SIVU 12
KUTSU YLLÄTTI
SARA-JULIANNAN!
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Uutiset:
Viikin pellot
rakennusmaaksi.
Urheilu:
Erän tytöillä vuoristorataa.
Kulttuuri:
Pukinmäen Taidetalo
juhlii.

Jakomäen
keskiosa uusiksi

KATSO TARJOUKSEMME
SISÄSIVUILTA TAI NETISTÄ

Keskiviikko 10.12.2014

LEVIKKI 37600 ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA,
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Varastot 1,5-20m²

- kk.
alk. 39,/
(ei muita kuluja!)

Nro

PUHDASTA TULEE!
Laadukas ja edullinen!
Olemme täyden palvelun mattopesula.
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Matot Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
8,50/m 2
koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
alk.
MUISTA!
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Lakanapyykki
mankeloituna
5,20€/kg

Valuraudantie 1
00700 Helsinki
Puh. 0207 789 770
www.kotivarasto.fi

[A]

TAPANINVAINIO OKT

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

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Tarja
Haaranen

Päivi
Pirnes

JÄRVENPÄÄ OKT

HEIKINLAAKSO
TEOLLISUUSHALLI

Hyväkuntoinen omakotitalo 5-6 h,
k, s, takkahuone 119 m² + varastolämpökeskusrakennus 24 m².
Oma tontti 700m². Hp. 265.000 €
Rauhallisen kadun varrella, junaasemalle vain 400 m.

Myydään teräsrakenteinen teollisuushalli omalla tontilla 2402 m².
Rakennusoikeus 1200 m², josta
käytetty n. 590 m², käyttämättä
620 m². Rv. 1977. Tilat yhdessä
tasossa. Hp. 350.000 €

Kovapohjainen rinnetontti 873 m²,
rak.oik. 218 m², enint. 2 asuntoa.
Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät
tontilla. Hp. 270.000 €
Lappeentie 18

VARTIOHARJU TONTTI

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

NOUTOPALVELU!

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

tarja.haaranen@kodista.fi

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

Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset
pesut

www.vantaanmattopesu.ﬁ

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

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

UUTTA!

TILAA
EDULLINEN

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,
ma-pe 9–20, la 9–14

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

MALMIN KESKUSTA KT
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Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Osallistu Malmin
myymälässä
tai näytöillämme
perinteiseen kinkkuarvontaan! Ilmoitamme
puhelimitse arvonnan
voittajalle to 18.12.
Tapaninvainio Okt + yksiö yht. 161,6m2
3-4h+tkh+k+s ja 1h+k+s sekä at+varasto.
Huippupaikalla sijaitseva priimakuntoinen
okt ja omalla sisäänkäynnillä varustettu aistikas 44m2 yksiö. Sopii hyvin esim. kahdelle
sukupolvelle. Kukkulatie 2 a. Mh. 538.000€.
Jyrki Saulo/050 5850500
1138045
Malmi pt 99m2
4h+k+s. Lapsiystävällisellä ja rauhallisella
alueella loistava perheasunto kahdessa tasossa. Avarat huoneet, hyvä pohjaratkaisu
ja paljon säilytystilaa takaavat viihtyvyyden
tässä kodissa. Mh.284000e. Nallenmäentie
10. Hilla Rautjärvi/040-8308755
1141523
Puistola pt 98m2
4h+k+s. Rauhallisella alueella, tilava koti.
Metsäpuisto ja koulu lähellä. Vh. 188.000€.
Läksyrinne 27-29. Vasil Zizan/0445147551
1141644

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, YKV,
osakas
050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

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

Tapaninvainio pt 72m2
3-4+k+kph, yhtiöllä erillinen saunarakennus ja oma laituri Vantaanjokeen. Valoisa
perheasunto, jossa kaksi pihaa. TARJOUSKAUPAN LÄHTÖHINTA 210.000€.
Simpukkakuja 9.
Kristiina Diomin p. 0400-201 444.
1138618
Tapaninkylä Pt 60m2
2h+k+s. Loistoasunto rauhallisella alueella
puistonäkymin. Asuntoa remontoitu hyvällä
maulla kattavasti 2011. Hitas. Mh. 214000e.
Ingeborgintie 5. Hilla Rautjärvi/040-8308755
1140547
Tapaninvainio rt 84m²
3h+k+s. Rivitalokolmio hyvällä sijainnilla,
uimarannan lähellä. rv2009. Taloyhtiön
parhaat näkymät mäen päältä. Piha, terassi,
parveke, autokatos ja 3 varastoa. Hitas. Vh
298.000€. Karhusuontie 61.
Vasil Zizan/0445147551.
Tervetuloa esittelyyn 17.12.
klo 17.00-17.40
1139638
Tapaninvainio rt 65,5m2
2h+k+s. Päätyhuoneisto yhdessä tasossa
omalla tontilla. Aidattu takapiha, autokatos.
Nopea saa vielä vuokrattuottoa ja maaliskuun alusta hyvän kodin. Vh 238.000€.
Karhusuontie 90. Vasil Zizan/0445147551
1140819
Tapulikaupunki kt 97 m2
4h,k,p. Upea kokonaisuus, joka ajatuksella
ja tyylillä remontoitu. Unelma perheelle, joka

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Vasil Zizan
044 514 7551

haluaa täysin valmiin kodin, jossa avarat
oleskelutilat. Ylin 4. kerros, ei hissiä.
MH. 230.000€. Kruunaajanpolku 3.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
Esittely to 11.12 klo 17.15-18.
1138568
Pihlajamäki Kt 84 m2
3h+k+kph+wc+lasitettu parveke .Kodikas,
toimiva läpitalon huoneisto, keskeisellä
sijainnilla .Avara lasitettu parveke länteen.
Urheilukenttä ja lenkkipolut kutsuvat liikkumaan. Koulut ja palvelut lähellä.
TARJOUSKAUPAN LÄHTÖHINTA
160.000€. Rapakivenkuja 1.
Timo Kuosmanen/0400-397731.
Pihlajamäki kt 76m2
4h+k+kph+las. parveke. Hyväpohjainen
perheasunto erinomaisella sijainnilla hissitalon 3. kerroksessa. Viihtyvyyttä lisää lähes
huoneiston pituinen lasitettu parveke.
Vmh. 164.800€. Johtokivenkuja 4.
Jyrki Saulo/050 5850500
1133851
Arabianranta kt 66,5m²
2h+k+vh. Kerrostalokaksio meren läheisyydestä. Hissitalossa upeat 450m2 yhteiset
tilat. Odottaa yli 48v aktiivista omistajaa.
Vapautuu 1.1.2015. Hitas. Vh 264.427€.
Arabiankatu 19. Vasil Zizan/0445147551
1140379
Malmi kt 64,5m2
3h,k,terassi. Nopeasti vapautuva ensimmäisen kerroksen koti. Esteetön pääsy huo-

Pertti Kanon
040 758 7596

neistoon, ei portaita. Huoneisolla aidattu,
pieni osin katettu terassipiha. Mh 145.000 €
Vh. 159.000 €. Malmin Raitti 19.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
Tapanila Kt 51m2
2h+k+lasitettu länsiparveke. Hyväkuntoinen
läpitalon kaksio uima-allastalon ylimmässä
kerroksessa. Mahdollisuus autotallin vuokraamiseen. Mh. 147.000€. Saniaistie 14-16.
Jyrki Saulo/050 5850500
1138150
Tammisto kt 47,5m²
2h+kk+s. Vuonna 2011 rakennetusta hissitalosta ylimmän kerroksen kaksio.
Näkymät Haltialan tilalle, iso lasitettu parveke. Mahdollisuus lunastaa tonttiosuutta.
Mh. 141.216,35€ Vh. 186.000€.
Säterinkatu 4. Vasil Zizan/0445147551
1141166
Ylä-Malmi kt 44m2
2h+kk+kph. Selkeäpohjainen kaksio, jossa
ikkunallinen retrokeittokomero.
Mh. 130.000€ Malmin raitti 8-10.
Kristiina Diomin p. 0400-201 444.
1137999
Tapaninkylä pkt 37m2
1h+kk+kph+sauna+parveke. Läpitalon koti
luhtitalossa, rauhallisella alueella. Vmh.
149.000€. Kotikaivontie 22.
Kristiina Diomin p. 0400-201 444.
1135435

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
0400 201 444

?
Timo Kuosmanen
0400 397 731

Hilla Rautjärvi
040 8308755

Oletko sinä
etsimämme
henkilö?
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MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

MosaCafe

Pääkirjoitus

hymy on tärkein mausteemme

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

UUTUUS: itse
tehdyt juustokakut
ja marjapiirakat

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

TEIJA
LOPONEN

Paikallisuus kannattaa

M

oni lähtee jouluostosristeilylle
Tallinnaan. Jotkut matkaavat
jopa kauemmas eurooppalaisten
kaupunkien joulutoreille. Matkailu on tietysti mukavaa, mutta jouluostokset
saisi kyllä tehtyä ihan paikallisestikin. Tallinnan
joulutorin tunnelmaan voi päästä niissä lukuisissa joulumyyjäisissä, joita tulevana viikonloppuna järjestetään. Esimerkiksi Tapanilan
VPK:lla voi tulevana sunnuntaina tehdä käsityöläisten myyjäisissä hyviä kotimaisia ja vieläpä
paikallisia tuotelöytöjä pukinkonttiin. Ei muualla tehty ole yhtään parempaa kuin paikallinen
käsityön tulos, pikemminkin päinvastoin. Myyjäisissä löytyy käsitöitä koristeista käyttötavaroihin, esimerkiksi Tapanilan kirkon käsityökerholla on kaupan upeita mattoja, jotka kestävät
vuosikymmenten käyttöä.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Koillis-Helsingin Lähitieto

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ

Ostamme KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat,
rahasarjat, setelit, sotien kunniamerkit,
Kalevala-korut

K-CITYMARKET
MALMI
Malminkaari 19
Ma 8.12.–
Pe 12.12.
KOKO VIIKKO
Klo 10–16.30

Tapaninvainiolainen Päivi Koivuniemi havahtui
luettuaan Keravan ostoskapinasta, että samahan pätee täälläkin. Miksi lähdetään suuriin
kauppakeskuksiin ostoksille, kun pieniä erikoisliikkeitä löytyy monista kaupunginosistamme.
Niinpä Koivuniemi päätti järjestää yhteistyössä
lehtemme kanssa shoppailusuunnistuksen, jotta
ihmiset löytäisivät lähellä sijaitsevat yritykset.
Suunnistukseen osallistuvissa liikkeissä on paitsi
hyviä erikoistarjouksia tulevana lauantaina,
myös yksi kirjain, joka kannattaa pistää muis-

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!
Yhteistyössä:

Jouluostokset saa
tehtyä ihan
paikallisestikin.
tiin. Eri liikkeissä olevista kirjaimista muodostuu ajankohtainen pieni lause ja sen keksineet
osallistuvat herkkukorin arvontaan. On siis
monin verroin syytä seikkailla tulevana lauantaina Malmin palveluihin tutustumassa ja lahjahankintoja tekemässä.
Kelistä ei sitä arvaisi, mutta joulu lähenee hurjaa
vauhtia. Ensi keskiviikon lehti on jo joulunumeromme. Siihen ehtii mainiosti vielä laittamaan
joulutervehdyksiä tutuille ja yritykset asiakkailleen. Jouluaatto osuu tänä vuonna keskiviikolle,
ja siksi jouluviikon lehti siirtyy keskiviikosta viikonloppuna jaettavaksi. Samoin käy vuoden
vaihteessa, uudenvuodenaattona ei lehteä koteihin jaeta, vaan vasta heti vuoden vaihduttua viikonloppuna. Vielä ei ihan joulussa olla, joten
hyvin ehtii pohtia niitä läheisiä, joita voisi ilahduttaa postikortilla, joulukirjeellä tai pienellä
paketilla. Tai vaikkapa lupaamalla apua kaupassa käyntiin tai joulusiivousta. Iloa voi tuottaa varsin pieninkin teoin.

AUREK

Kotimaiset timanttisormukset tarjoushintaan

K110-0821
0,10ct W/Si

K110-1722
0,29ct W/Si

Moskova
0,15ct W/SI

Beirut
Fairbanks
0,035ct W/Si 0,22ct W/SI

Katmandu
0,12ct W/Si

K110-1611
10 x 0,02ct W/Si

490,00 790,00 565,00 220,00 679,00 389,00 759,00
(789,-)

(1285,-)

(815,-)

(315,-)

(975,-)

(649,-)

(1099,-)

Heartling
rivisormukset

alk. 314,00
(449,-)

Markkinatie 6, 00700 Helsinki, p. 09 3512 800, avoinna ark 9-20, la 9-18, su 12-17
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Puskutraktorit jylläävät
Jakomäentiellä betoniseiniä

Jakomäentien näkymät ovat nyt kuin hylätystä kummitustalosta. Purettavista kerrostaloista on irrotettu ikkunat
karmeineen ja pihoilla on kasoissa sementtiä ja muuta purkujätettä, sillä kaikki kierrätettäväksi kelpaava pyritään
ottamaan talteen.
TEPPO KULMALA

”A

lue on
kuin
sotatanner. Puita on
kaadettu valtavasti ja maisema on täysin muuttunut,
kertoo Kankaretiellä asuva
Merja Yletyinen.
Viime viikon keskiviikkona lähti a-talo. Sitten puskutraktorit ottivat haltuunsa b-talon.
Tien ohi ajavien maamerkkinä ollut valtava autokansi on jo muisto vain.

Koneet kuskeineen valmistautuvat
purkuun viime viikon keskiviikkona.

Sen alta paljastuneet grafﬁtit kertovat omaa tarinaansa
lähiön elämästä.
Kaupunki on katsonut, että sen omistamien betonikerrostalojen kunto on niin
huono, että on parempi rakentaa uudet tilalle. Asukkaat ovat evakossa eri puolilla Helsinkiä.
Vaikka Jakomäentiellä talojen kohdalla lukee kyltissä numero neljä, on talojen
osoite Jakomäentie 6.

Pirjo Pihlajamaa

MIKKO RANTANEN

Deleten
D
Volvo
ottaa
pihteihinsä
o
talon
päädyn.
t
Käsittelyssä
K
murskataan
m
betonia,
ja
b
harjaterästä
h
kertyy
kasoittain.
k

Pala 1960-70-luvun taitetta murenee maan tasalle, kun
Jakomäentie 6:sta puretaan pois a,b,c ja d-talot.

Malmin yläasteen oppilaat kuvausmalleina. Sivu 10.

