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Uutiset:
Kouluja päätettiin taas
yhdistää.
Kulttuuri:
Juhlitaan itsenäisyyspäivää.
Menot:
Fallkullassa käynnistyy
joulun odotus.

Gardeniasta
ei haluta luopua
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Kiinteistönvälitys
Kodista Oy

Kirkonkyläntie 11,
00700 Helsinki
050 461 8787
www.kodista.fi

Vuoden loppu häämöttää,
on uusi vuosi tuloillaan.
Moni ihastelee kotiaan
uutta, toinen ehkä
harkitsee, odottaa
vielä tilaisuutta.
Nyt on aika tavata,
yhdessä KODISTA
jutella ja lämmintä
glögiä nauttia.

Tervetuloa
glögille

uudet ja vanhat
asiakkaat

ti 9.12. klo 12–18.00
Kirkonkyläntie 11

Paikalla myös
Pirjo Taimisto
myymässä käsin
tekemiään koruja
ja joulukoristeita.

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30

la klo 9.00–14.00

TARJOUS
1,40€/kpl
to 4.12. – pe 5.12.

Marian Konditoria Oy
Orakas 5,

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi

Herkulliset
voilla leivotut

Tähtitortut

TARJOUUS

TähtTähti
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! Verkkoajanvaraus ! Ilman lähetteitä ! Ei jonotusta
! Yli 60 psykoterapeuttia ! Hinnat 70-85 € / 45 min ! Kela-tuki

! Maksutonta tietoa, neuvontaa ja verkkotestejä

Malmin kauppatie 8 b 00700 Helsinki
www.vastaamo.fi tuki@vastaamo.fi 044 4141 000

Psykoterapiasta
tukea alentuneen
opiskelu- tai
työkyvyn
vahvistamiseen

" Masennus
" Ahdistus
" Stressi
" Pelot
" Pakko-oireet
" Paniikkihäiriöt
" Kriisit ja traumat
" Riippuvuudet
" Parisuhdeongelmat

“

Sienitie 34,
00760Helsinki
029 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
029 3005501

Heikinlaakso Korso

Ark. 07:30 - 20:00
La 09:00 - 15:00

Ark. 08:00 - 17:00
La

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

ViinikkaOy

Talvihuolto
•Moottoriöljy ja suodatin
•Akun ja laturin testaus
• Jäähdytinnesteenmittaus (Vaihtonesteenhinnalla)

• 19 kohdan tarkastus
• Kirjallinen lausunto

Sisältää
Henkilöautot kaikkimerkit jamallit!

149:-
Pyyhkijänsulat puoleenhintaan
ja asennus veloituksetta! Talvihuollonyhteydessä

Sopimuksen
mukaan

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

MALMIN KESKUSTA KT
Päätyhuoneisto 3 h, k, sauna 60m².
2. krs, hissi. Tilava parveke. Hyvä
kunto, rv. 1990. Mh. 216.793 € +
vo 1.207 €. Malmin raitti 7 A

VARTIOHARJU TONTTI
Kovapohjainen rinnetontti 1745m²,
rak.oik. 436 m², enint. 5 as.
Tontilla purettava asuinrakennus.
Hp. 530.000 € Lappeentie 18

JÄRVENPÄÄ OKT

Hyväkuntoinen omakotitalo 5-6 h,
k, s, takkahuone 119 m² + varas-
tolämpökeskusrakennus 24 m².
Oma tontti 700m². Hp. 265.000 €
Sorto, Järvenpää

TAPANINVAINIO OKT

Tyylikäs kivitalo Tapaninvainiolla
lähellä Vantaanjokea. Avarat,
valoisat 5-6h, k, s, ask.h, 178 m².
Autotalli, varasto ja venepaikka.
Hp. 435.000 € Simpukkakuja 15

HEIKINLAAKSO
TEOLLISUUSHALLI
Myydään teräsrakenteinen teol-
lisuushalli omalla tontilla 2402 m².
Rakennusoikeus 1200 m², josta
käytetty n. 590 m². Rv. 1977. Tilat
yhdessä tasossa. Hp. 350.000 €

SUUTARILA PIENTALOTONTIT
Kaksi tasaista pientalotonttia:
740 m², ro 185 m², hp. 185.000 €
740 m², ro 185 m², hp. 185.000 €
Asuntojen lukumäärää ei rajattu.
Kointähdentie 15 KORSO / MIKKOLA KT

Heti vapaa. Yksiö 1 h, pieni keittiö,
kph 33m². 2. kerros. Mh. 52.000 €
+velkaos. 17.000 €. Venuksentie 6

KATSO TARJOUKSEMME
SISÄSIVUILTA TAI NETISTÄ
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Itsenäisyyttä kunnioittaen

S
uomesta tuli itsenäinen eduskunnan
hyväksyttyä itsenäisyysjulistuksen tiu-
kan äänestyksen jälkeen 6. joulukuuta
1917. Tuon Venäjän hallinnosta vapau-

tumisen jälkeen on syntynyt lukuisia perinteitä
viettää itsenäisyyspäivää. Yksi jo vähän hiipu-
vista perinteistä on kahden kynttilän sytyttämi-
nen ikkunalle. Sen suosiota on syönyt sähkö-
kynttelikköjen yleisyys ja aitojen kynttilöiden
aiheuttama palovaara. Lipunnostotilaisuuksia
vietetään yhä jopa kaupunginosittain, täällä
meillä päin kaikki halukkaat pääsevät seuraa-
maan sinivalkoisen lipun kohoamista salkoon
Maamme-laulun säestyksellä Puistolassa ja
Pukinmäessä. Juhlatilaisuuksia puheineen jär-
jestetään esimerkiksi Malmitalossa.

Kotona itsenäisyyspäivää viettävät seuraavat
yleensä presidentin järjestämää kutsuvierasjuh-
laa televisiosta. Toinen perinteinen televisiosta
katsottava itsenäisyyspäivän ohjelma on Tunte-
maton sotilas. Tuosta Väinö Linnan 60 vuotta
sitten kirjoittamasta teoksesta on Yleisradio
vuodesta 2000 lähtien näyttänyt itsenäisyyspäi-
vänä Edvin Laineen vuonna 1955 ohjaaman
elokuvan. Nuo konekiväärikomppanian koke-
mukset jatkosodassa tuovat yhä elossa oleville
veteraaneille elävästi sodan muistot mieleen.
Muistoja on herättänyt myös se, että Talvisodan
syttymisestä tuli kuluneeksi marraskuun lopussa

75 vuotta. Itsenäisyyspäivän perinteisiin kuu-
luukin oleellisesti seppeleiden lasku sankarihau-
doille, sekä juhlajumalanpalvelus, kunniamerk-
kien jako ja puolustusvoimien paraatit. Kaikilla
on sama tavoite, kunnioittaa Suomen itsenäi-
syyttä ja sen aikaansaaneita ihmisiä.

Epävakaa tilanne maailmalla tuntuu innostavan
ihmisiä viettämään itsenäisyyspäivää enemmän
kuin ennen. Ravintoloissa järjestetään teemalli-
sia illanviettoja ja ihmiset kutsuvat tuttujaan
kyläilemään. Syksyn ylioppilasjuhlia vietetään
monissa kodeissa lauantaina sinivalkoisin tun-
nelmin. Syksyn pimein aika kaipaakin jotain
piristystä, sillä jouluun on vielä jokunen viikko
aikaa. Juuri joulun alla, 21.12., koittaa talvipäi-
vän seisaus, jolloin päivän kesto Helsingissä on
alle 6 tuntia. Siitä sitten päivät alkavat hiljalleen
pidetä, noin kuusi minuuttia vuorokaudessa.
Päivän pidentymistä odotellessa voi viritellä
pihoille ja parvekkeille tuikkuja tuomaan valoa.

Itsenäisyyspäivän perinteillä
kunnioitetaan Suomen
itsenäisyyttä ja sen
aikaansaaneita ihmisiä.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

UUTUUS: itse
tehdyt juustokakut
ja marjapiirakat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

MALMINTORIN
KIRPPIS

VARAA PAIKKASI
P. 0400 689263

La 6.12. klo 8–14

Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.fi

JAKOMÄKI KIRPPIS
Tervetuloa kirpputorille 6.12. klo 9–15

Kankaretie 9B Kerhohuoneella.
Porttikongista sisään!

Kahvio

TUPLAA VERON-
PALAUTUKSESI!

MALMIN KORUPAJA Markkinatie 6, 00700 Helsinki I p. 09 3512 800

Avoinna to-pe (4.-5.12.) klo 9-19 I la 6.12. suljettu I su 7.12. klo 12-17

KAIKKI KULTA- JA
TIMANTTIKORUT!

-50% Ei koske Lumoava-
ja Kalevala-koruja,
eikä tarjoustuotteita.

TARJOU
KSET

VOIMAS
SA

4.-7.12.

LISÄÄ TARJOUKSIA SIVUILLA 11-14.
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Onnittelut syksyn uusille ylioppilaille! Sivu 6.

Viikki
Kehä I Kivikontie -työmaan länsipäässä, Kivikon
alikulkukäytävän kohdalla siirrettiin liikenne kevy-
en liikenteen siltatyömaan takia noin 250 metrin
mittaiselle kiertotielle torstaina.
Kiertotie alkaa noin sata metriä ennen rampin

yhtymistä Kehä I:een itäsuuntaan mentäessä. Lii-
kenne ohjataan kulkemaan kaksikaistaisena.
Kiertotie on käytössä kesäkuuhun 2015 saakka.

Viikin, Kivikon ja Myllypuron yhdistävä eritasoliitty-
mä valmistuu vuonna 2016.

PP

Kiertotie avattu
Kehällä

Virkkarin kuorona tunnet-
tu työväenopiston seniorikuoro
saa sittenkin jatkaa toimintaansa
Malmitalon tiloissa ja tutun opet-
tajansa, Matti Reittamon johdolla.
Kuoroa oltiin lopettamassa,

koska kuoron opettaja oli ylittä-
nyt eläkeiän ja katsottiin, että pit-
kään yhdessä toiminutta kuoroa
on vaikea yhdistäämuihin työvä-
enopiston kuoroihin.
Nyt reilut 20 seniorilaulajaa

saavat jatkaa samassa paikas-

sa ja samaan aikaan ja he voivat
jatkaamyös lähiseudun asukkai-
den ilahduttamista konsertoimal-
la vanhusten toimintapaikoissa.
Reittamo saa jatkaa kuoron

opettajana, mikäli hänen työn-
sä jatkajaksi ei löydetä nuorem-
paa opettajaa, joka pystyy säes-
tämään kuoroa kitaralla. Opetus-
tilassa ei ole pianoa.

Teija Loponen

Virkkarin kuoro saa jatkaa

Päiväkoti Tilhin perus-
korjaus valmistuu tammi-
kuussa 2015. Päiväko-
din väki on ollut evakossa
vanhassaMalmin koulussa
maaliskuusta lähtien, jol-
loin suuri peruskorjausre-
montti käynnistyi.
Yksikerroksinen

1477-neliöinen päiväkoti
on rakennettu 1970-luvulla

ja sen tilat kaipasivat jo ki-
peästi remonttia. Peruskor-
jauksen myötä tilat oat uu-
distuneet ja niitä voidaan
käyttäämonipuolisemmin.
Kunnostettuun päiväko-

tiin tulee tilat noin 140 lap-
selle kuudessa eri ryhmäs-
sä. Lapsiluku kasvaa re-
montin ansiosta.

TL

Tilhin evakko päättymässä
Tapanila

Viikin Gardenian kohtaloa
puinut kaupunginhallituk-
sen konsernijaosto jätti han-
kalan asian viime kokouk-
sessaan pöydälle.

Opetusviraston karsittua
ratkaisevasti luontokoulu-
palvelujen tilaamista ja koh-
tuuttoman suuret vuokran-
korotukset ovat aiheutta-
neet Gardenialle niin pahan
taloudellisen ahdingon, että
sitä uhkaa toiminnan alas-
ajo kaupunginhallituksen
konsernijaoston suositta-

mana.
Kaupunginjohtajan syys-

kuussa asettama Gardenia-
työryhmä on etsinyt vaih-
toehtoisia malleja, joista pi-
simmän korren esityslistalla
vei ajatus etsiä rakennuksel-
le yksityinen vetäjä.

Adressin valtuustoryhmi-
en edustajille luovuttaneil-
la Viikki-Seuran puheenjoh-
taja Riitta Korhosella, jäsen
Heikki Rinteellä ja raken-
nusvirastosta saapuneella
Elina ”Täti Vihreä” Num-

mella oli uusi ehdotus.
– Ehdotamme, että kau-

punki muuttaa sisäisen
vuokran perusteita siten, et-
tä 20 vuoden poistoaika pi-
dennetään 30 vuoteen ja
poistopohjaa lasketaan sa-
dasta prosentista 70:een uu-
dishankinta-arvosta tai ti-
lat vuokrataan Gardenialle
markkinahintaan.

Ehdottajien mukaan näin
toiminta voisi jatkua ja jo-
pa laajentua, koska Van-
hankaupunginlahden luon-

nonsuojelualue tarvitsee
laajemman opastuskeskuk-
sen. Gardenia oli näyttä-
vä Kulttuuripääkaupunki
2000 -rakennuskohde ja se
valmistui vuoden 2001 alus-
sa evästyksellä, että kau-
punki avustaa toimintaa ja
kaupungin virastot tilaavat
palveluita Gardenialta. Tila-
ukset ovat vähentyneet dra-
maattisesti.

Kaupunki omistaa Gar-
denia-Helsinki Oy:stä val-
taosan. Yliopiston osuus on

loput kymmenen prosent-
tia. Kaupungin tilakeskus
perii Gardeniasta tällä het-
kellä 58 323 euron kuukau-
sivuokraa.

Viikkiläisten mielestä toi-
minnan jatkumisen edelly-
tys on vuokran kohtuullis-
taminen. Vuokran osuus on
nykyisellään lähes puolet
kaikista kuluista.

Pirjo Pihlajamaa

Tiipiin puolustajat vetosivat
valtuutettuihin adressilla
Viikin Gardenian
säilymisen
puolesta tehdyn
kansalaisadressin
allekirjoitti
peräti 5 155
ihmistä. Adressi
luovutettiin
valtuustoryhmien
edustajille viime
keskiviikkona.

Valtuustoryhmien
edustajat vastaanottivat

adressin. Sen
ojensi Viikki-seuran

puheenjohtaja
Riitta Korhonen

kokoomusvaltuutettuja
edustaneelle Matti

Enrothille.

Viikki

PIRJO PIHLAJAMAA
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Kauppakaarre 4:n edustalle liikennemerkkipylvää-
seen asetetaan jalankulun automaattinen laskentalaite vii-
deksi vuodeksi.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt jalankulun

tutkimuksen kenttätyöt ja sitä varten on hankittu kahdek-
san automaattista jalankulkijoiden laskentalaitetta. Muut
seitsemän laitetta sijoitetaan kadun rakenteisiin tai kiin-
teistön rakenteisiin.

TL

Jalankulkijat lasketaan
Malmilla

Tapanila
Kanervatien kääntöpaikan länsireunalle 13metrinmat-
kalle tullaan merkitsemään kohtisuoria pysäköintipaikko-
ja. Samalla rajoitetaan pysäköinti niillä neljään tuntiin arki-
sin kello 6–24 välillä.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Tapani-

lan alueen liikenteen ohjaussuunnitelman vuonna 2006,
siinä Kanervatien kääntöpaikan etelälaidalle on osoitettu
4 tunnin rajoitettu pysäköinti arkisin. Kääntöpaikka on sit-
temmin rakennettu toisenmalliseksi kuin liikennesuunni-
telman laadinnan yhteydessä on voitu olettaa. Tästä syystä
etelälaidalle ei voida sijoittaa pysäköintiä ja korvaavat pai-
kat osoitetaan kääntöpaikan länsilaidalle.

