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Uutiset:
Tapettitehtaan hävitys
närästää.
Urheilu:
MPS on vuoden
nuorisotoimija.
Lukijat:
Toreilla autoilu kuriin.

Kehärata lisää
junien suhahtelua

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi
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KATSO TARJOUKSEMME
SISÄSIVUILTA TAI NETISTÄ

Varastot 1,5-20m²

(ei muita kuluja!)

alk. 39,/kk.-

Since 1
993

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

Hyvää uutta vuotta!
Varaahuolto ennen loppiaista ja
saat 10% alennus työnosuudesta

Sienitie 34,
00760Helsinki
029 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
029 3005501

Heikinlaakso

Korso

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

Ark. 08:00 - 17:00
La

heikinlaakso@autonkorjaus.net

korso@autonkorjaus.net
Sopimuksen
mukaan

ViinikkaOy

Muistamainita
alennusvaratessa!

Pssst!

Laskumukaan!
Jaamaksusi osiin -Mekonomen
tilillä onmonia etuja!
Saat aina 30-60päivää kulutonta
ja korotontamaksuaikaa!

LKV KAUKO KOSKINEN

Ammattitaitoista kiinteistönvälitystä
ja auktorisoitua arviointia
yli 35 vuoden kokemuksella.

LKV KAUKO KOSKINEN OY

Malminkaari 5, 00700 Helsinki
puh. 09 351 1155

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

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 823 3585
tr-kaluste@tr-kaluste.fi

Avoinna:
ark 10–19
la 10–16
su 13–16

TR-KALUSTEESSA
ALE ALE ALE ALE ALE

Magnum jenkkisänky
160x200cm, väri musta
mukava pussijousitus

sis. muhkean sijauspatjat sekä jalat
(pääty myydään erikseen + 199€,

päätytyynyt 39€ / pari)
rajoitettu erä

499,-(OVH 890,-)

Havanna avokulmasohva
leveys 297cm / 238cm
erittäin mukavat pussijousitetut istuimet
laadukas tumman harmaa kangas
saatavana oikea- tai vasenkätisenä
toimitusmyynti

Clement lasipöytäryhmä
pöytä 120x80cm, karkaistu 8mm lasi

+ 4 tuolia, keinonahka / metalli
värit: valkoinen tai musta

rajoitettu erä

199,-
(OVH 435,-)

Myymälässä lisää rajuja tarjouksia...
Tervetuloa tutustumaan!!!

895,-
(OVH 1480,-)

TÄSSÄMUUTAMIA ESIMERKKEJÄ
TARJOUKSISTAMME!!!

Lisää tarjouksia myös:
www.laulumaa.fi

-40%

Istuimissamuhkea
pussijousitus!!!

-44%

-55%
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Uuden vuoden aika

V
uosi on vaihtunut. Monenlaisia lupa-
uksia annettiin uuden vuoden alkaessa.
Moni niistä tosin tahtoo unohtua aika
pian. Yleisimmin luvataan aloittaa ter-

veellisempi elämä muokkaamalla ruokavaliota ja
lisäämällä liikuntaa. Ne ovat mainioita lupauksia,
etenkin jos toteutuvat edes osan vuotta. Näiden
hyvinvointiin liittyvien lupausten täyttämiseen
löytyy lähistöltä paljon mainioita avustajia, kuten
urheiluseuroja ja erilaisia liikuntapaikkoja. Usein
yhdessä tekeminen ja ryhmässä toimiminen antaa
pontta liikuntaharrastuksellekin. Vuoden lopussa
tapahtunut sään lämpeneminen vesisateineen vei
ainakin hetkellisesti mahdollisuudet hiihtoon ja
osin luisteluun. Ellei sisäliikunta innosta, voi liuk-
kaillakin keleillä lenkkeillä, kunhan on kunnolli-
set kengänpohjat tai nastat alla. Vaikka Malmin
sairaalan päivystys on jo avoinna, soisi liukastu-
misonnettomuuksien jäävän minimiin.
Hyviä lupauksia liikunnan lisäämisen ohella ovat
tavoite ottaa toiset ihmiset paremmin huomioon,
pyrkimys myönteiseen elämänasenteeseen ja pää-
tös antaa aikaansa vapaaehtoistyöhön. Epäitsek-
kyys tuottaa hyviä tekoja ja elämäniloa monille.
Niitä tässä ajassa tarvitaan.

Vuoden ensimmäisen päivän sijainti juuri tammi-
kuun alussa on roomalainen käytäntö. Suomessa
vuodenvaihdetta vietettiin pitkään syksyllä, ajan-
kohtana jolloin maataloustyöt oli saatu päätök-
seen. Vuonna 1559 Suomi ja Ruotsi siirtyivät

samaan aikaan viettämään uudenvuodenpäivää
1. tammikuuta. Uuden vuoden käynnistyessä on
kautta aikain toivottu hyvää ja menestyksellistä
vuotta. Enää toiveet eivät liity sato-odotuksiin,
vaan elämään ja hyvinvointiin. Työpaikan saanti
on nykypäivänä yhä useammalle se suurin toive
parin viime vuoden suurten irtisanomisten vuok-
si.

Tämä vuosi tuo tullessaan paljon muutoksia, jois-
ta osa on selviä parannuksia, osa koetaan ikävik-
si. Jos lapsen lähikoulu suljetaan tai oma hyväksi
koettu bussilinja muuttuu, on kehittämistä vaikea
ymmärtää hyväksi uudistukseksi. Kehärata lisää
mukavasti junaliikenteen tiheyttä ainakin Mal-
milla ja Puistolassa. Moni odottaa jo jännityksellä
tulevia eduskuntavaaleja ja pohtii uuden hallituk-
sen kokoonpanoa. Olisiko vastuupuolueiden
vaihtumisella vaikutusta itseä lähellä oleviin asioi-
hin? Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Joihinkin asi-
oihin voi kuitenkin itse vaikuttaa. Jos jokainen
tekee parhaansa, voi tästä vuodesta muodostua
varsin mainio. Luottamusta tarvitaan omaan
itseensä ja tulevaisuuteen.

Jos jokainen tekee parhaansa,
voi tästä vuodesta muodostua
varsin mainio!

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

UUTUUS: itse
tehdyt juustokakut
ja marjapiirakat

Lounas ma-pe
klo 11-14

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

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

Neste Oil K-market
Malmi
Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

Kuponki voimassa 28.1.2015 asti.

Talvinen
tehopesu

Sis. esipesu, lisäesipesu, korkeapainehuuhtelu, alustapesu,
hellävarainen pehmoharjapesu ja halutessa kuumavaha.

19,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 28.1.2015 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!

(norm. 27,90€)

Kuponki voimassa 28.1.2015 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai

alustapesulla

15€
(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 28.1.2015 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Neste oilMalmi jametsäläKiittääasiakkaitaankuluneestavuodesta

HyvääUUTTAVUOTTA!
Neste Oil K-market

Malmin laajasta

valikoimasta kätevästi

uuden vuoden

täydennyso
stokset!

BestRent.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen
www.puma-volley.fi
Jouni.Lind@saunalahti.fi
p. 050 521 3305

Avoimet ovet lentopalloon
Tervetuloa tutustumaan lentopalloon harrastuksena.
PuMa-Volleyn avoimet ovet ja koetreenit pe 9.1. klo 18
Hietakummun ala-asteella, Hietakummuntie 1. Uusia
harrastajia toivotaan 6–10 vuotiaisiin.

