtava

asiantuntija ilmoitti julkisesti, että irtisanominen on väliaikainen ja päättyy, kun keittiön vesivahinko on korjattu.
Keittiö saatiin kuntoon
loppuvuonna 2011. Keväällä 2012 Sosiaalivirasto ilmoitti sopineensa Korttelituvan paluusta Siltamäen päiväkotiin. Sitten saimme tietää, että päiväkoti tarvitseekin tilan omaan käyttöönsä.
Vetosimme asiassa sosiaalilautakuntaan, joka pitää
erittäin tärkeänä Korttelituvassa järjestettyä ikäihmisten toimintaa. Keskustelimme aiheesta lokakuun loppupuolella kaupunginjohtajan
kanssa. Marraskuun lopulla
pyysimme häneltä audienssia
asian tiimoilta, mutta vastausta ei ole saatu.

Uusia tiloja
toivotaan yhä

Kaikki kaupungin viranomais- ja luottamushenkilötahot ylistävät puheissaan korttelitupatoiminnan
ja vapaaehtoistyön tärkeyttä ja merkitystä, mutta käytännön tasolle resurssit eivät
tunnu riittävän.
Malmin seurakunta on ystävällisesti tarjonnut toimin-

tatilan Siltamäen seurakuntakodilla kahdesti viikossa.
Ehdotimme vesivahingon
aikaan, että kaupunki pystyttäisi päiväkodin pihaan parakin, jossa ikäihmiset ja muutkin toimijat voisivat kokoontua. Vasta syksyllä 2012 virasto lupasi selvittää parakin
pystyttämismahdollisuuden.
Olemme esittäneet myös, että kaupunki ostaisi tai vuokraisi Siltamäen ostoskeskuksessa tyhjillään olevan ravintolatilan Korttelituvan ja alueen asukastoiminnan käyttöön. Vastaus oli, että kaupunki ei osta uusia tiloja eikä maksa tiloista vuokraa
yli kaupungin määrittelemän
hinnan. Näin vuokraus ei ole
onnistunut.
Olemme nyt kohta kaksi vuotta puhuneet ja kirjoittaneet kaupungin eri päätöksentekijätahojen kanssa. Aikaa on kulunut, mutta mitään ratkaisua ei tunnu syntyvän. Tietääksemme kaupunginhallitus käsittelee asiaa helmikuussa. Saa nähdä,
mitä uusi vuosi tuo tullessaan.
Hyvää Joulua ja Uuden
Vuoden odotusta!

π Puistola-Seuran syyskokous valitsi Ilkka Uotilan jatkamaan seuran puheenjohtajana. Syntyperäiselle puistolalaiselle Uotilalle ensi vuosi on kahdeksas puheenjohtajavuosi kaupunginosayhdistyksen peräsimessä.
Syyskokous valitsi myös kolme uutta jäsentä hallitukseen
eronneiden ja erovuoroisten tilalle. He ovat Leena Iisalo, Heimo Laaksonen ja Sinikka Vepsä. Entisistä hallituksessa jatkavat Ilkka Uotilan lisäksi Terttu Heinonen, Juhani Piilonen,
Seppo Laaksonen, Kristina Ahlström, Kari Koponen, Pentti Lahti, Anna-Riitta Piilonen, Torsti Paijola, Seppo Posti ja
Vesa Vähätalo.
Kokouksen yhteydessä ollut asukastilaisuus kokosi mukavasti puistolalaisia paikalle. Keskeisenä aiheena oli luonnonsuojelusuunnitelman läpikäyminen Puistolan näkökulmasta.
HL

Te ija Lopon e n

HAETAAN LEHTIEN
JA MAINOSTEN JAKAJIA
Haetaan reippaita ja tunnollisia tänä vuonna vähintään 14 vuotta
täyttäviä nuoria sekä ajokortin ja auton omaavia aikuisia
lehtien ja mainosten jakajiksi.
Soita ja kysyy lisää puh. 09 561 56 400
tai tutustu ja täytä hakemus www.lisaduuni.fi

Helsingin Jakelu-Expert Oy
www.hjex.fi
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Urheilu

Koululaisten liikuntakerho
toiminut Erällä 25 vuotta
Tapanilan Erällä on usein ollut tapana olla lähes
80-vuotisen toimintansa aikana eturivissä
luomassa jotakin uutta. Yksi esimerkki on eka- ja
tokaluokkalaisten koululaisten liikuntakerho, joka
on toiminut jo 25 vuotta.
π

Idean isä on edesmennyt Erän
suuruuden luoja Leo Jokela, joka tukijoukkoineen perusti kerhon helpottamaan vanhempien huolta lasten iltapäivien sujumisesta koulun jälkeen.
Silloin syntynyt koululaisten liikuntapäiväkerho oli ensimmäinen laatuaan Suomessa ja Pohjoismaissa.
Tähän päivään mennessä Erän liikuntapäiväkerhon on kokenut reippaasti yli 1000 lasta. Toisen polven
kerholaisiakin vilistää jo Erän mäellä.
Kerhon päällikkö Tuomo Tammivuorella on 18 vuoden kokemus
koululaisten ohjatusta liikuttamisesta Urheilukeskuksen suojissa.
– Kun olin joulukuun ensimmäisenä Tapanilan koulun 106-vuotisjuhlissa, niin siellä lähes kaikki lapset
olivat tuttuja, nauraa Tuomo Tammivuori.
Erän liikuntapäiväkerho tarjoaa liikunnallisesti aktiivisen ja turvallisen
iltapäivän liikuntakasvatuksellisin
menetelmin. Painopisteenä on lapsen
henkisen ja fyysisen kasvun tukeminen ja kokonaisvaltainen kehitys yhteistyössä kodin ja koulun kanssa.
– Lapset liikkuvat päivittäin ohjatusti Urheilukeskuksen monipuolisissa tiloissa koulutettujen ohjaajien
toimesta. Lapsilla on mahdollisuus

Toisen polven
kerholaisiakin vilistää
jo Erän mäellä.