Jakomäen keskiosa uusiksi
Jakomäen keskustassa tullaan
purkamaan rakennuksia,
rakentamaan uusia ja
peruskorjaamaan vanhoja taloja.
Työn alla olevaan suunnittelualueeseen
kuuluu Jakomäenaukio, Päiväkoti Naavan
tontti, Jakomäen peruskoulun tontit,
kerrostalot Kankaretie 1:ssä sekä puisto-,
leikkipuisto- ja liikuntapuistoalueita
sekä Jakomäenkujan, Jakomäenpolun,
Huokopolun, Somerikkotien,
Somerikkopolun, Kankaretien,
Kankarepolun ja Kennäspolun katualueita.

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Kaupunkisuunnitteluvirastossa tutkitaan Jakomäen
koulu- ja päiväkotirakennusten peruskorjausta ja osittaista
purkamista, täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä
virkistysalueiden kehittämistä ja liikennejärjestelyjen parantamista.
Huokotien eteläpuolelle jäävällä suunnittelualueella pohditaan ratkaisua muun muassa Jakomäenaukion koillisreunalla olevalle rakennukselle, jossa toimii nuorisotalo ja paikallisia
järjestöjä. Koulu- ja uimahallirakennuksen lisäksi Huokopuiston etelän puoleinen metsikkö pururatoineen kuuluu suunnittelualueeseen.
Arviointisuunnitelmaan voi tutustua Jakomäen kirjastossa
19.1. saakka, johon mennessä täytyy mielipiteensä suunnitelmista antaa kaupunkisuunnitteluvirastoon.
Asukkaille luvataan järjestää keskustelutilaisuus kevään aikana.
Teija Loponen
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Yleiskaava menee
Viikissä koepelloille

Yleiskaavan luonnoksessa Viikintien varren viljelyspellot on muutettu
kerrostaloja kasvaviksi asfalttiviidakoiksi.

HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Pukinmäen tekojääkaukaloon pääsee taas
luistelemaan.

Pukinmäessä pääsee
luistelemaan
Pukinmäen liikuntapuiston tekojää on avattu, pakkasten puutteesta huolimatta.
Kenttätie 3:ssa sijaitseva tekojääkaukalo on avoinna
maaliskuun alkuun saakka, jos säät niin sallivat.
Yleisöluisteluajat jakautuvat niin, että mailat on kielletty
aamupäivisin maanantaina, keskiviikkona, perjantaina ja
sunnuntaina sekä iltaisin tiistaina, torstaina ja lauantaina.
Muina aikoina mailojen käyttö on sallittu. Arkipäivien iltapäivisin kaukalo ei ole yleisöluistelun käytettävissä.
Pika- ja retkiluistimilla luistelu on kielletty yleisöluisteluaikoina.
Tarkemmat aukioloajat ja pyhäpäivien poikkeusaikataulut voi tarkistaa kaupungin nettisivuilta.
Pukinmäen kirjastosta kentän vierestä voi lainata luistimia ja mailoja.
– Ne löytyvät kirjaston uudesta urheiluvälinekaapista.
Lainaukseen tarvitaan kirjastokortti, muistuttaa ts. kirjastonjohtaja Tarja Lotvonen.

Teija Loponen

Riskiryhmille ﬂunssapiikki
ilmaiseksi

Jos raidejokeri voitaisiin linjata uutta kokoojakatua pitkin, pikaraitiotie palvelisi Viikki-Latokartanon koko
asuntoaluetta paremmin, kerrotaan yleiskaavan luonnoksessa.

Koillis-Helsinki

Terveysasemilla saa ilmaisen inﬂuenssarokotuksen il-

man ajanvarausta vielä kerran. Päivä on keskiviikko 17.12.
ja aika kello 9.30–11.30 ja 13.30–15.30. Jos päivä ei käy,
voi ajan varata sähköisesti helmikuuhun asti.
Ilmaisen piikin saa seuraavista syistä: on raskaana, 6–35
kuukauden ikäinen, riskiryhmässä sairauden takia tai riskiryhmään kuuluvan lähipiirissä oleva, yli 65-vuotias, potilastyössä työskentelevä tai armeijan aloittava.
Avoimien neuvoloiden asiakas saa ilmaisrokotteen arkisin 17.–28.12. välisenä aikana kello 8.30–10.30. KoillisHelsingin neuvoloissa avoin vastaanottopäivä on tiistaina
Pihlajamäen neuvolassa, keskiviikkona Suutarilan, Puistolan ja Jakomäen neuvolassa ja perjantaina Malmin neuvolassa.
PP

Untamontielle lunta,
Aurinkopolkuun ei kosketa
Puistola

Untamontien pohjoispuolen jalkakäytävällä voi talvisin lapata kadun lumia. Läheistä, noin 80 metrin pituista Aurinkopolkua ei talvisin hoideta ollenkaan.
Untamontiellä kävelijöiden käyttöön jää kadun eteläpuoli.
Aurinkopolku jää hoitamatta, koska se on niin kapea, ettei sille pääse koneella. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on
korvaavaksi reitiksi osoitettu Mehiläispolku.
Asiasta päätti Helsingin kaupungin rakennusviraston
esityksestä yleisten töiden lautakunta.
Muutokset lisätään lautakunnan vuosi sitten hyväksymään talvihoidon varautumissuunnitelmaan, joka tarkistetaan kerran vuodessa ennen talvikauden alkua.
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta antaa kunnalle mahdollisuuden päättää,
että määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos liikenteelle ei aiheudu siitä huomattavaa haittaa.
PP

Yleiskaavan suunnittelijat ovat vallanneet Viikissä
Helsingin yliopiston viljelemät Viikintien varren pohjois- ja eteläpuoliset pellot.
Jotta Viikin kautta kulkevalle tulevaisuuden raidejokerille saataisiin yhä enemmän käyttäjiä, on peltoja
pistetty pakettiin ja tilalle
pystytetty kerrostaloja.
Viikki-Seuralla ei vielä ole
virallista kantaa luonnokseen, mutta seurassa ei katsota peltorakentamista hyvällä.
Ihmeissään on myös Viikin opetus- ja tutkimustilan
johtaja Miika Kahelin.
– Tutkimustilan toiminnalle tällä on tietenkin negatiivinen vaikutus. Hyviä
koelohkoja poistuisi. Meillä on jo nyt ongelmana löytää tutkijoille sopivaa peltomaata viljelykokeisiin, toteaa Miika Kahelin.
Hän kertoo, että koealoja ei voi peräkkäisinä vuosina pitää samoilla paikoilla,
koska kokeen alle tarvitaan
esikasviarvoiltaan neitseellistä maata.
–Alueen maalajien ja kasvuolojen tulee olla mahdollisimman tasalaatuisia. Niitä ei voi tupsauttaa ihan mihin vain.
Kahelin huomauttaa, että
tien pohjoispuolella rakentamisen alle jäisi tärkeä koe-

alue, jossa on kerätty hyvin pitkältä ajalta tarkkaa
kasvupaikka- ja satotietoa.
Sen uudelleen perustaminen
muualle tietäisi yli kuuden
vuoden työtä.
– Lisärakentaminen varsinkin noille alueille hankaloittaa kasvintuotannon
kokeiden järjestelyjä ja heikentää tutkimuksen laatua.

HY:n maataloustutkimushan on tällä hetkellä rankattu maailmanlaajuisesti 19.
parhaaksi.
Ensi kevääksi pitäisi valmistua selvitys, mitä vaikutuksia yleiskaavaluonnoksella on Natura-alueeseen.
Jo nyt yleiskaavan luonnospapereista selviää, että linnustollisesti arvokkaiden

Pyhä periaate murentumassa
Viikki-Seuran hallituksessa istuu pari vuotta sitten
Helsingin kaupungilta eläkkeelle jäänyt Viikissä suurta
aluerakentamisprojektia vetänyt projektinjohtaja Heikki Rinne. Tässä hänen nopeita huomioitaan yleiskaavan
luonnoksesta.
• Tulevan raidejokerin pysäkin lähelle Viikintien /
Latokartanonkaaren tuntumaan on perusteltua lisätä
asutusta. Lisärakentamisen ulottaminen pelloilla noin
itään ja ratapenkan yli eteläpuolisille pelloille menee
liian pitkälle.
• Jos yliopiston koeviljelyaluetta voidaan supistaa
esitetyllä tavalla, se lyhentää samalla kävelyyhteyksiä yliopistoalueen sisällä sekä Latokartanon
ja Tiedepuiston välillä. Tätä pohdiskeli myös
yksi arkkitehtiryhmä Teeman ”Kaupunki uusiksi”
-ohjelmassa.
• Lisärakentaminen Gardenian eteen pelloille blokkaisi
sieltä näkymät luonnonsuojelualueen suuntaan.
• Aikaisemmissa kaavoitusvaiheissa oli ”pyhä periaate”,
että rakentamista ei uloteta Viikintien eteläpuolelle.
Onko maailma muuttunut?
• Lahdenväylän muuttaminen katumaiseksi vastaa
Viikki-Seuran tavoitteita. Riittävä liikenteenvälityskyky
pitää kuitenkin turvata.
PP

peltoalueiden rakentaminen pienentäisi Viikin pelto- ja niittyalueiden muuttolajistoa.
Viikkiä koskettavista ympäristövaikutuksista johtaja
Kahelin nostaa esille muun
muassa Viikinojan, joka pitäisi siirtää rakentamisen alta.
–Viikinoja on juuri saanut
siika- ja lohipitoisen vesistön statuksen. Siihen valuisi
entistä enemmän hulevesiä,
joita rakennetulta alueelta
tulee kovina ryöpsähdyksinä. Ei se veden laatua ainakaan paranna.
Kahelin muistuttaa, että Viikki on vanhaa merenpohjaa, joka vaatii rajut perustamistyöt ja Viikintien
varrella joko maan runsasta täyttöä tai tulvasuojausta
esimerkiksi vallein.
–Nyt rakennettavaksi ehdotetut alueet ovat osin joka
toinen vuosi toteutuvien tulvien tulvariskialueilla.
Kaupungilla on itsellään
omistuksessa yli kaksi kertaa enemmän peltomaata
kuin mitä Viikissä on. Näiden peltojen tuotantofunktio liittyy lähinnä virkistyskäyttöön ja maiseman ylläpitoon. Tulvasuojaustakaan
niillä alueilla ei tarvitse tehdä, Kahelin päättää.
Pirjo Pihlajamaa
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Kehykset: ProDesign
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joka emilla!
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32

*

* Katsastuksen hintaan lisätään Traﬁn maksu 3,60€

Uudista tyylisi esimerkiksi näillä merkkikehyksillä

Tarjous voimassa 20.12. saakka

TIKKURILA

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros, Puh. 09-345 4292
tai 0500 515 707, ark. 10–18, la 10–14

Tikkurikuja 1
00750 Helsinki
Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

ILOLA

Laaksotie 33
01390 Vantaa
Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

ITÄ-HAKKILA

Mittatie 27
01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

Remonttialennusmyynti
Töyrynummen Valintatalossa

Olemme
alentaneet
useita
tuoteryhmiä

-10%-20%

Alennustuoteryhmät
on merkitty
kaupassa.

Tervetuloa edullisille ostoksille!
Pertunpellontie 4
Töyrynummi

Kaupunkilainen ruokakauppa

Avoinna
ma-pe 7-21
la 8-18
su 12-21
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Uutiset
Koillis-Helsinki

Salomaa
viidennelle kaudelle
seurakuntaneuvostoon
Liikkuvan poliisin ylikonstaapeli emeritus Pekka
Salomaa, 63, valittiin Malmin seurakunnasta
kokoomuksen listalta jo viidenneksi kaudeksi
seurakuntaneuvoston jäseneksi. Samalla hänet
valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon, jossa
yhden varaedustajarupeaman jälkeen käynnistyi
neljäs 4-vuotiskausi.
Salomaa oli miesehdokkaiden vaalikuningas
Malmilla.
Pekka liittyi kokoomukseen 80-luvun lopulla. Hän aloitti Savonlinnan poliisilaitoksen palveluksessa, mutta siirtyi
jo 1975 Helsinki-Vantaalle Liikkuvaan poliisiin. LP:n Poliisiyhdistyksen sihteeri- ja pj-tehtä- Pekka Salomaa (kok.)
vät poikivat paikan Suomen Poliisijärjestöjen Liiton hallitukseen ja lopulta
päätoimiseksi puheenjohtajaksi.
Salomaa oli muutaman vuoden Malmin Kokoomuksen puheenjohtaja, mutta ei ehtinyt kunnallisvaaliehdokkaaksi. Innostuminen srk-vaaleihin 1998 oli
seurausta ”sukuviasta”. Hänen molemmat isoisänsä
sekä isä ja tämän kaksi veljeä olivat kaikki pappeja.
Myös yhteisten asioiden hoito tuli geeninä jo isoisän
luottamustehtävistä.
Liikkuvan Poliisin hallintotehtäviin Salomaa oli
siirtynyt 1992 Eiraan ja 1995 Malmille. Hänen vastuualueisiinsa kuuluivat työuran aikana myös sidosryhmäyhteistyön ja viestinnän tehtävät sekä henkilöstöasiat, minkä alueen asiantuntijana Malmin seurakuntaneuvosto on nimennyt hänet toistuvasti
henkilöstötoimikuntaan valmistelemaan nimeämisiä
virkoihin. Salomaa on ollut valmistelemassa seurakunnan talousarviota taloustoimikunnan jäsenenä.
Tiedottajana hänet on valittu useammaksi toimikaudeksi Kirkko&kaupunki -lehden toimitusneuvostoon, joka on perehtynyt viime vuosina koko srkyhtymän viestinnän kehittämiseen. Hän on toiminut
myös Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston jäsenenä ja varajäsenenä kymmenkunta
vuotta.
Hiippakuntavaltuusto on yhteyskanava, jossa Salomaa on päässyt vaikuttamaan Helsinkiä laajemminkin pari nelivuotiskautta.
Seurakunnan luottamustehtäviin perehdyttämisessä
”eläkkeelle” siirtyvä kokoomuksen Kauko Salmi on
ollut tärkeä mentori.
Salomaa korostaa, että Malmin kirkkoherra Pertti
Simola on erittäin taitava asioiden ja päätöksenteon
valmistelija, jonka osaamisesta ovat hyötyneet myös
yhteinen kirkkoneuvosto ja kirkolliskokouksen talousvaliokunta.
Pekka kiittää, että Malmilla on Pertin ansiosta pystytty hallittuun sopeutumiseen kun määrärahoja on
jouduttu leikkaamaan.
Pekka haluaa 16 vuoden kaudeltaan mainita vaikeimmaksi päätökseksi kahden päiväkodin lakkauttamisen vajaan 10 vuoden takaa. Yhteistyö neuvostossa on ollut hyvää, mutta viime vuosina on ollut näköpiirissä joidenkin uusien edustajien ”turnauskestävyyden” ja pitkäjänteisyyden puute.
Pekan mielestä poliittisten ryhmien kautta valitut
ovat tarjonneet selkeitä vaihtoehtoja, koska heidän
taustansa tunnetaan.
Itse hän on jatkanut Malmin Kokoomuksen hallituksessa, mutta ei ole varsinainen poliitikko. Verkostoituminen alueella on lisääntynyt Malmi-Seuran johtokunnassa.
Hieno kokemus oli vuoden 2012 presidentinvaalissa
40 reissua Sauli Niinistön, ”inhimillisen ihmisen” voittoisassa kampanjassa autonkuljettaja-turvamiehenä.
Timo Huotinen

Viikki ja Malmi yhä tärkeät
lumenvastaanottopaikat
Vaikka viime talvi oli
vähäluminen, eikä
hankia vieläkään
näy, on Helsinki
kehittelemässä
lumensulatuslaitosta
keskustaan
Eläintarhan nurkille.
Viikin sulatusallas
tulee silti jatkossakin
olemaan tärkeä,
koska lumikuormia ei
ole järkeä ajaa ympäri
kaupunkia.
– Aiemmat runsaslumiset
talvet ovat osoittaneet, että
jos lunta tupruaa kunnolla,
eivät lumenvastaanottopai-

kat tahdo riittää. Etenkään
kun niiden määrä on vähentynyt vuosi vuodelta rakentamisen johdosta, kertoo
toimistopäällikkö Pekka
Isoniemi rakennusvirastosta.
Rakennusviraston väki on
käynyt tutustumassa Pietarin ja Oslon lumensulattamoihin.
– Pietarissa lumi sulatetaan puhdistamattomalla viemärivedellä, mikä tarkoittaa, että altaiden lähistöllä haisee pahalta.
Meillähän Viikissä ja Kyläsaaressa on jo sulatusaltaat,
mutta niiden vettä on käsitelty ja siten hajuhaitoilta
vältytään.