Lentopallokoulu jatkuu perjantaisin klo 17 .
Koulujen iltapäiväkerhot (1–3 lk, Viikki 3–4 lk)
Puistolan peruskoulu ti 14.30–15.30 alk. 13.1.
Maatullin ala-aste ke 14.30–15.30 alk 14.1.
Viikin normaalik. to 14.15–15.15 alk 15.1.

00700, 00730, 00740, 00760, 00780, ja osa 00750

Alueen
yrittäjien

kalenteri 2015
ilmestyy ke 7.1.

OTA
TALTEEN

ETUSETELIT!

Paljon
tarjouksia

:
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Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaa esitellään. Sivu 4

ietakum-
mun ala-aste
saa kahdeksi
vuodeksi väliai-
kaiset tilat kah-

desta 355 k-m2 kokoisesta
konttimoduulirakennukses-
ta.

Konttirakennusten pit-
kät julkisivut ovat vaalean-
harmaata muovipinnoitet-

tua profiilipeltiä. Filpuksen-
puistoon ja Ampujantielle
näkyvät päädyt sekä raken-
nusten sisäänkäyntien ym-
päristöt ovat hienosahattua
pystylautaa. Toisen raken-
nuksen lautajulkisivut ovat
punaiset ja toisen siniset.

Naapureilla ei ole ollut
huomautettavaa hankkees-
ta.

Tontilla on voimassa ra-
kennuskielto, koska tont-
tia ei ole merkitty kiinteis-
törekisteriin. Tontin mittaus
ja rekisteröinti ovat kuiten-
kin vireillä ja rakennuksille
haetaan nyt rakennuslupaa
vain kahden vuoden mää-
räajaksi.

Rakennukset ovat väliai-
kaisia, eivätkä täytä vuon-

na 2012 voimaan tulleita
väliaikaiselta rakennuksel-
ta edellytettyjä puolilämpi-
män tilan lämmöneristys-
vaatimuksia.

Rakennukset sijoittuvat
opetusrakennuksille tarkoi-
tetulla korttelialueella ase-
makaavassa määritellyn ra-
kennusalan ulkopuolelle,
ohjeelliselle palloilukentäl-

le. Tähän päädyttiin, kos-
ka liittymät väliaikaistiloi-
hin saadaan toteutettua hel-
pommin tontin kaakkois-
puolelta.

Rakennukset saavat ol-
la paikoillaan 31.12.2016
saakka.

Teija Loponen

Hietakummun lapset
parakkeihin

Ala-Malmi

Ampujantielle Filpuksen puiston kupeeseen rakennetaan parakkikoulua väistötilaksi
Hietakummun ala-asteen oppilaille.

H

Loppiaisaattona eli ensi
maanantaina Alkot noudat-
tavat normaaliaukioloaiko-
jaan. Loppiaistiistaina kaik-
ki valtion alkoholimyymälät
ovat kiinni.

PP

Alkon ovi
ei aukea
tiistaina

Loppiaisaattona jouk-
koliikenteessä ajetaan per-
jantain aikataulujen mukaan.
Loppiaistiistaina 6.1. joukko-
liikenne kulkee sunnuntain
aikataulujenmukaan.

PP

Loppiaisena
sunnuntain
aikataulut

Loppiaisaattona isot
kaupat saavat olla auki kel-
lo 7–21 ja alle 400 neliömet-
rin kokoisten kauppojen au-
kioloajat ovat vapaat.
Loppiaistiistaina kaupat

ovat pääsääntöisesti kiinni,
mutta aluehallintovirasto on
myöntänyt koko Helsinkiä
koskevan poikkeusluvan pi-
tää kaupat auki. Syynä ovat
Suomeen lomailemaan saa-
puvat venäläisturistit.

PP

Kaupat kiinni
tai auki

TEIJA LOPONEN

Loppiaisena terveysase-
mat ovat kiinni, eikä niillä ole
iltavastaanottoa keskiviikko-
na 8.1.
Terveysneuvontaa saa nu-

merosta 09 310 10023 ympä-
ri vuorokauden. Numero an-
taa sairauksien hoito-ohjeita
tavallisen puhelun hinnalla.
Malmin sairaalan päivystys-

poliklinikka palvelee loppiai-
sena yli 16-vuotiaita, lasten
päivystyspoliklinikka on Las-
tenklinikalla.

TL

Terveysasemat
kiinni

Tiistaiaamun ensimmäi-
set asiakkaat Jakomäen ter-
veysasemalla saivat hoitoa,
mutta sitten vastaanotot sul-
jettiin vesivahingon vuoksi.
–Lääkäri sanoi, ettei täällä

voi tehdä töitä kun tulee vettä
katon läpi, kertoo terveysase-
malla aamutuimaan asioinut
Vesa Vähätalo.
Osastonhoitaja Pirkko

Holvitie Jakomäen terveys-

asemalta kertoi keskiviikko-
na, että vielä on epäselvää
kuinka suuria remontteja ve-
sivahinko aiheuttaa.
–Vielä emme ole saaneet

kosteusmittausten tulok-
sia, joten ainakin loppuvii-
kon olemme kiinni. Maanan-
taista ei vielä ole tietoa, mut-
ta jos terveysasemaamme ei
voi vielä avata, jatkuu palvelu
Puistolassa, Holvitie toteaa.

Maanantaina voi katsoa Ja-
komäen terveysaseman koti-
sivulta, onko talo voitu avata,
tai soittaa Puistolan terveys-
aseman palvelunumeroon 09
3105 3300 ja tarkistaa sieltä,
mihin osoitteeseen kannat-
taa suunnata hoitoa saadak-
seen.

Teija Loponen

Vesi sulki Jakomäen terveysaseman
Jakomäen terveysasema oli kiinni ainakin loppuviikon vesivahingon vuoksi.
Potilaat hoidettiin Puistolan terveysasemalla.

PIRJO PIHLAJAMAA

Jakomäen terveysasemalla sattui tiistaina vesivahinko, jonka vuoksi terveysasema
suljettiin. Neuvola oli auki normaalisti.
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Alppikylä
Reppukuja 4:n rakennustyömaalla onmurtauduttu kol-
meen rakenteilla olevaan rivitaloasuntoon ja työmaakont-
tiin toissa viikonloppuna lauantain ja sunnuntain välisenä
yönä.
Työmaakontista on kadonnut ainakin kymmenkuntaMa-

kita -merkkistä työkalua.
PP

Voro vei työkaluja

Malmi
Ormusmäentietä henkilöautoillut puhalsi nollatulok-
sen viime lauantain puolella kello 01.30. Iältään 21-vuotias
mieskuski vaikutti kuitenkin päihtyneeltä, joten poliisi teki
hänelle vielä huumepikatestin. Tulos viittasi huumeisiin, jo-
tenmies passitettiin vielä verikokeisiin jamäärättiin toistai-
seksi ajokieltoon.

PP

Huumeissa ajanut jäi kiinni

Malmi
Ylä-Malmintorilla lopettaneen vaatekaupan tiloihin re-
montoidaan pizzeriaa. Liiketilaan tulee 18 asiakaspaikkaa.
Kooltaan 60 neliömetrin kokoiseen huoneistoon tehtävä

muutos ei vaikuta rakennuksen julkisivuun.
PP

Pizzatarjonta lisääntyy

HSL:n liikennöintisuunni-
telma sisältää kaikkien jul-
kisten liikennevälineiden
reitteihin tai aikatauluihin
koskevia muutoksia. Tule-
vat muutokset astuvat voi-
maan joko kesäliikenteen
alkaessa 15.6. tai syysliiken-
teeseen siirryttäessä 10.8.