H e i mo Laakson e n

Tuomo Tammivuori
Urheilukeskuksen
kiipeilyseinällä. Hän on ylpeä
18 vuoden työmaastaan
koululaisten liikuntakerhon
vetäjänä.

askarteluun, leivontaan, läksyjen tekoon ja omaehtoiseen liikuntaan ja
päivän aikana tarjoillaan välipala,
kertoo Tammivuori.
Nykyään Erän liikuntakerho on perusopetuslain alaista lakisääteistä toimintaa, joka tekee yhteistyötä kaupungin opetusviraston kanssa. Kerhossa on 40 koululaista.
Tuomon lisäksi lapsia kaitsee kaksi
liikunnanohjaajaa ja puolipäiväinen
Erän Nuorisotalon työntekijä. Tammivuori on myös iloinen tulevista liikunnanohjaajista, joita yhteistyökumppani oppilaitokset kouluttavat
liikuntakerhossa.
– Meillä on hyvää yhteistyötä Kisakallion, Vierumäen, Pajulahden ja
Metropolin kanssa. Heidän opiskelijansa vahvistavat mukavasti toimintaamme, kiittelee Tammivuori.
Liikuntakerhon 25-vuotista taivalta muistellaan ensi vuoden elokuussa Tapanilan Erän viettäessä 80-vuotisjuhliaan.
Haku Erän koululaisten liikuntakerhoon kaudelle 2013–2014 käynnistyy kouluun ilmoittautumisten yhteydessä. Lisätietoja toiminnasta saa
koulutulokkaiden vanhempainilloissa tammikuussa 2013.
Heimo Laaksonen

MPS:n Store palvelee
jäseniä ja faneja
π Malmin Palloseura loikkasi seurakehityksessä

uudelle, jopa kansainväliselle tasolle, perustamalla
syksyllä Lyhtytien toimistoonsa MPS Store varusteja fanitarvikekaupan. Palvelukykyä parantaa myös
se, että seura hoitaa nyt logojen, pelinumeroiden ja
varusteiden sponsoripainatukset itse.
– MPS Storen avulla entisaikojen pitkät toimitusajat jäävät historiaan. Nyt saamme myös kesken pelikautta vaikkapa uuden pelaajan varusteasiat hoidettua nopeasti ja kilpailukykyisesti kuntoon, iloitsee MPS:n toiminnanjohtaja Sami Koskinen.

Lokakuussa avattu MPS Store on siisti ja ilmeikäs kauppa täynnä
pelaajavarusteita ja fanituotteita.

MPS Store mahdollistaa jäsenille edullisen ja laadukkaan varustemalliston. Samalla paranee seuran yhtenäisyys, kun kaikki varusteet hoituvat keskitetysti omasta kaupasta. Sami Koskinen korostaa
myös, että siisti myymälä palvelee myös mainiona tilana järjestää tilaisuuksia yhteistyökumppaneille, si-

dosryhmille ja toimihenkilöille.
– Suurin tavoite on palvella jäsenistöä parhaalla tavalla, kiteyttää ”kauppiaan roolinkin” saanut Sami
Koskinen.
Pelaajien ja jäsenten lisäksi MPS Store palvelee
myös seuran faneja. Myymälästä löytyy kannatustuotteita, muun muassa huppareita, huiveja, pipoja,
lippuja ja kengännauhoja. Nykymenon mukaisesti
MPS Store toimii myös verkossa. Osoitteesta mpskauppa.com löytyvät tuotteet ja tilauksen voi tehdä sähköisesti.
Kaupan avaamisen lisäksi Koskinen on mielissään seuran tekemästä kolmivuotisesta yhteistyösopimuksesta Helsingin Osuuspankin kanssa. Kaikkien MPS:n alle 15-vuotiaiden pelipaitoihin on tulossa pankin logo.
Heimo Laaksonen
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Juha Saukkonen,
MPS:n uusi malmilaispiiska
π Malmin Palloseuran
miesten edustusjoukkue on
tulevalla kaudella vahvasti malmilainen aina valmentajaansa myöden. Joukkueen
uusi valmentaja Juha Saukkonen on pesunkestävä malmilainen futismies.
Saukkosella on taskussaan
A-valmentajan tutkinto. Viime
vuosina hän on ollut vahvasti
mukana Klubi 04:n toiminnassa general managerina. Sitä
ennen hän antoi vahvan näytön luotsaamisestaan Malmin
Ponnistajien kanssa. Saukkonen nosti joukkueen aina Kakkoseen asti, josta paljolti huono onni pudotti joukkueen.
Samalla päättyi malmilaisvalmentajan valmentajataival.
– Tämä on hieno homma.
Sama se on mitä valmentaa,
kun siinä on edessä vain sana Malmi, tuumii Saukkonen
uudesta mutta tutusta pestistään.
Marraskuussa MPS:n valmennusvastuun vastaanottanut kunnianhimoinen Saukkonen ei suoraan sano, mutta rivien välistä voi lukea nousun
olevan päämääränä.
– Joukkuehan pelasi menneellä kaudella hienosti sarjassa kolmanneksi, ei siinä
montaa sijaa tarvitse paran-

nella, pyörittää Markkinatien
käskyttäjä hymyillen.
Valmentaja Saukkonen on
tyytyväinen ensikokemuksiinsa keltapaitojen kanssa. Harjoituksissa on ollut 27 pelaajaa, ja meno on ollut hyvää.
– Meillä on hyvä koostumus,
nuoria ja vanhempia pelaajia
sopivassa suhteessa, kiittelee
Juha Saukkonen.
Heimo
Laaksonen

Mosahallin lehterit täyttyivät kuin liigapeleissä säbäjunnujen viiletteäessä kentällä.

Salibandy

Mosahalli pullisteli
Juha Saukkonen, ennen
usein MPS:n peleissä
katsojana, ensi kaudella
valmentajana.

Jalkapallo Kolmonen

MPS ja PuiU kohtaavat
kovassa lohko 1:ssä
π Alustava jalkapallon Kol-

mosen ensi kesän lohkojako
on mielenkiintoinen. Kuuden
vuoden tauon jälkeen Malmin
Palloseura ja Puistolan Urheilijat kohtaavat toisensa asiantuntijoiden kovaksi arvioimassa lohko 1:ssä. Viimeksi keltapaidat ja valkopaidat kohtasivat toisensa sarjaporrasta
ylempänä Kakkosessa. Tuolloin voitot menivät tasan.
MPS:n ja PuiU:n lisäksi ykköslohkossa ottelevat AC
Vantaa, EIF/Akademi, FC Espoo/Akatemia, FC HIK, Honka/3, KyIF, Lopa, MaKu, SAPA
ja Spartak. Etukäteisarvioiden
mukaan lohkossa on ainakin
kaksi kolme joukkuetta, joiden
tavoitteena on nousta sarjaporrasta ylemmäs.
Lisäksi venäläistaustaiset
MaKu ja Spartak ovat tunnetusti vaikeasti voitettavia. Lu-

vassa on mielenkiintoinen
kausi, jonka suolana kaksi
nähdään paikallisderbyä.
Upean loppukirin menneellä kaudella ottanut MPS/Atletico Malmi on sijoitettu lohkoon 3. Vastustajina ovat Allianssi Vantaa, FC Kontu/2, FC
Viikingit ed/2, HerTo, HyPS, Lahen Pojat JS, Nopsa, PK-35/
VJS, Reipas, RiPS ja Stars. Helpolla eivät pääse Malmin ticotkaan. Lohkon kolme lahtelaisjoukkuetta ovat kovia kantoja
ja Hyvinkää ja Riihimäki ovat
joka vuosi tosissaan tavoittelemassa kärkipaikkoja.
Pieniä muutoksi saattaa vielä lohkojen koostumuksiin tulla joukkueiden ilmoittautumisten vahvistuttua heti vuoden
vaihteen jälkeen.
Heimo
Laaksonen