Ennen lumenkaatopaikkoja oli kymmeniä, nyt enää
kahdeksan.
Viikkiin kuskataan parhaimmillaan 44 000 lumikuormaa, Malmin lentokentän kupeen lumenvastaanottopaikalle lunta voi
kuskata 13 000 autollista.
Muutama talvena alue on
täyttynyt lumesta ja jouduttu sulkemaan väliaikaisesti.
Koska lumenvastaanottopaikat aina vain vähenevät, aiotaan uimastadionin
ja Vauhtitien väliin jäävään
kallioon louhia lumensulatusallas. Sen lisäksi suunnitellaan lumensulatuslaitteita, jollaisia maailmalla on jo
paljon käytössä ja joita HelTEIJA LOPONEN

Kapeilla kaduilla jalkakäytävien auraus on helpompaa, mikäli pysäköinti sallitaan
vain ajoradan toisessa reunassa.

singissä on ollut testattavana.
– Tosin kyllähän täälläkin jo 1930-luvulla sulatettiin lunta kaminoiden avulla, tai kuumalla vedellä, Isoniemi tietää.

Talvikunnossapito esikaupunkialueilla eli Hakamäentie–Koskelantie-linjan
pohjoispuolella on siirretty
kokonaan kaupungin vastuulle. Kaupunki huolehtii
sekä ajoratojen että jalkakäytävien talvihoidosta.
Kiinteistön tehtävänä on
kuitenkin tonttien sisäänajokohtien avaaminen
lumen aurauksen jälkeen.
Kiinteistöille kuuluneista
tehtävistä aiheutuvat kustannukset katetaan kiinteistöiltä perittävillä kunnossapitomaksuilla.
Osan talvikunnossapidosta kaupunki hoitaa itse, osa
on kilpailutettu aliurakoitsijoille. Nyt kaupunki on kehittämässä urakan hallintojärjestelmää, Lassoa, johon
jatkossa asukkaat voivat
kommentoida kunnossapitoa ja viestit menevät heti
kunnossapidosta vastaavien
tiedoksi.
– Tämä nopeuttaisi huomattavasti tiedon kulkemista urakoitsijoille, eli asiat tulisivat nopeammin kuntoon,
huomauttaa Isoniemi.
Talviaikaisia pysäköintijärjestelyjä on tänäkin talvena Tapaninvainiossa, Malmilla, Pukinmäessä ja Jakomäessä.
– Se tarkoittaa, että pysäköinti sallitaan vain vaikkapa ajoradan sillä reunalla,
jossa ei jalkakäytävää ole.
Näin jalkakäytävän auraus
kapeilla kaduilla onnistuu
paremmin.
Keskustassa aurauksen
helpottamiseksi saatetaan
sulkea kokonaisia katuja
yöajaksi lumenpoistoa varten. Jos siis lunta tänä talvena tulee.
Teija Loponen

HKL:n johtokunta:

Lentokenttäalueen joukkoliikenteen
suunnittelu mukaan strategiaan
Koillis-Helsinki

Malmin lentokenttäalueen

joukkoliikenteen kehittämistoimet pitäisi sisällyttää uusimpaan HLJ-suunnitelmaan,
katsoo Helsingin kaupungin
liikennelaitos -liikelaitoksen
johtokunta.
HLJ 2015 on tällä hetkellä luonnosvaiheessa oleva
suunnitelma Helsingin seudun maankäytöstä, asuntostrategiasta ja liikennejärjes-

telmästä.
HKL:n johtokunta toteaa,
että liikennejärjestelmän tehokkaan kehittämisen näkökulmasta Malmin alueen rakentaminen edellyttää niin
säteittäisten kuin poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä.
Säteittäisenä yhteytenä
Lahdenväylän käytävän ympäristössä kulkeva pikaraitiotie tai metro olisi tämän

hetken käsityksen mukaan
tarkoituksenmukaisin vaihtoehto, katsoo johtokunta.
Poikittaisena yhteytenä
Jokeri 2 -linjan kehittäminen ensin bussina ja myöhemmin raiteilla edellyttää
Lahdenväylän Kivikon eritasoliittymän rakentamista.
HLJ-suunnitelmaan tulisikin
sisällyttää lähivuosina tutkittavana kokonaisuutena Malmin lentokenttäalueen kehit-

tämiseen liittyvät joukkoliikenteen kehittämistoimet.
HLJ 2015:n välillä 2026–
2040 toteuttavien hankkeiden joukossa pitäisi johtokunnan mukaan olla myös
yleiskaavaluonnokseen merkityt keskeiset raideliikennehankkeet kuten Jokeri 2 ja
esikaupunkiraitiotiet.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

10.12.2014

7

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa TO-SU
11.-14.12.2014 ellei toisin
mainita, tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
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95

kg

Perinteinen

Tuore ruodoton

Tanska, pakaste

Suomi

JOULUKINKKU n. 10-12 kg

5

99
kg

Tuore porsaan

ULKOFILEE n. 1,5 kg
pala, raj. 2 kpl /talous

KIRJOLOHIFILEE

14
2

99
95
rs

kg

Familia

BROILERIN SISÄFILEE
400 g 7,48/kg, Liettua

-24%

1

1.-

99

39.-

Arla normaalisuolainen

Euro Shopper Original

3,98/kg, raj. 3 pkt /talous
Hinta ilman K-Plussa-korttia
2,65 pkt (5,30/kg)

1,72/kg

M10 KANANMUNA 580 g

14

95

kg

VOIMASSA TO-LA
Tuore

kg

Oman savustamon ruodoton

SAVULOHIFILEE

KIRJOLOHEN MÄTI
Suomi

2

99

rs

pkt

MEIJERIVOI 500 g

kg

Suvi

5.ämpäri

ps

PORKKANA- ja
LANTTUSOSEET 1 kg pussi
2,99/kg

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

MA-PE 8-21, LA 8-18, HUOM! SU 12-21

www.k-citymarket.fi

2

99

ERÄ

ÄMPÄRILLINEN JUUREKSIA
porkkana, lanttu, punajuuri, peruna ja sipuli
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Uutiset
Sote-viraston
talousarvio
paukkuu

Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala:

Malmi on yksi Helsingin
tärkeistä kehittämiskohteista

Sosiaali- ja terveysviraston talousarvio on ylitty-

Koillis-Helsingissä itsekin asuva Helsingin Yrittäjien uusi toimitusjohtaja Tiina Oksala arvostaa
paikallisyhdistysten työtä.
HY

Elokuussa uudessa tehtävässään aloittanut Tiina
Oksala on innoissaan työstään.
–Helsingin Yrittäjissä on
hyvä draivi päällä ja monenlaisia uudistuksia työn
alla. Mielenkiintoista ja
laaja-alaista vaikuttamista
riittää, Oksala valaisee.
Oksala kertoo, että Helsingin Yrittäjillä on paljon
tärkeitä yhteistyökumppaneita ja yksi tärkeimmistä
on kaikkien yhteinen toimintaympäristö, Helsingin
kaupunki. Yhteistyötä tehdään yrittäjien toimintaolo-

moninainen työkenttä Helsingin Yrittäjillä on ja kuinka upea yrittäjäjärjestö onkaan. Suomen Yrittäjillä on
todella mittava vaikuttamisverkko noin 400 paikallisyhdistyksensä kautta ympäri maan.

Malmista
pitäisi saada
houkuttelevampi
ja siten
yrityksille
kannattavampi
aluekeskus.
suhteiden parantamiseksi.
– Vastaanotto kaupungin
puolelta on ollut lämmintä ja yhteistyön muotoja
on useita. Olemme mukana
muun muassa Metro-hankkeessa, jonka yhtenä osaalueena on Malmin keskustan kehittäminen. Malmista pitäisi saada houkuttelevampi ja siten yrityksille
kannattavampi aluekeskus.
Myös muilla Helsingin alueilla on kehityshankkeita
meneillään, ja tietysti koko Helsingille on tärkeää,
että ydinkeskusta on elinvoimainen ja houkutteleva. Kivijalkaliikkeiden elinolosuhteiden parantamisen
ohella sote-uudistukseen

– Juristitaustastani on ollut selkeästi hyötyä etenkin erilaisten sopimusten teon
yhteydessä, on Tiina Oksala huomannut.

liittyvät edunvalvonta-asiat
ovat nyt ajankohtaisia, Tiina Oksala pohdiskelee.
Oksalalle yrittäjäyhteis-

työ oli tuttua jo entisessä
työssä Erikoiskaupan Liiton toimitusjohtajana.
– Toimin silloin monesMIKKO RANTANEN

Pikkujouluista palaavien vuoksi tehty puhallutusratsia Tapulikaupungissa
perjantai-iltana 21.11.2014.

sa projektissa yhteistyössä
Suomen Yrittäjien kanssa.
Silti vasta nyt HY:n toimitusjohtajana tajuan, kuinka

Paikallisyhdistyksiin
Tiina Oksala tutustui
paremmin kiertäessään loppuvuodesta paikallisyhdistysten vuosikokouksissa.
– Oli ilo nähdä aktiivisia
toimijoita ja se, että pienyrittäjillä riittää potkua
toimia myös yhteiseksi hyväksi. Yhdeksässä paikallisyhdistyksessä tehdään
paljon pyyteetöntä työtä.
Olin myös vaikuttunut siitä, kuinka paljon osallistujia esimerkiksi Koillis-Helsingin Yrittäjien vuosikokouksessa oli paikalla, Tiina Oksala kiittelee.
Oksala ymmärtää hyvin esimerkiksi Tattarisuon
alueen yrittäjien huolen tulevaisuudestaan.
– Helsingillä on melkoinen urakka edessään päästäkseen tavoitteeseensa olla Suomen yritysystävällisin kaupunki vuonna 2016.
Siihen liittyvässä toimenpidesuunnitelmassa on paljon
hyviä kohtia, mutta parannettavaakin riittää, toteaa
HY:n toimitusjohtaja.
Oksala muistuttaa, että
samaten on ymmärrettävä se, että Suomen talous ei
lähde nousuun ilman yksityissektorin panosta. Siksi
yrittäjien mahdollisuuksiin
menestyä on panostettava
aiempaa enemmän.
Teija Loponen

Poliisi ei paljasta
puhalluspaikkoja

mässä yhteensä 40,4 miljoonaa euroa. Suurimman ylityksen on tekemässä HUS,
jonka osuus ylityksestä on
12,6 miljoonaa euroa. Toinen
pieleen arvioitu menoerä on
toimeentulotuki, johon virasto tarvitsee rahaa 6,6 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on 21,2 miljoonaa
euroa. Siitä isoimman osan,
16,1 miljoonaa euroa nielee
työmarkkinatuki.
Sosiaali- ja terveysvirastossa yritetään nyt alentaa
menoja pysyvästi. Keinoiksi
on otettu muun muassa 200
vapautuvan vakanssin täyttämättä jättäminen. Sillä tavoin on laskettu syntyvän 10
miljoonan euron säästö ensi vuonna.

Vuoden 2015 budjetista
on tehty käyttösuunnitelma,
mutta lautakunta ei ole vielä
hyväksynyt sitä. Käyttösuunnitelmassa viraston talousarvio on 2,2, miljardia euroa
vuonna 2015.
Tästä sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus on 1 461,8
miljoonaa euroa, toimeentulotuki 172,1 miljoonaa euroa,
työllisyyden hoitaminen 32,5
miljoonaa euroa ja HUSkuntayhtymä 521,8 miljoonaa euroa.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio on 18 miljoonaa euroa pienempi kuin
kustannustason nousulla
korjattu vuoden 2014 toteumaennuste.
Talousarvion noudattaminen edellyttää palvelujen vähentämistä erityisesti laitoshoidossa. Talousarvioon sisältyy myös velvoite säästää
1,7 miljoonaa euroa tukipalveluista.
PP

Joulupolku
pitää
välivuoden
Latokartanossa katkeaa

Poliisi on puhalluttanut autoilijoita pikkujouluajan takia tavanomaista tiuhemmin marraskuun puolivälin jälkeen.
Marraskuun kahtena viimeisenä viikonloppuna puhallutusputken sai suuhunsa noin 5000 autoilijaa. Kahden viikonlopun yhteissaldoksi tuli 34 rattijuoppoa ja kolme huumeiden
käyttäjää.
Poliisi jatkaa puhallutuksia, mutta ei aio paljastaa missä ja
milloin puhallutuksia on aikomus tehdä.
–Vaikka rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea, kannattaa
liikenteessä pitää nollatoleranssi. Pienikin hiprakka nimittäin
vaikuttaa reaktiokykyyn, muistuttaa komisario Heikki Kallio
Helsingin poliisilaitokselta.
Hän kehottaa soittamaan hätänumeroon 112, jos pikkujoululiikenteessä näkee jonkun ajavan mutkille.
PP

monivuotinen perinne, kun
kaikille asukkaille tarkoitettu joulupolkutapahtuma jää
järjestämättä tänä vuonna.
Syyksi tapahtuman pääorganisaattorina toimineesta Viikki-Seurasta kerrotaan käytännön hankaluudet ja toimijoiden vähyys.
Tonttulakkia ei ole kuitenkaan tarkoitus heittää lopullisesti naulaan, vaan ajatuksena on saada vuodelle 2015
uudistetulla formaatilla oleva
joulutapahtuma.
Tapahtuman taustajoukkoihin mukaan haluavat
asukkaat voivat ilmoittautua
suoraan Viikki-Seuralle.