Merkittävin muutos tä-
nä vuonna tulee olemaan
Kehäradan junaliikenteen
käynnistyminen kesällä
2015.

Näillä näkymin 1.7. käyn-
nistyy Kehäradan junalii-
kenne ja silloin nykyiset I- ja
M-junat korvataan uusilla I-
ja P-junilla.

I-juna ajaa lenkin Helsin-
ki-Tikkurila-Lentoasema-
Vantaankoski-Huopalah-
ti- Helsinki vastapäivään
ja P-juna vastaavan lenkin
myötäpäivään. I-ja P-junat
tulevat pysähtymään koillis-
Helsingissä ainakin Puisto-
lassa ja Malmilla. Pukinmä-
essä ja Tapanilassa pysähty-
vät joko kehäradan junat tai

Keravan K/N-junat.
Keravan kaupunkiradan

K- ja N-junat liikennöivät
edelleen arkisin ja lauantai-
sin päivällä 10 minuutin vä-
lein, arki-iltaisin vuorovä-
li harvenee noin 15 minuut-
tiin pari tuntia aiemmin
kuin nykyisin.

Malmin ja Puistolan ase-
milla junat tulevat pysähty-
mään iltaisinkin tiheämmin
kuin nykyään, koska niillä
pysähtyvät molempien rato-
jen junat.

Bussilinjoista linjalla 54
Itäkeskuksesta Pukinmäen
kautta Pitäjänmäkeen tihen-
netään vuoroväliä talviarki-
sin ruuhka-aikaan 8
minuuttiin. Matkustaja-
paikkojen määrää lisätään
vuoden 2016 alusta vaihta-
malla 2-akseliset bussit
isompiin teliautoihin.

Linja 70 V loppuu sellaise-
naan ja se muutetaan ruuh-
kalinjaksi 611B Rautatie-
ntori-Siltamäki-Suutarila.

Linjan 611 reitti muutetaan
kulkemaan Rautatientoril-
ta Siltamäen ja Suutarilan
kautta Tikkurilaan. Rauta-
tientori-Suutarila –osuudel-
la vuoroväli hieman tihenee
vilkkaimpaan ruuhka-ai-
kaan. Muina aikoina se lii-
kennöi nykyisen 70V:n ta-
paan. Linjaa 611 ajetaan ar-
kisin ja lauantaisin.

Liikennöintisuunnitel-
man mukaan seutulinja
577 Jakomäki-Malmi-Silta-
mäki-Tikkurila lakkaute-
taan ja sen tarjonta siirre-
tään Helsingin sisäiselle lin-
jalle 77A.

Linjan 78 Vuosaaren sa-
tama, Vuosaari, Mellun-
mäki, Malmi kesän arkilii-
kenne sovitetaan Myllypu-
ron metroaseman remon-
tista johtuvaan harvempaan
vuoroväliin. Linja 78 kor-
vataan syysliikenteen alka-
essa uudella poikittaisel-
la runkolinjalla 560 reitillä
Rastila-Vuosaari-Mellun-

mäki-Kontula-Malmi-Palo-
heinä-Myyrmäki.

Yhteydet Kivikosta Kehä
I:lle ja Malmille järjestetään
väliaikaisesti säilyttämällä
linja 78 osuudella Kontula-
Kivikko-Malmi ruuhka-ai-
koina. Kivikon eritasoliit-
tymän valmistuttua ehkä
syksyllä 2016 jatketaan ny-
kyisin Latokartanoon päät-
tyvän linjan 57 reittiä Lato-
kartanosta Kivikon kautta
Kontulaan, jolloin väliaikai-
nen linja 78 lopetetaan.

HSL:n hallitus käsittelee
suunnitelmaluonnosta 20.1.
kokouksessaan. Nettisivuil-
la kommentoidaan muun
muassa linjan 73 jatkamisen
puolesta ja siitä, että lento-
asemalle pitäisi liikennöidä
myös yöaikaan.

Teija Loponen

HSL kerää mielipiteitä
liikennöintimuutoksista
HSL on tekemässä muutoksia bussi- ja junareitteihin ja kerää niistä
mielipiteitä keskiviikkoon 14.1. asti.

Kuluvan vuoden aikana tulee muutoksia niin bussi- kuin junaliikenteeseenkin.

Linjastosuunnitelma
löytyy osoitteesta:

https://www.hsl.fi/linjasto-
suunnitelmat/koillis-helsingin-

linjastosuunnitelma

Monen jalankulkijan toive on nyt kuultu. Malmin tori on
tolpitettu Malmin raitin suunnasta katsoen. Tolpat estivät
Malmin torialueelle ajon, joten esimerkiksi nuorisotalon lä-
histöllä liikkuminen on huomattavasti turvallisempaa jalan
tai polkupyörällä liikkuville.
Kauppakeskuksen edustalle pääsee edelleen ajamaan.

TL

Malmin tori sai tolpat

Alkaneena vuonna valtaosa konfirmaatiomessujen ko-
lehdeista kerätään nuorisotyön nimikkokohteelle Senega-
lin koululaisten tukemiseen.
Osan kolehtikohteista määrittelee Kirkkohallitus, osasta

saa päättää seurakuntaneuvosto. Malmin seurakuntaneu-
vosto päätti esittää kerättäväksi seitsemän kolehtia lähe-
tystyön nimikkokohteisiin, neljä yhteisvastuulle, viisi dia-
koniatyön avustuksiin, samoin viisi Tyrön ystävyysseura-
kunnan tukemiseen ja yhden Kirkon Ulkomaanavulle.
Kirkkohallituksen määräämistä kolehdeista kymmenen

kerätään lähetysjärjestöille ja näistä viisi Suomen Lähetys-
seuralle. Kirkon Ulkomaanapu saa neljä kolehtia ja yhteis-
vastuukeräys yhden.

TL

Kolehteja Senegalin
koululaisten tukemiseen

TEIJA LOPONEN

Helsingin Seudun Liiken-
teessä on saatu valmiiksi
Koillis-Helsingin alueen lin-
jastosuunnitelman luonnos.
Luonnoksesta löytyvät lin-

jat 57, 61, 68, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 77, 78, 79, 506,
554/554K, 560, 561, 611,
611/B ja 717/A.
Luonnoksesta voi antaa

palautetta HSL:n blogissa tai
HSL:n palautelomakkeella
30.1.2015 asti. Linjastosuun-

nitelma viimeistellään helmi-
kuussa ja suunnitelma val-
mistunee kevättalven aikana.
Linjastosuunnitelmasta on

asukastilaisuus Malmitalos-
sa torstaina 15.1.2015 kel-
lo 18–20. Tuolloin voi tutus-
tua suunnitelmakarttoihin,
keskustella suunnittelijoiden
kanssa ja antaa myös palau-
tetta.

PP

Bussilinjojen reitit ovat muuttumassa

Tuoreessa luonnoksessa linjat 69, 74 ja 76A/B
yhdistetään uudenlaiseksi linjaksi 74.

PIRJO PIHLAJAMAA

Maailman suurin yksityislentoja tarjoava yritys Netjets
operoi 7-14-paikkaisilla lentokoneilla ympäri maailmaa.
Yhtiö on tutustunut Malmin lentoasemaan ja todennut

tutkimuksissaan kentän käyttökelpoiseksi omaan lento-
toimintaansa. Netjetsin lentoja saatetaan siis nähdämyös
Helsinki-Malmin lentoasemalla.

TL

Malmi Netjetsin kentäksi
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Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

Talven odotettu

LAATUALE

NÄÖNTUTKIMUS KAUPAN PÄÄLLE!
MEILTÄ AINA HYVÄT LASIT JA NOPEA TOIMITUS OMASTA HIOMOSTA!