TL

Kanervatien pysäköinti
uusiksi

Viime Lähitieto kertoi nuorten omista Ruuti-vaaleista. Ju-
tussa tuli kerrattua tämän vuoden loppuun asti istuvan
Ruudin ydinryhmän koillishelsinkiläisjäsenet.
Ensi vuonna nuorten vallankahvaa pitelevät Koillis-Hel-

singistä valitut seitsemän edustajaa. He ovat Arzo Ak-
berkhan (s. 2000) postinumeroalueelta 00770, Erika Ko-
vanen (s. -98) postinumeroalueelta 00760, Titta Lilja (
-99) alueelta 00730, Taija Rinne (s. -99) alueelta 00780,
Lauri Tiainen (s. -98) alueelta 00730, Elisa Tirkkonen (s.
2000) alueelta 00730 sekä Sarah Wilén (s. 2000) alueel-
ta 00740.

PP

Tuoreet ruutilaiset aloittavat
ensi vuonna

Viikki
Poliisia pyydettiin auttamaan sosiaalityöntekijöitä Vii-
kissä asuvan eläkeläisnaisen luo viime viikon maanan-
taina. Paikalla selvisi, että eläkkeellä oleva nainen ei ollut
päästänyt viranomaisia kotiinsa.
Poliisin tullessa nainen oli rappukäytävässä,mutta hän

vetäytyi asuntoonsa ja sulki ovensa. Puolen tunnin kulut-
tua hän palasi rappuun uhmakkaasti puhellen. Hänellä
oli kädessään starttipistooli, jonka hän laukaisi kahdes-
ti tähdäten poliisia.
Poliisit saivat voimakeinoin naisen kiinni ja pistivät hä-

net käsirautoihin. Sen jälkeen nainen vietiin lääkäriin.
PP

Eläkeläinen laukaisi
starttipistoolin päin poliisia

Aihe kirvoitti myös neljä
palautusehdotusta, jotka
kuitenkin hävisivät äänes-
tyksessä. Samoin kävi kah-
den ponsiesityksen.

Keskustan Terhi Peltokor-
ven esitys, jossa kaupungin-
valtuusto palauttaisi asian
uudelleen valmisteltavaksi
tavoitteena neuvotella val-
tion kanssa Malmin lento-
asema-alueen säilyttämises-
tä lentotoimintakäytössä
hävisi äänin 29–54.

Asian palauttamista kan-
nattivat koillisen ehdokkais-
ta Björn Månsson, Kauko
Koskinen, Fatbardhe Hete-
maj, Terhi Peltokorpi ja He-
lena Kantola.

Kokoomuksen Sirpa As-
ko-Seljavaaran ja Jarmo
Niemisen ehdotus, että kau-
punginvaltuusto palauttaa
esityksen uudelleen valmis-
teluun siten, että mahdol-
lisen kiinteistökaupan hy-
väksymisen edellytyksenä
selvitetään Malmin alueen
vaihtoehtoiset ratkaisut len-
tokenttätoiminnan jatkami-
seksi ja asuntotuotannon li-
säämiseksi hävisi äänin 29–
53. Sitä kannattivat samat
viisi täkäläistä valtuutettua.

Kolmas palautusehdotus
oli perussuomalaisten Nuut-
ti Hyttisen ja Nina Hurun
tekemä ja siinä ehdotettiin
asian palauttamista kau-
punginhallitukselle käsitel-
täväksi siten, että tehdyt
oikaisuvaatimukset käsitel-
lään asiallisesti ja EU:n pää-

töslauselman Yleisilmailun
ja liikelentotoiminnan kes-
tävästä tulevaisuudesta sekä
ICAO-sopimuksen sisältö
huomioiden. Vaikka lento-
kenttäverkoston ylläpitämi-
nen on valtion tehtävä, kau-
pungin ei tulisi piiloutua
muotoseikkojen taakse ja
pakoilla vastuutaan, vaan
vastata omasta osuudestaan
julkisen sektorin toimijana.
Mikäli päätöslauselman ja
ICAO-sopimuksen mukai-
sia velvoitteita ei voida täyt-
tää ilman Malmin lentoken-
tän säilyttämistä, Helsingin
tulisi toimia päätöslausel-
man ja ICAO-sopimuksen
hengessä ja ryhtyä tarvitta-

viin toimenpiteisiin Malmin
lentokentän säilyttämiseksi.
Äänestys hävisi äänin
17–54.

Sitä kannattivat koillisen
valtuutetuista Kauko Kos-
kinen, Fatbardhe Hetemaj,
Terhi Peltokorpi ja Helena
Kantola.

Perussuomalaisten
Helena Kantolan ja Nuutti
Hyttisen ehdotus, jossa ken-
tän ja rakennusten hallinta-
oikeus siirtyisi kaupungille
aikaisintaan 2017 ehtona,
että korvaava operointi-
paikka ja muiden käyttäjä-
ryhmien toiminnan jatku-
mismahdollisuudet on var-

mistettu hävisin äänin
18–53. Sitä kannattivat
samat neljä koillisen valtuu-
tettua kuin edellistäkin koh-
taa.

Myös Terhi Peltokorven ja
Timo Laanisen hylkäyseh-
dotus hävisi äänestyksessä.
Samoin kävi ponsiehdotuk-
sille, joista toisessa vaadit-
tiin ilmailutoiminnan jatka-
misen edellytysten selvlittä-
mistä, sillä Malmin kenttä
on liiketaloudellisesti erit-
täin tärkeä kaupungille ja
toisessa, että vaadittiin, et-
tä Malmin kenttä ei suljeta,
ennen kuin korvaava kenttä
on valmistunut.

Teija Loponen

Malmin lentoaseman
rakennusten osto
aikaansai äänestyksiä
Kaupunginvaltuustossa esitettiin lukuisia puheenvuoroja päätettäessä Finavia
Oyj:n ja Senaatti-kiinteistöjen Malmin lentoasemalla omistamien kiinteistöjen
ja rakennusten ostosta sekä käyttöoikeussopimusten päättämisestä.

Autotarroilla voi ottaa kantaa lentoaseman säilymiseen.

Malmin lentoaseman
ystävät ry:n hallitukses-
sa toimivat ensi vuonna Ti-
mo Hyvönen edelleen pu-
heenjohtajana sekä jäse-
ninä Raine Haikarainen,
Milla Kuosmanen, Klaus
Wesa, Päivi Hokkanen,
Kauko Koskinen, Seppo
Sipilä, Eija Korjula, Sami
Saikkonen, Rita Landén,
Jarmo Nieminen, Marko
Kempas ja Hannu-Matti
Wahl.
MLY tiedottaa, että len-

toaseman ravintolasta saa
noutaa uusia takaikkuna
tarroja ”malmiairport.fi - si-
nunkin lentoasemasi” Toi-
nen on valkopohjainen ja
toinen läpinäkyvä.

MLY teetti
tarroja

KLAUS WESA
Eri puolilla Koillis-Helsinkiä paukkuu tällä viikolla, kun
Kaartin jääkärirykmentin sotilaat saapuvat harjoituksiin. Ky-
seessä on joulukuussa reserviin siirtyvien varusmiesten vii-
meiset taisteluharjoitukset.
Tattarisuo-Malmin alueella liikkuu iso joukko huomen-

na torstaina. Mukana on noin tuhat varusmiestä koulutta-
jineen. Joukot tulevat Kaartin jääkärirykmentistä, Porin pri-
kaatista, Uudenmaan prikaatista ja Hämeen rykmentistä.
Tällä viikolla pienempien yksiköiden toimintapaikat ovat

Pukinmäki, Malmi, Tattarisuo, Viikki sekämuualla Helsinkiä
Oulunkylä, Metsälä, Maunula, Patola ja Roihupelto.
Taisteluharjoitusvaiheiden lisäksi joukkoja liikkuu alueilla

kaikkina vuorokauden aikoina.
Joukot liikkuvatmaastopuvuissa ja taisteluvarustuksessa

sekä useilla ajoneuvoilla kuten panssaroiduilla Pasi -mie-
histönkuljetusajoneuvoilla.
Maastossa käytetään sivullisille vaarattomia paukkupat-

ruunoita.
PP

Sotapojat harjoittelevat

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Fianavian
ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa kaupat lentoaseman rakennuksista ja maista.
Merkittävimmät rakennukset ovat lentoterminaali ja lentokonehalli.
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ILOLA
Laaksotie 33
01390 Vantaa

Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki

Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27

01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010

ark. 8-18

JOULUtarjous
henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

Tarjous voimassa 20.12. saakka

p

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€

*
Arvomm

e

kävijöid
en kesk

en

JOULUK
INKUN

joka päi
vä

kaikilla
asemilla

!3232

LOISTOPESU
ja kahvipaketti kaupanpäälle

24,90€
Tällä kupongilla

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 34,90€)

Etu voimassa
vain Neste Oil Malmilla & Metsälässä 14.12.2014 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

NOPEAT PESUKATUMME PALVELEVAT MOLEMMILLA ASEMILLA!

Yhteistyössä:
Neste Oil K-market Malmi
& Neste Oil Metsälä

AVOINNA ARKISIN 8-16
TYKKÄÄ MEISTÄ!

TYKKÄÄ MEISTÄ!

SOITA JA VARAA!

09-387 9282
Autotallintie 19,

Tattarisuo

Meiltä myös seuraavat
palvelut:

• määräaikaishuollot
• jakohihnojen vaihdot
• jarru- sekä alusta-

korjaukset
• vikakoodien luvut

• katsastustarkastukset
/katsastukset

Huolto- ja korjaus-
asiakkaillemme

autonpesulahjakortti
KAUPAN PÄÄLLE!

Hyvää itsenäisyyspäivää!
Palvelemmevuoden jokaisenapäivänä,myöspyhinä!

Neste Oil
Metsälä 24H
Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

Neste Oil K-market
Malmi
Avoinna arkisin 6-24 ja La-Su 8-24
Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

BestRent.fi

Neste Oil
K-market
Malmilta!

Käytämme
laadukkaita
ja kotimaisia
Neste Oil
-voiteluaineita
ja -kemikaaleja

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

Vielä muutama
vuoden 2014

AKU peräkärry
tarjoushintaan!

Kysy myös
käytettyjä!

AKU 265L
890€

AKU 265L+
Jaxal kuomu

1390€

!
PEHMOHARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla & Metsälässä
14.12.2014 saakka, etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (20,90€)

TALVINEN TEHOPESU
ja kahvipaketti kaupanpäälle

20€
Tällä kupongilla

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 27,90€)

Etu voimassa
vain Neste Oil Malmilla & Metsälässä 14.12.2014 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

!

!
Öljynvaihtohuolto
ja talvitarkastus

(sis. öljynsuodattimen ja
max 5 litraa öljyä)

Huollon asiakkaalle nyt paketti
Juhla Mokka kahvia kaupan päälle!

BestRent.fi

uudet Seat Ibiza ST
sijaisautot huollon tai korjauksen ajaksi

hintaan: /päivä
sis. max 100 km
polttoaineineen30€

Nyt sijaisautoksi myös pakettiautoja
hintaan: /päivä

sis. max 100 km
polttoaineineen50€

Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien S-marketin
aulasta.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE # ???$:3<:+8033</:$&
Info puh. 045 1229560

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

Ke 3.12. 19.00 Rukousilta: Pertti Hottinen.
Musiikki: Ilmari Kauppinen

Pe 5.12. 18.00 Joulukonsertti, Enkelin Joulukuusi-projekti:
7+83 %0.2(:' 7++<6 7*2-+

La 6.12. 11.00–18.00 !.0/8*+0==04*+@*8 2,>6,0.343-.,:3
Su 7.12. 11.00 ;,:3<3843<@/<,0' /-.66<<+8/8" ;32+ 5**28+$

Tulkkaus englanniksi. Musiikki: MM-kuoro.
;6,<,:==)*+0/. )3 )6,<,4,,26

Su 7.12. 14.30 93.+86>6>6,0' >30./),-<3"
Marko Noorkari

Ti 9.12. 13.00 5*+@*0/,23." 4,-/+.3 )3 .61+0.,>0+3$
Musiikki: Maranata



6 Uutiset

Helsingin kaupungin
rakennusvalvontavirasto on
pian kaksi vuotta patistellut
kaupungin kiinteistöviras-
toa kunnostamaan Pallomä-
entielle näkyvän vaaleaksi
rapatun tiilitalon.

Talo on toiminut alun al-
kaen mielisairaalana, sitten
myös lastenkotina ja viime
vuodet Siltamäen palveluta-
lon päihdetaustaisten asun-
tona.

Siltamäen palvelutalol-
le valmistui syksyllä uudis-
osa, ja vaikka sen rummu-
tettiin tuovan Helsinkiin li-
sää asuntoja asunnottomil-
le, jäi vaikutus vähäiseksi,
koska kaupungin sosiaa-
li- ja terveysvirasto luovut-
ti Peltokyläntien kiinteistön
kiinteistöviraston tilakes-
kukselle, ja asukkaat muut-
tivat Peltokyläntien puolen
huoneistoihin.

Rakennusvalvonta-
virastossa on oltu hereil-
lä, ja käyty paikalla jo
29.1.2013 toteamassa,
että suojeltu sairaalaraken-
nus on julkisivuiltaan pai-

koin huonossa kunnos-
sa. Kiinteistövirastolle lähti
11.3.2013 kirjallinen keho-
tus kunnostaa talosta jul-
kisivut, ikkunapuitteet ja
ikkunapellitykset 20.9.2013
mennessä.

Mitään ei tapahtunut ja
rakennusvalvonta lähetti
4.11.2013 uuden ukaasin ja
uhkasi sakolla, elleivät van-
han talon näkyvät maalipin-
noite- ja rappausvauriot, ik-
kunapuitteiden maalipin-
noite- ja lahovauriot sekä
ikkunapellityksen maalipin-
noitevauriot katoa.

Tähän tilakeskus reagoi

vastaamalla jouluaaton aat-
tona, että hihat kääritään
kevätkesällä 2014 sään sal-
liessa. Ei tuntunut sallivan,
koska rakennusvalvonta
laittoi uuden paimenkirjeen.

Tilakeskus vastasi viime
kuun 10. päivä, ettei se aio
korjata taloa, sillä vuokra-
lainen eli sosiaali- ja terveys-
virasto oli irtisanonut so-
pimuksen ja koska paikka
menee myyntiin, jää korjaus
ostajan harteille.

Rakennusvalvontavi-
rasto vei asian lautakun-
tansa ratkaistavaksi, joka

oli viraston esityksen kan-
nalla, ja asetti kiinteistövi-
rastolle kunnostusvelvoit-
teen ja uhkasakon viime vii-
kon tiistaina.

Talo on korjattava
1.12.2015 mennessä. Juok-
sevan uhkasakon kiinteä pe-
ruserä on 20 000 euroa ja li-
säerä 2000 euroa jokaiselta
yhden kuukauden ajanjak-
solta, jonka kuluessa velvoi-
tetta ei ole noudatettu. Kiin-
teistötoimelle lähtee tapauk-
sesta vielä 1200 valvonta-
maksu.

Pirjo Pihlajamaa

Suojeltu mielisairaala
kärsii laiminlyönneistä
Huono-osaisten
käytössä ollut
kaupungin omistama
laitos on nyt itse
huonossa kunnossa.
Tilanteesta
huolestunut
rakennuslautakunta
lätkäisi
kiinteistövirastolle
tuntuvan uhkasakon,
jotta se laittaisi
Pallomäentiellä
rapistuvan
suojelukohteen
kuntoon.

Jos kiinteistöviraston tilakeskus ei korjaa rakennusta, vaan myy sen, siirtyy
sakkolasku kaupan mukana ostajalle.