PP

Koillis-Helsingin Lähitieto

Joulutähtikin käy leikkokukasta
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Koillis-Helsingin Lähitiedon

Joulukukkien perinteet
kumpuavat 1700-luvulta

joulun ja loppuvuoden aikataulu
Joululehti ilmestyy 17.12.,

Ilmoitusvaraukset pe 12.12., painovalmiit aineistot
viimeistään 15.12. klo 10.

-Joulutähti ja ritarinkukka sopivat mainiosti myös leikkokukiksi
ja asetelmiin, rohkaisee tapanilalainen Kauppapuutarhaliiton
toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen.

Jouluaattona 24.12. lehti ei ilmesty,
vaan jaetaan viikonloppuna (27.12.)

KAUPPAPUUTARHALIITTO RY

Joulukukkien perinteet
lähtevät jo vuosisatojen
takaa.
– 1700-luvun loppupuolella koristeltiin koteja hyasinteilla ja tulppaaneilla, tosin varsinaisesti joulukukiksi ne nousivat vasta 1800-luvun puolivälillä,
jolloin joulukukkia ryhdyttiin mainostamaankin, tietää Kauppapuutarhaliiton
toiminnanjohtaja.
1800-luvun lopulla kielo
ja syreeni nousivat joulukukiksi ja heti seuraavan vuosituhannen alussa suosioon
nousivat kamelia ja jälleen
uuden nousun tehnyt jouluruusu.
1930-luvun joulukukkauutuus oli valkoinen krysanteemi. Sotavuosina kukat olivat harvassa ja suosittiin havuja, jotka koristeltiin kävyin ja nauhoin.
Sotien jälkeen joulukukkatuotanto on noussut vuo-

10.12.2014

Ilmoitusvaraukset pe 19.12., painovalmiit aineistot
viimeistään ma 22.12. klo 10.

Uudenvuodenaattona 31.12. lehti ei ilmesty,
vaan jaetaan viikonloppuna (3.1.2015)
Ilmoitusaineistot viimeistään tiistaiaamuna
30.12. klo 10.

Leppoisaa ja menestyksellistä loppuvuotta!
Toivoo

Lähiksen väki

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Joulutähteä voi käyttää myös leikkokukkana vaikkapa
osana joulukoristetta.

VINKKEJÄ JOULUKUKKIEN HOITOON
• Joulutähti on hyvin herkkä kylmälle. Sitä ostettaessa
kannattaa katsoa, että lehdistö on tuuhea. Myös pienet
palleromaiset punakellertävät kukat värikkäiden
ylälehtien keskellä ovat varmat laadun merkit.
• Joulutähti viihtyy parhaiten hyvin valaistussa,
vedottomassa paikassa. Paras lämpötila sille on 20
asteen tietämillä. Joulutähti kaipaa vain pieniä määriä
vettä kerrallaan.
• Joulutähti on myös mainio leikkokukka. Kun
leikkuukohdan kastaa nopeasti 60-asteisessa
vedessä, loppuu valkoisen nesteen vuoto.
Leikkojoulutähdet pysyvät kauniina noin kaksi viikkoa,
eli kestävät hyvin joulun ajan yli.
• Ritarinkukka ja hyasintti viihtyvät viileämmässä. Etenkin
yöksi ne kannattaa nostaa viileämpään paikkaan
kukinnan pidentämiseksi.
• Ritarinkukka venyy helposti pituutta ja viimeistään
silloin se kannattaa leikata maljakkoon. Pitkään
honteloon varteen voi pujottaa vaikkapa kukkakepin
tukea antamaan.

si vuodelta ja joulutähti
aloitti voittokulkunsa, jolle ei loppua näy. Hyasintti,
atsalea ja ritarinkukka ovat
nekin saavuttaneet merkittävän aseman joulun ilontuojina.
Joulukukkasesonki käynnistyi tänäkin vuonna ensimmäisestä adventista.
– Joulu on yhä yksi kukka-alan tärkeimmistä hetkistä. Viime vuosina noin
kuukauden kestävän sesongin myynti on yltänyt sadan miljoonan euron tasolle. Talouden epävarmuudesta huolimatta uskomme
joulukukkien löytävän jälleen tiensä suomalaisiin koteihin ja työpaikoille, pohtii
toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen.
Teija Loponen

Muista asiakkaitasi joulutervehdyksellä lehdessä!
Toivota hyvää joulua
ja uutta vuotta asiakkaillesi.
Halutessasi voit liittää tervehdykseen
viime hetken joululahjavinkin.
Joulutervehdyssivut julkaistaan
Koillis-Helsingin Lähitiedossa
17.12. ilmestyvässä numerossa.
Ota yhteyttä Jussi Haapasaareen
050 595 3233 tai jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ
viimeistään perjantaina 12.12.

JOULUKONSERTTEJA
Malmin kirkossa to 11.12. klo 18. Helsingin naispoliisilaulajat, johtaa Riikka Pellinen. Ohjelma 10 e.
Viikin kirkossa to 11.12. klo 18. Viikin normaalikoulun kuoro, ViKo kamariorkesteri,
lauluyhtye ja solisteja, joht. Kaija Viitasalo.
Viikin kirkossa la 13.12. klo 18. GUF-kuoro,
joht. Håkan Wikman. Petra Schauman,
mezzosopraano, Gustav Nyström, piano.
Puistolan kirkossa ti 16.12. klo 19. Malmin mieslaulajat, johtaa Kirsi Tunkkari.
Ohjelma 10 e.
Malmin kirkossa ke 17.12. klo 18. PohjoisHelsingin musiikkiopisto.

Kauneimmat joululaulut
3. adventtina 14.12.
Jakomäen kirkossa klo 17.
Malmin kirkossa klo 18.
Pihlajamäen kirkossa klo 18.
Puistolan kirkossa klo 18.
Siltamäen seurakuntakodilla klo 17.
Tapanilan kirkossa klo 18.
Viikin kirkossa klo 18.
Keskiviikkona 17.12.
Ravintola Kaskessa, Latokartanonkaari
23, klo 19.
Tilaisuuksissa kerätään kolehti Lähetysseuran
joulukeräyksen kautta kehitysmaiden äideille.
Osassa tilaisuuksia kolehti kerätään seurakuntapiirin nimikkolähetille tai -kohteelle.

Lasten kauneimmat
joululaulut
3. adventtina 14.12.
Malmin kirkossa klo 15.
Puistolan kirkossa klo 15.
Pihlajamäen kirkossa klo 16.
Pukinmäen seurakuntakodilla klo 16.
Viikin kirkossa klo 15.

MUSIIKKILEIKKIKOULUT
Jakomäki alkaen 14.1. perheryhmä 1 ke
klo 10, perheryhmä 2 pe klo 10, 4–6v
to klo 17. Muskarit ovat ilmaisia. Ilm.
Outi Aro-Heinilä, p. 044 282 7898.
Malmi alkaen 9.1. pe klo 9.30–11.30,
Tied. Heikki Poutanen p. 09 2340 4417.
Pihlajamäki alkaen 19.1. ma klo 9
vauvat, klo 9.30 1v. Hinta 37,50 e. Ilm.
11.–19.12. ja 2.1. alkaen Suvi Gräsbeck p. 050 307 6425.
Pihlajisto alkaen 19.1. ma klo 10.30 Hinta 37,50 e. Ilm. 11.–19.12. ja 2.1. alkaen
Suvi Gräsbeck p. 050 307 6425.
Pukinmäki alkaen ti 20.1. 0–2v sekä
sisarusryhmä. 15 krt, 45 e. Ohj. MuM
Kati Toivio. Ilm. Kaisu Rauhamaa, p. 09
$#"& ""!"* )9+40(690-9<99;3.=(%
Puistola alkaen pe 16.1 klo 10. Ilm. 7.1.
alkaen Ulla Pesonen p. 09 2340 4493.
Siltamäki to 15.1. alkaen. Klo 9.15 1v (s.
2013), klo 9.50 2–3v (sisarus), klo 10.20
vauvat (s. 2014). 15 krt 37,50 e. Tied.
vapaista paikoista to 11.12. klo 16–17,
Marja Kyllönen p. 040 572 0804.
Tapanila ke klo 9 1v (s. 2013), 9.35 1v
(s. 2013), 10.10 2–3v +sisarus, 10.45
2–3v ja 11.20 vauvat (s. 2014). 15 krt
37,50 e. Tied. vapaista paikoista to
11.12. klo 15–16, Marja Kyllönen p.
040 572 0804.
Viikki alkaen 12.1. ma klo 9 1v, klo
9.35 1v, klo 10.10 2v, sisarusryhmä, klo
10.45 2v, klo 11.20 vauvat (s. 2014).
Hinta 37,50 e 15 krt. Tied. vapaista
paikoista pe 12.12. klo 17–18 Marja
Kyllönen p. 040 572 0804.
Viikki alkaen 7.1. ke klo 16.00 vauvat
(s. 2014), klo 16.35 1v, klo 17.10 2v
klo 17.45 2v-ja nuorempi sisarus. Hinta
37,50 e 15 krt. Tied. vapaista paikoista
sähköpostitse pe 12.12. kira-mia.tuisku@
hotmail.com

, 7.

Miten voisin raivata pois
tämän kaiken turhan ja tukahduttavan? Että jäisi tilaa
uskon, luottamuksen ja rohkeuden kasvaa. Auta minua,
Sinä joka voit kaiken.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
,,,(-3=4+:/+:43069)0::92(%'<9=<+
Seurakunta facebookissa:
,,,(1953788)(58<'<9=<+:43069)0:29
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Uutiset
TEIJA LOPONEN

Viikki

LIONS QUEST

Malmin yläasteen tyttöjä tutkimassa opaskirjojen kuvitusta Johanna Arho-Forsblomin kanssa. Edessä selin kuvat ottanut Oskari Sarkima.

Ylä-Malmin oppilaat mannekiineina leijonien opasmateriaalissa

–Eiii, miltä mä näytän!
Joukko Ylä-Malmin peruskoulun oppilaita toimi
vapaaehtoisina kuvauskohteina Suomen Lions-liiton
julkaisemassa yläkouluikäisille suunnatussa Passi
1-opettajanopasmateriaalissa. Valmis lopputulos
esiteltiin oppilaille ja muille tekijöille Malmilla
sijaitsevassa Lions-talossa.

Viisi eri teemoihin liittyvää
opaskirjasta sisältävät
lukuisia kuvia malmilaisoppilaista. Mallit olivat lopputulokseen tyytyväisiä, vaikka jotkut kuvat vähän hämmensivätkin. Yksi sellainen
oli kuva Rafaelin kielestä.
–Tosi hauskaa oli olla mukana tuossa pari päivää kestäneessä kuvaustouhussa,
tuumii Juhani Kock 8G-luokalta.
– Meiltä vain kysyttiin
koulussa, että ketkä olisivat vapaaehtoisia kuvauksiin. Me päätettiin kavereiden kanssa osallistua. Siellä
piti sitten tehdä kaikenlaista, esittää muun muassa erilaisia tunteita, kertoo seitsemäsluokkalainen Veera Mäkinen.
Kuvat oli jo aiemmin nähnyt LQ-kouluttaja ja erityisopettaja Johanna ArhoForsblom, joka on työstänyt
opasmateriaalin tekstit.
Aihealueista löytyvät
muun muassa kunnioi-

tus, itseluottamus, tunteet,
vuorovaikutus ja hyvinvointi. Kaikkia aihealueita
on koostettu yhdessä alan
asiantuntijoiden kanssa.
Johanna Arho-Forsblom
asuu itse Sumiaisissa ja on
omassa erityisopettajan
työssään huomannut, että
Quest-materiaalissa on paljon hyviä työkaluja, joita
voi soveltaa omassa opettamisessaan.
– Tarpeet materiaalin päivittämiseen tulivat kentältä. Elämäntaitojen hallinta
on hankala asia opettaa ja
siihen tämä uusi Passi –kansio antaa hyviä eväitä, tietää
kokenut opettaja.
Aivan uutena aihealueena
on palveluoppiminen. Oppilaiden taitokortit syventävät myös kasvattajien taitoja erilaisissa asioissa.

Tuomas Rouvila Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:stä
päivitti materiaalin päihteisiin liittyvää osuutta.

Aihealueista
löytyvät muun
muassa kunnioitus,
itseluottamus,
tunteet,
vuorovaikutus ja
hyvinvointi.
–Päivitettävää oli kertynyt
yllättävän paljon. Nyt kannabis on noussut pinnalle
ja monesti oppilaiden suusta kuulee toteamuksen, että
mitä sitten jos on kokeillut.
Siihen vastaamiseen saa uudesta opasmateriaalista hyvää apua.
Rouvila muistuttaa myös,
että aikuiset eivät aina huomaa, että omalla esimerkillään vaikuttavat nuorten
käytökseen. Jos alkoholi
liittyy olennaisesti kaikkiin
juhlahetkiin ja ystävien tapaamisiin, saavat nuoret sen
käsityksen, että iloisissa ko-

koontumisissa tulee juoda.
Siihen ei siis liity minkäänlaista ulkopuolista painostusta, vaan juomisen katsotaan kuuluvan yhteisölliseen
iloitteluun.
Pornaisissa toimiva nuorisotyön ohjaaja Jemina
Korkiamäki pitää leijonien
opasmateriaalia hyvin sovellettavana erilaisiin ympäristöihin.
–Yläkoululaiset pelkäävät
muutoksia ja uusia asioita.
Toisinaan heistä tuntuu, että ei ole ketään, johon voisi luottaa. Yläkoulun aineopettajat taas eivät koe olevansa kasvattajia, vaan ainoastaan oman aineensa
asiantuntijoita. Silloin oppilaille tulee helposti kovin
eksynyt olo. Tästä materiaalista aineopettajatkin saavat
hyviä asiatietoja, joita soveltaa omaan opetukseensa niin, että nuorille syntyy
turvallinen ja yhteisöllinen
tunne.
Lions Quest-työryhmän
puheenjohtaja Osmo Harju ja ohjelman pääkouluttaja ja koordinaattori Ulla Sirviö-Hyttinen olivat todella
tyytyväisiä uudistuneeseen
materiaaliin ja oppilaiden
kanssa tehtyyn yhteistyöhön.
–Teihin ehti noiden muutaman päivän aikana jo ys-

tävystyä niin, että tuli haikea tunne kuvianne katsellessa, tunnusti Sirviö-Hyttinen oppilaille.
Jatkossa Malmin yläasteen oppilaiden kuvia näkevät kaikki opettajat ympäri maan osallistuessaan
LQ-koulutukseen ja saadessaan PASSI1-opaspaketin itselleen.