KEHYKSIÄ JA
AURINKOLASEJA

-50% - 40%

-80%

- 60%

VOIMASSA 31.1.2015 SAAKKA TAI NIIN KAUAN KUIN ALE-TAVARAA RIITTÄÄ!

henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

ILOLA
Laaksotie 33
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

ark. 9-18, la. 9-14

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€
katsastuksen kokonaishinta 28,60€

*

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27
ark. 8-18

2525
H INTAPOMMI

Tarjous voimassa 29.12 - 10.1.

SUURMYYMÄLÄ VANTAAN PORTTIPUISTO:
Porttisuontie 4, (09) 2797 2210
auki ma–pe 11–20, la 10–18 ja su 12–17

TEHDAS JA TEHTAANMYYMÄLÄ KERAVA:
Huhtimontie 4, (09) 2797 220
auki ma–pe 9–17 ja la 10–15

Osta nyt, maksa
joustavasti erissäwww.finsoffat.fi

Ylellisen pehmeä Monaco kulmasohva,
Mitat 283x238 cm, nyt 2490 € (ovh 3148€)

SUOSI
SUOMALAISTA

Monaco

Alk.2490€
( ovh 3148 €)

Finsoffat tuotteista

-20%
Annalan tai

Orientin kankaalla

SUOMI NOUSUUN KAMPANJA
- 4%<190*/ /-9//'%1/* 2<<*!*< /*% >3%'</%< "*<"**!!* -20 %
, 5!% BDDD E 19&+*< 91/*#*!!'MATTOVELOITUKSETTA
, C*"1* JOUSTAVASTI ERISSÄ
, $*?6*<#* +9%?*11* @7.B@.@DB= , BB.B.@DB:

Arena

Nyt 990 €
( ovh 1680 €)

Fox

Nyt 990 €
( ovh 1454 €)

Fox vuodesohva
Disk Fuege kankaalla
Laadukas jousitettu tuplamekanismi

Sänky

Nyt798 €
( ovh 1302 €)

Jenkkisänky pussijousituksella
Profiloitu petauspatja sisältyy hintaan

Sängynpääty myydään erikseen

Arena kulmasohva
289x229 cm

Nizza kulmaesohva, Bondit-nahkaa
Musta tai valkoinen, oikea- tai vasenkätinen

Nizza

Nyt1290€
( ovh 1990 €)

4%<190*/ 9< 8-9?*!*%<'< 6'3&')3%/)1
#9<"* 19&+*/'&(*1 /);!!%1/AA )!% @D
+*<""** *!*< *??*//%!*%1/* $'3*+*!!*.

co

Nyt 990 €
( ovh 1680 €)

Arena kulmasohva
289x229 cm

Are

99

Laadukas jousitettu tuplamekanismi

Nizzaa kkkkkkkukulkulkkukuk maesohva Bondit-nahkaa

( ovh 1990 €)

KAUPAN PÄÄLLE
VIENNA MATTO

yli 1000 € sohvan ostajalle
Arvo 249 €, koko 160 x 230 cm

Rajo
itett

u erä
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ONNITTELUT

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

Helmi Liiketalousopis-
ton f inanss i ryhmän
YS13F:n ja vakuutusyhtiö
LähiTapiolan yhteistyöpro-
jekti tuotti innovaatisia
tapoja tuoda vakuutukset
hauskalla ja oleellisella
tavalla nuorten elämään.
Ryhmä työsti Design Class
projektia syyslukukauden
ajan.

–Olen erittäin ylpeä jokai-
sen ryhmän sitoutumisesta
ja panostuksesta oman ide-
ansa suunnitteluun, kehitte-
lyyn ja lopputuotokseen,
kertoo LähiTapiolan Pia
Vilmi, joka toimi projektin
koordinaattorina ja mento-
rina vakuutusyhtiön puoles-
ta.

Design Class 2014 pro-
jektin päämääränä oli tehdä

vakuuttamisesta mielenkiin-
toista ja helppoa nuorille
asiakkaille, joiden elämän-
tarpeet eroavat paljoltikin
muista kohderyhmistä. Lä-
hiTapiolan edustajat antoi-
vat Helmen finanssiopiske-
lijoille neljä nuorille suun-
nattuun palvelumuotoiluun
liittyvää toimeksiantoa, joi-
ta kukin ryhmä työsti ide-
oinnista konkreettiseen lop-

putulokseen saakka.
Jokaiseen toimeksiantoon

kuului nuorten tarpeiden
kartuttaminen markkinoin-
tikyselyiden avulla, säännöl-
liset tapaamiset Pia Vilmin
kanssa, nuorten asiakkai-
den kohtaaminen, ideoiden
esittely LähiTapiolan järjes-
tämässä testausillassa yhti-
ön pääkonttorilla ja sään-
nöllinen oman idean esittely

muille toimeksiannon saa-
neille ryhmille sekä jatkuva
mentorointi Helmen opetta-
jien Johanna Perkiön ja Jari
Heinon toimesta.

Päätöstilaisuudessa
jokainen ryhmä esitteli toi-
meksiantonsa muun muassa
powerpoint-esitysten avulla.
Ensimmäisen ryhmän kehit-
tämä asiakaspalvelukonsep-
ti nuorille oli mobiilisovel-
lus, jonka avulla asiakas voi
olla vaivatta yhteydessä
Lähitapiolan asiakaspalve-
luun chatin kautta, etsiä tie-
toa vakuutuksista, laskea
vakuutuksia ja ostaa niitä
verkkokaupasta sekä tallen-
taa omat tiedot ja vakuutus-
historian sovellukseen
käden ulottuville tarvittaes-
sa.

Toisen ryhmän toimek-
siantona oli markkinoin-
tikampanja; LähiTapi-
olan järjestämä, nuo-
rille suunnattu päivän
mittainen street futis –ta-
pahtuma Kampin narink-
katorilla, jossa pelaamisen
lisäksi nuoret pääsisivät tu-
tustumaan vakuutuksiin se-
kä nauttimaan livemusiikis-
ta ja virvokkeista. Kolmas
ryhmä kehitti vakuutus-
ten myyntikonseptin nuo-
rille; leppoisan ranta-aihei-
sen liikkuvan pop –up stän-
din, jonka avulla matka-
vakuutuksen myynti olisi
helppoa ja hauskaa tapah-
tumissa ja messuilla. Nel-
jäs ryhmä suunnitteli asia-
kassuhdekonseptin nuoren
asiakkaan kahdelle ensim-
mäiselle asiakkuusvuodelle.
Ryhmä kehitti konkreetti-
sen aikajanan alkaen asiak-
kuuden aloituspäivästä, jos-
sa kontaktit asiakkaaseen
tapahtuisivat puolen vuo-
den välein ja asiakasta muis-
tettaisiin syntymäpäivinä ja
juhlapyhinä.

LähiTapiolan raati valitsi

Design Class 2014 –projek-
tin voittajaksi ensimmäisen
ryhmän, jonka mobiilisovel-
lus teki tuomaristoon vaiku-
tuksen.

–Mobiilisovelluksen pit-
källe viety kehittely, yksi-
tyiskohtien suunnittelu ja
kattava sisältö ylittivät odo-
tukset, kiitteli Oona Paaso-
lainen LähiTapiolasta pro-
jektin voittanutta ryhmää.

Myös muut ryhmät sai-
vat kiitosta omaperäisistä ja
hyvin suunnitelluista, haus-
koista ideoistaan.