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

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

Itsenäisyyspäivänä
π Tapanilan Erän salibandytoiminnan
voima ja laajuus tuntui ja näkyi Itsenäisyyspäivänä Urheilukeskuksen Mosahallissa. 500 Erän salibandykoululaista
ja heidän vanhempansa saivat Mosahallin pullistelemaan neljän tunnin aikana.
Osallistujia oli yli 1000.
Salibandykoulujen syksyn päätöstapahtumassa juniorit ottelivat kaksi peliä. Välipaloina tulevaisuuden toivot
saivat oppia Erän miesten liigapelaajilta sekä valmentajilta. Monelle oli mieluista mitata tutkalla laukaisuvoimaa.
Alle 10-vuotiaiden ykkönen oli Nicklas Lindholm, joka tykitti reikäpallolle nopeutta 88 km/h. 10–14-vuotiaiden
paras oli Santeri Sederlund 121 km/h,
ja yli 15-vuotiaiden kovin laukaisija oli
Jaan Tuominen 123 km/h.
Rennommasta menosta vastasi naisten liigapelaaja Minttu Broström, jota

työllisti kasvomaalausten teko salibandyjunnuille. Ruumiin ravintoa hoidettiin Erätauko-kahvilan glögi- ja tuore
pulla tarjoilulla.
Salibandyn MM-kisojen liigatauko mahdollisti Erän liigapelaajien paikalla olon juniorien keskipisteenä. Liigassa Erällä on takanaan kahden ottelun voittoputki. Erän seuraava liigakoitos on ensi lauantaina Kooveeta vastaan
Tampereella. Seuraava kotiottelu Mosahallissa on ensi vuoden puolella 5.1. klo
17.00 Happeeta. Erä on nyt liigassa 8.
Pisteitä on karttunut 11.
Heimo Laaksonen

Itsenäisyyspäivän salibandyhumua
ei haitannut vaikka peliliivikin
oli vähän reippaan kokoinen. Oli
kivaa!
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Joulu-uutiset

MaTaPuPu Joululehti

Joululahjoihin varatut rahamme osoitamme v. 2012
Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluihin ja syöpätutkimukseen.

JOULUKAHVIT
tiistaina 18.12.

Verhoiluliike Fiini stulari
kiittää asiakkaitaan
tästä vuodesta ja
toivottaa kaikille oikein
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Toivotamme kaikille asiakkaillemme

Rauhaisaa Joulua ja
Onnekasta Uutta Vuotta 2013
35 vuotta huoltamopalvelua

Teboil Malmi, N.Kärki Oy,
huoltaa autoja ja ihmisiä
www.teboil.ﬁ

Kiittäen hyvästä yhteistyöstä
jäseniämme ja
yhteistyökumppaneita
Toivotamme Hyvää Joulua ja
Onnea alkavalle vuodelle 2013
Tapanilan Kotien Puolesta ry

2013

Puistolan Pizzapalvelu

Puistolantori 1 Hki 76, puh. 09-3893636
www.pizzapalvelu.net
ma-to 10-21, pe 10-22, la 12 - 22, su 12-21

Iloista joulua ja
Onnekasta
Uutta vuotta 2013

Helenan Salonki
Hyvää Joulua
ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Toivottaa Plaza Mocca kahvilan väki

Verhoiluliike Fiini stulari

Johanna Hokkanen 044 7136114
WFSIPJMVMJJLFlJOJTUVMBSJ!HNBJMDPN
WFSIPJMVMJJLFlJOJTUVMBSJOFUUJTJWVPSH

Laulurastaantie 9
puh. 09-3855 297

Rauhallista
Joulua ja
Onnekasta
Uutta Vuotta
2013

Puh. 09-2227786
Ylä-Malmin tori 3 Hki 70

Jäsenet ja fanit,
kiitos tästä vuodesta.
Nautinnollista Joulua,
ja menestyksellistä
Uutta Vuotta!

12.12.2012

Tilitoimisto Datamedia-tilit Oy
Malminkaari 23 B
00700 Helsinki
Puh. 09-3508 320
Fax. 09-3508 3232

Toivotamme
asiakkaillemme
Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta

Helsingin
Moottoripyöräilijäkerho
HMPK ry

Toivottaa
Rauhallista Joulua ja
Hyviä ajokilometrejä
vuodelle 2013

Hyvää Joulua
ja
UUSI ILME
Vuodelle 2013

Toivottaa Ergadesign.ﬁ
Erkki Kauppinen

www.MaTaPuPu.fi Joululehti 12.12.2012
MaTaPuPu Joululehti 12.12.2012
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Toivotamme jäsenille ja
yhteistyökumppaneillemme
RAUHALLISTA JOULUA JA
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2013
Pukinmäki-seura
Bocksbacka-sällskapet ry
Johtokunta

Malmin kirkko toimi yhtenä
lahjojen keräyspisteenä.

Kampaamo-Parturi Pirjo Löser
3858 375 tai
040 831 9626
Vilppulantie 26, ALA-MALMI, (käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna ark. 9-18, ke suljettu, la 9-14
Asiakasparkki nro 13 (parkkipaikalla). Bussit 74/77a/577
888.kaNpaaNo-loser.l

Kiitos menneestä vuodesta
ja Onnellista Uutta Vuotta 2013

Vihertalo
Lintumäki Oy

Kirkonkyläntie 6, 00700 Helsinki
Puh. 09-385 5350

Joululahjoilla hyvää mieltä
Joululahjojen saaminen on ihanaa, mutta myös antaja saa itselleen
usein aivan uskomattoman hyvän mielen.
π Tätä antamisen iloa on koettu täysin vieraitakin ihmisiä kohtaan niin,
että Malmin seurakunnan toivottiin
järjestävän lahjakeräyksen vähävaraisten perheiden lapsille.
Tänä vuonna tuo lahjakeräys toteutetaan toista kertaa. Halukkaat
ovat saaneet hakea seurakunnasta

lasten esittämiä lahjatoiveita. Diakoniatyötekijöiden valitsemien perheiden lasten esittämät lahjatoiveet
saavat olla korkeintaan 40 euron arvoisia. Valtaosan lahjatoiveista täyttävät yksittäiset henkilöt, mutta mukana on myös joitakin yhdistyksiä.
Esimerkiksi LC Malmittaret halusi

jo toista kertaa käyttää hyväntekeväisyyteen keräämiään varoja kahdentoista vähävaraisen perheen lapsen lahjoihin.
Diakonit toimittavat keräyspisteisiin viedyt lahjat perille perheisiin hyvissä ajoin ennen jouluaattoa.
Teija Loponen

Lasten silmät loistivat

Suutarilan tonttupolulla
Joulupukin luo kiemurteli koko
Tonttupolkupäivän jono.
H e le na Päätalo

Asiakkaamme, kiitos kuluneesta
vuodesta ja oikein antoisaa
Joulun Aikaa!

Joulupukin luo oli jännä päästä kertomaan
toiveitaan.