PIRJO PIHLAJAMAA

Helsingin Medialukio
Ahvenniemi Juulia Marianna
Forss Krista Teiju Elina
Heikkinen Ronja Riia
Hietala Lotta
Honkavaara Eveliina Mikan-
tytär
Hållman Jaanis Julius
Ikävalko Mika Juhani
Jokela Alex Aki Jalmari
Järvinen Santeri Mikael
Kantonen Jasmin Mikaela

Kinnunen Saku Ilmari
Kiukas Adalia Lyydia Wilhel-
miina
Kivikoski Mia Maria
Kiviluoto Mikko
Koho Anna Karoliina
Korhonen Juha Teemu Petteri
Laakso Nica Isabel
Lampivuo Viljami Nikolai
Lehtinen Eetu Juho Viljami
Lindfors Roope Rickhard
Linna Rosa-Maria Kristiina

Luoto Eetu Aukusti Matias
Mikkola Arttu Ivan Nikolai
Modaber Tabanrouz
Mustonen Jaakko Valtteri
Männikkö Jarno Johannes
Najib Mahamud Osman
Niskanen Lauri Aaro Johan-
nes
Nummelin Saara Anna Elisa
Olli Nelli Amanda
Saunio Jim Markku Jaakko
Sirenius Marja Rosa Emilia

Timonen Tommi
Pekka Tapio
Vesterinen Pinja
Elisa
Vuori Eveliina Sarianna

Helsingin Uusi yhteis-
koulu
Assefa Elesabet Abera
Ceesay Irene Nano
Falenius Julia Helena
Hätönen Jussi Kalle Henrik

Laaksonen Virve Annika
Metz Santeri Julius
Riuttamäki Laura Maria
Rizvi Adel
Valtanen Jenna Katariina

Varalahti Kaisa
Katariina

Helsingin yliopiston
Viikin normaalikoulu
Brar Sukhjagat
Myllylä Heidi
Tallgren Alfons

Viikonloppu on
valkolakkien juhlaa
Koillis-Helsingin lukioista valmistuu itsenäisyyspäivän alla
viitisenkymmentä uutta ylioppilasta. Eniten syksyn kirjoittajia
löytyy Helsingin Medialukiosta, Viikissä painotus on selkeästi
kevään ylioppilasjuhlissa. Onnittelut uusille ylioppilaille.

ommi
o
n Pinja

na Sarianna

n Uusi yhteis-
Laaksonen Virve Annika

Varalahti Kaisa
Katariina

Helsingin yliopiston

Helsingin Energia –liikelaitoksen nimi on vuoden 2015
alusta Helen Oy. Yhtiön toiminta ei muutu, eikä nimenvaih-
dos edellytä asiakkailta toimenpiteitä.
Nimi on päätetty vaihtaa tilanteessa, jossa liikelaitoksesta

tulee osakeyhtiö. Yhtiöön siirtyy kaikki muu toiminta paitsi
ulkovalaistus. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki.

PP

Energialaitos muuttuu naiseksi

Helsingin kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistötoimesta
vastaavaksi apulaiskaupunginjohtajaksi nousee vihreiden
Anni Sinnemäki.
Hän on 41-vuotias kansanedustaja, Helsingin kaupun-

ginvaltuuston jäsen vuodesta 2005 ja toiminut työministe-
rinä 2009–2011.
Kaupunginvaltuuston jäsenille pidetyssä vaalissa HuK

Anni Sinnemäki sai 49 ääntä ja nykyinen apulaiskaupun-
ginjohtajaHannu Penttilä (sd.) 34 ääntä. Ratkaiseva tekijä
vaalissa oli kokoomus, joka siirtyi Sinnemäen taakse.
Äänestyskäyttäytymisellään kokoomuslaisten on sanot-

tu ottaneen kantaa eduskunnan puhemies Eero Heinä-
luoman (sd.) puheista alkaneeseen tuolileikki-jupakkaan,
jossa kansanedustaja Lasse Männistö (kok.) joutui lopul-
ta vetäytymään aikeistaan siirtyä apulaiskaupunginjohtajan
tuolille, kunMännistön haluamaapestiä hoitanut Laura Rä-
ty (kok.) sai hallituksestaministerin paikan.
Uuden apulaiskaupunginjohtajan kausi alkaa tammikuun

puolivälissä ja kestää kesään 2017 saakka. Kausi on nor-
maalia lyhyempi, koska kaupungin johtamisjärjestelmä on
parhaillaan tarkastelussa ja semahdollisesti uudistetaan.
Apulaiskaupunginjohtajalle maksetaan 12 263,08 euron

kuukausipalkkaa.
PP

Sinnemäestä
apulaiskaupunginjohtaja

Puistolassa asuva koulupoika Aaron järjesti Anna-äidil-
leen ikimuistoisen syntymäpäivän antamalla lahjaksi tä-
män upean runon.

PP

Aaron yllätti äitinsä
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
KE-SU 3.-7.12.2014 ellei
toisin mainita, tai niin

kauan kuin tavaraa
riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, HUOM! SU 12-21
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995
kg 1495

kg1495
kg 3990

kg 390
kg

390
kg 895

kg

2495
kg

KIRJOLOHEN MÄTI

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
6,67/kg, myös tumma paahto, raj. 1 erä /tal.

Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi

HK viljaporsaan
HERKKUPAISTI n. 1,2 kg

Riitan Herkku
LEIPÄJUUSTO 500 g

Tuore D-leikkuu!
LOHIFILEE
vac.pakattu, Norja, ruodoton ja kalvoton

Oman savustamon
SAVUSTETTU LOHIFILEE

Coca-Cola
VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l 2-pack
0,73/l, Regular, Zero ja Light, raj. 2 erää /tal.

Atria
NAUDAN SISÄFILEE
kokonaisena, Suomi

HK takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE
palana

Hinta ilman K-Plussa-korttia
7,09 kg Hinta ilman K-Plussa-korttia

ja yks. 3,85 pkt (7,70/kg)
Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,59 2-pack (0,93/l) sis. pantit 0,80

-44% -13% -21%

3
kpl 5.- 2

pack 299
sis. pantit
0,80

599
kg

LAUANTAINA KAUPPA
ON SULJETTU

Hätälä Oy,
Rehtiä Pohjoisen kalaa!
Hätälän kalamestari Riku Oks

anen fileoi

torstaina kalasi veloituksetta
klo 8-18.
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Ruunat Repa ja Paavo
tekivät täysstopin ja alkavat
peruuttaa Tapaninvainion
uimarantaa vastapäätä ole-
valla hevostiellä viime vii-
kon maanantaina. Hevosil-
la on asiaa ratsastajilleen:
Vaara edessä!

Tuomarinkylän kävelysil-
lalla tapahtuu ratsujen mie-
lestä jotakin normaalista
poikkeavaa.

Kävelysillan luo paketti-
autonsa ajanut urakoitsija
lanaa lumisohjoa ja hevoset
pelästyvät, koska kuulevat
vain puusiltaa kolaavan ää-
nen, mutta eivät näe tapah-
tumia, koska pakettiauto on
edessä.

Siivottuaan lumet alka-
vat hevosista tietämättö-
mät työmiehet irrottaa sil-
lan aluspuita. Urakkaa te-
kevä firma on saanut tehtä-
väkseen vaihtaa koko sillan
puupinnan. Töiden vuok-
si sillan liikenne on siirretty
työmaa-aidoin yhdelle kais-
talle.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Vuoden yritykseksi valitun ABL Laat-
tojen tiloihin Siltamäkeen saapui parikymmentä paikallista
yrittäjää kuulemaan ajankohtaisista asioista ja valitsemaan
yhdistykselle uutta hallitusta.
Illan aluksi ABL LaattojenRalf Forsman esitteli yrityksen

tiloja. Yrittäjille esittäytyi myös Helsingin Yrittäjien uusi toi-
mitusjohtaja Tiina Oksala, joka kertoi taustoistaan ja edel-
lisestä työstään Erikoiskaupan Liiton toimitusjohtajana. Sii-
nä työssä hän jo teki paljon yhteistyötä Helsingin ja Suo-
men Yrittäjien kanssa.
KoHY:n varsinainen kokous päätti pitää hallituksen jä-

senten määrän ennallaan, mutta puolet heistä vaihtui uu-
siin.
Kaksivuotiskaudellaan jatkavat vielä Harri Karppinen,

Milla Kissaniitty, Risto Lehtinen, Petri Manu,Markus
Tahvanainen ja Kim Yrjälä. Erovuoroisista valittiin jatka-
maanSannaMeronen-Vilenius. Uusina jäseninä hallituk-
seen valittiin Tarja Haaranen,Merja Carlander, Annika
Halmela, Teija Loponen jaPekka Ahlstrand.
Erityiskiitoksen saivat hallituksesta pois jääneet pitkäai-

kaiset jäsenetAntero Myllynen jaKauko Koskinen.
KoHY:n puheenjohtajana jatkaa yksimielisellä päätöksel-

läMarja-Leena Kajander.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Yrittäjät
uusi hallitustaan

Töyrynummi
Töyrynummella on illan pimeydessä loistanut kirkkai-
ta valoja. Kyseessä on Moskito Televisionin tuottama Hin-
nalla millä hyvänsä draamasarja, jonka kuvauksia tehtiin
torstai-iltana Kytöpolulla.
12-osainen tv-sarja kertoo yhtiöstä, jolle voi ulkoistaa

oman onnellisuutensa. Pääosissa ovat muunmuassa Ar-
mi Toivanen,Kai Vaine,Pirjo Lonka jaAlina Tomnikov.
Sarja tullaan esittämäänMTV3:lla ensi vuoden puolella.

TL

Kytöpolulla kuvattiin

HELENA VENÄLÄINEN

Tuomarinkylän kävelysillan puupinta vaihtuu
PIRJO PIHLAJAMAA

Sillan korjaus on työmaataulun mukaan ohitse ensi vuoden tammikuussa.

Myös tänä vuonna voi
yksinelävien vanhusten
joulua piristää joulukukal-
la. Viidettä kertaa järjeste-
tyn hyväntekeväisyyskam-
panjan ideana on, että
kuka tahansa voi ostaa lah-
joituskukan, joka toimite-
taan vastaanottajille jou-
lunalusviikolla.

Kukan voi valita oman
mieltymyksensä mukaan.

Korttiin on kirjoitettu val-
miiksi vanhuksen etuni-
mi ja ikä. Toiselle puolelle
voi lahjan antaja kirjoittaa
oman tervehdyksensä, jo-
ka tuo saajalle tärkeän tun-
teen siitä, että joku ajattelee
juuri häntä. Kukan lahjoit-
tajat ja vastaanottajat pysy-
vät tuntemattomina.

Koillis-Helsingistä mu-
kana on nyt viisi liikettä ja

lisää on tarkoitus pyytää
mukaan, kertoo tempaus-
ta tällä alueella organisoiva
Aarne Vesamäki.

Kampanjaan osallistu-
vassa liikkeessä on ilmoi-
tus kukkien ostomahdolli-
suudesta.

–Kampanja on aikaisem-
pina vuosina otettu erittäin
lämpimästi vastaan. Joulu
on hyvän tekemisen aikaa,

ja mikä parempi tapa ilah-
duttaa tuntematonta kuin
kaunis joulukukka, iloitsee
Vesamäki.

Ole Joulupukkina Senio-
rille -kampanja toteutetaan
Koillis-Helsingissä 4.12.–
18.12.2014.

PP

Yksinäisille voi ostaa joulukukkia

Alueen vanhempia ja kou-
lujen henkilökuntaa sekä
oppilaita on Helsingin kau-
pungin opetusviraston
mukaan kuultu. Kuulemis-
ten pohjalta virasto on sor-
vannut uuden kouluesityk-
sen. Suutarilan ja Tapanilan
lisäksi esitykseen on otettu
mukaan myös Maatullin
ala-aste Tapulikaupungista.

Opetuslautakunnan suo-
menkielisen jaoston päätet-
täväksi on viety ajatus yh-
distää Töyrynummen ala-
asteen koulu Suutarilan
yläasteen kouluun. Näin
muodostettu uusi yhtenäi-
nen peruskoulu aloittaisi
1.8.2016 alkaen.

Osasta Töyrynummen
koulurakennusta on tarkoi-
tus luopua ja oppilaaksiot-
toaluetta tarkistaa Suutari-
lan koulujen kesken.

Lisäksi esityslistalla on
ajatus yhdistää Tapanilan
ala-aste ja Hiidenkiven
peruskoulu 1.8.2016 alkaen
ja luopua Tapanilan ala-
asteen 1920-luvulla raken-
netusta puukoulusta. Yhdis-
tyvän koulun ja Maatullin
ala-asteen 1–6 -luokkien
oppilaaksiottoalue kasvaisi
Tapanilaan päin rajautuen
Tapanilankaareen.

Suutarilan koulujen yh-
distämisestä ja tiloista arvi-
oidaan saatavan tilavuok-
ra- ja siivoussäästöjä noin
220 000 euroa vuodessa.
Hallinnon säästöt olisivat
noin 77 000 euroa.

Tapanilan ja Hiidenkiven
kouluesityksen kanssa vuo-
sittainen kokonaissäästö
olisi yhteensä puoli miljoo-
naa euroa.

Siltamäen ala-asteen
koulun johtokunta, Suutari-
lan ala-asteen koulun johto-
kunta ja Töyrynummen ala-
asteen asteen koulun johto-
kunta haluavat koulunsa
jatkavan omana yksikkö-
nään.

Suutarilan yläasteen kou-
lun johtokunta hyväksyi
lausuntopyynnössä esite-
tyistä vaihtoehdoista yh-
distymisen Suutarilan ala-
asteen koulun ja Töyry-
nummen ala-asteen koulun
kanssa.

Maatullin ala-asteen joh-
tokunta puoltaa oppilaak-
siottoalueen rajan siirtoa.
Tapanilan ala-asteen johto-
kunta vastustaa ehdotuksia
yhdistää Tapanilan ala-aste
ja Hiidenkiven peruskoulu
ja puukoulusta luopumista.

Tapanilan ala-asteen kou-
lun oppilaskunnalla ei ole
mitään sitä vastaan, että
koulut yhdistyisivät, kun-
han kaikki Tapanilan kou-
lun nykyiset rakennukset
ovat jatkossakin oppilaiden
käytössä.

Hiidenkiven peruskoulun
johtokunta puoltaa alueelli-
sesti yhtenäistä peruskoulua
ja edellyttää, että Tapanilan
ala-asteen tilat pysyvät käy-
tössä. Myös oppilaskunta
kannattaa koulujen yhdis-
tymistä.

Opetuslautakunnan suo-
menkielinen jaos jätti asian
pöydälle. Seuraava ja tämän
vuoden viimeinen kokous
on joulukuun 16. päivä.

Pirjo Pihlajamaa

Kouluesitys sai taas uuden käänteen:

Nyt halutaan sulkea osa
Töyrynummen koulua

Suutarila, Tapanila, Tapulikaupunki

Siltamäki-Suutarila-Seura lähetti opetuslautakun-
nalle ennen päätöstä koulujen yhdistämisistä lausunnon,
jossa toteaa, etteivät alueen koulujen tilajärjestelyt ole toi-
minnallisesti eivätkä taloudellisesti perusteltuja.
Kannanotossa arvellaan, että koillisesta pyritään vähen-

tämään koulutiloja, jotta niitä saadaan lisää uusille asuin-
alueille.
He ihmettelevät myös sitä, että vuoden 2014 väestöen-

nusteessa oppilasmäärään ennustetaan suurempaa kas-
vua, joten sen perusteella oppilaspaikkojen vähentäminen
ala-asteilta näyttää kestämättömältä ja erittäin lyhytnäköi-
seltä toiminnalta.
Kannanotossa ihmetelläänmiten säästöä syntyy kouluti-

lan tyhjenemisestä, jos sille ei olemuuta käyttöä tiedossa.
Siltamäki-Suutarila-Seura vaatikin, että lyhytnäköisistä ja

kalliista koulutiloja koskevista muutossuunnitelmista luo-
vutaan, etenkin kun jo tiedetään, että parin vuoden sisällä
koulujen oppilaspaikat ovat alueen täydennysrakentami-
senmyötä viimeistä paikkaamyöten täynnä.

TL

Koulusäästöt epäilyttävät
Si-Su-Seuraa
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ONNITTELUT

Lähetä onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.fi, vie kuva
teksteineen Malmintorin
kauppakeskuksen Plaza Mocca
-kahvilan luona sijaitsevaan
postilaatikkoomme tai postita kuvat
osoitteella Lähitieto, Askartie 3–5,
00700 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan,
jos haluat kuvan takaisin.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
///%36MGPK4PKG61H:N1KK:2%Q!L:MLP
Seurakunta facebookissa:
///%5:869JJN%8JL!L:MLPKG61H:N1K2:

Niin kuin pimeään voi myös
valoihin turtua ihmisen silmä.

Jumala, anna sitä valoa,
joka herättää toivon ja lähim-
mäisenrakkauden minussa,

tässä maailmassa.

YKSINÄISTEN JOULUATERIA
Pihlajamäen kirkossa ti 9.12. klo 12.
Jouluruokaa ja ohjelmaa tarjolla yh-
dessä Lähiöaseman väen kanssa. Ilm.
viim. 4.12. kirkolle p. 09 2340 4427 tai
lähiöasemalle.