Voittajaryhmän jäseninä
ja mobiilisovelluksen kehit-
täjinä olivat Arbnore Meh-
meti, Natali Pätynen, Em-
mi Saarikoski, Aiza Naveed,
Emma Schelehoff sekä Tiia
Hietala.

Opiskelijoiden palautteen
perusteella projektista saa-
dut opit olivat kyky tulla
toimeen erilaisten ihmisten
kanssa, vuorovaikutustai-
dot, rakentavan palautteen
ja kehitysideoiden vastaan-
ottaminen, erilaisten teknis-
ten taitojen, kuten atk-taito-
jen, syventäminen sekä hor-
jumattoman uskon tärkeys
omaan suunnitelmaansa ja
ryhmäänsä.

Tiia Hietala
S13F

Helmen finanssiryhmä
vakuutusten parissa

Kuvassa keskellä Pia Vilmi Lähitapiolasta ohjaamassa opiskelijoita, oikealla Petra Liikanen ja Vesa Ikkala, selin
Riku Eklund, vasemmalla selin Arbnore Mehmeti ja Tiia Hietala.

JOHANNA PERKIÖ

Helmen finanssiopiskelijat päättivät kouluvuotensa Design Class 2014
projektin jännittävään päätöstilaisuuteen.

Design Class
2014 projektin

päämääränä
oli tehdä

vakuuttamisesta
mielenkiintoista

ja helppoa
nuorille

asiakkaille

Jakomäentie 6:n purkuoperaatio huipentui joulukuun
18. päivä, jolloin A-talon harjakorkeus romahti kasaksi be-
tonia ja harjaterästä, ja maisemaan jäi pönöttämään vain
itäpäädyn tynkä.
B-talo evakuoitiin vuoden 2014 päätteeksi ja talon purka-

minen on ajoitettu tämän vuoden alkuun. Alkamassa ovat
myös peruskallion räjäytystyöt.

Teppo Kulmala

Lähiöstä katosi
kerrostalo

TEPPO KULMALA

Rakkaimmat onnittelut
1-vuotiaalle Aatulle 1.1.
johdosta. Toivottaa:
Äiti, Isi sekä isosiskot
Siiri ja AadaPurettavien betonitalojen tilalle rakennetaan uudet.

Maanantai–Torstai
Ma klo 17.00–17.55 Urheilukoulu 6-8 –
vuotiaat, Puistolan ala-aste, Puistolanraitin
toimip. Hannele (kausimaksu on 80 €)
Ke klo 16.00–16.55 Poikien akrobatia 8-12
–vuotiaat, Puistolan ala-aste, Puistolanrai-
tin toimip. Toni (kausimaksu 80€) UUTUUS!
To klo 11.20–12.00 Taaperojumppa 1-3v,
Puistolan kirkko, Sannamari
(kausimaksu 80€/lapsi+vanhemmat)

PUISTOLAN URHEILIJAT,
KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA KEVÄT 2015

LASTEN JA NUORTEN
HARRASTELIIKUNTA

AIKUISTEN HARRASTELIIKUNTA
Maanantai
klo 18.00–18.55 Aerobic Dance,
Puistolan ala-aste, Nurkkatien toimip.
Reetta (kausimaksu 76€) UUTUUS!
klo 19.00–19.55 Kiinteytys,
Puistolan ala-aste, Tenavatien toimip.
Susanna (kausimaksu 76€)
klo 20.00–20.55 SuomiMies Seikkailee
KUNTOILIJAT, Puistolan ala-aste, Puistolan-
raitin toimip. Petteri (kausimaksu 76€)

Tiistai
klo 19.00–19.45 Teemajumppa +50v, Puisto-
lan ala-aste, Tenavatien toimip. Janette (76 €/
kausi, Martat ja Lions Club perheet 64€ /kausi)
klo 19.50–20.45 Lihashuolto, Puistolan
ala-aste, Tenavatien toimip.
Janette (kausimaksu 76€)

Keskiviikko
klo 19.10–19.55 Bootcamp kuntopiiri (R2),
Puistolan ala-aste, Puistolanraitin toimip.
VIlle (kausimaksu 76€)
klo 20.00–20.55 Kahvakuula (R2), Puistolan
ala-aste, Puistolanraitin toimip.
Ville (kausimaksu 76 €)

Torstai
klo 10.00–10.55 Seniorijumppa +60v,
Puistolan kirkko, Fysioterapeutti Pirkko
(kausi 12.2–30.4, kausimaksu 60€) UUTUUS!
klo 20.00–20.55 Tehojumppa, Puistolan
ala-aste, Puistolanraitin toimip.
Marjut (kausimaksu 76€)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.puistolanurheilijat.fi/
kuntoliikunta

NÄISSÄ RYHMISSÄ VIELÄ TILAA:
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Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Helsingin
Kristillinen

Koulu

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOTTAUTUMINEN

TULE JA TUTUSTU HELSINGIN KRISTILLISEEN KOULUUN

AVOIMIEN OVIEN ILLASSA KE 14.1.2015 KLO 17-19

Uusien oppilaiden infotilaisuudet:
alakoulu klo 17.30 & yläkoulu klo 18.30

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Pieksupolku 5, 00720 Helsinki, Pukinmäki.
www.helsinginkristillinenkoulu.fi

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
666'7@.?4D:4D?@9A-09DD-<'#%,-.,4
Seurakunta facebookissa:
666'=-)@+CC0')C,%,-.,4D?@9A-09D<-

Tähti johdattaa yön kulkijat
hämärään huoneeseen. Hämäräs-
sä nukkuu hän, joka sanoo: ”Minä
olen maailman valo. Se, joka seu-
raa minua, ei kulje pimeässä, vaan

hänellä on elämän valo.”

KLASSISEN MUSIIKIN KAU-
NEIMMAT
Viikin kirkossa ti 6.1. klo 18. Hanna
Kamensky, piano ja Andrey Hongell,
sello. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.

LÄHETYSMESSU JA JUHLA
Malmin kirkossa loppiaisena ti 6.1. klo
10. Saarna Martti Asikainen. Messun
jälkeen kahvit ja lähetysjuhla, jonka
aiheena on ”Raamattu eri kielille Yn-
nanissa, Kiinassa”.
Kirkkobussit yhteiseen messuun Malmin
kirkolle:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko – 9.20
Pihlajiston seurakuntakodin pysäkki – 9.25
Pihlajamäen ostoskeskus – 9.35 Pukinmä-
ki, Eskolantien pysäkki – Malmin kirkko
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen kirkko
– 9.20 Puistolan kirkon pysäkki, Alepa –
9.25 Tapuli, Tapulinaukio – 9.35 Siltamäen
ostoskeskuksen pysäkki, Riimusauvantie –
9.45 Tapanilan tori – Malmin kirkko.
Mainitut ajat ovat aikoja, joita ennen bussi
ei lähde pysäkiltä tai ohita sitä.
Paluukuljetus klo 13.15 samoja reittejä.

AIKUISRIPPIKOULU
Viikin kirkolla la 28.3. klo 11–17, su
!3'>' 2- .- "5';' 0.C "$&"8( 0CD#A,--<4C
su 19.4. klo 14. Ilm. kirkkoherranviras-
toon p. 09 2340 4400.

KIRJOITTAJAPIIRI
Malmin kirkolla joka toinen torstai klo
18–20, 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3.,
26.3., 9.4., 23.4. ja 7.5. Ryhmässä voit
kirjoittaa käsin paperille tai tietokoneel-
lasi. Ohjaajana on äidinkielenopettaja
Kirsi Marja Alatalo, jolta tiedustelut
p. 040 522 4048.