π Pukin kanssa haluttiin
päästä yhteiskuvaan ja kuiskimaan lahjatoiveita joulupukin
korvaan. Iloisena yllätyksenä
sai sen jälkeen mukaansa pienen yllätyspussin. Näitä lahjapusseja oli talkoovoimin koottu melkoinen määrä.
Tonttupolulla saattoi vanhaan tapaan päästä poniajelulle, osallistua kuusenkoristeluun sekä ihailla valaistua tähtitornirakennusta ja kaunista
jouluseimeä.
Lisäksi tarjolla oli piparin
maistelua, puuroa, kahvia ja
tietenkin tonttulan hyörinää
täynnä oleva posti.
Jotta kaikki toimi sujuvasti,
oli tänäkin vuonna mukana tusinan verran toteuttajia: Korret
kekoon, Leikkipuisto Linnunrata, Siltamäen leijonat, Martat ja Omakotiyhdistys, Malmin seurakunta, MLL Tapaninkylä, päiväkoti Pentinkul-

ma, partiolaiset, SDP:n paikallisyhdistys ja Siltamäki-Suutarila-Seura.
Tukijoita tapahtumalla oli
parikymmentä kaupungilta ja
liike-elämästä, näin tapahtuma
saatiin pidettyä lapsille maksuttomana. Vastaavaa mahtavaa jouluhenkistä, paljon ohjelmaa sisältävää ja ilmaista tapahtumaa ei Helsingistä taida
toista löytyä.
– Linnunradan leikkipuistossa raikuneesta musiikista vastasi tällä kertaa Vantaan seudun steinerkoulun orkesteri ja
kuoro Soiva Satakieli sekä Aho
Sisters, kertoo tapahtumaa seuraamassa ollut Helena Päätalo.
Joulukuun alussa toteutettu
Tonttupolku on jo muodostunut perinteeksi, johon tullaan
paljon kauempaakin kuin vain
Siltamäki-Suutarila-alueelta.
Teija Loponen
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Uutiset

Johan na Hokkan e n

Kirjasto valmistuu aikanaan
π Tapanila

Moni odottaa Mosan kirjaston
aukeamista innolla, etenkin kun
julkisivu alkaa olla valmis ja seinässä jo lukeekin kirjasto.
– Avaamisaikatauluun vaikuttavat monet erilaiset tekijät ja siksi varmaa avajaispäivää on vielä
vaikea sanoa. Viimeistään viikolla
seitsemän, eli helmikuussa, pääs-

tään palvelemaan asiakkaita, lupaa
kirjaston johtaja Tarja Vuorinne.
Kirjaston mennessä remonttiin
pidettiin erilaisia suunnittelukilpailuja alueen koululaisille, nuorille
ja päiväkotilapsille ja näitä tuloksia uudessa kirjastossa tullaan hyödyntämään.
Lasten nurkan maton väritys on
lasten ideoimaa, samoin nuorten
osaston ikkunaseinälle ja väliverhoon tulee nuorten ideoimia kuvituksia, kertoo Vuorinne.

Tapanilan kirjasto sijaitsee
Tapanilan urheilukeskuksen
yhteydessä. Laajennetun
rakennuksen päätyseinässä on
jo kirjaston logo ja teksti.

Kirjastoista
käytännön oppia
Koillisen kirjastot ovat aikamoisia tietotekniikan
opinahjoja ensi keväänä.  
Osallistuminen kirjaston järjestämiin opastuksiin
on maksutonta, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Sen voi tehdä paikan päällä
kirjastossa, puhelimitse tai
internetin kautta osoitteessa www.helmet.fi. Ilmoittautumisaika on jo käynnissä.

Teija Loponen

Puustellinmetsässä

on nyt muistokivi
Kuvat An nag r eta Si pi lä

Tietotekniikkaopastusta tullaan antamaan Malmin, Viikin,
Pukinmäen, Tapanilan,
Suutarilan, Tapulikaupungin, Puistolan ja Jakomäen kirjastoissa, joissa tarjotaan opastusta tietokoneen, internetin ja erilaisten ohjelmien käytössä.
Malmin kirjastossa on
tarjolla Internetin käytön alkeet 29.1. klo 13–14 ja
26.2. klo 18–19. Kaunokirjallisuus verkossa on käsittelyssä 5.2. klo 18–19,
5.3. klo 17–18, 19.3.
klo 13–14 ja 2.4. klo 13–
14. Sosiaalisen median
perusteet -kurssi toteutetaan 12.2. klo 13–14
ja 12.3. klo 17–18.
Viikin kirjastossa pidetään kuvankäsittelykursseja, ja niistä voi osallistua
vain yhdelle, tai vaikka kaikkiin. Kuvat kamerasta tietokoneelle -kurssi pidetään 30.1. klo 17–19, kuvankäsittelyn alkeet Photoshop Elements ja Pixlr 6.2.
klo 17–19 ja kuvien skannaus on vuorossa 13.2. klo
17–19. Internetin käytön
alkeet -ryhmä kokoontuu
kaksi kertaa, keskiviikkoina 6.3. ja 13.3. klo 13–15.
Henkilökohtaista opastusta saa kaikissa kirjastoissa varaamalla ajan opastukseen, jossa keskitytään juuri niihin asioihin, joissa tarvitsee apua. Henkilökohtaiseen opastukseen voi
mennä oman kannettavan
tietokoneen kanssa tai käyttää kirjaston tietokoneita.
Teija Loponen

Puustellinmetsässä teloitettujen työmiesten muistokiven paljastustilaisuuteen osallistui viitisenkymmentä lähistön asukasta.

π Tapulikaupunki

Sotien jälkeen paikalliset työväenjärjestöt ryhtyivät kokoontumaan vuosittain 17. toukokuuta Tapanilan torille ja marssimaan
siitä kohti Puustellinmetsää. Syynä marssiin ja sen päätepisteeseen
oli reilut 94 vuotta sitten tapahtunut murhenäytelmä. Malmin Suojeluskunnan sotilaat olivat poimineet
Tapanilan asemalta 7–9 työmiestä
ilmeisesti sattumanvaraisesti ja vieneet heidät Puustellinmetsään teloitettaviksi ilman kuulusteluja tai oikeudenkäyntiä.
Ajan hengen mukaisesti muistomerkkiä ei vainajille saanut teloituspaikalle laittaa, mutta myöhem-

Vaatimattomaan
kiveen on kiinnitetty
kyltti, joka kertoo
paikan merkityksestä.
min uhrien ruumiit siirrettiin Malmin hautausmaalle. Sinne muistomerkkikin pystytettiin.
Lähistön naapurit ja vainajien omaiset eivät tapahtumaa ole
unohtaneet ja viime kesänä poisnukkuneen Liisa Nordmanin uurastuksella muistokivi saatiin vih-

doin myös Puustellinmetsään. Vaatimattomaan kiveen on kiinnitetty kyltti, joka kertoo paikan merkityksestä.
Muistokivi paljastettiin lokakuun
lopulla. Paikalla oli noin viitisenkymmentä henkeä, joille vanhaa
tapahtumaa valaisi puheessaan tapanilalainen Martti Pöysälä.