Myyjäiset Pukinmäen seurakuntakodilla
su 7.12. klo 13.30-15.30. Leivonnaisia ja
käsitöitä. Riisipuuroa ja joulutorttuja.

ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.
Sanajumalanpalvelus Malmin kirkos-
sa la 6.12. klo 10. Kahvit. Seppeleen
lasku Veteraanikivellä kirkon pihalla
klo 9.30.
Lipunnosto Puistolan torilla klo 9. Klo
9.30 kirkolla virsi- ja rukoushetki sekä
kahvitarjoilu.
Suomalainen ateria Viikin kirkolla klo
15. Vapaaeht. maksu 10 e aikuisilta, 5
e lapsilta Ebola-epidemian uhreille. Ilm.
ruuan riittävyyden varmistamiseksi Outi
":K22J J12P%M:K22J-60M%Q I% SBS D?S DASE%
Kauneimmat joululaulut Pihlajiston
seurakuntakodissa klo 15. Glögitarjoilu.

MUSIIKKIA
Konsertti Malmin kirkossa 4.12. klo 19
Jenni Kallela, piano.
Joululaulukonsertti Puistolan kirkossa pe
5.12. klo 19. Elina Teini, Amanda Niska,
Essi Hoppari ja Aarni Seppänen. Juonto
Kari Aulo. Ohjelma 10 e. Kahvitarjoilu (2 e).
Järj. Sylva Ry ja Lions Club Hki Suurmetsä.
Tikkurilan soittokunta Tixi Band Malmin
kirkossa su 7.12. klo 16. Ohjelma 10 e.
Konsertti Pihlajamäen kirkossa su 7.12.
klo 16. Kalinka-balalaikkaorkesteri, joht.
Albina Parkkonen. Katja Harvala, laulu ja
Pekka Vihervirta, domra. Ohjelma 10 e.
Naiskuoro Pihlajan joulukonsertti Viikin
NPHNJGG: G1 @%FE% NMJ F? UT,PK G.7,L66KP
OJ1M1K 266KU% &J32% V:HO:GPGNJ ;:H3:' +:HH6
Joutsenvirta, piano ja Satu Nyman, huilu.
Solistina Ville Perkkiö. Ohjelma 5 e.
Joulukonsertti Malmin kirkossa ti 9.12.
NMJ F?% ":1H: O: $:2HPPK: R.HH*' M:1M1% &,HO%
Lions Club Hki Pohjoinen. Ohjelma 15 e.
Malmin mieslaulajien konsertti Malmin
kirkossa ke 10.12. klo 19. Ohjelma 10 e.

PERHEIDEN JOULUASKARTELUT
Siltamäen seurakuntakodilla ti 9.12. klo
F?#ES% (ML% N:2P%N:HIIPK6K-60M%Q 2:P I%
SBS D?S D@E?% )PK2: B 6!I6H36%
Tapulin seurakuntakodilla to 11.12. klo
17.30-19.30. Askartelu, iltapala, hartaus.
Pihlajiston seurakuntakodilla joulutuuna-
O:PG62 2J FF%FE% NMJ F@#F>%DS% <P67% O: PML%
HPP22:%NJP0PG2J-60M%Q

DIAKONIAN
taloudelliseen avustamiseen liittyvä
vuoden 2014 viimeinen puhelinajan-
varausvastaanotto on seurakuntapii-
H6PGG, I6HO:K2:PK: FE%FE% NMJ FS#FF%
Ajanvaraus jatkuu tammikuussa 2015
normaalisti.
Lahjoitusleipää jaetaan Malmin
kirkolla pe klo 9, Jakomäen kirkolla
ke klo 11, Pihlajamäen kirkolla ti klo
9 (myös 30.12.) ja Tapulin seurakun-
takodilla ma klo 11. Leipää ei jaeta
ED%FE%ESFC#?%F%ESFB 0,MPG6K, :PN:K:%

Joulublogi
Huhutaan, että Puistolan kirkolla asuu
rotta. Miten kirkonrotan käy, kun se kohtaa
elämänsä ensimmäisen joulun? Seuraa
joulun tuloa pikkuruisen rotan silmin blo-
4PJGJP2266GG:= NPHNJKHJ2:KOJ1M1%9MJ4GIJ2%Q

Onneksi olkoon 3 vuotta
1.12. täyttäneelle Nealle!
Toivoo ukki ja mummi,
mummu, äiti ja isi ja
isosisko Jenna.

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Malminkaari 13-19
00700 Helsinki

Kauppakeskus
Malmin Nova

www.malminnova.com
KAUPPAKESKUS

facebook.com/
KauppakeskusMalminNova

Liity tykkääjiin

SUUTARI
Nova Paja

HELSINKI MALMI

KAUNEUSHOITOLAKirsi Kurkinen

Varaa aika 0600 13811

4krs.
045 208 3380

Varaa aika 044 369 8888

Varaa aika 050 306 1844

Varaa aika 050 542 8714

Varaa aika 044 514 9891

Pa
rturi-

Kampaamo

www.zois.fi (09) 351 5981

Varaa aika (09) 351 2551

Varaa aika (09) 85656070

Kukkakauppa

Varaa aika (09) 350 7050

YAS ompelimo

HAIRSTORENEW
Kampaamo-, parturi- ja kauneuspalvelut

Malmin Novan
Joulun avaus

TO 4.12.
Mukavaa ohjelmaa,

loistavia lahjavinkkejäj j
ja jouluista tunnelmaa.

Tervetuloa!

TONTUN JOULUISET
KASVOMAALAUKSET KLO 14-19
Baquetten vieressä

Tule tapaamaan
JOULUPUKKIA joka käyskentelee
kauppakeskuksen käyvävillä KLO 14-19

SUNNUNTAISIN PIDENNETTY
AUKIOLO jouluun saakka:
K-CITYMARKET klo 21 asti
TARJOUSTALO klo 20 asti

-19
S

JOULUMUORIN
PIPARIPAJA
KLO 14-19
Baquetten
vieressä

AVAUSPUHE,Malmin Järjestötalon puheenjohtaja Ilkka Levä.
JUHLAPUHE,Vasemmistoliiton valtuustoryh-
män puheenjohtaja Veronika Honkasalo.
KULTTUURI- JA MUSIIKKIESITYKSIÄ: Malmin
Metkat, Malmin eläkeläisten runo- ja
voimisteluryhmä, Malmin työväen-
näyttämö & SVS-Malminseudun osasto.
JUONTAA Helsingin liikuntalautakunnan
puheenjohtaja Riku Ahola.
KAHVI- JA KAHVILEIPÄTARJOILU.

Järjestävät Malminseudun
työväenyhdistys, Malmin
työväentalo, Helsingin
Vasemmistoliitto ja
valtuustoryhmä.

Vasemmiston
Itsenäisyyspäivän-
juhla 6.12.klo12–14

Malmin työväentalolla,Takaniitynkuja 9

Veronika Honkasalo

Riku Ahola
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Harva taitaa tietää, että Sil-
tamäen palvelukodissa on
pihan keskellä olevassa
rakennuksessa kuntosali,
jonne on vapaa pääsy palve-
lukodin asukkaiden lisäksi
myös seudun eläkeläisillä.
Siltamäen kerrostaloalueella
asuvan Eino Keräsen, 90,
tiedossa asia on ollut jo kol-
me vuotta.

Kerran viikossa hän kerää
jumppavaatteensa ja suun-
taa Peltokyläntielle reiluksi
tunniksi voimailemaan. Hy-
väntuulinen mies on kunto-
salin iäkkäin ja ahkerin kä-
vijä.

– Olen käynyt täällä yli
300 kertaa. Vuodessa kerto-
ja tulee sata. Tiedän, koska
merkitsen käynnit aina vih-
koon, hän kertoo.

Siinä ajassa lihasvoima lie-
nee kasvanut aika lailla.

–Tai säilynyt. Ei ainakaan
ole laskenut, koska kroppa-

ni on tottunut rasitukseen.
Olen aina harrastanut lii-
kuntaa.

Aiemmin hän kävi toisella
salilla vaimonsa kanssa. Sit-
ten hän kuuli palvelukotiin
remontoidusta tilasta, jon-
ne pääsee arkisin kello 9–15
välillä, ja siirtyi sinne.

–Ostarilla on kaupungin
sali. Vaimo käy siellä edel-
leen muun ryhmän kanssa,
mutta minä tykkään tulla
tänne, koska saan tehdä asi-
at itsekseni omassa tahdissa.

Kuntoilua ei haittaa edes
se, että vanhan rakennuk-
sen toisesta päästä on kulu-
vana vuonna löydetty säde-
sientä, jonka häätöyritykset
ovat alkaneet.

–Minua ei home hetkau-
ta. Olen ollut sodassa ja op-
pinut, että eri olosuhteisiin
pitää tottua.

Pirjo Pihlajamaa

Kuntosalin ahkerin käyttäjä
Rautapainot klonksuvat tasaisessa rytmissä
Siltamäen palvelukodin kuntosalilla.
Yhdeksänkymmentävuotias mies jännittää
lihaksensa viimeiseen vetoon, huilaa hetken ja
siirtyy sitten seuraavaan laitteeseen.

PIRJO PIHLAJAMAA

Salin laitteilla Eino Keränen saa käytyä kaikki lihasryhmät läpi.

Tapahtumaan osallistui
useita yrityksiä Malminto-
rin kauppakeskuksesta.
Opiskelijat hoitivat yritys-
ten esittelyn sekä käytännön

järjestelyt. Tapahtuma oli
osa liiketalousopiston PK13
luokan opiskelijoiden kurs-
sia ”asiakastilaisuuden jär-
jestäminen”.

Opiskelijoilla oli suuri
vastuu, sillä heidän kontol-
laan oli niin suunnittelu, to-
teutus kuin projektin jälki-
toimet.

–Koulumme kehittämis-
päällikkö Heidi Havumäki
käynnisti yhteistyön yrittäji-
en kanssa. Tapahtuman jär-
jestäminen on osa opetus-
suunnitelmaa. Haluamme

tarjota opiskelijoille käytän-
nön kokemusta ja tarjota
yhteistyötä yritysten kanssa
perinteisten kurssien sijaan.
On hyvä, että opiskelija
konkreettisesti näkee mitä
kaikkea tilaisuuden järjestä-
minen vaatii. Opiskelija op-
pii paremmin, kun opetus ja
käytäntö yhdistetään, ker-
too kurssin opettaja Karolii-
na Kemppainen.

Opiskelijat rekrytoivat
pääosin itse yrittäjät mu-
kaan tapahtumaan, joka oli
suunnattu koko koululle, ei
pelkästään Helmi Liiketa-
lousopistolle.

Messutapahtuman jär-
jestäminen näytti opiskeli-
joille, millaista on liike-elä-
män yhteydenpito ja mitä
kaikkia osaisia tapahtu-
mansuunnittelu sisältää.

Hankalimpana tapahtu-
man järjestämisessä pidet-
tiin aikatauluttamista. Kii-
re ei ollut ongelmana, sillä
opiskelijat olivat asennoitu-
neet projektiin hyvin. Pienet
tapahtuman yksityiskohdat
tuottivat hieman ongelmia,
kuten se, että mistä saa-
daan tavarat koulun stän-
deille. Koululta saatiin stän-
dit ja yrittäjät antoivat tuot-
teitaan toimipisteille esitel-
täviksi.

Karoliina Kemppaisen
mukaan oli hauskaa nähdä
lopputulos, eli messupäivä.

–Opiskelijat käyttivät pal-
jon aikaa ja vaivaa suunnit-
teluun ja toteuttamiseen, jo-
ten oli mukavaa ja palkitse-
vaa nähdä sen kaiken vai-
van lopputulos.

–Yllättävintä puolestaan
oli se, että kymmenen yri-
tystä lähti tapahtumaan
mukaan, se on jo paljon.
Opittavaa ensi kerraksi on
tiukemmat deadlinet. Ko-
konaisuudessaan tapahtu-
ma onnistui hyvin, hyvin
suunniteltu on kuin puolik-
si tehty, toteaa Kemppainen.

Kurssin oppilasprojekti-
päällikkö Sami Tervonen
kertoo, että oli yllättävän
helppoa saada yritykset

mukaan.
–Uskon että yrittäjät läh-

tivät tähän siksi mielellään
mukaan, että tämä on heille
ilmaista markkinointia. On
hienoa, että yrittäjät halusi-
vat tukea opiskelijoita tällä
tavoin.

Tervonen selventää, että
messuilla yrityksiä esitellään
koululla oppilaille, opettajil-
le sekä muulle koulun hen-
kilökunnalle. Tapahtumaan
kuuluu myös muita juttu-
ja, kuten arvonta, johon on
koottu yritysaiheisia kysy-
myksiä ja jonka pohjalta voi
voittaa mahtavia palkintoja.

–Meille hyötyä on se, että
pääsemme tutustumaan yri-
tyksiin. Saamme kokemus-
ta millaista on tapahtuman
järjestäminen ja huomaam-
me, että valmis kokonaisuus
muodostuu pienistä osasis-
ta. Luulen, että tapahtumas-
ta on hyötyä tulevaisuut-
ta ajatellen, esimerkiksi jos
haaveilee vaikkapa tapahtu-
majärjestäjän työstä.

Hankalinta oli se, että olo-
suhteet piti luoda tyhjästä ja
tuli osata toimia ammatti-
maisesti.

–Onneksi yrittäjät auttoi-
vat meitä materiaalien han-
kinnassa sekä tapahtuman
suunnittelussa.

– Hauskinta oli se, että
pääsi osallistumaan yrittä-
jien työelämään ja se, että
yrittäjät olivat innoissaan
päästessään mukaan tähän
tapahtumaan. Seuraaval-
la kerralla osaisimme var-
mistaa, että esiteltävää tava-
raa olisi enemmän. Muuten
kaikki onnistui todella hy-
vin, summaa Tervonen.

Karoliina Laine
Opiskelija, Helmi
Liiketalousopisto

Yritysesittelypäivä
Helmessä
Helmi Liiketalousopiston ruokala täyttyi Malmin
yritysten ständeistä Helmi Messuilla, joiden
tarkoituksena oli tarjota yrittäjille mahdollisuus
esitellä yritystään sekä tuotteitaan.

Opiskelijoiden projektipäällikkö Sami Tervonen toimi myös itse messuesittelijänä.

KAROLIINA LAINE

Karoliina
Kemppaisen

mukaan oli hauskaa
nähdä lopputulos,

eli messupäivä.
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TUPLAA VERONPALAUTUKSESI!
MALMIN KORUPAJA Markkinatie 6, 00700 Helsinki I p. 09 3512 800
Avoinna to-pe (4.-5.12.) klo 9-19 I la 6.12. suljettu I su 7.12. klo 12-17

TUHANSIA TUOTTEITA VERKKOKAUPASSAMME: WWW.KORUPAJA.FI

UUSIMME VALIKOIMAAMME
Erä sveitsiläisiä rannekelloja

-50%
HEMMOTTELE ITSEÄSI!
Valitse sopiva muotimerkeistämme.

MALMIN KORUPAJAN
OMA SORMUSVALIKOIMA

-50%
Tässä esimerkkejä valikoimasta.
Lisää malleja verkkokaupassamme,
www.korupaja.fi

Fairbanks
0,22ct W/Si
487,50
(975,-)

San Fransisco
1,33W/Si

1895,-
(3790,-)

Tromssa
0,40ct W/Si

1087,50
(2175,-)

Varsova
0,08W/Si
289,50
(579,-)

San Diego
0,85 W/vs
2225,-
(4450,-)

K110-1611
0,20ct W/Si

549,50
(1099,-)

K110-1411
0,36 W/Si

879,50
(1759,-)

K110-0221
0,20 W7Si
584,50
(1169,-)

KAIKKI KULTA- JA
TIMANTTIKORUT!