KRISTILLINEN JOOGAKURSSI
Viikin kirkolla ti 13.1.–19.5. klo 19–20.30.
Ohjaaja Anna Marika Tamminen. Hinta
45 e. Tied. ja ilm. Outi Lantto p. 050 380
3602.

KRITOPÄIVÄ
la 24.1. klo 10.30–16.30 Laajasalossa,
Humalniementie 15. ”Matka valoon –
kriisistä voi toipua” aiheesta alustaa
pastori Ulla Halttunen KRS:sta, ryhmä-
työskentelyä kristillisen toipumisryhmän
säännöin. Hinta 10 e sis. lounaan ja
kahvin. Sauna- ja avantomahdollisuus.
Ilm. 7.–16.1. diakoni Pinja Niemi, p. 09
2340 6201. Paikkoja rajoitetusti.

VIIKKOMESSUT
Hiljainen viikkomessu Viikin kirkossa
torstaisin klo 17.30.
Viikkomessu Malmin kirkossa 14.1. ke
klo 18. Muut kerrat 11.2., 11.3., 15.4.
ja 16.5. Messun jälkeen Sanan ja ru-
kouksen ilta.

VALON MESSU
Tapanilan kirkossa su 11.1. klo 17.
Raamattuopetus klo 16.30, musiikkia
klo 16.45. Messun aikana lastenhoito.
Iltatee ja rukouspalvelua.
Puistolan kirkossa su 25.1. klo 17.

HIIHTORETKI SAARISELÄLLE
pääsiäisenä 3.–8.4. Mahdollisuus hiih-
tää, lasketella tai muuten vain ulkoilla.
Hinta sisältää lennot ja majoittumisen
puolihoidolla hotelli Riekonlinnassa.
14D<- -4094?@< 85$ @ % ! 7.* 79CD@' /4@B'
Antti Ylinen 050 380 3564. Ilm. kirkko-
herranvirastoon p. 09 2340 4400.

Koulujen lopettamishank-
keet, Malmin lentoasemaan
liittyvät jutut samoin kuin
Malmin sairaalasta kertovat
uutiset kuuluivat viime vuo-
den luetuimpiin aiheisiin.
Yksittäisistä jutuista varsin
yllättävätkin aiheet saattoi-

vat kerätä paljon lukijoita.
Koillis-Helsingin Lähitie-

don kotisivuilta nousi aivan
ylivoimaisesti luetuimmaksi
juttu Lautakunta teki isoja
koulupäätöksiä tunnissa.

Kärjen vetonauloina oli-
vat myös Moponuoret kur-
vasivat Tattarisuolle, Sai-
raan hieno sairaala ja Mal-
min lentokentän lakkautus
uhkana koulutusviennille.

Oletettavaa oli, että Oi-
kaisuvaatimus alakoulun
säilyttämiseksi kerää luki-
joita, mutta yllätyksenä uu-
tinen Kaupunki kauppaa
pientaloa eniten tarjoaval-
le keräsi sekin melkoisen
määrän klikkauksia.

Myös näitä luettiin todel-
la paljon: Laku-Pekka läh-
ti ikilaitumille, Kieleväisen
perheessä jo neljäs vaihto-
oppilas, Maailmanmesta-
ri ja vuoden nuori helsin-
kiläisurheilija, Valtuutetut
eivät tienneet mielipidet-
tään, Yleiskaavan luonnos
tarttuu myös lentokenttää
ympäröiviin maihin, Ke-
vään 2014 uudet ylioppi-
laat, Palvelukoti vähen-
tää asunnottomuutta kah-
deksalla, Kapisia supikoi-
ria yritetään loukuttaa ja
Tapanilan alakoululle tyly
loppu.

Teija Loponen

Mikä vetää lukemaan?
Se mitä ihmiset
haluavat lehdistä
lukea, on toisinaan
yllätys toimittajillekin.
Tutkailimme
kotisivuiltamme,
mitä juttuja sieltä
oli käyty lukemassa
ahkerimmin.

Liikuntavirasto jäädytteli juuri joulun alla luonnonjääkent-
tiä, joille innokkaimmat luistelijat ehtivät jo luistimiaan testaa-
maan.
Sateet ja lämpöasteet tekevät kuitenkin jäästä sohjoa, joten

jäiden kunto kannattaa tarkistaa osoitteesta http://www.mski.
fi/helsinki.mskate/, ennen luistelemaan lähtöä. Pukinmäessä
tekojäärata kestää lämmintäkin keliä.
Hiihtämäänkin nopeimmat jo ehtivät, vaikka esimerkiksi

Malmin lentoaseman lenkille ei latu-uria vielä joulun alla eh-
ditty tehdä.
Hiihtokelpoisista laduista löytyy tietoa latukarttapalvelusta

osoitteesta http://www.mski.fi/helsinki/.
TL

Luistelemaan pääsi jo

Puistolan liikuntapuiston luistelukenttää jäädytettiin
aatonaattona.

LIIKUNTAVIRASTO

Suomen Palloliiton
Helsingin piiri on vuoden
parhaimmistoa palkites-
saan valinnut Malmin Pallo-
seuran vuoden 2014 nuori-
sotoimintaseuraksi.
Samassa yhteydessä
MPS:n jalkapalloilija Anne
Hirvasvuopio palkittiin vuo-
den naispelaajana.
Kirsikkana kakkuun sai
MPS:n pitkäaikainen aktiivi,
hallituksen varapuheenjoh-
taja Jukka Airaksinen piirin
myöntämän hopeisen an-
siomerkin.

PP

MPS on
vuoden
nuorisotoimija

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Su 4.1. 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus:
Mika Särkkä, Jari Päärni; tulkkaus
englanniksi ja venäjäksi. Musiikki:
Ville Rossi & kump.

Su 4.1. 14.30 Latinokokous: Mika Särkkä
Ti 6.1. 14.00–17.00 Jumalan ilmestymisen juhla,

Loppiaisen rukouspäivä

Lähitieto,
aidosti

paikallinen.

Ruskeanharmaa/
musta-raitainen
kissa kateissa
Tapaninkylästä.

Valkoista kaulassa
ja tassun kärjissä.

Löytöpalkkio!

Soita
040 822 4292
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gym & fitness

sali

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

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

Katso ryhmäliikunta-
ohjelma sivuiltamme
ja varaa paikkasi

WWW.SALI365.FI

35€/kk

kuntosali

(12 kk jäsenyys)

treenaamaan!
Salille tai ryhmäliikuntaan

58€/kk

sali jaryhmäliikunnat

(12 kk jäsenyys)

Tervetuloa

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: su 11.1. klo 17.00
Erä Akatemia – LNM (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: su 4.1. klo 17.00
Erä III – Steelers (liput 7/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa: la 10.1. klo 18.30
Erä – OLS (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

VS

TURKU

KIEKKO-VANTAA
TUTO Hockey

Klo 17.00 TRIO Areena
Lauantaina 3.1.

1994!2014

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
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 €

Tapanila-Seura alkoi
heti päätöksestä kuultuaan
valmistella oikaisuvaati-
musta, sillä joulukuun 9.
päivä rakennuslautakun-
nassa myönnetty purkupää-
tös ei astunut voimaan heti,
vaan valitusaikaa oli jou-
luun asti.

–Tapanilan teollista histo-
riaa ei noin vain saa hävit-
tää. Omistaja on päästänyt

rakennuksen rapistumaan
laiminlyömällä huoltotoi-
met, katsoo Tapanila-Seu-
ran puheenjohtaja Vesa Kin-
nunen.