• Lions Quest on lasten
ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevä apuväline
opettajille. Siihen sisältyy kahden päivän mittainen tiivis, toiminnallinen Lions Quest –koulutus ja opetusmateriaalipaketti.
• Ohjelman avulla
annetaan kasvattajille,
kuten opettajille,
varhaiskasvattajille ja
nuorisotyöntekijöille
välineet opettaa
lapsille ja nuorille
elämisentaitoja.
• Lions Quest on ollut
Suomessa käytössä jo
yli 20 vuotta.
• Quest-koulutuksen on
saanut runsaat 17 000
kasvattajaa.

Teija Loponen

Opaskirjojen kuvitusta katseltiin yhdessä ja samalla
muisteltiin hauskoja kuvaussessioita.

Koillis-Helsingin Lähitieto
SOILE ATACOCUGU

Kesäliikuntapaikkojen
haku päättyy pian

Kukka

parhaillaan ensi kesän liikuntatilojen varauksia.
Varaukset koskevat ulkoliikuntatilojen kesäkautta 13.4.–
18.10.2015 ja sisäliikuntatilojen kesäkautta 2.5.–30.8.2015.
Varaushakemukset tulee tehdä 15.12.2014 mennessä
kirjallisesti liikuntaviraston vuorohakulomakkeella.

PP

Ke 10.12. 19.00 Rukousilta: Daniel Sabure. Musiikki:
Ville Rossi
La 13.12. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 14.12. 11.00 Jumalanpalvelus, Jumalan suuria tekoja
muslimimaailmassa: Hannu Lahtinen. Musiikki:
Kaiku-kuoro
Su 14.12. 14.30 Latinoiden joulujuhla: Fernando Garcia
Ti 16.12. 18.30 Ilosanoman ja Joululaulujen ilta:
Pukinmäki, Asteritie 7, kerhohuone

Joulunajan aukioloajat
24.12. 10–14, 25.12.
12–16, 26.12. 10–16
Heikinlaaksontie 11
00760 Helsinki
050 4399 849
..
..
Lampimasti
Tervetuloa!

Helsingin kaupungin rakennusvirasto esittää, että Pu-

seisoi
Kämnerintien ja
Tapulikaupungintien
risteyksessä tiistaiiltana.
Kulkija oli virkattu
ja kiinnitetty
tankoon.
Onkohan kyseessä
protesti sille, että
Tikkurilantien
risteyksessä puut
on kaadettu ja alue
rakennetaan?

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560

Joulunalusajan
aukioloajat 13.–23.12.
ma–pe 10–20
la–su 10–18

Asuintontille johtava
silta olisi liian kallis

Outo hahmo

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

ja
ja Lah

SAGA

Helsingin kaupungin liikuntavirasto vastaanottaa

kinmäenkaaren hotelli- ja asuinrakentamiseen tähtäävästä
asemakaavan muutoksesta poistetaan yhdelle tontille merkitty silta.
Silta johtaa yli ojan, jonka virtaama halutaan turvata kaavalla, koska oja on ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä arvioitu luontoarvoiltaan tärkeäksi kasvistokohteeksi.
Rakennusvirastossa katsotaan, että ajoyhteydet 2-4-kerroksisten asuntojen tonteille voisi miettiä uudelleen niin, että
liittymien määrä vähenee. Nyt Pukinmäenkaarelle on osoitettu ajoyhteydet kolmesta liittymästä.
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Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

Suljettu 22.–25.12.
Vain baari auki
26.–27.12.
alk klo 18.
Suljettu 28.12.

PP

TARJOUS 10.12. alkaen
Osta 4 maksa 3

Sanaristikko nro 21/2014
oikea ratkaisu

Neljän à la carte-annoksen ostajalle yksi annos
veloituksetta! (Ei koske alku- ja jälkiruokia)
Tarjous voimassa toistaiseksi.

'$)'&%$% $$*(+#$)*(+ ,&-((% /!"!0.

•
•
•
•

Runsas buffet klo 18–22 hinta 20€/hlö
Musiikista vastaa Mark Tuomela klo 20 alkaen.
Ilotulitusta
Tarjouksia

Pukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki. www.kaari18.fi

SA

Laita meidät töihin

– VIETÄ JOULUSI KAIKESSA RAUHASSA!
Pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille

Espoo

SYDÄMELLISESTI
TERVETULOA
PUUROJUHLAAMME

perjantaina 12.12. klo. 12–16
*Arpajaiset*

Marjaniemi OKT

114 m²

Oh+avok+rt+4*mh+khh+wc+2*kph/wc+s+p.
Tämä kohde rakennetaan ostajan ja rakennuttajan pienurakkasopimuksen pohjalta. Määräosan
pinta-ala on 550/1405m², hallinnanjakosopimuksella. Mh. 645.000 €. Valkovuokonpolku 4.
Tied. Petri Hietala p. 0400 519920
9758248

Helsinki

Latokaski PT

83m²

3-4h+avok+s. Huoneiston vaaleat sävyt ja hyvä
pohjaratkaisu tuovat asumiseen viihtyvyyttä.
Keittiö remontoitu kauniisti 2012 ja alakertaan
on asennettu kauttaaltaan lattialämmitys. Mh.
254.000 €, vh. 262.000 €. Kaurakaski 6. Tied.
Raine Kellokangas p. 044 988 1800
9604202

VUOKRAVÄLITYS
Hoidamme vuokrauksen
vaivattomasti.
Nyt etsimme vuokralaisia
kohteisiimme sekä
vuokrattavia kohteita.
Ilmoittaudu hakijaksi tai pyydä
maksuton vuokraus-suunnitelma.
Tarkastamme luottotiedot
ja noudatamme hyvää
vuokranvälitystapaa.
Sam Kamras p. 040 837 3465
Stiina Vikström p. 044 531 4680

Vuokralle tarjotaan

Vantaa

Jollas PT

171m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 5h + k + khh + 2*
erill.wc + kph + s + vh + var + terassi. Merellisessä Jollaksessa, Lammi-kivitalon paritalohuoneisto, rakennettu 2000. Upeat ulkoilumaastot,
lenkkipolut lähes kotiovelta sekä Sarvaston
venesatamakin kivenheiton päässä. Lähtöhinta
485.000 €. Hevossalmentie 32 A. Tied. Petri
Hietala p. 0400 519 920 92115891

Pertti Kuikka Harri Sallankivi
Yrittäjä, LKV, KED
Yrittäjä
Puh. 045 359 7727 0400 630 848

Länsi-Pakila RT

131,5,m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 5h+k+s. Upea koti
perheelle, jolle kodin sijainti, ulkoilumaastot ja
palveluiden läheisyys merkitsevät! Tämä 4 perheen taloyhtiö on rakennettu 2002. Myytävänä
oleva asuinhuoneisto on kauttaaltaan siistikuntoinen, vaaleasävyinen pinnoiltaan ja asuttavassa kunnossa. Lh. 342 000 €. Halkosuontie 1.
Tied. Petri Hietala 0400 519 920
9688733

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen Sanna Hannula
KiAT
045 800 2262
0400 537 500

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Marjaniemi RT

125,5 m²

4h+k+s. Marjaniemessä Itäkeskuksen palvelujen äärellä kaunis ja valoisa 2-tasoinen rivitalo
asunto. Alakerrassa keittiö, olohuone, wc sekä
erillinen todella valoisa ruokailutila jossa katto
korkeus n. 8 metriä parhaimmillaan. Yläkerrassa
kolme makuuhuonetta, parveke, oma sauna ja
kylpytilat. Oma takapiha sekä varasto (HITAS)
Mh. 397.000 €. Virvatulentie 10. Tiedustelut
Petri Hietala p. 040 0519920 9937594

Sam Kamras
040 837 3465

Raine
Kellokangas
044 988 1800

Vuosaari KT

78 m²

4h+k+p. Tämä kauniisti remontoitu, hyvällä
pohjaratkaisulla oleva koti etsii uusia asukkaita!
Kauniit ja laadukkain materiaalein varustetut
keittiö ja kylpyhuone on remontoitu 2011 vastaamaan tämän päivän tyyliä ja mukavuuksia. Mh.
175.000 €. Satamasaarentie 10 b. Tied. Harri
Sallankivi p. 0400 630 848 9757880

Merja Pulkkinen Juha-Pekka
Savolainen
050 511 0782
045 195 6818

Kartanonkoski, RT

104 m²

3-4h+k+s. Kaunis ja viihtyisä 3-tasossa oleva
huoneisto. Toimiva pohjaratkaisu ja upea, iso
makuuhuone ylimmässä kerroksessa. Aidatut
pihat. Mh. 375.000 €. Oolannintie 6. Tied. Harri
Sallankivi p. 0400 630 848
9742790

Hanna Valtonen Ville Vertainen
040 844 8991 040 1494 300

Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.ﬁ extrakodit@remax.ﬁ, ma–to 10–18, pe 10–16, la 10–14

Stiina
Vikström
044 531 4680

Malmi OKT 133,5/158,5 m²

4h+k+s+at+terassi. Tilava ja valoisa koti. Iso yli
1300 m² aidattu piha. Myös lyhyempiaikainen
vuokraus mahdollinen. Vuokra 2250 euroa.
Tuulitie 8. Tiedustelut Sam Kamras p. 040 837
3465
9412254

Seppo
Väisänen
040 042 6233

Inna Zvereva
045 679 1825

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573
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Uutiset

Pajusen piirakka
jäi mieleen

Tapanilalainen
lainen Eemeli
Palander lähti
hti kotoaan
näin komeana koululle
ja sieltä juhliin.

Koillis-Helsingin
peruskoulujen
neljäsluokkalaiset
juhlivat noin
viidentuhannen
ikätoverinsa
kanssa Finlandiatalolla Suomen
itsenäisyyttä.
Juhlista kertyi
monia muistoja.
Ylipormestari Jussi Pajusen viime torstaina isännöimiin juhliin oli valmistauduttu koko syksy opettelemalla koulussa paritansseja,
juhlaetikettejä ja käytöstapoja.
Juhla-asuiset vieraat vastaanotti ylipormestari puolisoineen sekä sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja opetustoimen johtaja Rauno
Jarnila puolisoineen.
Kättelyn jälkeen lapset siirtyivät keittiömestari Markku Luolan cocktailpalojen äärelle. Menussa oli
inspiraatioita taiteilija Tove
Janssonin 100-vuotisjuhlavuodesta.
Juhlapuheiden ja Kaartin soittokunnan säestämän
yhteisen Maamme-laulun
jälkeen esiintyi yllätysartisti, vuoden 2013 The Voice Kids -kisan voittaja Molly. Sitten siirryttiin tanssin
pyörteisiin.
Hiidenkiven peruskoulua
käyvän Sara-Julianna Rautalinin perhe on muuttanut
kesällä Nokialta Tapanilaan. Neljäsluokkalaisille
suunnattu juhlaperinne tuli
entiselle Nokian tytölle iloisena yllätyksenä.
Juhlan jälkeen Sara-Juli-

Hiidenkiven
peruskoulun
4B-luokan Emilia
Lanamäki onnellisena
tanssien jälkeen.

itäneensä
anna kertoo pitäneensä
ljon.
tilaisuudesta paljon.
hlissa oli
–Kivointa juhlissa
tanssiminen. Ja sirkuskakäveesitykset puujalkakäveyviä, salyineen olivat hyviä,
na.
noo Sara-Julianna.
aamisPientä petraamista saattaisi ollaa ensi
a.
vuoden menussa.
–Tarjottavia
ei voinut sanoaa
ruuaksi, olivatt
niin pieniä, hän
kuvailee.
ät
Tarjoilut eivät
yltäneet Aku Sanlosenkaan rankinen
gissa parhaaseen
ia-ryhmään. Pinaattipiiraan ta-painen coctail-pala alkoi jo janottaa Siltamäen ala-asteen
4B-luokan oppilasta.
r– Siinä oli varmaan purkki
rtaa
suolaa, Aku kertaa
makuelämystä.
kiaan Aku
Kaiken kaikkiaan
antaa juhlille ihan hyvän arvosanan. Hän piti juhlavista puitteista ja juhlallisesta
tunnelmasta.
Siihen Aku oli vähän pettynyt, ettei tanssilattian tungoksessa mahtunut juuri
tanssimaan koulussa opeteltuja tansseja.

Suutarilan ala-asteen
4C-luokan Vilma Orpanankin mielestä juhlissa oli
hauskaa, vaikkakin siellä oli
kamala tungos.
– Parasta päivässä ja juhlissa oli, kun näin Finlandia-

ANU MYLLYNIEMI

Siltamäen ala-asteen 4B-luokan Aku
Salosen täti oli hankki ihan oikeat
rintakukat Akulle ja Akun ihastuttaville
tanssidaameille, Amandamaria Hagertille
(vas.) ja Lotta Pälsille. Upeat kukat herättivät
muissa ansaittua huomiota ja voi kun
minullakin olisi –ilmeitä.

Äidin
din mukaan
esikoistytär
Sara-Julianna
ara-Julianna
Rautalin
talin jännitti
juhlia,
uhlia, mutta
juhlapaikalla
uhlapaikalla
tyylikkään
kkään tytön
jännitys
ännitys alkoi
hälvetä.

talossa tuttuja toisista kouluista. Aamulla jännitti hieman, mutta se helpotti päivän mittaan. Ruoka oli ihan
hyvää. Parasta oli mansikkakermakakku, kertoo
kymmenvuotias Vilma.

Tapanilan
anilan alaasteen 4A-luokkaa käyvä Eemeli Palanderin mielestä parasta oli se,
että lähes kaikki olivat
pukeutuneet hienosti ja juhlan arvoisesti. Finlandia-

Suutarilan ala-astetta käyvälle Vilma Orpanalle
Suut
loihdittiin tapanilalaiskampaamossa upea kampaus.
loihd

talon puitteet olivat myös
hienot.
Tilaisuus oli kaikin puolin itsenäisyyspäivän arvoinen, joskin juhlan virallisuus myös hieman jännitti.

– Juhlat ovat aina hienoja ja oli tosi hauskaa tanssia
ja tavata muita koululaisia,
Kuulijantiellä asuva Eemeli iloitsee.

Pirjo Pihlajamaa

Pukinmäen Musta aukko
kutsuttiin Mikkeliin

Pukinmäen Taidetalon teatterikoulun nuoret kutsuttiin Mikkeliin MarrasQnuorisoteatterifestivaaleille esittämään näytelmänsä Musta-aukko.

Pukinmäen Taidetalon näytelmä Musta aukko nähtiin
Mikkelissä MarrasQ-festivaalilla. Kuvassa Vera
Konttinen ja Paula Malmberg.