-50%
Ei koske Lumoava- ja Kalevala-koruja,
eikä tarjoustuotteita. Voimassa 4.-7.12.
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TUPLAA VERONPALAUTUKSESI!
MALMIN KORUPAJA Markkinatie 6, 00700 Helsinki I p. 09 3512 800
Avoinna to-pe (4.-5.12.) klo 9-19 I la 6.12. suljettu I su 7.12. klo 12-17

TUHANSIA TUOTTEITA VERKKOKAUPASSAMME: WWW.KORUPAJA.FI

Timantti-rannekoru

65,-

Eden
Rannekoru vuorikiteellä

145,-

Kukkaketo
korvakorut

34,-

Kukkaketo
sormus

46,-

Kukkaketo
rannekoru

59,-

Simple Heart Charm
kaulakoru kullattuna

79,-

Elämän Roihu, riipus, pieni

99,-

Tervetuloa tutustumaan
tuhansiin laatukoruihin!

###*&%"!$('(*)

Korvakorut

69,-

Sormus

195,-

Korvakorut

50,-

KAIKKI KULTA- JA
TIMANTTIKORUT!

-50%
Ei koske Lumoava- ja Kalevala-koruja,
eikä tarjoustuotteita. Voimassa 4.-7.12.
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TUPLAA VERONPALAUTUKSESI!
MALMIN KORUPAJA Markkinatie 6, 00700 Helsinki I p. 09 3512 800
Avoinna to-pe (4.-5.12.) klo 9-19 I la 6.12. suljettu I su 7.12. klo 12-17

TUHANSIA TUOTTEITA VERKKOKAUPASSAMME: WWW.KORUPAJA.FI

Lahjaksi kotimaista
pöytähopeaa.

Hopealla teet
arjesta juhlan!

Kahvilusikat
1/2 tus

199,-
(324,-)

Leivoslapio

109,-
(160,-)

Kultakeskus
Tähkä

Kultakeskus
Suomi Kultakeskus

Aino

Kultakeskus
Romantiikka

Kultakeskus
Chippendale

Kahvilusikat
1/2 tus

189,-
(312,-)

Leivoslapio

99,-
(140,-)

Kahvilusikat
1/2 tus

139,-
(228,-)

Leivoslapio

99,-
(142,-)

Kahvilusikat
1/2 tus

189,-
(324,-)

Leivoslapio

59,-
(85,-)

Leivoslapio

79,-
(140,-)

Kahvilusikat
1/2 tus

169,-
(312,-)

Tyylikkäät Tiffany-lukot!
Kaula- ja rannekorusetti

175,-
(230,-)
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TUPLAA VERONPALAUTUKSESI!
MALMIN KORUPAJA Markkinatie 6, 00700 Helsinki I p. 09 3512 800
Avoinna to-pe (4.-5.12.) klo 9-19 I la 6.12. suljettu I su 7.12. klo 12-17

TUHANSIA TUOTTEITA VERKKOKAUPASSAMME: WWW.KORUPAJA.FI

Laaja valikoima
värillisiä timantti-sormuksia.

KAIKKI
KULTAKETJUT

-50%

Spiegelau
Tasting Kit Set

39,-

Spiegelau
Romanttiset
Sweatheart
shampanjalasit
2kpl

26,90
Vinum
Chianti / Riesling
lasit, 3+1

89,90
(119,90)

KAIKKI KULTA- JA
TIMANTTIKORUT!

-50%
Ei koske Lumoava- ja Kalevala-koruja,
eikä tarjoustuotteita. Voimassa 4.-7.12.
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Kaisa Liski
Kehykset: ProDesign MERKKI-

KEHYKSIÄ

10€
Uudista tyylisi esimerkiksi näillä merkkikehyksillä

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros, Puh. 09-345 4292

tai 0500 515 707, ark. 10–18, la 10–14

Uutinen kertoi siitä, miten
Keravalla oli syntynyt asu-
kaslähtöinen haastekam-
panja, jonka pääajatus oli,
että ihmisten on lähipalvelut
turvatakseen ostettava jou-
luostoksensa Keravan omis-
ta yrityksistä.

–Täällä tarvitaan juuri sa-
maa. Liiketilathan tyhjene-
vät, jos ihmiset asioivat ai-
na vain kauppakeskusten
ketjukaupoissa eivätkä itse-
näisissä kivijalkakaupoissa,
Päivi Koivuniemi ajatteli.

Hän alkoi pyörittää pääs-
sään erilaisia ideoita, joilla
voisi piristää ja auttaa Koil-
lis-Helsingissä olevia pien-
yrittäjiä.

Ajatukset kristallisoitui-
vat, ja syntyi ihmisiä akti-

voiva hauska tempaus, jou-
lukuun toisena lauantaina
järjestettävä shoppailusuun-
nistus.

Siinä asukkaat voivat kier-
tää alueen pikkuliikkeissä ja
kerätä mukaan tulleilta yri-
tyksiltä omaan suunnistus-
karttaansa kirjaimen. Sa-
malla liikkeissä saattaa löy-
tyä täytettä pukinkonttiin.
Kirjaimet muodostavat sa-
nan, jonka oikein arvaavat
tai tietävät voivat osallistua
arvontaan.

Koivuniemi astui ajatuk-
sineen Lähitiedon toimituk-
seen, jossa oltiin samaa
mieltä: pienyritykset ovat
elinkelpoisia vain, jos ihmi-
set käyttävät niiden palve-
luita.

Mutta toimituksen arki
on etenkin joulun alla niin
kiireistä, ettei aika riitä kier-
tää ja houkutella yrittäjiä
mukaan suunnistustapahtu-
maan.

Toiminnan naisena Päi-
vi Koivuniemi ilmoitti, että
hänpä on opintovapaalla ja
voi hoitaa asian pyytämäl-
lä mukaan parikymmentä
yritystä. Seuraavana päivä-

nä Päivi jo ilmoitti, että vain
muutama puuttuu ja pian
olivat loputkin kasassa.

Shoppailusuunnistuk-
sen on tarkoitus olla muka-
va tapa yhdistää liikunta ja
vapaaehtoinen shoppailu.
Asiasta innostuneet yrittäjät
lupasivat laittaa liikkeisiinsä
tapahtumapäivänä omia
tarjouksia tai yllätyksiä.

Yritysten nimet ja osoit-
teet esitellään suunnistus-
sääntöjen kera seuraavassa
lehdessä.

Suunnistaa voi yksin tai
porukassa. Päivi Koivunie-
mi on luvannut toimia yh-
den porukan oppaana. Li-
säoppaalle on vielä paikka
auki.

Ulkoilun ja shoppailun ys-
täville järjestettävä suunnis-
tustapahtuma on lauantai-
na 13.12. kello 10–14. Liik-
keet ovat pääosin Malmilla
kävelymatkan päässä toisis-
taan ja Tapanilassa on yksi,
jossa käyvät saavat bonus-
pisteen. Osallistujien kes-
ken on arvonta, jossa voit-
taa Lähitiedon hankkiman
herkkukorin.

Pirjo Pihlajamaa

lupaa olla
suunnistusoppaana
Kun
tapaninvainiolainen
Päivi Koivuniemi luki
Helsingin Sanomista
uutisen Keravan
ostoskapinasta,
havahtui hän
ajattelemaan Malmin
ja sen ympäristön
pienyrittäjiä.

Shoppailusuunnistuksen äiti
PIRJO PIHLAJAMAA

Malmia kiertänyt Päivi Koivuniemi yllättyi itsekin, miten monta pienyritystä
vanhan Hankkija-talon suojista löytyy. Yrityksistä osa on mukana
shoppailusuunnistuksessa.
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Parturi-Kampaamo Nina
Veljestentie 19, 00730 Helsinki
Puh 09 386 2197 045 269 5432
Tarjous
permis+väri+leikkaus+fön (lyhyet 79e)
Väri+nl+fön (lyhyet 71e)
Hiusten leikkaus 27e

voimassa 31.1.15 asti. Teitä palvelevat Nina ja Kirsi

Kauneus ja hyvinvointi

Kasvohoitoja omato
Erilaisia
kasvonaamioita
voi tehdä itsekin
luonnonaineksista.
Ruoka-aineet
ja mausteet
käyvät mainiosti
naamioiden
ainesosista.
Moni valitsee silti
ammattilaisen
tekemän
hoidon muun
muassa niiden
hemmottelevuuden
ja syvemmälle
ulottuvien
vaikutuksien
vuoksi.

040 963 8059
Maamiehentie 19 A,
00760 Helsinki
www.mesihelmi.fi

040 963 8059

Aromaterapia, Mikroneulaus,
Hunajahieronta, Intialainen
päähieronta, Jalkahoito,

Kasvohoidot, Kasvoakupunktio,
Kiinteyttävä vartalohoito,
Klassinen hieronta, Kuppaus,
Kuumakivihieronta, Shiatsu,
Sokerointi, Suklaahieronta,
Turvesauna, Vyöhyketerapia,
Äijäenergiaa –miesten hoito

Kevennystä keholle ja mielelle

www.kolmenkonstin.suntuubi.com
Ajat ajanvarauksella

40€
30€Selkähieronta

45min/

Perusjalkahoito
75min

Hemmotteluhieronta
2h/ 70€

nette ’s
ha i r & b e a u t y

Harjannetie 47 (Viikinmäki)
00710 Helsinki
045 265 8202
www.nettes.fi

Aukioloajat
ma–pe 9–18 ja la 9–15

muina aikoina sopimuksen
mukaan.

Tervetuloa!
Anette, Elina ja Eveliina

KCprofessional ja
Sexyhairin tuotteet

liikkeessä!

Hyvää joulunodotusta!

Seija Mokki

Puistolantori 1
00760 Helsinki

Salon Faina

09 389 1756

KAUDEN JUHLIIN:
Kampaus & meikki alk. 65€
Geelikynnet 30€ sis. pikamanikyyrin
Osis+ hiuslakka 500ml 9,90€

Koko perheen
PARTURI-KAMPAAMO

Tapanilassa

saloncaramel.fi
p. 044 788 8488
Vanha Tapanilantie 88

Hoitava jalkaterapia!

Yksilölliset Orthopodo
-tukipohjalliset

!

Akupunktio!

Lymfaterapia!

Hieronta!

(09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Hieronta, lymfaterapia ja
akupunktio on tarkoitettu
koko keholle.
Meiltä myös hyvän olon lahjakortit jouluksi!

Uutta:
nettiajanvaraus!

!

!

T

Joulukuun tarjouksena ripsien ja
kulmien kestovärjäys (sis. kulmien

muotoilu) 24 euroa

Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Helenan Salonki

Ylä-Malmin tori 3, puh. 09 222 7786
Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.

Lahjakortti
ammattilais

elle

on aina oik
ea joululah

ja!

Kurkku-
viipalenaamio

Pilko kurkusta ohuita viipaleita
ja peitä kasvot kauttaaltaan niillä.

Anna vaikuttaa 10 minuuttia. Poistaa
väsymyksen merkkejä, pienentää
ihohuokosia ja kirkastaa kasvot.

Toimivuus:
Viipalenaamion jälkeen kasvot
tuntuivat todella virkeiltä ja

raikkailta, suorastaan
levänneiltä.

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855554
Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

Värjäys, leikkaus, föönaus lyhyet alk. 85€
Permis paketti alk. 90€
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Hemmottele läheistäsi
Aurinkolan lahjakortilla!
Pihlajamäen ostoskeskus
Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
040 727 0435
www.aurinkola.fi
facebook.com/aurinkola.fi

LAHJAKORTTIMME
on toivottu JOULULAHJA

Malminraitti 4-6, 00700 Hki
09 345 2066

Eskolantie 5B, 00720 Hki
09 347 2690

www.mervilindroos.fi

Jokainen meistä on ansainnut pienen irtaantumisen arkirutiineista

– ihanan hemmotteluhetken Kauneushoitolassamme

- Rakkaalle, naiselle, miehelle, äidille, isälle,
mummille, ukille, kummilapselle…

Tervetuloa!
Kauneudenhoitoa Pohjois-Helsingissä vuodesta 1987

JALKA-, KÄSIHOITO • ERIKOISKASVOHOIDOT • SILMÄNYMPÄRYSHOITO • KESTOVÄRJÄYS
RIPSIENPIDENNYS • KORVIENREI’ITYS • EHOSTUS

SOTHYS

TUOTETARJO
UKSIA!

Hunajakuorinta
1 rkl juoksevaa hunajaa
1 tl sokeria
Ainekset hierotaan sopivak-
si sekoitukseksi kämmenten
välissä, jonka jälkeen seos-
ta levitetään kasvoille pyö-
rivin liikkein. Tämän jälkeen
kasvot huuhdellaan vedellä ja
kuivataan. Ihon pitäisi tuntua
kuorinnan jälkeen samettisen
pehmeältä ja raikkaalta. Iho
kannattaa kuoria kerran vii-
kossa tällä menetelmällä.

Toimivuus:
Toimi mielestäni loistavas-
ti. Kuorinta heleytti ihon
ja jätti sen pehmeäk-
si. Tämä on edulli-
nen keino kuo-
ria iho, sillä ai-
nekset löytyvät
varmasti jo-
kaisen kotoa.
Koska tavoit-
telin maksi-
maalista hyö-
tyä kuorinnas-
ta, levitin ihol-
le vielä kosteus-
voiteen tuomaan
lisäpehmeyttä.

Hunajakanelinaa-
mio epäpuhtauksille
0,5-1 tl hunajaa
0,5 tl kanelia
0,5 tl muskottipähkinää

Vaikutusaika on 15minuuttia.
Naamion tulisi olla suhteelli-
sen paksua, jottei se valu kas-
voilta. Naamio on antibaktee-
rinen ja kuureittain käytettynä
tuhoaa ihon epäpuhtaudet.
Käytetään suoraan epäpuh-
tauksien päälle. Naamiota voi
tehdämyös isommanmäärän
ja levittää kasvoille kauttaal-
taan. Kannattaa testata ensin
ranteelle, sillä naamio saattaa
allergisoida.

Toimivuus:
Toimi hyvin ja tehon tun-
si. Kun naamio oli vaikutta-
nut noin 10 minuuttia, iho ki-
helmöi. Pestyäni naamion iho
hieman punoitti, mutta aamul-
la näytti yllättävän hyvältä. Ai-
on käyttää tätä jatkossakin.

Banaaninaamio
Puolikas banaani
2 rlk auringonkukkaöljyä
Ainekset sekoitetaan keske-
nään ja niistä syntynyt naamio
levitetään kasvoille. Anna vai-
kuttaa 20minuuttia. Banaani-

naamio
kosteut-
taa ihoa,
joten se
on paikal-
laan kasvo-

jen kuorinnan
jälkeen.

Toimivuus:
Naamio oli suhteellisen

valuva, joten kannattaa py-
syä paikoillaan, kun sitä käyt-
tää. Omasta seoksestani tu-
li hieman paakkuista, joten
ulkonäöllisesti naamio ei ol-
lut kaunis. Kuitenkin se toimi
mielestäni hyvin - kasvot tun-
tuivat kosteutetuilta ja jousta-
vilta pestyäni naamion.

Suklaanaamio
Sulaa suklaata sekoitetaan
päivävoiteeseen ja anne-
taan vaikuttaa kasvoilla 10-
15 minuuttia. Seosta levite-
tään kasvoille ohut kerros.
Kun naamio on vaikuttanut ja

poistettu kasvoilta, kannattaa
iho vielä puhdistaa ihonpuh-
distusaineella.

Toimivuus:
Muokkasin ohjetta siten, et-
ten lisännyt suklaan joukkoon
päivävoidetta. Sulatin pienen
maitosuklaalevyn mikrossa,
jonka jälkeen levitin sen kas-
voille ja noudatin ohjeen vai-
kutusaikaa. Suklaa tuoksui
älyttömän hyvältä. Naamion
poistettuani iho ei tuntunut
kosteutetulta, vaan erittäin
rasvaiselta. Uskon siis, että
tähän naamioon kannattaa
käyttää antioksidanttista raa-
kasuklaata maitosuklaan si-
jasta. Päivävoide onmyös tär-
keä lisätä, sillä se tekee seok-
sesta kevyemmän.

Karoliina Laine
Opiskelija, Helmi
Liiketalousopisto

oimisesti

Lähteet:
http://mirssiina.blogspot.
fi/2011/12/paras-tee-se-
itse-naamio-ikina.html
http://www.yhteishy-
va.fi/kauneus-ja-pu-
keutuminen/ihonhoito/
kasvonaamio-kotikon-
stein/0218010-68833
http://kuntoplus.fi/hyvin-
vointi/kauneus/kosteutta-
va-banaaninaamio

Kauneushoitola Marjo Vilen-Ahonen
Malminkaari 15, 00700 Helsinki

044 514 9891
www.kauneushoidot.com

Ella Bache tuotteet -10%
Tervetuloa!