Muistokivi sijaitsee keskellä
metsää. Paikalle löytää pururadan
jumppatelineiden luota, josta viitta
osoittaa suunnan kivelle. Pieni polkukin sinne vie, mutta nyt lumen
tultua sitä ei ehkä huomaa, kertoo
tilaisuudessa paikalla itsekin ollut
Marja Nurmi.
Teija Loponen

www.MaTaPuPu.fi Joululehti
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Vauhtia, riemua ja
elämäniloa pursuava Satin Circus
työstää parhaillaan
ensilevyään.

Apocalyptican lämppärinä toiminut

Satin Circus on

iloisen popin lähettiläs
Tapanilassa lapsuutensa ja nuoruutensa asunut Paul Uotila on yksi neljästä
iloista popmusiikkia värikkäällä ja energisellä tavalla esittävän Satin Circuksen
jäsenestä. Parhaillaan bändi työstää ensimmäistä levyään.
π

Nelikko haluaa välittää iloa ja väriä kuulijoidensa elämään. Iloisuus huokuu
Satin Circuksen sävellyksistä, sanoituksista ja esiintymisestä, värit taas riehuvat poikabändin pukeutumisessa.
Bändi sai alkunsa vuonna
2010, jolloin neljä kaverusta päättivät ryhtyä tekemään
musiikkia yhdessä, koska
musiikkimaku oli pitkälti samanlainen. Aiemmin kaikki olivat jo olleet tahoillaan
mukana erilaisissa bändeissä ja osa heistä oli esiintynyt
myös samassa musikaalissa.
Bändin nimi, Satin Circus,
syntyi tyynysodasta.
– Nimesimme kerran tyynysotaa leikkiessämme sen
Satin Circukseksi. Sitten kun
pohdime nimeä bändille tuumimme, että Satin Circushan
olisi hyvä. Se on uniikki, ehkä vähän ärsyttäväkin ja jää
siten hyvin mieleen, Paul Uotila kertoo.

”Olen oppinut,
että joulussa on
tärkeintä sen
odotus ja siihen
valmistautuminen.
Itse joululta
odotetaan usein
liikaa, pitäisi oppia
nauttimaan sen
odottamisesta”,
pohtii Impivaaran
päiväkotia ja
Staffansbyn
lågstadieskolaa
lapsena käynyt Paul.

Keikkoja porukalla on jo
mukavasti ollutkin ja bändi on päässyt esiintymään
muun muassa Apocalyptican lämppärinä Porvoon festareilla. Satin Circus on tunnetumpi suomenruotsalaisissa piireissa, vaikka kappaleet
ovat englanninkielisiä.
– Se, että oma musamme
on iloista poppia, ei mielestämme estä esittämästä sitä
missä vain. Lähtisimme Tuska-festareillekin, jos kutsuttaisiin, Paul virnistää.
Parhaillaan työn alla oleva levy työllistää nyt nelikon
niin täysipäiväisesti, että keikoille ei jää aikaa. Kappaleet
tehdään kaikki itse, mutta
apuna on nimekäs biisintekijä Patric Sarin.
Paul kertoo, että Sonyn
kanssa on jo sovittu, että levyn valmistuttua sitä yritetään levittää Saksaan ja
Ruotsiin. Iloinen popmusa
sopii kaikkialle.

– Kristian, Axel, Olli ja minä olemme kaikki tasavertaisia jäseniä bändissä. Kaikki biisit tehdään yhdessä, tosin yleensä pareittain, koska
niin se toimii parhaiten. Kun
kaikki tehdään yhdessä, ajatellaan bändin ja biisin parasta, ei itseään. Ja teostotuototkin on sitten helppo
jakaa tasan neljään osaan,
Paul myhäilee.
Laulujen aiheet ovat samoja kuin muillakin esiintyjillä; rakkaus, kaipuu ja unelmointi, mutta iloisuudella
väritettyjä.
Satin Circuksessa kaikki
laulavat, vaikka lied-laulaja
onkin erikseen.
Vähän sellaista Beach Boys
-meininkiä.
Unelmat ovat tärkeitä sanoituksissa, mutta myös elämässä.
Satin Circus unelmoi tietysti kansainvälisille mark-

kinoille pääsystä. Mikä olisikaan sen upeampaa, kuin
esiintyä Wembleyn stadionilla!
Paul tuumii, että paras joululahja olisi eurooppalainen
manageri. Suomessa sellaista
ei tarvita, mutta maailmalle
ei ilman manageria pääse.
– Eihän Amerikassa yhtyeen jäsen edes voisi ottaa yhteyttä mihinkään, ne hommat kuuluvat managereille.
Musiikki on kaikille bändin
jäsenille tärkeää ja kaikki sitä myös opiskelevat. Kristian, Axel ja Paul ovat Pop &
Jazz konservatoriossa, Olli Metropolian ammattikorkeakoulussa.
– Koulussa suhtaudutaan
tosi joustavasti tähän levyntekoon ja vaikka biisien teko
hidastaa opiskelua, se toisaalta täydentää sitä. Ja saahan valmiista levystä hienon
opinnäytetyön, asioista aina

positiivisen puolen löytävä
Paul tuumii.
Lapsena Paul kävi pianotunneilla, mutta soittaminen
vei mukanaan vasta 16-vuotiaana, jolloin hän omasta
halustaan ryhtyi soittamaan
sähköbassoa.
– Tai no, kaikki muut soittimet oli jo varattu ja minulle
jäi sähköbasso. Soitan lisäksi kontrabassoa ja teemme
tällä samalla bändillä myös
akustisia keikkoja, Paul paljastaa.
Popmusiikki-innostus on
peruja lapsuudesta, jolloin
radio soi aina taustalla ja
popmusa imeytyi takaraivoon.
– Ellen opiskelisi musiikkia, saattaisin lukea historiaa, ihmiskunnan vaiheet
ovat tosi kiinnostavia.
Teija
Loponen

Katso myös: www.facebook.com/satincircus
ja http://satincircus.blogspot.fi/
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Menot

Tuhannet kynttilät palamaan
Malmin hautausmaalla käy jouluaattona jopa yli 10  000 ihmistä sytyttämässä kynttilän poismenneelle läheiselleen. Tavallista suurempiin kävijämääriin varaudutaan jälleen tänäkin
jouluna poikkeuksellisin liikennejärjestelyin.
Jouluaattona ajoneuvoliikenne on
aamusta alkaen yksisuuntainen. Sisään ajetaan eteläisestä portista
kääntyen Pihlajamäentieltä Ketokivenkaarelle ja ulos pohjoisesta portista Malmin kalmistotietä pitkin Tattariharjuntielle. Myös hautausmaan pääväylältä pääsee pois. Sitä kautta reitti
kulkee Lahden moottoritien alitse Viikin kautta keskustan suuntaan.
Kehä ykköstä käyttävien toivotaan

ajavan hautausmaalle Pukinmäen liittymästä Pihlajamäen kautta tilapäisopasteiden mukaan.
Jouluaattona pysäköinti on sallittu vain pääkäytävän oikealla puolella
käytävän suuntaisesti sekä erikseen
merkityillä pysäköintialueilla. Poliisi on
valvomassa liikenteen sujumista.
Ruuhkaisinta hautausmaalla on aamupäivän ja iltapäivän aikana, mutta
runsaasti kävijöitä riittää aina keskiyölle asti, jolloin tunnelma on päiväsaikaa huomattavasti rauhallisempi.