Teatteriryhmään kuuluu seitsemän 16–17-vuotiasta nuorta, jotka ovat työskennelleet yhdessä vuodesta
2011 lähtien. Heidän ohjaajanaan on toiminut Anu
Myllyniemi.
Ryhmä on valmistanut
kaksi esitystä, joista vuonna
2012 sai ensi-iltansa nuorrten omien ideoiden pohjalta syntynyt satufarssi Satu-

kapina.
Sen jälkeen haluttiin tehdä jotain aivan toisenlaista ja osin myös tilaongelmien vuoksi päädyttiin näytelmään, jonka tapahtumapaikka on pienimuotoisesti
siivouskomero.
Komerossa, Mustassa aukossa, nuoret esittävät itse
luomiaan henkilöhahmoja,
tavallisia nykypäivän nuo-

ria erilaisine ongelmineen ja
murheineen.
–Nuortenteatterifestari oli
tosi antoista elämys ryhmällemme. Saimme esittää näytelmämme, joka sai innostuneen vastaanoton sekä raadilta, että toisilta nuorilta,
iloitsee ryhmän ohjaaja Anu
Myllyniemi.
Palautetta nuorillle näyttelijöille antoivat näytteli-

jä, teatteriopettaja Misa Palander ja taidepedagogi Satu Olkkonen. Myös yleisö
pääsi seuraamaan nuorten
esityksiä.
Tapahtumaan kutsuttiin
mukaan kuusi nuorten teatteriryhmää eri puolilta Suomea. Pukinmäen Taidetalo
edusti koko pääkaupunkiseutua.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Shoppailusuunnistus
la 13.12. klo 10–14
län
ky

n
ko
Kir

Joka liikkeestä saat kirjaimen. Kirjaimista muodostuu lause. Pudota kuponki suunnistuksen
päätteeksi samana päivänä kahvila Plaza Moccan vieressä olevaan Lähitiedon postilaatikkoon
tai Malmin raitti 4:ssä olevan toimituksen oven postiluukkuun.

Voita
herkkukori!

tie

Lauseen oikein arvanneiden kesken arvotaan herkkukori. Suunnistusnumero 21 on bonusmerkki. Voit kysyä yrittäjiltä, onko heillä yllätystarjouksia tai vaikka lahjakortteja pukin konttiin
vietäväksi. Ostopakkoa ei ole.

in

3

Nimi:
Kotikatu ja postinumero:
Puhelin ja/tai sähköpostiosoite:
Suunnistuslause on:

Makalu
Nepalilainen
ravintola

Salonie

Pikkalankatu 5
avoinna la klo 12–22

Markkinatie 6
00700 Helsinki

Hair Avenue

11

16

Eheys-keskus
Malmin raitti 17b,
4 krs
wwww.eheys.fi

Tutustu meihin ja
tiloihimme glögin parissa.
Lahjakortit hoitoihin
-10 %.

4

Kauppakeskus
Malmin Nova 2 krs.

Kirkonkyläntie 11
00700 Helsinki

Tunikatelineen tuotteista
-10%

Ompelukoneita

Örskinkuja 2,
00700 Helsinki
09 385 3974

7
Malmin
Suutari

Kirkonkyläntie 8
00700 Helsinki

Plaza Mocca

12

13.12. Kahvi
ilmainen muun
oston yhteydessä.

Redken-tuotteet
-15%

3

Malmin Kukka

Malmin kauppatie 18
Prisman talo 2. krs.

Malmin
Kauppatie 18
09 351 2304

7 20
4 8 12 11
10
6
9

MP-Tikki

6
Malmin
Korupaja Oy

15 16 17 18 19 20 21

2

1

Ma
lm

Herkkukorin arvontakuponki

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Multibrand
Outlet

8
Vihertalo
Lintumäki

Kirkonkyläntie 6
00700 Helsinki

Method
Putkisto

Malmin raitti 17
maahantuojan poistomyynti
muotia kaikenkokoisille
naisille ja nuorille
mm. mallikappaleita
ovh -50%

Skate shop
Malmin raitti 17
00700 Helsinki

Liike 51

5

21

Luomu- ja lähiruokaa,
sekatavarakaupan
tunnelmaa

Foto Mannelin Oy
Kirkonkyläntie 4
00700 Helsinki
Joululahjaksi taidetta!
20% alennus tauluista ja
kehyksistä
joulukuun ajan.

14
Malmin raitti 17

18

1

Vanha
Tapanilantie 51
045 878 9851
facebook.com/Liike51

Entraamo

La 13.12. Uusille asiakkaille
15% ale tammikuun
tutustimiskäynneistä
Lahjakortteja!

2

9

13

Malmin raitti 17
00700 Helsinki

17

18
13 15
16
17 14
19

ra
itt
i

Voit suunnistaa myös oppaan johdolla porukassa ja tutustua alueen asukkaisiin.
Suunnistuksen keksijä, tapaninvainiolainen Päivi Koivuniemi lähtee opastamaan
Hankkijan talon Eheys-liikkeen edessä osoitteessa Malmin raitti 17 kello 10.

1 2 3 4

5 21

ntie

apanila
Vanha T

Tutustu lähiyrityksiin ja paikallisiin yrittäjiin suunnistamalla.

13

10.12.2014

13.12. Ihanat sisustus/
lahjatavarat -25%
Hyaluronihoito
kasvoille 30€
Pikakampaukset 10€

10
MV-Kuvat

Malmintorin
kauppakeskus

LiikkumaTiLa

Malmin raitti 17 B,
2.krs
puh. 050 5166 737
www.liikkumatila.fi
Liikunnan iloa
kaikille!

19

Huonekaluliike
Sope Oy
Malmin raitti 17,
00700 Helsinki

Lauantaina 13.12.
yrityssuunnistustempauksessa
kaikki valaisimet -20%

15

20
Ravintola
Ruoka-aika

Kirkonkyläntie 7
00700 Helsinki

14

Urheilu
Salibandy B-tytöt SM-sarja

1994!2014

KIEKKO-VANTAA
VS
Peliitat
HEINOLA

Keskiviikkona 10.12.
Klo 18.30 TRIO Areena

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 €

1994!2014

KIEKKO-VANTAA
VS
Hokki
KAJAANI

Perjantaina 12.12.

Klo 18.30 TRIO Areena

Erän tytöt häviöstä
voittoon

Erä kävi 2.12. pelaamassa Uudessakaupungissa Kalannin Pallo 65:tä
vastaan. Tuloksena ottelusta oli kirvelevä 6–4 tappio.
MIKKO HYVÄRINEN

– S a i m m e otteluun
hyvän alun ja hallitsimme
ensimmäisen
erän
tapahtumia,kertaa tyttöjen
päävalmentaja Ville Turunen.
Ensimmäisen erän ainoan maalin tekikin Erän Janina Lappalainen. Toisessa erässä Erältä onnistuivat Salla Likovuori ja Milla
Murtomäki.
Murtomäki onnistui vielä kolmannessakin erässä
vieden Erän johtoon. KaP65 otti kuitenkin kunnon
loppuerän tykittäen kolme
maalia, tosin kaksi niistä
tyhjään maaliin.
Tasaisesti edenneeseen
peliin toi lisähaastetta parkettilattia, johon eräläiset
eivät ole tottuneet.
– Lopuksi pari oman
pään virhettä kostautui
ja pisteet jäivät Uuteenkaupunkiin. Janni Kerkkänen pelasi kauden parhaan pelinsä maalissa ja
antoi omalla tekemisellään
joukkkueelle mahdollisuu-

det voittaa peli, pohdiskeli
Ville Turunen pelin jälkeen.

Tappiota ei jääty pitkään
suremaan, sillä jo sunnuntaina Mosalle saapui vieraita Joutsenosta.
Nyt Erä oli tyly emäntä sarjan jumbojoukkueelle ja hallitsi ottelua mielin
määrin ollen jokaisella osaalueella vastustajaansa parempi.
Kotijoukkueelle lisäetua
toi vastustajaa vaivannut
pitkä sairaslista, joka oli
rokottanut pahasti joukkuetta sieltä parhaasta päästä.
Muun muassa Joutsenon
Katajan tähti Liisa Laapio
oli joutunut jättämään reissun väliin. Katajalla oli peluutettavana vain kymmenen tyttöä maalivahdin lisäksi.
Ensimmäisessä Erässä tilanne pysyi vielä kohtuullisena 2–1. Erän maaleista
vastasivat Jolanda Laakkonen ja Hanna Pukero.
Toisessa erässä Erä mätti

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 €

Milla Murtomäki

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

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

Tervetuloa

treenaamaan!
Salille tai ryhmäliikuntaan
sali ja
ryhmäli
ikunnat

58€/kk
(12 kk jä

senyys)

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

WWW.SALI365.FI

35€
(12 kk j

ali

sali

s)

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

KUNTOSALI avoinna

kahdeksan maalia vastustajan jäädessä nollille. Milla Murtomäki pääsi juhlimaan hattutempulla iskien liki peräjälkeen kolme
maalia. Kahdella peräkkäisellä maalilla juhli myös
Salla Likovuori. Muista
toisen erän maaleista vastasivat Veera Sinikallio, Milja-Maaria Saarikoski ja Janina Lappalainen.
Kolmas erä oli JoKalle
yhtä tuskainen. Emäntä vetäisi Sinikallion ja Lappalaisen voimin kaulan lopputulokseen 12–1.
Kotijoukkue pystyi peluuttamaan kaikkia 18
kenttäpelaajaa ja kahta
maalivahtia.
– Puolessa välissä ottelua maaliin vaihdettu Heini Vanne debytoi tyttöjen
SM-sarjassa, eikä vastustaja onnistunut yhtään maalia hänen taakseen muutamasta paikastaan luomaan, kiitteli Turunen.
Hän lisää, että vaikka peliviikosta jäi vain kaksi pis-

Valmentaja Ville Turunen

tettä käteen, on kuitenkin
huomattava että eteenpäin
ollaan mukavasti menty.

– Peliimme tulee koko
ajan uusia nyansseja lisää.
Tällä hetkellä suurin haasteemme on esityksen tasaisuus. Pelin heikoimman ja
parhaimman vaihdon tasoero on liian suuri, päävalmentaja Ville Turunen tunnustaa.
Vuosi päättyy Erän tyttöjen osalta 13.12. klo 18.30
pelattavaan paikalliskamppailuun, jolloin Mosahalliin saapuu vieraaksi vakuuttavasti kauden aloittanut M-Team. Alkuvuodesta on luvassa lisää kovia
pelejä, kun Erä pääsee mittaamaan sarjan kärkijoukkueet.
–Jos pystymme pitämään
hyvän tasomme paremmin
läpi pelin, niin pisteitä on
odotettavissa myös sarjan
kärkijoukkueilta, lupailee
Turunen.
Teija Loponen

Kävelykierros Puistolassa
Vapaaehtoisliikuttaja Tapio Ojanen vie väkeä Puis-

tolassa kävelykierrokselle sauvoin tai ilman. Kokoontuminen on Puistorilla, Reino Helismaan kiven luona, perjantaina 12.12. kello 17. Kävelykierrokselle on mahdollisuus lainata LVI sauvakävelysauvoja.
Pukinmäen seurakuntakodin edustalta lähtee vastaavanlainen kävelylenkki kello 12.
Kävelyn lomassa Ojanen esittelee kirjaa Rintamamiehet
rakentajina Helsingissä, vuoden 1945 maahankintalain toteutuminen Helsingin kaupungissa. Teoksen on koonnut
Olavi Haimi.
TL

/kk

äsenyy

gym & fitness

Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

Katso ryhmäliikuntaohjelma sivuiltamme
ja varaa paikkasi

kuntos

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki
Miesten Divari: ke 10.12. klo 18.30
Erä Akatemia – Blackbirds (liput 7/4 €)

Veera Sinikallio

Janina Lappalainen

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

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä
-osteopatia

Jouluksi myös lahjakortit läheiselle!

Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

Koillis-Helsingin Lähitieto

Kentästä edelleen
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 Lähitietopostilaatikkoon.

Pukinmäen demareille uusi
puheenjohtaja
Joni Penkari valittiin yhdistyksen uudeksi vetäjäksi Pukinmäen
kartanossa pidetyssä syyskokouksessa. Reijo Vuorento on varapuheenjohtaja ja johtokunnan
jäseninä Sari Kokko, Leena Liuski, Seppo Hälttä ja Pauli Outila.
Keväällä 2015 keskitytään
eduskuntavaaleihin ja paikalla
olikin asiasta puhumassa malmilainen Mirka Vainikka, jonka yhdistys asetti omaksi ehdokkaakseen. Mirkan alustuksen jälkeisessä keskustelussa lähipalvelut
korostuivat tasa-arvon ja hyvinvoinnin takeina. Miten sote-laatikkoleikki turvaa tulevaisuudessa esimerkiksi ennaltaehkäisevät
ja syrjäytymisvaarassa olevien ih-

misten sosiaalipalvelut tai vanhusten kotipalvelut kaupungin
hoitamana.
Malmistakin keskusteltiin puolin ja toisin. Pitää katsoa eteenpäin Malmin ja koko Koillis-Helsingin kehittäminen mielessä.
Lentokenttäasiaan palataan lähiaikoina alueen yhdistysten yhteispohdiskelun merkeissä.
Yhdistyksen historiikkikirjaa,
Tero Tuomiston kirjoittamana
ja toimittamana, on ”joululahjana” saatavilla pieni erä Pukinmäen kirjastossa. Toivomme uutta,
nuorta väkeä mukaan yhdistyksen toimintaan.

Pauli Outila

SOILE ATACOCUGU

Vastine naiselle lentokentän reunalla.
En oikein ymmärrä kannanottoasi.
Lentokoneiden meteli on päinvastoin
hiljentynyt viime vuosina, kun modernit koneet ovat huomattavasti hiljaisempia kuin vanhat.
Meteliä kuuluu eniten silloin, kun
Helsinki-Vantaalla on poikkeuskiitoradat käytössä ja lennetään täältä yli.
Silloin meteli on kyllä sietämätön ja
ulkona keskustelu mahdotonta.
Miten sietämätön meteli sitten lähteekään, jos kenttä rakennetaan täyteen asuntoja ja alkaa hurja autorumba. Tuskin sinne pyöräilijöitä ja kävelijöitä muuttaa. Sen jälkeen ei luonnonrauhaa, tai edes sitä luontoa enää
ole.