Jouluksi hemmottelulahjakortit
kauneushoitolasta!

Bion maitohappo-
kuorinta 40 € (norm. 75€)

Anneli Jalava
Puistolan asema
050 555 4782
www.annelijalava.fi

Hiiva-
naamio

Tarvitset palan hiivaa ja vettä. Murenna
hiiva kulhoon ja laita vettä sen verran,

että seos jää kiinteäksi. Seokseen voi myös
puristaamuutaman pisaran sitruunaa.

Levitä valmis naamio kasvoille ja pese pois, kun naa-
mio alkaa halkeilla. Vaikutusaika on noin 10minuuttia.

Naamio kirkastaa ihoa ja poistaa epäpuhtauksia.

Toimivuus:
Iho oli hieman punakka pestyäni naamion pois, iho ei
kuitenkaan kirvellyt. Aamulla punakkuus oli hävinnyt ja
iho oli kirkas. Epäpuhtaudet eivät lähteneet kerralla

pois, joten luulisin, että naamiota pitää käyttää
pidempään niiden poistamiseksi. Tämä naamio

ei välttämättä sovi kaikista hajuherkimmil-
le, sillä se haisi hiivalta. Haju hävisi

kun naamion pesi pois.

Kauppakeskus Malminnova 3. krs
050 542 8714

Joulun toivotut
lahjat!

ANNA HÄNELLE LAHJAKORTTI!
• Virkistävä Kasvohoito +jalkakylpy 60€
• Jalkahoito 50€
• Timanttikuorinta+ ultrapuhdistus 69€
• Ihania MARY COHR tuotteita 10-20%

Entraamo (Hankkijan talo/palloiluhallia vastapäätä)
Malminraitti 17, 00700 Helsinki • 044 520 0024
Avoinna 10–18 la 10–15 (ja sopimuksen mukaan)

Nyt meiltäcotton ball lights-sisustusvalosarja34,90€

Meiltä löytyy lahjakortit ja sisustus- sekä
kauneudenhoitotuotteet pukinkonttiin.

Tule tutustumaan ja ihastu!
Ajanvaraukset hoitoihin puhelimitse tai sähköpostilla.

Piristystä pimeään
Hiuksille: Värjäys+leikkaus -20%

Kasvoille: Heleyttävä, kiinteyttävä hyaluronihoito 50€
Juhlameikki 50€

Suklaanaamio kaipaa
päivävoiteen.

KAROLIINA LAINE
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gym & fitness

sali

KUNTOSALI avoinna
Päivystys arkisin klo 15.30–19.30
Avainkortilla joka päivä Klo 6.00–22.00

sali365 malmi
Viljatie 5, 00700 Helsinki
puh. 050 431 4951

WWW.SALI365.FI

Tervetuloa

TÄYDENSIMME LAITEVALIKOIMAAmme
TREENAAMAAN

35€/kk

kuntosali

(12 kk jäsenyys)

Ryhmäliikuntatunteja nyt
myös viikonloppuisin!

salilla mm. uusia
juoksumattoja
ja Cross trainer

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi, postitse
Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai Malmintorin
2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä olevaan Koillis-
Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon.

VS

LEMPÄÄLÄ

KIEKKO-VANTAA
LeKi

Klo 18.30 TRIO Areena
Keskiviikkona 3.12.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 15 €, Lapset 5 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet,

siviilipalvelus, työttömät, invalidit, opiskelijat ja Ruutanat 10 €
(Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)

Perhelippu: (4 henkilöä) - 25 €
Viiden lipun lippupaketti (vapaavalintaiset ottelut) 60 €

Koillis-Helsingin Lähitieto uutisoi
viime viikolla otsikolla: ”Valtuutetut
eivät tienneet mielipidettään”. Halu-
an korjata viestiä. Tyhjän äänestämi-
nen budjetin yhteydessä ei tarkoita
sitä, etteikö valtuutettu tiedä, mitä
mieltä on päätettävästä asiasta. Se tar-
koittaa sitä, ettei asiaa päätetä budje-
tin yhteydessä tai asia ei ole budjet-
tisovun piirissä, eli seuraavan vuoden
prioriteettilistalla. Asiasta, Malmin
lentokenttän tulevaisuudesta, minulla
on selvä mielipide. Asiasta tehdään
päätöksiä yleiskaavan yhteydessä.
Budjettiasiat valmistellaan yhdessä
poliittisten puolueiden johtajien neu-

votteluissa.
Tänä syksynä, kun budjettisopu po-

liittisten talouslisäyksien kanssa löy-
tyi, sovittiin, ettei aloitteita tehdä.
Kuitenkin jotkut olivat niitä tehneet.
Tätä menettelyä itse kyseenalaistan.
Onko järkevää sopia, ettei aloitteita
tehdä, jos niitä kuitenkin tehdään?

Tästä syystä minä päätin kannattaa
vain yhtä perussuomalaisten aloitet-
ta, koska sen sopimuksista kiinnipi-
tävä sosialidemokraattien ryhmä oli
nostanut läpimeneväksi. Omia bud-
jettialoitteita sosialidemokraatit eivät
tehneet.

Joka tapauksessa on tärkeä muis-

taa, että kaikki asiat eivät ole ensi
vuoden budjettiasioita, esimerkkinä
Malmin lentokentän suunnittelu. It-
se olen nyt sitä mieltä, että on katsot-
tava tulevaisuuteen ja arvioitava tark-
kaan, kuinka lentokenttä alue saa-
daan mahdollisimman vahvasti edis-
tämään Malmia kasvukeskuksena,
turvaamaan lähipalveluita ja alueen
vetovoimaisuutta.

Malmin lentokenttä tarjoaa suuret
mahdollisuudet alueen ihmisille. Ne
tulee hyödyntää luontoa ja historia
arvoja kunnioittaen.

Mirka Vainikka

Tyhjän äänestämisestä

Mosasalissa järjestetään hyväntekeväisyysjumppaa huo-
menna ja kympin osallistumismaksut menevät suoraan
Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksen toimintaan.
Kello 12 jumppatunnin vetävät Kirsi Kautto ja Kristiina

Liikanen Erältä ja kello 13 vuorossa on Saarettaren spon-
soroima Bollywood-tunti.
Samalla reissulla pääsee eroon vanhoista täkeistä, la-

kanoista ja pyyhkeistä, jotka voi jättää pihalla sijaitsevaan
HESY:n pakettiautoon tapahtuman aikana.

TL

Jumppaa eläinten hyväksi

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: la 6.12. klo 18.30
Erä Akatemia – SB Welhot (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: pe 19.12. klo 18.30
Erä III – M-Team (liput 7/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa: pe 2.1. klo 18.30
Erä – SPV (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

Tapanilan Erän nyrk-
keilyjaokselle on luovu-
tettu sinettimerkki lau-
antaina. Se myönnettiin
laadukkaasta työstä junio-
riliikunnan parissa.

Tapanilalaisjaos on en-
simmäinen pääkaupunki-
seudun nyrkkeilyseura, jo-
ka on saanut merkin.

Juhlallisuuksien jälkeen
yleisöllä oli tilaisuus seura-
ta Erän sinettikisoja, jonne
vastustajat saapuivat Tans-
kasta asti.

Tilaisuuden juonsi koti-
seuran juniorivalmentaja
Michel Saukkonen, joka
valittiin Vuoden valtakun-
nalliseksi juniorivalmenta-

jaksi marraskuun 17. päi-
vä.

Jaoston ansiokasta vuot-
ta täydentää sen puheen-
johtajana toimivan Päivi
Aholan valinta Nyrkkei-
lyliiton liittojohtokuntaan
pari viikkoa sitten.

–Paikallisseuran vahvat
perinteet ovat luoneet va-
kaan pohjan uuden luo-
miselle. Työmme seuratoi-
minnan kehittämiseksi on
huomioitu, josta olemme
syystäkin ylpeitä, iloitsee
Päivi Ahola.

PP

Nyrkkeilijät
saivat tunnustusta

Kävin taas Malmin Solhemin
perinteisillä joulumarkkinoilla sun-
nuntaina 23.11. Vaimoni Ylva oli lei-
ponut sinne pullaa myytäväksi. Nau-
tin kahvin kera ”Aurinkotalon” iha-
nia vohveleita. Tutkin runsaiden
myyntipöytien antimia. Tarjolla oli
kaikkea mahdollista tekstiileistä ja
pikku joulukuusista aina kirjakokoel-
miin.

Olin jo aikaisemmin tutustunut Sol-
hemia keskuspaikkanaan pitävän
Malmin ruotsinkielisen nuorisoyhdis-
tyksen 100-vuotishistoriikkiin vuo-
delta 2008. Teoksen on kirjoittanut
Michaela Bränn. Tämä talo ja yhdis-
tys on koko Pohjois-Helsingin ruot-
sinkielisten keskuspaikka, jossa ta-
pahtuu monenlaista. Syyskauden suu-
ria tapahtumia ovat ruotsalaisuuden
päivä ja nämä joulumarkkinat.

Iltapäivisin koululapset viettävät
Solhemissa aikaa rattoisasti.

Olen hakenut sieltä aikoinani päi-
vittäin työstä palatessani meidän poi-
kiamme. Iltaisin talossa on monenlai-

sia harrastuspiirejä.
Moni on kulkenut Solhemin ohi

Malmin Kirkonkyläntiellä vastapää-
tä Malmin sairaalaa. Tuo komea ra-
kennus on seisonut paikallaan jo sa-
ta vuotta. Yhdistyksen oli perustanut
vuonna 1906 Eric von Rettig.

Talossa on esitetty lukuisia teatteri-

kappaleita. Laulutähtenä on esiinty-
nyt mm. Aino Ackté.

Tunnelmallisia tiloja voi vuokrata
erilaisiin tarkoituksiin.

Lisätietoja saa http://www.msuf.net/
index.html

Timo Uotila

Malmin Solhemin
joulumarkkinat

TIMO UOTILA

Joulumarkkinat menossa Malmin Solhemissa.

Näin kauniisti saatiin kuusetkin
koristettua, kun lapset saivat
vanhempiensa avustuksella
koristella ne. Nyt kun on jo saatu
hieman esimakua tämän vuoden
joulusta, on paljon mukavampi
odotella sitä pitkään kaivattua
jouluaattoa. Tonttupolun jälkeen
tuntuu siltä kuin tänä vuonna
olisikin kaksi jouluaattoa.

Joulupukin
pajan vieressä oli

tunnelmallinen
jouluseimi.

Vaikka jouluun
onkin vielä vähän

aikaa, alkoi jo
tässä vaiheessa

tuntua joulun
tunnelmaa.
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Valtion päätös luopua lentotoi-
minnasta tuli meille lentokentällä
asuville suurena helpotuksena.
Vihdoinkin jotain alkaa tapahtua.

Helsingissä on ollut asuntopu-
la jo yli 100 vuotta ja tahti tuskin
hidastuu. Malmin kehitys on len-
tokentän myötä ollut täysin hun-
ningolla eli rakennuskiellossa jo
1960-luvulta lähtien. 1980-luvulla
uusittiin Malmin keskustaa joten
tänne kehtasi muuttaa takaisin,
mutta vasta nyt Helsingin yleis-
kaavassa ja julkaisussa Mahdolli-
suuksien Malmi on Malmin kehit-
tämiseen paneuduttu asiaan kiitet-
tävästi,

Onneksi lentokenttä hiljenee
muutaman vuoden kuluttua ja
rauha palautuu Malmin lähiympä-
ristöön. Olen asunut Malmin len-
tokentällä yli 25 vuotta hyvien lii-
kenneyhteyksien takia enkä aluksi
uskonut, että lentomelu häiritsisi

joskus minuakin kun katsoin kart-
taa. Todellisuudessa lennonjohto
ei valvo tarpeeksi lentäjiä vaan ko-
neet nousevat asutuksen ylle vaik-
ka niiden pitäisi nousta kiitoradan
suuntaisesti Lahden moottoritiel-
le. Malmin peruspiiriin kuuluvalla
Malmin lentokentän osa-alueella
asuu nykyisin noin 2500 henkeä.
Lentokentän lisäksi siihen kuuluu
myös sen länsipuolella oleva pien-
taloalue, joka 1920-luvulta saak-
ka on tunnettu myös nimellä Mal-
min Sunnuntaipalstat. Malmin
lentokentän raja kulkee Tullivuo-
rentiellä ja alueeseen kuuluu myös
Fallkulla, Toivon Koillis-Helsin-
gin Lähitiedon jatkossa käsittele-
vän Malmin kehitystä tasapuoli-
sesti. Mielestäni Malmin lentoken-
tän puolustajat ovat saaneet liikaa
palstatilaa.

Lentokentän asukas
Leena Koivu

Olin palaamassa kotiini sauvakävelyltä
Malmin Kirkonkyläntietä 10.10. noin kello
14. Jotenkin sekosin sauvoihini ja kaaduin
lyöden kasvoni suoraan asvalttiin.

Samassa ajoi reipas nuori mies pyörällä
ohitseni ja tuli auttamaan minua ja soitti am-
bulanssin, joka vei minut Mariaan tarkkai-
luun.

Sydämellinen kiitokseni tälle auttajalleni ja
iloisena totean, että kyllä nuorissamme on tu-
levaisuus.

Hilkka Matikainen

Puistola-Seuran syyskokouksen
yhteydessä Puistolan kirkolla saa-
tiin kuulla mielenkiintoista tietoa
Suomen esihistoriasta ja arkeolo-
giasta.

Asukastilaisuudessa puistolalai-
nen arkeologian harrastaja Kyllik-
ki Rosenström kertoi muinaistut-
kimuksesta ja Tikkurilan Jokinie-
men viime kesän kaivauksista.

Rosentrömin kohdalle osui kai-
vauksissa ”lottovoitto”. Hän näet

löysi pieneltä kaivaustontiltaan 6
000 vuotta vanhan savi-idolin.

Jokiniemestä ja sen kaivajista tu-
li lehtiin etusivun juttuja.

Idolit ovat yleensä ihmispään
muotoisia savisia pikku esineitä.
Ne eivät suinkaan ole lasten leikki-
kaluja vaan aikuisten taikavälinei-
tä, joiden avulla mahdollisesti ha-
ettiin korkeampien voimien suojaa
vihollisia ja elämän muita vaaroja
vastaan.

Jokiniemestä ei ole löytynyt kovin
paljon saviastioita eikä muuta
tuon ajan välineistöä. Onkin arvel-
tu, että tuolla paikalla asunut
ihmisyhteisö oli joutunut vihollis-
hyökkäyksen kohteeksi. Paon het-
kellä paikalle olivat jääneet kultti-
esineet, joihin taikauskoiset hyök-
kääjät eivät uskaltaneet koskea.

Kyllikki Rosenström kertoi, et-

Malmin kentästä

Kiitos!

Kyllikki Rosenström löysi muinaisen idolin

MATTI JA MAIJA 25 VUOTTA MALMILLA!

Kyllikki Rosenström kertoo
puistolalaisille Jokiniemen
muinaiskaivauksista.

Viittaan Pauli Outilan kirjoituksiin HU
19.11. ja Koillis-Helsingin Lähitieto 26.11.
Ja moniin muihin.

Asun Pukimäessä, katselen Vantaan jo-
en kummallakin puolella olevia peltomaita
päivittän. Itäpuolella peltoa varmaan 500m
kehä ykkösestä pohjoiseen, länsipuolella
Haltialan tilalle asti, siis useita kilometrejä.
Rakentamatonta maata on paljon muual-
lakin. Miksi pitää purkaa, lakkauttaa Suo-
men toiseksi vilkkain lentokenttä, raken-
nettu maa, kun rakennuttamatonta maata
on vaikka muille jakaa? Juuri pakkolunas-
tettiin osa Siipoosta, missä ei sitten tehdä-
kään toistaiseksi mitään. Mutta Malmin
kenttä pitää saada pikapiikaa purettua jot-
ta saamme rakentaa saastuneelle suomaal-
le? Miksei ensin rakenneta rakentamatto-
malle maalle ja kun se loppuu, katsotaan
muita vaihtoehtoja.