haudatun läheisen muistoksi.
Sankarihaudoille sytytetään kynttillät kello 14 Lions club Helsinki Pohjoisen toimesta.
Jouluaaton hartaustilaisuudet pidetään Malmin isossa kappelissa, Malmin kalmistotie, kello 13 ja kello 14.
Jouluna hautausmaan portit ovat
avoinna läpi vuorokauden aina loppiaiseen saakka.
Teija Loponen

Jouluaattona hautausmaalla on
yksisuuntainen liikenne ja pysäköidäkin
saa vain pääväylän oikeaan reunaan
pysäköintialueiden lisäksi.

Malmin hautausmaalla korttelissa
82D on muistoristi, jonka juurelle voi
viedä kynttilätervehdyksen muualle

Kynttilät palavat
läheisten muistolle.

Hautausmaalle pääsee busseilla 70, 70T, 73, 74, 75 ja 78.

Kuvanveistäjä
Gunnar Uotilan
100-vuotisnäyttely
Tammikuussa 2013
tulee kuluneeksi 100
vuotta puistolalaisen kuvanveistäjän Gunnar
Uotilan (1913–1997)
syntymästä. Sen johdosta
Helsingin Rikhardinkadun
kirjastossa on tammikuun
ajan Uotilan muistonäyttely.
  
Gunnar Uotila syntyi
9.1.1913 Hämeenlinnassa. Hän muutti Helsinkiin 18-vuotiaana ja opiskeli Taideteollisessa Keskuskoulussa 1934–37.
Hän hankki 1937 omistukseensa Puistolasta
tontin ja talon, jota on laajennettu pariin kertaan.
Se on nykyään hänen perikuntansa hallussa.
  
Uotilan veistoksia oli
ensi kertaa näyttelyssä v. 1940. Vuodesta 1945 hänellä on ollut lukuisia yksityisnäyttelyjä. Valtion taiteilijaeläkkeen Uotila sai v. 1974.
  
Gunnar Uotila tunnetaan
ennen kaikkea puuveistäjänä. Hänen teoksiaan on
lukuisissa museoissa ja
yksityiskokoelmissa Suomessa ja ulkomailla. Uotilan kirkkotaidetta on mm.
Rovaniemellä, Vartiokylässä, Herttoniemessä
ja Pääskylahdella. Puistolan kirkossa on Uotilan Kristus-kuva ja Tapanilan kirkossa hänen suunnittelemansa kastemalja.
  
V. 1987 Puistolan torille pystytettiin Gunnar Uotilan suunnittelema viihdetaiteilija Reino Helismaan muistomerkki. Helismaan syntymästä tulee myös v. 2013 kuluneeksi 100 vuotta.
Timo Uotila

Paikallistietoutta pakettiin
Pappina Malmin
seudulla

Malmihenkiset saivat
taas Kuvalehtensä

Monille seurakuntalaisille
ympäri Koillis-Helsinkiä tuttu pastori Esko Nikander on
juuri julkaissut kirjan koillisen Helsingin elämästä. Kirjan nimi on ”Satakieliä ja sinivilkkuja”, otteita esikaupunkipapin päiväkirjasta.
Tarinoita Malmilta, Jakomäestä, Puistolasta ja Siltamäestä.
Kirjassa on sekä henkilökuvia, että tarinoita koillisen
Helsingin alueelta, Esko ehti toimia monessa eri seurakuntapiirissä, nuorten parissa ja ollen monille myös perhepappi hoitaen kasteet, rippijuhlat ja vihkimiset.
Esko Nikander oli itse mukana monessa Koillis-Helsingin järjestössä ja kirjaa jo selannut kunnia-puistolalainen
Kalevi Vaara kiittelikin, että
teoksessa tulevat eri järjestöt ja yhdistykset hyvin esille. Samoin useita aktiivisia

Jo 32. kerran Malmi-Seuran
tuottama värikäs ja näyttävästi taitettu Malmin Kuvalehti on ehättänyt taas joulumarkkinoille. 60-sivuinen
lehti tursuaa tänäkin vuonna
ansiokkaasti tuotettua luettavaa vanhasta ja tämän päivän Malmista.
Vapaaehtoisvoimin toimitetun Kuvalehden pysäyttävintä antia tarjoavat valokuvakilpailun tulokset, joita
peilataan samojen kohteiden
entisaikojen mustavalkokuvilla. Todellista nostalgiaa.
Tuore Kuvalehti taustoittaa myös ainutlaatuisella tavalla nyt tyhjillään ammottavan, malmilaisille rakkaan
Virkistyskeskuksen historiaa. Näyttävässä kiinteistössä
on toiminut vuosina 1908–
1931 Svenska folkakademin.
Kuvalehteä kaikki 32 vuotta
malmilaissydämellään koon-

toimijoita mainitaan nimeltä, joten täkäläisille kirja varmasti vilisee tuttuja nimiä ja
henkilöhahmoja.
Hinta on 15 euroa ja sen
on kustantanut BoD. Kirjaa
on myynnissä Malmin kirkkoherranvirastossa ja myös
Suomalainen kirja kauppa
toimittaa teoksen, ainakin tilaamalla. Samoin nettikirjakaupat, valistaa kirjailija itse.

Jokavuotinen
malmilainen
herkkupala, Malmin
Kuvalehti on jälleen
varma joulun tulon
merkki.

Teija Loponen

Maijun Paperista Jouluntaikaa
antaa askarteluvinkkejä
Siltamäessä asuva Marjo Kauppila on koostanut Heini Kylmän
kanssa monipuolisen paperiaskartelukirjan, josta saa ideoita upeiden
joulukorttien sekä viemisiksi sopivien pienten lahjojen tekoon.
Jouluntaikaa -kirjassa tarkat
ohjeet mallikorttien tekoon, ohjeissa kerrotaan myös tarvikelista ja tarvittavat työvälineet.
Kaikkien korttien tekoon ei toki tarvitse erikoisvälineitä olla,
pitsinauhoilla, melittapapereilla, paperisilla kupinalustoilla
ja aaltopahvillakin saa ihmeitä
aikaan. Myös laatikon pohjilta
löytyvät nauhanpätkät ja napit
voivat saada korteissa ja joulukoristeissa aivan uuden elämän.
Kirjan puolivälistä löytyy