Vieraskieliset
kasvattavat Helsinkiä

Veljestenpuistoon
tarvitaan hakettajaa
Kaupungin miehet tekivät suuren
urakan Tapanilan Veljestenpuiston
metsässä, kun he raivasivat pahasti
rämettyneen pöpelikön loistokuntoon.
Risuja ja puita tuli valtava kasa kadun reunaan, ja syksyn aikana paikalliset asukkaat ovat vielä täydentäneet työtä keräämällä muutaman lisäkasan metsikköön.
Nyt odotetaan puiden noutajaa tai
hakettajaa, kumpikin käy, kunhan tämä tekijä ehtisi ennen lumen tuloa.
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Niemiset kentän
Tapanilan kantilta

PP

Parhaat bileet
alkaa Alesta

Heittäydy hulvattomaksi ja pidä hauskaa
halvemmalla. Malmin Ale Pubissa parhaat bileet
ke–la klo 03:een. Kun bileet on hakusessa singahda
Ale Pubiin – et kadu.

Lentokentän soita
kuivatetaan jo?
Onko kaupunki jo kuivattamassa
lentokentän soista metsää ja häätämässä siellä pesivät ja kasvavat lajit,
vaikka yleiskaavaehdotus on vasta
luonnosvaiheessa?
Kuvan “kanava” on kaivettu Tattarisuon ja lentokentän väliin.
SA

SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN
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Yli puolet Helsingin vuoden 2013 väestönkasvusta tuli vieraskielisistä. Vuoden 2014 alussa vieraskielisten määrä oli 78 469
asukasta. Määrä oli 4861 henkeä edellistä vuotta enemmän.
Vieraskielisiä ovat muut kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvat henkilöt. Prosenteissa heidän osuutensa oli vuoden alusta 12,8.
Suurimmat vieraskielisten ryhmät puhuvat äidinkielenään
venäjää, viroa, somalia tai englantia. Erityisesti vironkielisten
määrä on kasvanut viime vuosina. Persian- ja kurdinkielisten
määrä on lähes kuusinkertaistunut 2000-luvulla.
Helsingissä asuu useampi kuin joka neljäs maan vieraskielisistä. Ulkomaiden lisäksi vieraskielisiä muuttaa Helsinkiin
myös muualta Suomesta. Vuonna 2013 maan sisäisiä muuttajia oli noin 1200 ja ulkomailta tuli 5144 vieraskielistä.
Vieraskielisten opiskelijoiden määrä on kasvanut yliopistoissa.
Vieraskielisten työttömyysaste oli vuoden 2012 lopussa 19,6
prosenttia ja työllisyysaste 52,7 prosenttia. Vuoden 2014 tammi−kesäkuussa työttömien ulkomaan kansalaisten määrä
oli kuukausittain keskimäärin 23 prosenttia korkeampi kuin
vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten työllistyminen vaihtelee paljon kansalaisuusryhmittäin.
Luvut ilmenevät Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreesta tilastosta Helsingin ulkomaalaisväestö vuonna 2014.

Naapurin mies
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Uutiset
PUKINMÄEN TAIDETALO, JOULUSIRKUS 2013.

SAGA IHATSU

Joulublogissa rotta kohtaa Puistolan kirkossa
monenlaista jouluun liittyvää tekemistä.

Kirkonrotta vie kohti joulua
Rotta ei ole ensimmäinen otus, joka tulee joulusta
mieleen. Malmin seurakunnan joulublogissa kuitenkin
lähestytään joulua sympaattisen kirkonrotan silmin.

Akrobatiaa ilmassa. Sirkuskoululaiset eivät haasteita pelkää.

Sirkus
valtaa Malmitalon
Nostalgiaa ja aivan pienimpiäkin sirkuskoululaisia nähdään Malmitalolla,
jossa Pukinmäen Taidetalo viettää 25-vuotisjuhlavuottaan koko
loppuviikon ajan.

P

”

ukinmäen
Taidetalolla on meneillään 25-vuotisjuhlavuosi
ja näissä tunnelmissa sirkuskoulu esittää uudelleen
versioituja esityksiä vuosien varrelta kokonaisuudessa
nimeltä Nostalgia. Ne ovat
näytöksiä, joita todellakin
kannattaa tulla katsomaan,
kertoo Taidetalon toiminnanjohtaja Veijo Muroke.
Sirkuskoulun esityksissä
11.–14.12. nähdään lavalla
sekä nykyisiä että entisiä sirkuskoulun oppilaita. Lajeina ovat muun muassa akrobatia, ilma-akrobatia, jongleeraus ja ristiheitot. Kukin
esitys kestää noin tunnin
ja soveltuu kaiken ikäisille.
Kaikki näytökset ovat erilaisia.
– Sanni Sarlin-Takayama on yksi Pukinmäen sirkuskoulun varhaisimpia
oppilaita. Nyt Sanni on
lavalla Nostalgian pyörteissä. Hän toimii Pukinmäen
sirkuskoulussa pääohjaajana ja on ohjannut Nostalgia-

kokonaisuuden. Yhdessä
miehensä Kaito Takayaman
kanssa hän on esiintynyt
monissa paikoissa, muun
muassa Linnanmäellä, Kulttuurikeskus Caisassa sekä
Cirkus Xantissa Oslossa,
valaisee Taidetalon tiedottaja Elisa Gylling.
– Sanni on sirkuksen monilahjakkuus, jolla on suuri visio ja intohimo sirkusta
kohtaan. Nyt häneltä nähdään uudelleen versioituna numero hänen varhaisilta vuosiltaan Nostalgian
torstain ja lauantain esityksissä. Itse muistan Sannin jo
8-vuotiaana tyttösenä, joka
oli innostunut pöytäakrobatiasta, muistelee Muroke.
Teija Loponen

Pukinmäen sirkuskoulun
joulusirkusta Malmitalossa.
Nostalgia to 11.12. klo 19.30
ensi-ilta, pe 12.12. klo 19.30,
la 13.12. ja su 14.12. klo 18.
Nuorimpien oppilaiden sirkustaiturointia to 11.12. ja pe
12.12. klo 17.30 sekä la 13.12.
ja 14.12. klo 16. Liput 10 e.

Puistolan kirkon joulurotta kohtaa blogeissa seimen, ihmettelee tielleen tullutta joulukuusta, haistelee
ihanaa piparien tuoksua ja
hämmästelee pianon taakse
saamaansa riisipuuroannosta. Mitä muistoja se tuokaan mieleen!
Kirkonrotta pääsee myös
ihmettelemään Lahja lapselle –keräyksen paketteja ja
monenlaista muuta jouluun
liittyvää tekemistä ja asiaa.
Blogia päivitetään kolmasti viikossa aina jouluaattoon asti. Tarinoista vastaa Puistolan kirkon suntio
Saga Ihatsu.
Ihatsu kertoo halunneensa kirjoittaa jouluista blogia suntion näkökulmasta.
Tosin suntio muuttuikin itse
tarinassa rotaksi, joka tarkkailee joulunajan tapahtumia Puistolan kirkolla.

–Maalaus voi näyttää ka-

• Pukinmäen Taidetalo on toiminut vuodesta 1989.
• Taidetalo tarjoaa opetusta kuudessa eri taiteenlajissa:
kuvataide, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi ja teatteri.
• Opetus rakentuu taiteen perusopetukselle ja on
suunnattu pääasiassa 5-18-vuotiaille.
• Sirkuksesta löytyy ryhmiä myös taaperoikäisille sekä
aikuisille.

Teija Loponen

Joulublogi
kirkonrotan seikkailuista
löytyy osoitteesta kirkonrotanjoulu.blogspot.ﬁ

Terhi Hulkon
karamellejä
seinällä
Tapanilassa Tapaus ry:n
tiloissa avautui juuri
siellä työskentelevän
Terhi Hulkon: ”Candy on
the Wall” näyttely

Taidetalon juhlassa nähdään monenlaista akrobatiaa
eri-ikäisten esittämänä.

– Keksin kaikki tarinat itse. Se, että päähenkilönä
on rotta, ei ole kirvoittanut
mielipiteitä ainakaan minulle asti kantautuen. Olen kyllä saanut seurakuntalaisilta
viestejä, että blogia lukeneet
ovat ilahtuneet siitä kovasti.
Eräskin ihminen kertoi, miten oli niin iloinen, kun se
rotta löysi riispuuroa, kertoilee Saga Ihatsu.
Blogin tarinat sopivat
mainiosti vaikka lasten iltasaduiksi.
– Olenkin ajatellut blogitekstejä nimenomaan satuina ja kokonaisuudessaan se
on oikeastaan joulutarina,
pohtii tekijä kirjoituksiaan.

ramelliltä seinällä. Ei sitä tarvitse ymmärtää, kiteyttää taiteilija.
Hulkko kertoo aloittavansa
maalaamisen tyhjästä ilman
aihetta.
– Työn edetessä kasvatan
värin ja valon voimaa sekä illuusiota kolmiulotteisuudesta. Neljännen ulottuvuuden
rakennan lisäämällä työn aistikkuutta. Pienenkin väripilkun lisääminen oikeaan kohtaan saattaa koskettaa minua
näköhavaintoa pidemmälle.
Tunnetila vaihtelee maalauksesta toiseen ja joskus jopa
yhden maalauksen sisällä.
Maalaus näyttää erilaiselta
eri etäisyyksiltä.
–Vaikka nykyisin maalaan
katsottavaa myös lähietäisyydelle, paras katsomisetäisyys

Terhi Hulkko: Hymyn
häive, akryyli ja öljy
2014.

pienemmissäkin töissäni on
kauempana. Katsojat saavat
nähdä maalauksissani mitä
he haluavat: hahmoja, tiloja,
tarinoita tai vaikka vain mielikuvan korusta tai karkista.
Toivon kuitenkin, etteivät he
takerru näkemäänsä, vaan
vapauttavat aistinsa kokeakseen enemmän, toivoo Terhi
Hulkko.
Terhi Hulkko on Vapaasta
Taidekoulusta vuonna 2013
valmistunut taidemaalari.
TL

”Candy on the Wall”
–näyttely 9.–21.12. Ateljee
Tapaus, Viertolantie 2–4.
Avoinna: ti-pe 12–18, la–
su 11–15. Vapaa pääsy.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Kuvalehdessä yritystoimintaa ja Malmitalon sykettä
Malmin Kuvalehden
tuoreimmassa numerossa
on ehkä keskimääräistä laajemmin esittelyssä paikallinen yritystoiminta, Malmin
elinkeinoelämä.
Kauppaliikkeiden ja erilaisten yritysten luettelo onkin tavallisen runsas.
Malmia ennen

en
TEKSTI Maija Kukkon

Malmintorin kauppakeskus
on jo sellaisenaan vaikuttavan kokoinen yritystoiminnan keskittymä.
Ja paljon on yritystoimintaa ollut Malmilla ennenkin, teollisia työpaikkojakin
oli runsaasti. Erilaisia va-

en
KUVAT Erkki Kukkon
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talosta.
Monesta jo kadonneesta,
usein sangen koristeellisestakin talosta on julkaisussa
hyviä värivalokuvia. Uutta
aikaa edustavat Ormuspellon rakennukset, jotka puolestaan erottuvat linjakkaina, punatiilisinä nykymaisemassa.
Eräistä muistakin aiheista
on laajempia ja lyhyempiä
tekstejä. Tämän Kuvalehden luetuimpiin tulee ehkä
kuulumaan Malmin lentokenttäalueen tulevia suunnitelmia ja mahdollisuuksia
esittelevä, kuvin varustettu
kokonaisuus.
Kulttuurikin on parilla jutulla tuttuun tapaan esillä.
Monipuolinen, iloa, oppia
ja virkistystä tarjoava Malmitalo on jo 20-vuotias. Sen
toimintaa ja työntekijöitä
esitellään sanoin ja kuvin.

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella. Kokoontuminen
aina ti klo 11–13.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajankohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Jakomäen joulumaa
Perhe on Pop la 13.12. klo 10
alkaen Jakomäen nutalla, kirjastossa ja kirkolla monenlaista ohjelmaa. Myyjäiset
nutan ja Lähiötuvan tiloissa.
Myyjäiset Lähiötuvalla
käsitöitä, leivonnaisia, arpajaiset. Buffetissa lettuja, kahvia ja torttuja. La
13.12.2014 klo 10-14,
Huokotie 3. Järj. Koillis Seura

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,

13.12. ja su 14.12. klo 18
Indian Movies: Jigarthanda
Elokuva aloittelevasta ohjaajasta, joka alkaa tehdä väkivaltaista gangsterielokuvaa. Hän yrittää huomaamattomasti vakoilla oikeaa, häikäilemätöntä roistoa, mutta
jää kiinni ja tilanne kääntyy päälaelleen. (Intia 2014).
Puhutaan tamilia, tekstitys
englanniksi. Kesto 171 min.
Ikäraja K15. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 11.12. klo 18.
Yhteislaulua
Jouluisen lauluillan isäntäparina toimii Jukka Okkonen ja
Pauli Kainulainen.Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 16.12. klo 17.30.
Klassikkosarja:
Parrasvalot (Limelight)
Chaplin 125 vuotta.
Ikääntyneen klovnin ja nuoren tanssijan tarinan ympärille
kietoutuva, joutsenlaulumainen elokuva on Chaplinin myöhäistuotantoa. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 18.12. klo 18.
Helsingin Laulun
joulukonsertti
Kuoro esittää jo perinteeksi
muodostuneen joulutervehdyksensä. Joululaulut soivat myös Stadin slangilla.
Kuoro esittää perinteisten
joululaulujen lisäksi kappaleita teemalla kotikaupunkimme Helsinki. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 18.12. klo 18.
Vauvojen loruhetki
Pe 12.12. klo 9.30 Malmin kirjastossa. Loruleikkejä ja yhdessäoloa 3–12 kk ikäisille vauveleille vanhempineen. Ota
mukaan hyvää tuulta, pehmoinen alusta ja kevyt huivi.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
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Jakomäessä
joulumaa
Jakomäessä vietetään
ensi lauantaina jouluista koko perheen yhteistä teemapäivää.
Nuorisotalolla nähdään
Nukketeatteri Sampon Joulu tulla jollottaa kello 10,
joulupuuroa nautitaan kello 11 ja sen jälkeen esiintyvät Sirkus Magentan pellet.
Kello 12.45 nähdään breikkausta ja muitakin muuveja,
asialla on Break the Fight.
Kirjastossa kuullaan Mielihyvä –yhtyeen musiikkia
kello 13 ja kirkolla vietetään
muskari-hetkiä ja kuullaan
Raamatun tarinoita kello
11.30, 12 ja 12.30.
Lisäksi nuorisotalon ja Lähiötuvan tiloissa pidetään
myyjäiset ja myydään lettuja.

TL

Tero Tuomisto
kotiseutuneuvos, Pukinmäki-seuran sihteeri

Aukeama
Malmin
Kuvalehdestä.