Kyllä niiden, jotka tätä asiaa ajavat, pi-
äisi katsoa peiliin ja kysyä itseltään, olen-
ko ihan viisas? Ei paljon järki päätä pakota
Malmin kentän lopettamisen kannattajia.

Fred Rosbäck
Helsinkiläinen

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

•Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDINTORIKAIHDIN

25v.

tä tuo kaikki on meidän aikamme tutkijoi-
den päättelyä. Noilta esihistoriallisilta ajoilta
ei tietenkään ole minkäänlaisia kirjallisia ker-
tomuksia. Tuon ajan ihmiset olivat kyllä yhtä
älykkäitä kuin me nykyiset. Heiltä vain puut-
tuivat myöhempien aikojen keksinnöt, jotka
helpottavat oleellisesti meidän elämäämme.

Arvatkaapa, mikä on pelkka? Sehän on ar-
keologien slangilla pieni lapio, jolla muinaisia
asuinpaikkoja kaivellaan ja putsaillaan.

Timo Uotila

TIMO UOTILA

Piparin ja puuron tuoksua
Suutarilan tonttupolulla
Suutarilan jo perinteeksi
muodostunut tonttupolku
järjestettiin jälleen viime
lauantaina. Jouluinen ohjel-
ma keräsi leikkipuisto Lin-
nunrataan runsain määrin
lapsia vanhempineen.

Pinja Ylhävuori

Kaikki lapset pääsivät
vuorollaan joulupukin

luokse. Samalla sai kertoa
pukille sen kaikkein

tärkeimmän lahjatoiveensa.
Lopuksi sai vielä

pienen yllätyspussukan
joulupukilta muistoksi,

jotta olisi sitten kiva
odottaa jouluaattoiltaa ja

pukin tuloa.

Tonttulan postissa
kynät sauhusivat,
kun joulupukille
kirjoiteltiin ahkerasti
kirjeitä. Toivottavasti

viimeisetkin lahjatoiveet menevät ajoissa perille. Jos oli jo
ehtinyt kirjoittaa pukille oman kirjeensä, sai myös piirrellä.

Kun nälkä yllätti kesken
touhuamisen, lapset saivat

maukasta riisipuuroa.
Ja kyllähän se puuro

maistuikin! Sen näki jo
iloisista ilmeistä ja teltan

eteen muodostuvasta
jonosta.

PINJA YLHÄVUORI

25v. Ylä-Malmintorilla!

MALMIN LUONTAISTUOTE OY,
Ylä-Malmin tori 3

Avoinna ma–pe 9–17, la 9.30–14.30

LUONTAISTUNTIJA MALMI

Koillis-Helsingin Vuoden 2003 Yrittäjä

“Joulu on taas
,

joulu on taas,
kattilat täynn

ä...”

GLÖGIÄ
La 13.12. klo 10–15

Tervetuloa perinteiselle pikkujouluglögille.

Kollageenia iholle ja
nivelille SKINGAIN

39,90
(ovh 44,90) 30 pss
Esittely ja maistatus ma 8.12. klo 10–17.

HCA - Magneettiresonanssi mittauspäivä
to 11.12. klo 10–17. 50€/45min.
Ajanvaraus puh. 09 3858 204

Tunnelmallista joulunaikaa ja terveyttä vuodelle
2015 Toivottaa Luontaistuntija Malmin väki!
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ukinmäessä
järjestetään
itsenäisyyspäi-
vän perinteinen
ohjelmallinen
lipunnostotilai-

suus 6.12. kello 9 Pukinmä-
en palokunnantalolla,
Eskolankuja 4.

Lippupuheen tilaisuudes-
sa pitää Pukinmäen Taide-
talon rehtori Veijo Muro-
ke. Kahvitarjoilun lomas-
sa kuullaan Malmin seura-
kunnan kvartettia.

Puistorilla lippu nousee
salkoon samoin kello 9 ja
sen jälkeen on tarjolla kirk-
kokahvit Puistolan kirkos-
sa.

Malmin kirkon pihalla
lasketaan seppele Veteraani-
kivelle kello 9.30. Aamu jat-
kuu itsenäisyyspäivän sana-
jumalanpalveluksella kello
10 sekä kahvituksella seura-
kuntasalissa.

Viikin kirkossa nautitaan
Suomalainen ateria 6.12.
kello 15.

–Vietämme Suomen itse-
näisyyspäivää nauttimalla
yhdessä suomalaisen ateri-

an. Tilaisuus on avoin kai-
kille, erityisesti kutsumme
mukaan muualta muutta-
neita. Keräämme vapaaeh-
toisen maksun 10 euroa ai-
kuisilta, 5 euroa lapsilta, jo-
ka menee Ebola-epidemian
uhrien hyväksi, kertoo seu-
rakuntapastori Outi Lantto.

Aterialle tulee Ilmoittau-
tua Outi Lantolle, outi.lant-
to@evl.fi, 050 380 3602.

Malmitalossa toteutetaan
tänäkin vuonna perintei-
nen ohjelmallinen juhla ja
kahvitarjoilu kello 15. Juh-
lapuhujana itsenäisyyspäi-
vän juhlassa on tieteis- ja
tietokirjailija Risto Isomä-
ki. Näyttelijä Juhani Laita-
la esittää Veikko Huovisen
tekstejä ja Malmin Mieslau-
lajat suomalaista musiikkia.
Musiikkiesityksen tarjo-
aa myös Pohjois-Helsingin
musiikkopisto. Juhlan päät-
teeksi lauletaan yhdessä
Maamme-laulu. Malmita-
lolla pidettävän juhlan jär-
jestävät yhteistyössä Mal-
mi-Seura ja Helsingin kult-
tuurikeskus.

Teija Loponen

Itsenäisyyspäivänä juhlitaan
Itsenäisyyspäivänä, eli tulevana
lauantaina, voi osallistua
ohjelmallisiin lipunnostotilaisuuksiin
heti aamusta.

Lippu nousee lauantaina salkoon monissa paikoin. Lipunnostotilaisuus järjestetään muun muassa Puistolan
torilla.

TEIJA LOPONEN

P

Syksyinen viihdekon-
sertti peruuntui Malmita-
lossa henkilökunnan lakon
vuoksi. Siitä sisuuntuneena
Malmin Mieslaulajat on
hionut tämänvuotisen jou-
lukonserttiohjelmistonsa
tuoreutettuna ehkä entistä-
kin harmonisempaan kun-
toon.

Vähin rooliosuus kuo-
ron soinnin säätämisessä

ei ole ollut kuoron johta-
ja Kirsi Tunkkarin sovitta-
mis- ja valmentamistaidoil-
la. Työn tulokset ovat jou-
luisia säveltunnelmia arvos-
tavan yleisön arvioitavissa
tuttuun tapaan Malmin ja
Puistolan kirkoissa advent-
tiaikaan.

Tänä vuonna jo yli
30-kurkkuinen Koillis-Hel-
singin ainoa miesten 4-ää-
ninen harrastajakuoro
on valmistanut ”Joulu, oi
joulu”-konserttiinsa mies-
kuorosovituksia 1500-lu-
vun Piae Cantiones-sävel-

mistä iki-ihaniin suomalai-
siin joulusävelmiin.

Mukana ovat muun mu-
assa uudet kuoron johta-
jan nimenomaisesti Mal-
min Mieslaulajille laatimat
sovitukset Konsta Jylhän
joululaulu-, Kautta tyynen
vienon yön- sekä Hiljainen
joululaulu-sävelmistä.

Yhdessä yleisön kanssa
kuoro laulaa kaksi iki-tun-
nettua joululaulua.

Moni lauluista esitetään a
cappella tapaan ilman säes-
tystä. Säestettävien laulu-
jen urkureina ovat Heikki

Poutanen Malmilla ja Kai-
su Rauhamaa Puistolassa.

Yleisöllä on mahdolli-
suus päästä jo Itsenäisyys-
päivänä makustelemaan
Mieslaulajien nykyistä
sointia isänmaallisten lau-
lujen osalta.

Silloin kuoro esiintyy
Malmin kirkon sanaju-
malanpalveluksessa, sep-
peleenlaskutilaisuudessa
Malmin sankarihaudoilla
klo 12 sekä Itsenäisyyspäi-
vän juhlassa Malmitalossa
klo 15 alkaen. Nämä kaik-

ki tilaisuudet ovat yleisölle
avoimia ja maksuttomia.

Malmin Mieslaulajien
joulukonserteista on vuosi-
kymmenten saatossa muo-
dostunut erottamaton osa
Koillis-Helsingin adventti-
aikaa. Moni kuulija vetää
yhtäläisyysmerkit mieskuo-
rokonsertin ja joulun odo-
tuksen välille. MML:n jou-
lukonsertti on elämys, jo-
ta ei joulukiireiden ohella
kannata ohittaa.

Hemppa Kaukolinna

Malmin Mieslaulajilla ”Joulu, oi joulu”-konsertit:
Koillisen
kirkkosaleissa
kajahtaa

Malmin kirkossa konsertti on keskiviikkona 10.12. ja Puistolan kirkossa tiistaina 18.12. Molemmat konsertit alkavat klo 19. Vapaa pääsy.
Ohjelma 10 e, tuotto kuoron toimintaan ja edelleen kehittämiseen.

Malmin lentoasemalla on
joulutapahtuma, jonka avaa
kansanedustaja Antti Kaikko-
nen. Sen jälkeen kentälle las-
keutuu lentokone, josta tulee
joulupukki.
Tapahtuman kruunaa tonttu-

polku, jossa voi etsiä tonttuja.
Tonttupajalla voi askarrella ja
laulaa joululauluja.

PP

Joulupukki
lentää kentälle

Malmin lentoaseman joulu
13.12. alk. klo 13.

Vanhankaupungin ruot-
sinkielisen nuorisoyhdistyksen
GUF-kuoro valmistautuu Viikin
kirkossa Lucian päivänä 13.12.
klo 18 pidettävään konserttiin-
sa. Sisäänpääsy ilmainen, oh-
jelmalehti maksaa 10 euroa.
Solistina onmezzosopraano

Petra Schauman,Gustav Ny-
ström soittaa pianoa ja kon-
sertin johtaaHåkan Wikman.
Kuoro ottaa vastaanmyös
suomenkielisiä laulajia.
Halukkaat voivat ottaa yh-

teyttäAnn-Christin Ing-
maniin, p. 040 5857 759, tai
ac.ingman@kolumbus.fi

Timo Uotila

GUF-kuoro
Viikin kirkossa
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nousee
Hayao Miyazakin ohjaama anime-

tarina rakkaudesta, sinnikkyydestä ja
lentämisestä maailman myllerrysten
keskellä. Tekstitys suomeksi. 126 min,

K7. To 4.12. klo 18, vapaa pääsy

Ohjelmallinen juhla ja kahvitarjoilu,
tervetuloa! Tapahtuman järjestävät

yhteistyössä Malmi-Seura ja Helsingin
kulttuurikeskus. La 6.12. klo 15,

vapaa pääsy

Tuuli
hl j k h i j il

juhla
ItsenäisyyspäivänAnime:

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

Hyväntekeväisyystoi-
mintaan keskittyvän LC
Suurmetsän ja Suomen syö-
päsairaiden lasten ja nuor-
ten yhdistyksen Sylva ry:n jo
perinteeksi muodostunut
joulukonsertti järjestetään
jälleen joulukuun alussa
Puistolan kirkossa Helsin-
gissä.

Viidentenä perättäisenä
vuotena järjestettävä kon-
sertti on aina tarjonnut
esiintymismahdollisuuden
nuorille artisteille. Konser-
tin musiikista vastaa nel-
jä nuorta esiintyjää: Elina
Teini, laulu, piano, cajon,
Amanda Niska laulu, kita-
ra, Aarni Seppänen, piano
ja Essi Hoppari, laulu.

Ryhmä esittää pianon, ca-
jon ja kitaran säestyksel-
lä joululaulujen lisäksi ko-

timaista ja ulkomaista pop-
musiikkia ja muutamia
omia alkuperäissävellyksiä.

Konserttiin on perinteises-
ti myyty etukäteen ennak-
kolippuja pääkaupunkiseu-
dun yrityksille, jotka pää-
asiallisesti lahjoittavat liput
eteenpäin vanhainkodeille
ja kouluille. Joulukonsertti
onkin ollut niin nuorten ja
vanhusten kuin myös per-
heiden kohtaamispaikka.

Vajaa kaksi tuntia kestä-
vän konsertin väliajalla on
kahvitarjoilu. Kaikki kon-
sertin tuotot ohjataan Syl-
van kautta syöpää sairasta-
vien lasten ja nuorten virkis-
tystoimintaan ja LC Suur-
metsän kautta paikallisten
nuorten toiminnan tukemi-
seen.

Mari Pöyhtäri, Sylva ry

Nuoret laittavat
hyvän laulamaan
Lions Club Suurmetsän ja Sylva ry:n
yhteistapahtumassa lasten ja nuorten
laulamilla lauluilla tehdään hyvää.

Joulukonsertti
Puistolan kirkossa,
Tenavatie 4, perjan-
taina 5.12. kello 19.

Vapaa pääsy, ohjelma
10 e. Väliaikakahvi 2 e.

MARI PÖYHTÄRI

Malmin kirkossa virittäydytään joulun tunnelmaan ooppera-
laulajien Laura Pyrrön jaKatriina Pyrrön kanssa. Heitä säes-
tääHeikki Poutanen Lions ClubHelsinki/Pohjoisen perintei-
sessäjoulukonsertissa.
Suomen eturivin sopraanoihin kuuluva Laura Pyrrö tunne-

taanmonipuolisena laulajana. Vuoden 2002 TimoMustakallio
kilpailun voitto nosti hänen lahjansa suuren yleisen tietoisuu-
teen. Sibelius-aketemiassa musiikin maisteriksi valmistunut
Laura Pyrrö on esiintynyt Kansallisoopperan ja Savonlinnan
oopperajuhlien lisäksi useilla kansainvälissä areenoilla. Monet
muistavat myös hänen säväyttävät esityksensä viime kevään
musiikkiviihdeohjelmasta Tähdet Tähdet.
Musiikin elämystä täydentää tunteikas tulkitsija, dramaatti-

nen sopraano Katriina Pyrrö.
TL

Joulutunnelmaa Laura
Pyrrön seurassa

Laura Pyrrö

LC Helsinki/Pohjoisen
joulukonsertti

tiistaina 9.12. klo 18 Malmin
kirkossa. Ohjelma 15 euroa.

Konsertin tuotto käytetään Malmin
alueen nuorten ja vanhusten hyväksi.

Elina Teini on yksi
konsertissa esiintyvistä
nuorista.

JUHA REUNANEN

Fallkullan kotieläintila julistaa tä-
näkin vuonna joulurauhan. Kristillisin
perintein julistettavan joulurauhan li-
säksi joulun tunnelmaan voi uppou-
tua eri tapahtumapisteissä.
Luvassa on muun muassa tanssi-

esityksiä, joulupolku, joulupukin vie-
railu, askartelua, paloauto, jouluista
myytävää, hevosajelua ja talutusrat-
sastusta.
Fallkullan väki toivoo, että perheta-

pahtuman vierailijat käyttäisivät jul-
kista liikennettä.

PP

Kotieläintila
julistaa
joulurauhan

Joulurauhan julistus
la 13.12. klo 10–15.

FALLKULLAN KOTIELÄINTILA

Paikalla ovat myös kaikki navetan eläimet,
joihin kuuluvat myös uudet minipossut.



JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie
6 i -talon kerhohuo-
neella. Kokoontuminen
aina ti klo 11–13.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Kielikahvila
Jakomäen kirjastossa to klo
18-19. Vetäjät ovat Suomen
Punaisen Ristin vapaaehtoisia.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma klo
9.30–11.30 Perhekahvilaan
osallistuminen ilmaista, tar-
joilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–
12. Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaaditaan.
Ompelu/vapaaehtoistoiminta
klo 9–11.30. Neulekahvila to
klo 9.30–12. Takaniitynkuja 3.
Panu Ollikainen
Näyttelyssä pahvifiguureja,
jotka muodostavat
installaation. Ark ma–pe 9–20
ja la 9–16 paitsi pe 5.12.
9–18, itsenäisyyspäivänä la
6.12. suljettu. Vapaa pääsy.
Malmitalo to 20.11. – la 13.12.
Taito-käsityökoulu Helsky:
Mukavat Muumit
Pienimuotoisessa näytte-
lyssä on parikymmentä pientä
ja ihastuttavaa virkattua muu-
mihahmoa eli amigurumia.
Näyttely perustuu von Knorring
tekemään ja WSOY:n julkaise-
maan kirjaan ”Mukavat muu-
miamigurumit”. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16 paitsi pe
5.12. 9–18, itsenäisyyspäivänä
la 6.12. suljettu. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ke 5.11. – ke 19.12.
Kaarina Alsta: Sirkus saapuu
kaupunkiin! – maalauksia
Alsta maalaa kirkkailla ja puh-
tailla väreillä leluja, eläimiä,
kasveja ja
ihmisiä

monenlaisissa tarinoissa.
Ark. ma–pe 9–20 ja la 9–16.
Vapaa pääsy. Malmitalo
to 18.12.– la 24.1.
Vuoden luontokuva 2013
Valokuvakilpailussa palkit-
tuja upeita luontokuvia ihailta-
vana. Ma–pe 9–20, la 9–16
paitsi pe 5.12. 9–18, itse-
näisyyspäivänä la 6.12. sul-
jettu. Vapaa pääsy. Järj.
Suomen Luonnonvalokuvaajat
SLV ry ja Helsingin kult-
tuurikeskus. Malmitalo, ke
10.12. – ma 5.1.2015.
Taito Helskyn
Joululahjavalvojaiset
Joululahjavalvojaisillassa teh-
dään kristallienkeleitä joului-
sen musiikin säestyksessä.
Joululahjavalvojaisten osal-
listumismaksu 10 e sis. tar-
vikkeet neljään kristallien-
keliin sekä glögin & piparin.
Työpaja on Malmitalon kahvi-
ossa, ke 3.12. klo 17–19.30.
Red Hot Christmas with
Nat Newborn Big Time
Ernio Arriconen johtama
big band tarjoilee svengaa-
van cocktailin tutuista hiteis-
tään ja tuoreista jouluisista
kappaleistaan. Liput 20 e,
Malmitalo, ke 3.12. klo 19.
Anime: Tuuli nousee
Hayao Miyazakin ohjaama
anime on tarina rakkaudesta,
sinnikkyydestä, lentämisestä
ja oikeista valinnoista maa-
ilman myllerrysten keskellä.
Puhe japania. Suomenkielinen
tekstitys. (Japani 2013,
126 min, K7). Vapaa pääsy,
Malmitalo, to 4.12. klo 18.
Jippu – Rakkauden Joulu
Joulukonsertin kappa-
leet saavat uuden elämän
Jipun tulkintoina. Liput 20e,
Malmitalo, to 4.12. klo 19.
Itsenäisyyspäivän juhla
Perinteinen ohjelmallinen juhla
ja kahvitarjoilu. Juhlapuhujana
on tieteis- ja tietokirjailija Risto
Isomäki. Tapahtuman järjes-
tävät yhteistyössä Malmi-
Seura ja Helsingin kult-
tuurikeskus. Vapaa pääsy.
Malmitalo, la 6.12. klo 15.
Nukketeatteri Sampo:
Joulu tulla jollottaa
Jouluisessa nukketeatterikon-
sertissa valmistaudutaan jou-
lun tunnelmaan Duppaduulixin,
tonttuystävien ja muusikoi-
den seurassa. Kesto 45
min. Kaiken-ikäisille. Liput
9/7 e. Var. Nukketeatteri
Sampo Malmitalo, ti 9.12.
klo 9 ja 10.15.
Nuorten sirkuskoululaisten
perinteinen joulusirkus
Perinteisissä joulusirkusesi-
tyksissä I–IV nähdään nuorim-
pien oppilaiden sirkustaituroin-
tia. Sirkuslajeina on akrobatiaa,
ilma-akrobatiaa, tasapainoilua

sekä jongleerausta. Liput
10 e. Malmitalo, to

11.12. ja pe 12.12.
klo 17.30 sekä
la 13.12. ja su
14.12. klo 16.
Nostalgia-
sirkus-
kokonaisuus
Pukinmäen
Sirkuskoulu
viettää
Taidetalon

25-vuotisjuh-
laa Nostalgian

pyörteissä. Lavalla

nähdään sekä nykyisiä että
entisiä sirkuskoulun oppilaita.
Liput 10 e. Malmitalo, to 11.12.
ja pe 12.12. klo 19.30 sekä
la 13.12. ja su 14.12. klo 18
Satutunti
Ti 9.12. klo 9.30. Tule kuun-
telemaan kissamaista tari-
natuokiota Malmin kirjas-
toon! 3–5 -vuotiaille.
Vauvojen loruhetki
Pe 12.12. klo 9.30 Malmin kir-
jastossa. Loruleikkejä ja kiiree-
töntä yhdessäoloa 3–12 kk
ikäisille vauveleille vanhempi-
neen. Ota mukaan hyvää tuulta,
pehmoinen alusta ja kevyt huivi.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Malmin lentoaseman joulu
Koko perheen joulutapah-
tuma Helsinki-Malmin lento-
asemalla 13.12. alk. klo 12
kun Antti Kaikkonen avaa len-
toaseman joulun, 12.30 jou-
lupukki laskeutuu ja klo 13
tonttupolku. Lisäksi askar-
telupiste. Ravintola tar-
joaa glögiä ja piparia.
Pupu papu pöö - vauva-
ja taaperoteatteriesitys
Teatteri Pensaan vauvoille ja
taaperoille suunnattu teat-
teriesitys. Runoihin pohjau-
tuva esitys tarjoaa elämyk-
siä kaikille aisteille. Esityksen
jälkeen työpaja. Esitykset pe
5.12. klo 10.00, klo 11.30 ja
klo 13.00 Malmin toimintakes-
kus, Kirkonkyläntie 2.5e vauva
ja vanhempi, +3e lisähenkilö.
Malmin Rintamaveteraanit
ry ja Naisjaoston turinat
Pikkujoulut su 7.12. klo
13, Pitopalvelu Pihlaja,
Pihlajamäentie 32.
Puurojuhla
Joulupuuroa ja yhteislau-
lua. Ala-Malmin torilla to 4.12.
klo 12–15. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Vietetään kerhon joulujuhlaa
8.12. klo 10.30. Meitä viihdyt-
tää Kalliolan viihdeorkesteri.
Koillis-Helsingin seniorit
kokoontuvat joulupuurolle
16.12. klo 13 Pihlajamäen kir-
kolle Liusketie 1. Yhdessäoloa,
Jukka Holopaisen puhe,
musiikkiohjelmaa. Seuraava
kokoontuminen vasta
ensi vuonna, 13.1.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senio-
reita Puistolan kirjastolla ver-
taistukihenkisesti tietotek-
nisissä ongelmissa joka ke
klo 10–12. Lisät. ja ajan-
varaukset kirjastolta.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Joulukonsertti
Elina Teini, Amanda Niska,
Essi Hoppari ja Aarni
Seppänen Puistolan kir-
kossa, Tenavatie 4, pe 5.12.
klo 19. Ohjelma 10 e. Järj.
Sylva Ry ja LC Hki Suurmetsä.

Tuotto lapsisyöpäpotilai-
den ja paikallisten nuorten
hyväksi. Väliaikakahvi 2 e.
Lastentarvike- ja lelukeräys
Puistolan MLL kerää pie-
neksi jääneitä lastenvaatteita
ja leluja, jotka myydään eteen-
päin kirputorilla. Tuotolla tue-
taan MLL Puistolan toimin-
taa alueen lapsiperheiden
hyväksi. Keräyspaikkoina toi-
mivat 19.12. saakka mm.
Puistolan ja Tapulin kirjas-
tot, Tapulin ja Jakomäen leik-
kipuistot, Velmu lastenvaa-
tekirppis Malmilla ja Pelican
Self Storage Ala-Tikkurilassa.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar.
kirjastossa. Ke klo 10–12
Enter ry:n Tule ja kysy-opas-
tus, johon ei ennakkoilm.
Joulumyyjäiset/Kirpputori
14.12. klo 11–16 Savelantie
6 kerhohuoneella. Myynnissä
mm. kauden leivonnai-
sia, käsitöitä, arpajaiset yms.
Talotoimikunta pitää kahviota
kerhohuoneessa. Paikkavar.
Merja 050 330 8191 tai
Annika 046 579 6674 (klo
15 jälk.) Paikat maksuttomia.
Akvarellinäyttely Malmin
lentokentän villi-luonto
Soile Ataçocugun akvarel-
leja ja ajatuksia Malmin len-
tokentän maisemissa. Esillä
kirjastossa 1.12.–30.12.
Vuoden viimeinen satutunti
Ma 8.12. klo 10.15–
10.45. Kaikki 3–7-vuoti-
aat lapset huoltajineen!

SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa
on viimeisen kerran ennen jou-
lua srk-kodissa ti 9.12. klo
11–14. Joulun jälkeen aloi-
tetaan ti 13.1. 2015.

SUUTARILA
Suutarilan yläasteen
konsertti
To 4.12. klo 18. Musiikkiluokat
esittävät suomalaista musiik-
kia. Vanhempainyhdistyksen
puffettitulot oppilaiden
hyväksi. Vaskiniitynkuja 2.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
syyskausi päättyy 9.12. joulu-
lauluihin. Vuosi 2015 käynnis-
tyy 13.1. klo 11.30. Tapanilan
Eläkkeensaajat ry:n johto-
kunta toivottaa hyvää jou-
lua ja onnellista uutta vuotta.
Perinteiset joulumyyjäiset
Su14.12. klo 10–15 Tapanilan
VPK:lla, Päivöläntie 50.
Koruja, kynttilöitä, käsi-
töitä, Hiiidenkiven koulun

medialuokan arpoja,
leivonnaisia, jau-
hoja ym. Kanttiinissa
ohrapuuroa ja herk-
kuja. Järj. Mosan
Käsityöystävät.
Jouluinen koko
perheen musiikkituokio
Muskarituokiossa soitetaan,
lauletaan, lorutellaan ja leiki-
tään. Sopii kaikenikäisille vau-
voista alkaen. Tapanilan kirjas-
tossa ke 10.12. klo 10–10.30.
Elävä adventtikalenteri
kaikille avoimet ”luukut”
aukeavat klo 18.30 to 4.12.
Sompiontie 4, työväenyhdis-
tyksen pikkujoulut, su 7.12.
Päivöläntie 20 B parvek-
keen alla, ma 8.12. Liiketien
ja Vejestentien risteys, ti 9.12.
Rajatie 7, Hiidenkiven koulun
sisällä, ke 10.12. Viertolantie
2 b Teatteri Tuike, to 11.12.
Hiidenkiventie 1 sisäpiha.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekah-
vila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa osoit-
teessa Moisiontie 18.
Satuolentojen joulu
Joulusatutuokiossa lauletaan,
soitetaan, leikitään, nähdään
nukketeatteria ja kerrotaan jou-
lujuttuja. Mukana Alf Pröysenin
kirjoittama tarina Eukko
Pikkurilli hiihtokilpailuissa
sekä Sven Nordqvistin Mimmi
Lehmän ja Variksen joulu.
Vapaa pääsy, Tapulikaupungin

kirjasto to 4.12. klo 10–11.
Tule elokuviin
Tapulikaupungin kirjastoon!
4.12. klo 18–19.30. Esitämme
komediaelokuvan Le Chef :
rakkaudesta ruokaan (2012)
Vapaa pääsy. Glögi-tarjoilu.
Järj. Tapulikaupungin kirjasto.

VIIKKI
Viikin Seniorikerho
Joulukuun kk-tapaaminen ke
3.12. klo 13–15 asukastalo
Kaaressa, Tilanhoitajankaari
9. Jouluaiheista askar-
telua ja yhteislaulua.
Vapaaehtoinen kahviraha 2 e.
Viikin kirjaston Lukupiiri
kokoontuu ke 3.12.
klo 17–18.30.
Satutuokio
Viikin kirjastossa pe 5.12.
klo 10 elävöitetty satutuo-
kio Mimmi lehmä. Tuokio
sopii 3–6 -vuotiaille lap-
sille, kesto n. 40 min.
Suomalainen ateria
Viikin kirkossa
La 6.12. klo 15. Tilaisuus
on avoin kaikille. Vapaaeht.
maksu 10 e aikuisilta, 5 e lap-
silta Ebola-epidemian uhreille.
Ilm. Outi Lantto outi.lantto@
evl.fi, 050 380 3602.
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SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

Korvatunturin mailla
Eila Karhun joulutauluja

on esillä Malmin
kirjastossa 2.-30.12.

Eila Karhun joulutaulunäyttelyssä joulupukki puuhailee
eri vuodenaikoina tonttujen kera. Näyttelyssä

paljastuu myös se, miten joulupukki kuulee, ovatko
lapset kilttejä vai eivät. Kas Korvatunturilla on korvat.

misiä 10 e. M
11.1
kl

2
laa N

pyörteis

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokatasekä lyhentää tekstejä. Vinkit tuleelähettää viimeistään torstaina klo15 mennessä, jotta ne ehtivätseuraavan keskiviikon lehteen.

OSOITE:
janina.issakainen@

lahitieto.fi
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Pesu+leikkaus
+fön

Permis+leikkaus
+sävy+fön

39€

85€

Oletko sinä onnekas?
Osallistu Deluxe

joulukorin arvontaan.

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

0176!/2++2)47 '$
*,=?9 '(='#@&(@ -! "='%
...@8!->)<7:57;6@3

<@ ("=&#% &"''

HAMMASLÄÄKÄRIT

Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.fi

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien S-marketin
aulasta.

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

• Henkilökohtainen ja huolehtiva palvelu
• Osaava, kielitaitoinen ja kokonaisedullinen
• Kaikki palvelut, myös vaativat tilanteet
• Auktorisoitu taloushallintoliiton jäsentoimisto
Pyydä tarjous contact@tehotilit.fi

Tehotilit Oy
Nimensä mukainen tilitoimisto nyt lähelläsi

www.tehotilit.fi Leinonen Suomi, Tehotilit Oy
09-5868410 Malminkaari 23 A, Helsinki

TILITOIMISTOJA

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntipäällikkö

Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@

lahitieto.fi

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

ULKO-JA SISÄMAALAUSTYÖT
Huolella ja edullisesti

www.tuomasmaalaus.com
044 528 4062

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi

Inhimillistä
isännöintiä

RADIAL OY
RENKAAT JA RENGASTYÖT

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2014–15

WI31KW22

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

Helsinki

Puh. 09 345 3350

HYVINVOINTI

Ajanvaraus
www.hoitohuonecedrus.com • p. 050 306 1844

Malminkaari 15, 00700 • Helsinki
Malmin Nova • 3.krs

HOITOHUONE
CEDRUS

klassinen hieronta • urheiluhieronta
vartalohoidot

M
yö
s

lah
jak
or
tit
!

Rapakiventie 10 F, 00710
Helsinki Puh. 09 387 2341
www.ph-hammasasema.fi
NETTIAJANVARAUS

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

!

SUUN TERVEYSPAKETTI 105€
• hammastarkastus
• röntgenkuvat
• hammaskivenpoisto
• värjäymien poisto soodalla
• kiillotus
• fluoraus
KAKSI IMPLANTTIA HUONOSTI
ISTUVAN PROTEESIN TUEKSI
ALK 2890€

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

Puh. 09-385 5297

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja
rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä

katsastuspalvelut ym.
VEIKKAUS-

PISTE

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Tigiltä ihania tuotepaketteja!
Lahjakortteja rakkaille

Rauhallista joulunalusaikaa toivottaa zoisin väki
Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli ja Alex

Hemmottelevat lahjat pukinkonttiin!

Siivous Taibi Tmi
toimisto- ja rappusiivoukset
pitkäaikaisella sopimuksella.

P. 044 339 2199

Lähitieto-
Keskiviikon
kohokohta!

Remontti.ismo
040 568 5998

Onko kotona pieni
asia rempallaan...

Fiksataan se kuntoon.

Koillis-Helsingin Lähitieto



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

ABONEABONE
Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus

IT-palvelut yrityksille www.sollertis.!