vinkkejä jouluisten viemisten tekoon. Tavallisesta kaupan glögipullosta tai suklaalevystä saa
näyttävän tuliaisen koristelemalla sen jouluisesti.
Kartiokuusen askartelu paperikuvioista onnistuu tenavienkin kanssa, samoin joulukuusenkoristeiden teko vaikkapa
vanhoista leivosvuoista.
Marjon edellisen Maijun
korttitekniikat -kirjan tapaan
tästäkin oppaasta löytyy sekä

arkartelun sanastoa että tarvikkeiden ostospaikkoja.
Paperista Jouluntaikaa ilmestyi lokakuun lopussa Readme.
fi:n julkaisemana ja sitä saa niin
kirjakaupoista kuin joistakin
marketeistakin kirjaosastoilta.
Upeasti kuvitetun ja kootun kirjan hinta on noin 25 euroa.
Teija Loponen

nut ja päätoimittanut Aarne Laurila purkaa lehdessä
myös mietteitään kiertämällä
Malmin lentokentän ulkoilureittiä.
– Toiset meistä katselevat
taitolentotemppuja ihaillen,
toisilta koneen ulvahdukset
vievät heleän päivän nautinnon, tulkitsee Laurila tuntojaan.
Tämän kertainen Malmin
Kuvalehti on myös osaltaan
pukinmäkeläisten. Pukinmäkeläisen historioitsija Tero Tuomiston viisisivuinen
”naapurit vuorovaikutuksessa”- juttu valaisee mukavasti
naapuruuden historiaa ja toimivuutta.
Kuvalehteä eivät inflaatiot
keinuta. Lehden saa tänäkin
vuonna pukinkonttiin viidellä eurolla. Lehteä myyvät
Malmilla Foto Mannelin ja
Suomalainen Kirjakauppa sekä Pukinmäen kirjasto.
Heimo Laaksonen
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Loppuvuoden

menovinkkejä
π JAKOMÄKI

Ostarin jouluglögi
Jakomäen ostarilla pe 14.12. klo
15–17. Järj. Malmin srk.

π MALMI

Koop Arposen ja Flute of Shamen joulukonsertit poikkeavat hieman
totutuista joulukonserteista, mutta keräävät kirkkosalit täyteen.

Koop Arponen Viikissä
Joulukonsertti:

Koop Arponen ja
Flute of Shame
Viikin kirkossa
13.12. klo 18–19.
Ohjelma 15 e, josta
osa menee Kirkon
Ulkomaanavun
työn tukemi-seen.
Ohjelmia saa ovelta
klo 17 lähtien.

Laulaja-lauluntekijä Koop Arponen
esiintyy bändinsä Flute of Shame kanssa
Viikin kirkossa huomenna torstaina hyväntekeväisyyskonsertissa. Konsertin tuotosta
osa suunnataan Kirkon Ulkomaanavun työn
tukemiseen.
Viime joulukuussa Koop esiintyi Malmittarien
järjestämässä joulukonsertissa Malmin kirkossa vetäen kirkkosalin ja viereisen musiikkisalin
ääriään myöten täyteen. Samaa odotetaan
Viikissä.
Arponen voitti Idols-kisan vuonna 2008 ja
keikkailee nykyään akustisen trion kanssa.
Lokakuussa bändi vieraili The 100 Clubilla Lontoossa ja suuntasi sieltä Leedsiin levyttämään
toista äänitettään.
Talven tultua Koop ja Flute of Shame palasi
Suomeen ja lähti viime vuotiseen tapaan
hyväntekeväisyyskonserttien kiertueelle.
Teija Loponen

Talviulkoilukausi on käynnistynyt!
Pukinmäen tekojäärata on jo avattu, luistelemaan on päässyt ensimmäisestä adventista lähtien.
Kenttätie 3:ssa sijaitseva tekojääkaukalo on käyttäjilleen maksuton ja
siellä voi pelata myös jääkiekkoa ja
kaukalopalloa. Joulun aikaan on poikkeusaukioloajat. Kellonajan perässä
oleva mk tarkoittaa mailat kielletty ja
ms mailat sallittu.
Ti 25.12. Joulupäivä 10.00–13.00 ms
ja 13.30–16.00 mk, ke 26.12. Tapaninpäivä 10.00–13.00 mk ja 13.30–16.00
ms, ma 31.12. Uudenvuodenaatto
10.00–12.30 mk ja 13.00–15.00 ms. Ti
1.1. Uudenvuodenpäivä 10.00–13.00
ms ja 13.30–16.00 mk.
Pika- ja retkiluistimilla luistelu on
kielletty yleisöluisteluaikoina.

Hiihtolenkit kutsuvat
Malmin lentokentän latu, 5,7 km, oli
ainakin vielä sunnuntaina tyydyttävässä kunnossa, latu on valaistu ja siellä

saa hiihtää sekä perinteisellä, että vapaalla tyylillä. Parkkitilaa löytyy parille
sadalle autolle lentokentän pysäköintialueelta.
Puistolan liikuntapuiston latu 1 km,
ja Siltamäen liikuntapuiston latu 2,8
km ovat vielä pois käytöstä. Siltamäen avautuessa sen osittain valaistulla
reitillä saa suksia perinteisellä tyylillä.
Myös Tapulin liikuntapuiston latu 1
km, on vielä kunnostamaton, sekin on
tarkoitettu perinteiselle tyylille, eikä sitä ole valaistu. Myös Pukinmäen peltolatu on suljettu. Perinteiseen  tyyliin
tarkoitetulla ladulla ei ole valaistusta.
Kivinokasta Viikkiin johtava 4,8 km
pitkä latu on sen sijaan hyvässä kunnossa, se on osittain valaistu ja kohdistettu perinteisen tavan taitajille.
Latujen kunnon voi tarkistaa liikuntaviraston sivuilta mSki-karttapalvelusta ja latutiedot on saatavissa myös
suoraan matkapuhelimeen.
Teija Loponen

Rakkaimmat joululaulut
Malmin kirkossa, Kunnantie 1, to
13.12. klo 19. Koillliskuoro, johtaa
Heikki Poutanen.
Joulun tähden konsertti
Malmin kirkossa, Kunnantie 1, ma
17.12. klo 19. Ohjelma 10 e.
Arkkitehti Tuula Helasvuo
Malmin kirjastossa ma 17.12. klo
18 Malmi-Seuran kutsumana. Helasvuo on ollut mukana Malmin
alueen suunnittelussa 1990-luvulta lähtien, viime vuosina aluearkkitehtina. Helasvuolla on vuosien
näkemys Malmin rakentamisesta.
Hän kertoo ajatuksiaan Malmista,
sen muuttumisesta ja tulevaisuudestakin.
Pohjois-Helsingin musiikkiopiston joulukonsertti
Malmin kirkossa ke 19.12. klo 18.
Joulukonsertti
Reijo Ikonen, Ulla-Stina UusitaloIkonen, Malmin kirkko to 20.12.
klo 19.
Lucianpäivän kulkue
Syystien palvelukeskuksessa, ruokasalissa to 13.12. klo 13.20, YläMalmin peruskoulun oppilaat. Pe
14.12. Kauneimmat Joululaulut klo
15.30 ruokasalissa. Palmian ravintolassa Joulutori 14.12. ja 20.12.
klo 10.30–14: jouluherkut runsaalta joulutorilta, suussa sulavia tuotteita kotiin ja lahjaksi. Osoite Takaniitynkuja 3.
Persona bazaar
to 13.12.2012–la 26.1.2013.
Tuukka Tammisaari
tuo Malmitalon
gallerian Perso
na bazaar -näyt
telyssä esille

sen, mihin hän on antanut luvan itselleen heittäytyä puolen vuoden
aikana.
Kino Kaiku elokuvailta
pe 14.12. klo 18. Klubi-illat Malmitalolla ovat todellinen aarre elokuvataiteen ystäville. Illoissa on usein
mukana sekä asiantuntijoita että
ohjaaja- ja taiteilijavieraita.
Lasten pikkujoulukonsertti
ma 17.12.2 klo 18 Malmitalossa.
Vapaa pääsy.