2014
MALMIN KUVALE HTI

tarjoilu 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. Joulun ehtoollishartaus ke 17.12 klo 14.30–
15.30. Takaniitynkuja 3.
Panu Ollikainen veistoksia
ja muita teoksia
Näyttelyssä pahviﬁguureja,
jotka muodostavat installaation. Ark ma–pe 9–20 ja la
9–16. Vapaa pääsy. Malmitalo
to 20.11. – la 13.12.
Taito-käsityökoulu Helsky:
Mukavat Muumit
Näyttelyssä on parikymmentä
pientä ja ihastuttavaa virkattua muumihahmoa eli amigurumia. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ke 5.11. – ke 19.12.
Vuoden luontokuva 2013
Valokuvakilpailussa palkittuja
luontokuvia näyttelynä. Ma–
pe 9–20, la 9–16 paitsi pe
5.12. 9–18. Vapaa pääsy. Järj.
Suomen Luonnonvalokuvaajat
SLV ry ja Helsingin kulttuurikeskus. Malmitalo, ke
10.12. – ma 5.1.2015.
Nuorten sirkuskoululaisten
perinteinen joulusirkus I¬–IV
Perinteisissä joulusirkusesityksissä I–IV nähdään nuorimpien
oppilaiden sirkustaiturointia.
Liput 10 e. Malmitalo, to 11.12.
ja pe 12.12. klo 17.30 sekä la
13.12. ja su 14.12. klo 16.
Pukinmäen taidetalon
Joulusirkus: Nostalgiasirkuskokonaisuus
Lavalla nähdään sekä nykyisiä että entisiä oppilaita ja
uudelleen versioituja esityksiä vuosien varrelta. Liput
10 e. Malmitalo, to 11.12. ja
pe 12.12. klo 19.30 sekä la

10.12.2014

Aidosti
paikallinen.

Malmin Kuvalehti 2014.
Päätoimittaja Aarne Laurila,
58 sivua, runsaasti kuvitettu, hinta 5 euroa.

n
Helsingin llaaulu

onserrtti
ullukko
ou
jjo
Kuoro esittää joululauluja myös stadin slangilla.
Konsertin jälkeen on tarjolla joulupuuroa.
Hyvää Joulua Kaikille! To 18.12. klo 18, vapaa pääsy

Indian Movies:

Jigarthanda

Intialainen musiikki-gangsterielokuva
vuodelta 2014. Tekstitys englanniksi.
171 min, K15. To 11.12. klo 18,
vapaa pääsy

Kino Helios:

Ruotsalainen

etki
hetk
h

Iskelmälaulaja
seikkailee. K16.
2 klo
kl 18,
18 alk.
lk 6 €
Pe 12.12. ja la 13.12.

The

Great Helsinki
Swing Big Band
Swingin’
-konsertti
on
i ’ Christmas
Ch i t
k
jo loppuunmyyty! Ke 17.12. klo 19,
alk. 18 € (lm)

s:

Kino Helio

Lomasankarit

s kkosarja:
Klassi

Parrasvalot
Ikääntyneen klovnin ja nuoren
tanssijan tarina on Chaplinin
myöhäistuotantoa. 138 min,
-S-. To 18.12. klo 18,
vapaa pääsy

Sen piti olla ihan tavallinen
lomamatka… K7. La 13.12. klo 14 ja
ke 17.12. klo 18, alk. 5 €

Yhteislaulua
Vuorossa
lauluilta.
Vu
V
orossa on jouluinen lauluilta
Ti 16.12. klo 17.30, vapaa pääsy

Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.ﬁ
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Menot
JUKKA-PEKKA TIKKANEN

Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Malmin lentoaseman joulu
Koko perheen joulutapahtuma Helsinki-Malmin lentoasemalla 13.12. alk. klo 12.

PIHLAJAMÄKI

Koillis-Helsingin seniorit
joulupuuro 16.12. klo 13
Pihlajamäen kirkolla Liusketie
1. Yhdessäoloa, Jukka
Holopaisen puhe, musiikkiohjelmaa. Seuraava kokoontuminen vasta ensi vuonna, 13.1.

PUISTOLA

Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla tietoteknisissä ongelmissa joka ke klo
10–12. Lisät. ja ajanvar. kirjastolta p. 09 310 85076.
Malmin Mieslaulajat
konsertoivat jouluisissa tunnelmissa Puistolan kirkolla
ti 16.12. kello 19. Vapaa
pääsy, ohjelma 10 e.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Lastentarvike- ja lelukeräys
Puistolan MLL kerää pieneksi jääneitä lastenvaatteita
ja leluja, jotka myydään eteenpäin kirputorilla. Tuotolla tuetaan MLL Puistolan toimintaa
alueen lapsiperheiden hyväksi.
Keräyspaikkoina 19.12. saakka
mm. Puistolan ja Tapulin kirjastot, Tapulin ja Jakomäen leikkipuistot, Velmu lastenvaatekirppis Malmilla ja Pelican
Self Storage Ala-Tikkurilassa.
Puistolan Martat
Joulujuhla jäsenille, ken lahjan tuo hän lahjan saa (n. 5 €),
sekä arpajaiset. 11.12. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Puistolan eläkkeensaajat
Vietetään yhteistä joulujuhlaa 16.12. klo 14 Puistolan
kirkolla nauttien joulupuuroa,
mehukeittoa ja torttukahvit.

Jos haluat että pukki muistaa
sinua, varaa n. 5 e lahjapaketti.

PUKINMÄKI

Enter ry:n tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar.
09 310 85072 tai kirjastossa. Aina parittoman viikon
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule
ja kysy-opastus, johon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Joulumyyjäiset ja kirpputori
14.12. klo 11–16 Savelantie
6 kerhohuoneella. Myynnissä
mm. kauden leivonnaisia, käsitöitä, arpajaiset yms.
Talo-toimikunta pitää kahviota. Paikkavar. Merja
050 330 8191 tai Annika
046 579 6674 (klo 15 jälkeen) Paikat maksuttomia.
Akvarellinäyttely Malmin
lentokentän villi-luonto
Soile Ataçocugun akvarelleja ja ajatuksia Malmin lentokentän maisemissa. Esillä
kirjastossa 1.12.–30.12.
Joulunajan yhteislaulua
Ti 16.12. klo 17.30
Madetojan palvelutalossa,
Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy. Järj. Pukin-mäki-seura
Jouluseimi
Pukinmäen srk-kodin perinteinen seimi esillä Pukinmäen kirjastossa aina loppiaiseen asti.
Jouluinen askartelupaja
Askarrellaan poistokirjoja hyödyntäen joulu- ja pakettikortteja, joulukoristeita sekä lahjarasioita, sopii sekä lapsille
että aikuisille! Pukinmäen kirjasto, la 13.12. klo 13–15.

SILTAMÄKI

Marttojen joulumyyjäiset
La 13.12. klo 12–13.30
Siltamäen srk-kodilla,
Jousimiehentie 5. Myynnissä
keittoa, riisipuuroa,

OPTIKOT

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
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727
Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Kuvakilpailun tavoitteena on kertoa suomalaisen luonnon moni-ilmeisyydestä sekä
kuvaajien kokemista elämyksistä ja oivalluksista. Tänä vuonna yli tuhat kuvaajaa
lähetti kilpailuun 11 555 kuvaa, määrä on kilpailun historian suurin. Kilpailun
voitti tälllä kertaa Jukka-Pekka Tikkasen käärmekuva “Elävältä nielty”.

leivonnaisia, käsitöitä ja
muita jouluaiheista tuotteita. Arpajaiset!
Koillis-Helsingin
Kokoomusyhdistysten
yhteiset pikkujoulut
pe 19.12. alk. klo 18
Ravintola Rubiinissa,
Jousimiehentie 3. Lisät. tapahtumasta: www.facebook.
com/KoillisenKokoomus.
Ilm. kirsti.latva@gmail.com.

TAPANILA

Perinteiset joulumyyjäiset
Su 14.12. klo 10–15
Tapanilan VPK:lla, Päivöläntie
50. Koruja, kynttilöitä, käsitöitä, arpoja, leivonnaisia, jauhoja ym. Kanttiinissa

ohrapuuroa ja herkkuja. Järj.
Mosan Käsityöystävät.
Fallkulla
Fallkullan kotieläintila siirtyy
joulutunnelmiin la 13.12. klo
10–15 perinteisen Joulurauhan
julistuksen merkeissä. Paljon
ohjelmaa koko perheelle.
Adventtikalenterin luukkuja
Tapanilan elävä adventtikalenteri avautuu klo 18.30 to
11.12. Hiidenkiventie 1, sisäpiha, pe 12.12. Viertolantie
2–4 Tapaus sisätilat, la klo
9 aamulla Veljestenpiha 2 ja
illalla Liiketie 34 A, su 14.12.
klo 18 Tapanilan kirkko,
ma 15.12. Takalantie 12, ti
16.12. Eeronpolku, ke 17.12.
Veljestenpiha 7 alakoulun piha.

KAMPAAMOT JA PARTURIT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

MALMILLA

Vuoden luontokuvat nähtävänä
Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry esittelee jo
33.kertaa Vuoden luontokuva kilpailussa palkitut
otokset. Kuvat ovat Malmitalon aulassa 5.1. saakka.

OGELISSA
Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Parturi-Kampaamo

Jouluaskartelupaja
arte
Koko perheen askartelupajassa tehdään
Lähimenot–
helppoja joulukopalstalle
risteita ja -kortvoi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
teja kierrätysmenovinkkejä.
materiaaleista.
Etusijalla ovat maksuttomat
Tapanilan
tapahtumat. Toimitus voi muokata
kirjasto la
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
13.12. klo
lähettää viimeistään torstaina klo
13–15.
15 mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon lehteen.

VIIKKI

OSOITE:

janina.issakainen@
Trooppisen
lahitieto.ﬁ
puutarhan
maustekasvit –
yleisö-opastus
Ke 17.12. klo 13.
Opastetulla kierroksella tutustutaan tuttuihin ja vähän

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

Helenan

Puh. (09) 875 1868

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.

Hemmottelevat lahjat pukinkonttiin!
Tigiltä ihania tuotepaketteja!
Lahjakortteja rakkaille
Rauhallista joulunalusaikaa toivottaa zoisin väki
Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli ja Alex

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

K A M PA
PAAAM
MO
O

RAILI
RAILI
RAILI
RAILI
3 4 5 55 88 88 00

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Oletko sinä onnekas?
Osallistu Deluxe
joulukorin arvontaan.

K A M PA
PAAAM
MO
O

3 4 5 55 88 88 00

KARHUSUONTIE 75
KARHUSUONTIE
75 75
KARHUSUONTIE
KARHUSUONTIE
75
00780 HELSINKI
78
00780
78 78
00780
HELSINKI
00780HELSINKI
HELSINKI
78
MA-PE
9.00–17.00
MA-PE 9.00
9.00–17-00
MA-PE
- 17.00
TO
suljettu
LA
8.00 - 13.00
LA suljettu
LA 8.00–13.00
TO
SULJETTU

Pesu+leikkaus
+fön
Permis+leikkaus
+sävy+fön

39€
85€

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

tuntemattomiinkin mausteisiin sisäänpääsymaksun hinnalla. Gardenia, Koetilantie 1.
Yhteinen joulunvietto
Viikin kirkolla jouluaattona 24.12. alk. klo 16.15.
Hartauksien jälkeen katetaan
joulupöytä ja nautitaan vapaaehtoisen valmistama ateria. Kukin voi tuoda mahdollisuuksiensa mukaan piparkakkuja, suklaata tai muita makeisia, alkoholitonta glögiä, rusinoita, manteleita ja lautasliinoja. Ilm. 050 380 3602
tai outi.lantto@evl.ﬁ 15.12.
mennessä. Ilta päättyy tunnelmalliseen hartauteen.
Lucian markkinat
Viikin infokeskuksessa pe
12.12. klo 10–14. Viikin srk:n
pastori avaa tapahtuman klo
10, jonka jälkeen Oppilaat esittävät joululauluja. Tiernapojat
klo 12. Pukinkonttiin löytyy käsitöitä ja kortteja sekä
kotitekoisia jouluherkkuja.
Tarjolla glögiä ja pipareita.
Joulukonsertti
Su 14.12. klo 16. Viikin kartanon väentupa, Viikinkaari
8. Liput ovelta, 15 e / 8
e, hinta sis. glögitarjoilun.
Järj. Sävelvakan Laulajat.

www.facebook.com/lahitieto

Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Muista
asiakkaitasi
joulutervehdyksellä
lehdessä
17.12!
Ota yhteyttä
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.ﬁ

Koillis-Helsingin Lähitieto
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HYVINVOINTI

HÄNELLE LAHJAKORTTI!
Joulun •ANNA
Virkistävä Kasvohoito +jalkakylpy 60€
t
tu
o
iv
to
• Jalkahoito 50€
lahjat! • Timanttikuorinta+ ultrapuhdistus 69€
• Ihania MARY COHR tuotteita 10-20%

Kauppakeskus Malminnova 3. krs

050 542 8714

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

HOITOHUONE

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

!

HAMMASLÄÄKÄRIT

CEDRUS

klassinen hieronta • urheiluhieronta
vartalohoidot

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

la M
hj yö
ak s
or
tit
!

Ajanvaraus
www.hoitohuonecedrus.com • p. 050 306 1844
Malminkaari 15, 00700 • Helsinki
Malmin Nova • 3.krs

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

Jalkaterapiapalvelut

! Hoitava jalkaterapia
! Akupunktio
! Hieronta

T (09) 351 1100
www.askelma.fi

! Lymfaterapia

! Yksilölliset tukipohjalliset

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa
ota yhteyttä
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.ﬁ

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki
Jalkahoitaja AT

09-340 2028
Malminraitti 12
00700 Helsinki

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Kelan suoraveloitus

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie
ä i 6,
6 MALMI

www.keharengas.ﬁ

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

Siivous Taibi Tmi

toimisto- ja rappusiivoukset
pitkäaikaisella sopimuksella.

P. 044 339 2199

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=
Onko kotona pieni
asia rempallaan...
Fiksataan se kuntoon.

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

HAMMASLÄÄKÄRIT

,,,+.&#-)!)($')!!).#))%)"&-+*
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

Kehärengas Oy

Remontti.ismo
040 568 5998

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

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

WI31

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nettiajanvaraus!

KW22

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

a
uott
25 v
illa!
lm
a
M

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2014–15

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

P. 351 5015

www.malminhammas.com

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

Rakas joulupukki.
Ilmoita tässä!

Autoileva joulupukki
Matapupu alueella.
Soita 040 160 9577

SUUHYGIENISTIT

puh. 3507050

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

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

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

Inhimillistä
isännöintiä
Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki
Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

malmin.pienkonehuolto@
gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

TILITOIMISTOJA

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!
Helsinki

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

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€
! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€
! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

Hammaslääkärit:

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Puh. 09 345 3350

Suuhygienisti:

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

PALVELUJA TARJOTAAN

Tiina Kokko

!
!

Vielä ehdit laittaa
joulutervehdyksen!
Ota yhteyttä
myyntipäällikkö
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.ﬁ

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi
Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

IT-palvelut yrityksille www.sollertis.!