Purkuluvan hakija on ton-
tin ja tapettitehtaan omista-
va Veikko Laine Oy. Yhtiös-
sä halutaan tontille asema-
kaavamuutos, jotta tehtaan
tilalle voisi tehdä kerrostalo-
ja. Kohteen kunnostaminen
ei yhtiön mielestä kannata
rakenteiden huonon kun-
non vuoksi.

Ensimmäisen kerran
tehtaan purkaminen nousi
tapetille vuonna 2009, jol-
loin Veikko Laine Oy haki
kaupungilta kerrostalora-
kentamiseen tähtäävää kaa-
vamuutosta. Tuolloin asu-
kasyhdistyksen lailla niin
kaupunkisuunnitteluvirasto
kuin kaupunginmuseokin
ottivat asemakaavan muu-

tosesitykseen ja tehtaan pur-
kamiseen kielteisen kannan.

Kolmisen viikkoa sitten
rakennuslautakunta kuiten-
kin myönsi yhtiölle purku-
luvan. Aiemmin kesäkuus-
sa kaupunginhallitus päätti,
että kaupunkisuunnittelu-
viraston on tehtävä tontille
asuntorakentamiseen täh-
täävä asemakaavamuutos.
Tätä ei Tapanila-Seurassa
katsota hyvällä.

–Purkaminen ennen kaa-
vanmuutosta olisi ennen-
aikainen ja tekisi kaupun-
ginsuunnittelulautakunnan
edellyttämän paikallishisto-
riallisten arvojen säilyttämi-
sen käytännössä mahdotto-
maksi. On vaikea säilyttää
sellaista, mikä on purettu,
Kinnunen painottaa.

Samassa kesäkuun koko-
uksessaan kaupunginhalli-
tus pyysi kartoittamaan, on-
ko vastaava muutos tarpeen

viereisellä kaupungin omis-
tamalla tontilla, jolla on ai-
kanaan toiminut autokori-
tehdas. Sen tiloissa on nyt
vuokralaisina pienyrittäjiä
ja yhdistyksiä.

Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto ei ole enää vastustanut
kaavamuutokseen tähtää-
vää esitystä, ja kaupungin-
museolta mielipidettä ei tul-
lut lainkaan.

Pirjo Pihlajamaa

Tapettitehdasta
ei saa hävittää!
Tieto Viertolantien
vanhimman
teollisuusrakennuksen,
vuonna 1912
valmistuneen Sanduddin
tapettitehtaan
purkuluvasta tuli
Tapanilaan aivan
puun takaa. Kukaan
ei ollut informoinut
edes Tapanila-Seuraa
siitä, että asia on taas
kaivettu naftaliinista.

Tontin kaavoittamista rakentamiselle ehdotti kaupunginhal-
lituksen 24.6.2013 kokouksessa Lasse Männistö Hannu Os-
kalan kannattamana.
Äänestyksessä he saivat puolelleen Juha Hakolan, Jussi

Halla-ahon, Arja Karhuvaaran, Jarmo Niemisen, Erkki Pe-
rälän,Sirpa Puhakan,Marcus Rantalan, Tuomas Rantasen
ja Tatu Rauhamäen.
Lisäselvitysten kannalla puolestaan olivat vainOsku Paja-

mäki, Tarja Tenkula ja Pilvi Torsti, joten Männistön ehdotus
hyväksyttiin äänin 11–3.

PP

PIRJO PIHLAJAMAA

Tapanila-Seura:

KaikkiHelsingin purkamis-
lupahakemuksetmenevät
tiedoksi myös Helsingin kau-
punginmuseolle. Aikaa lau-
sunnoille on noin kaksi viik-
koa.
Helsingin kaupunginmuse-

olla kävi kömmähdys ja sen
Sanduddin tapettitehdas-
ta koskeva lausunto jäi teke-
mättä.
–Meillä kävi tietotekniik-

kaan liittyvä työtapaturma,
emmekä valitettavasti ehti-
neet reagoida ilmoitukseen
kohtuullisessa ajassa, pa-
hoittelee kulttuuriympäris-
töyksikön tutkijaAnne Sal-
minen.
–Mahdollisessa lausun-

nossamme olisimme var-
maankin nostaneet esiin teh-
dasrakennuksen kulttuurihis-
toriallisia arvoja ja esittäneet
vielämahdollisia selvityksiä
tehtäväksi. Näinhän teimme
jo vuonna 2009, mutta kysei-
set selvitykset ovat mitä il-
meisimmin edelleen teke-
mättä, toteaa tutkija.
Hän pitää todennäköisenä,

että vastustavasta lausun-
nosta huolimatta lopputulos
olisi ollut mitä todennäköi-
simmin sama.
–Kaupunkisuunnitteluvi-

raston purkamista puoltava
kanta ja erityisesti kaupun-
ginhallituksen puoltava kan-
ta tontin asuntorakentamisen
mahdollistavasta asemakaa-
vanmuutoksesta ratkaisivat
asian hakijan eduksi.

Pirjo Pihlajamaa

Mitä tapahtui
kaupungin-
museon
lausunnolle?

Enemmistö kannatti asuntoja

Sanduddin tehdas tuli
Tapanilaan Hietalahdesta
Helsingin kaupunginmuseon arkistomappi
Viertolantien teollisuusalueen vaiheista on ohut.
–Tietojemmemukaan Sanduddin tehdas aloitti toi-

mintansa Tapanilassa vuonna 1912, jolloin vuonna
1886 perustettu ja Hietalahdessa toimintansa aloitta-
nut Sanduddin tapettitehdas siirsi toimintansa Tapa-
nilaan, kertoo Helsingin kaupunginmuseon tutkijaAn-
ne Salminen.
Hietalahden tehdas paloi vuonna 1910. Tapettiteh-

das oli ilmeisesti Suomen suurin alallaan. Tapanilassa
oli tehtaan alkuvuosina noin sata työntekijää ja määrä
kasvoi vuosien edetessä.
Tehtaan ympärillä oli tarjolla työväenasuntoja.
–Meillä on yleensä ottaen hyvin niukasti tietoja Tapa-

nilan rakennuskannasta, enkä osaa sanoa, mitkä vielä
jäljellä olevista 1900-luvun alkupuolen asuinrakennuk-
sista olisivat tehdastyöläisten asuntoja.
Osa Tapanilan vanhimmasta rakennuskannasta on

rakennettu jo pian puistokaupunkiyhtiö Ab Parkstad-
Wanda-Puistokylä Oy:n ja sen kylkiäiseksi perustetun
AB Egna Hem –Oma Koti Oy:n perustamisen jälkeen,
muutama vuosi ennen tapettitehtaan rakentamista.
Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistossa oleva

valokuva kertoo, että jo 1930-luvulle tultaessa tehdas-
kiinteistö oli nykyisen kaltainen. Lounaisrajaltaan tontti
oli rakennetumpi kuin nykyään.
–Tehdasta siis laajennettiin toiminnanmukaan ja ko-

konaisuus muodostui siten toisiinsa liitetyistä, eri vai-
heissa rakennetuista osista.
Wihuri-yhtymän omistamana tapettitehdas muut-

ti Tikkurilaan vuoden 1976 paikkeilla ja Tapanilan tilat
saivat sittemmin uusia käyttäjiä. Tiloihin on tehty muu-
toksia tarpeenmukaan.
Tapettitehtaaseen kiinni rakennetusta autokoriteh-

taasta kaupunginmuseon tiedot ovat vielä vähäisem-
piä.
Koillis-Helsingin Lähitiedon lukijoista löytynee teh-

taiden vaiheita tuntevia asukkaita. Toimitus ottaa mie-
lellään vastaan tietoja molempien tehdasrakennusten
eri vaiheista.