π PIHLAJAMÄKI

Joulupuuro
Pihlajamäen ostarilla pe 21.12. klo
11–13. Järj. Malmin srk.
Joulun tähden joulukonsertti
Pihlajamäen kirkossa su 23.12.
klo 16. Jyrki Niskanen laulaa.

π PIHLAJISTO

Koko perheen jouluaskartelu
Pihlajiston srk-kodilla to 13.12. klo
14–18. Jouluiseen askartelupajaan voi mennä itselleen sopivaan
aikaan.
Joulupuuroa
Pihlajiston ostarilla to 20.12. klo
11–13. Järj. Malmin srk.

π PUISTOLA

Myyjäiset
Puistolan kirkolla su 16.12. klo 1618 ja 19-20.

π PUKINMÄKI

Sarjakuvatuokiot
lapsille Pukinmäen kirjastossa
torstaina 13.12. klo 13–15 ja
20.12. klo 13–15. Tulkitsemme
ryhmässäerilaisia kuvia ja koostamme niistä tarinan.
Jumppaa
Kevään 2013 toiminta alkaa
Loppiaisen jälkeisellä viikolla ja pe 11.1. on avoimet

ovet jumpassa ja Bailatinossa. Tarkemmat tiedot www.pukinmaenkisa.fi. Tule mukaan liikkumaan!

π SILTAMÄKI

Siltamäen Korttelitupa
avoinna pe 14.12. srk-kodissa klo
11–14. Jäämme silloin joulutauolle ja avaamme siellä taas samaan
aikaan, ti 8.1. 2013. Kiitämme kävijöitämme ja ystäviämme. Toivotamme
kaikille rauhallista joulun ja uuden
vuoden aikaa!
Marttojen joulumyyjäiset
Siltamäen srk-kodilla la 15.12. klo
12–13.30.

π TAPANILA

Fallkullan joulutapahtuma
la 15.12. klo 10–14.30. Paljon ohjelmaa. Malminkaari 24.
Fallkullan joulun aika nuorille
Keskiviikosta perjantaihin eli 19.–
21.12. nuorille on tonttuiluillat ja
la-ke 22.–26.12. tilalla pidetään
joulutauko, eikä nuorille ole toimintaa. Joulun jälkeen to-pe 27.–
28.12. on taas tuttuun tapaan navetalla työnjakoa klo 10.30–15.
Tapanilan Kotien Puolesta ry
toiminta alkaa joulutauon jälkeen
ti 15.1. klo 11.30 tiistaikerholla. Ti
29.1. klo 11.30 vietätään 45-vuotisjuhlapäivää “työn merkeissä”
kerhossa.

π TAPULIKAUPUNKI

Glögia ja pipareita
Tapulin ostarilla ke 19.12. klo 16–
18. Joululauluja ym. Järj. Malmin
srk.

π VIIKKI

Lucianpäivän markkinat
Viikin kirjastotalolla to 13.12. klo
10–14.
Koop Arponen
hyväntekeväisyysjoulukonsertti Viikin kirkossa to 13.12. klo 18, ohjelma 15 e.
Lasten joulupolku
la 15.12. klo 17-19 alkaa Latokartanon torilta ja päättyy leikkipuisto
Viikkariin. Monenlaista puuhaa lapsiperheille. Järj. Viikki-Seura ja alueen järjestöt.
Joulukahvila
Viikin kirkolla su 16.12. klo 14–15.
Joulukahvila, myyntipöydät ja arpajaiset Kauneimpien joululaulutilaisuuksien välillä.
Hiljaisuuden joululauluja
Viikin kirkossa to 20.12. klo
18. Tommi Varis, piano ja laulu, Outi Lantto, tekstit. Yhteislaulua, kolehti Yhteisvastuukeräykselle.
Hyvän elämän lähteet
– tietoinen läsnäolo ja
itsetuntemus
15.1.2013 klo 18–20.
Tule rauhoittumaan pieneen mindfulness-hetkeen ja tutustumaan innostavaa itsetuntemusta lisäävään enneagrammiin. Tilaisuuden
järjestää Hyvä Flow
ja Viikin kirjasto.
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Joulun viettoon
HK VILJAPOSSUN PUOLIKAS
JOULUKINKKU

ERÄ

n. 6 kg, pakaste

4

HK KINKKURULLA,
LUUTON

ERÄ

n. 2,5 kg, pakaste

8

39

99

kg

-28%

1,5kg Espanja

1

Hinta ilman korttia
2,65/pss

kääreellisiä konvehteja
320-350g

10

-22%
Hinta ilman korttia
4,49 laatikko

50

3kpl
10-10,94 kg

FAZER
PRESENT

-22%

konvehtirasiat 300g

14

Hinta ilman korttia
18,90

KANTOLAN
PIPARIT

-10%

400g,

Hinta ilman korttia
1,99

1

70

MYLLYN PARAS
TORTTUTAIKINALEVY

1kg

79

pk t

HELSINKI MALMI

rs
4,38-5 kg
-kortilla

79

5-pack
9,80 kg

-kortilla

SUNNUNTAI
PIPARITAIKINA

2

1

rs
7,96 kg
-kortilla

-kortilla

1 kg

1

kg

75

99

pss
1,26 kg

FAZER BOXIT

2

99

350-400g

250g

89

ERÄ

SAARIOINEN
JOULULAATIKOT

HK
SIENISALAATTI

1

n. 12 kg, pakaste

kg

-kortilla

PIRKKA
KLEMENTIINI

TANSKALAINEN
PERINTEINEN
JOULUKINKKU

-22%
Hinta ilman korttia
2,19

69

pk t

pk t
4,48 kg

-kortilla

DRONNINGHOLM
TÄHTITORTTU LUUMU
JA OMENA-KANELI
300g

1

väh.-19%
Hinta ilman K-Plussakorttia ja yksittäin
0,99 - 1,19 eur/rs

60

2rs
2,67 kg

Malminkaari 19, puh. 01053 86000, MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-21

Lisätiedot www.kesko.fi/
Vastuullisuus