Pirjo Pihlajamaa

Viertolantiellä toiminut Sanduddin tapettitehtaalla on painettu paljon tapetteja
kansainvälisille markkinoille.
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uvassa on
sekä kosketta-
vaa ja kaunista
musiikkia, iske-
vää rytmi-ilot-

telua, että hersyvää huumo-
ria. Linkolan tuotantoa esi-
tetään konserttisarjassa
neljältä eri vuosikymmenel-
tä.

Ensimmäinen sarjan kon-
sertti kuullaan tammikuus-
sa 21.1, jolloin Jukka Lin-
kolan vieraana on Jukka
Perko. Konsertti on saa-
nut nimekseen The Snow
Queen.

–Perkon kanssa on aina
hyvä soittaa, saksofoni soi
herkkäviritteisesti ja kuun-
televan avarasti. Mutta kun
hulvattoman improvisointi-
puolen korkki aukeaa, kuu-
lijan on vaikea pysyä na-
hoissaan, kuvailee Linkola.

Yhteistä historiaa miehil-
lä riittää. Perko on muun
muassa esiintynyt aiemmin
Linkolan Tentet-yhtyeessä.
Suomi-jazzin mestari-Juk-
kien yhteistyö ulottuu ai-
na 90-luvun alkupuolel-
le. Linkola on myös tehnyt
sovituksia Perkon suositul-
le Kaananmaa-virsilevylle.
Viimeinen yhteistyö oli laa-
jamuotoinen orkesteri- ja

kuoromessu Deus Protector
Noster.

Helmikuussa Linkojan
kanssa esiintyvät Eija Ahvo
ja Susanna Haavisto teemal-
la Lauluja kolmelta vuosi-
kymmeneltä.

Teatterin, television ja
konserttilavojen moniosaa-
jat Eija Ahvo ja Susan-
na Haavisto ovat Linkolan
luottosolisteja vuosien ta-
kaa. He esittävät säveltä-
jän retrospektiivisen laulu-
koosteen, joka sisältää mu-
sikaalia, suomalaista chan-
sonia, hersyvää huumoria
ja koskettavaa säveldrama-
tiikkaa. Illan aikana seik-
kaillaan muun muassa Pe-
ter Panin, Lady Dayn, Ma-
xin & Moritzin ja Kallion
kimalluksen tarttuvissa tun-
nelmissa. Jotain uuttakin on
luvassa.

Blue songs and Ballads
on konsertin nimenä maa-
liskuussa, jolloin Linkolan
vieraaksi saapuu Johanna
Försti.

Försti on tullut tutuksi
muun muassa Tanssii täh-
tien kanssa tv-ohjelmasta.
Unohtumattomat ja mie-
leen jäävät tulkinnat eri mu-
siikkityyleistä ovat usein

vaikuttavampia kuin moni
evergreenien originaalilevy-
tys. Förstin monipuolisuus
tulee esiin Jukka Linkolan
monimuotoisissa laulusä-
vellyksissä. Rytminen iske-
vyys yhdistettynä lyyriseen
herkkyyteen on vastaan pa-
nematon yhdistelmä.

Linkolan juhlien viimeises-
sä konsertissa on luvassa
svengiä ja supliikkia, haus-
kanpitoa parhaasta päästä.

Toukokuisessa konsertis-
sa lavalle nousee Ulla Ta-
paninen & Nasevat Kurtut,
joka on virtuoottinen nais-
kvintetti. Sen solistina esiin-
tyy ilmiö nimeltä Ulla Tapa-
ninen. Nämä daamit ovat
hurmanneet räväkän hem-
peällä naisenergiallaan ylei-
söjä loppuunmyydyissä esi-
tyksissään kaikkialla Suo-
messa. Ja nyt siis isäntänä
sanailee Jukka Linkola.

TL

Jukka Linkolaa juhlitaan
neljällä konsertilla
Tapaninvainiolainen taiteilijaprofessori Jukka Linkola
viettää 60-vuotisjuhliaan ystäviensä kanssa Malmitalossa
konserttisarjan merkeissä.

Jukka Perko &
Jukka Linkola

ke 21.1. klo 19 ”The Snow
Queen” –duokonsertti

Malmitalossa. Liput 15 e.

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

Sekä Ylä- että Ala-Malmin torilla
käy sellainen autoralli, että ellei sitä
saada lopetettua, olisi parasta tehdä
torille katu autoja varten.

Tällä hetkellä jalankulkijat ovat to-
della turvattomia pujotellessaan taksi-
en, jakeluautojen ja henkilöautojen se-
assa. Sekä Malminkaaren että Kaup-
patien puolella olisi tilaa hoitaa koko
taksi-ja jakeluliikenne, henkilöautot
joutaisivat parkkitaloihin.

Torilla ei pitäisi sallia muita kuin
ambulanssit, paloautot tms. Laskin
jonkin aika sitten, että Ala-Malmin
torilla oli samaan aikaan yli 10 autoa:
pari taksia, pari jakeluautoa ja loput
henkilöautoja. Jos Malmitalon ovelle
pitää päästä autolla, sinne pitää tehdä
tie, koska tämänhetkinen tilanne, että
sekä Postin että Malmintalon välinen
tila muodostaa 5–10 auton parkkipai-
kan, on kestämätön.

Virastotalon taksiliikenne pitäisi oh-
jata kadun puoleiselle ovelle, ja tehdä
taksille pysähtymispaikka vaikkapa
jalkakäytävää kaventamalla. Tehkää
torit ihmisille ja kadut autoille!

Nimimerkki Ääni Sundikselta

Torit oikeaan käyttöön

Petteri Punakuonon punane-
nä auton maskissa ja sarvet
sivupeilien varsissa herättivät
hilpeyttä ”jouluauton” kohdan-

neissa. Ei turhan tiukkapipoista
autoilua!

JL

Poroauto Malmilla

Arzu Caydam-Lehtonen
aloitti Puistolan Demarien
puheenjohtajana vuonna 2011.
Hänet valittiin yksimielisesti jat-
kamaan kahdeksi seuraavaksi
vuodeksi kun puolueosaston
syyskokous valitsi sääntömuu-
toksista kaksivuotisen kauden.
Varapuheenjohtajaksi valittiin
Kari Timonen. Muina johtokun-
nan jäseninä jatkaa edelleen
samat kuin tähän asti sekä saim-
me uuden varajäsenen.

Tulevan kevään 2015 edus-
kuntavaaleihin Puistolasta on
pitkästä aikaa oma ehdokas, Si-
nikka Vepsä. Puolueosastomme

valmistautuu tukemaan Sinikka
Vepsää, joka on puolueosastom-
me jäsen. Sinikka Vepsä työs-
kentelee Malmilla palvelutalossa
muistisairaiden osastolla osas-
tonhoitajana. Puistolassa hän
on asunut jo vuodesta 1992 al-
kaen. Terveydenhoitaja Sinikka
Vepsä tuntee vankan kokemuk-
sen pohjalta sosiaali- ja terveys-
palveluiden kentän, jonka uudis-
tamisen voidaan odottaa nouse-
van yhdeksi vaalien tärkeimmis-
tä kysymyksistä.

Vuonna 2016 toukokuussa
Puistolan Demarit täyttää 85
vuotta, jolloin juhlistamme osas-
tomme syntymäpäiviä ja visio-
namme on saada jatkettua histo-
riikkiamme vuodesta 1981.

Arzu Caydam-Lehtonen,
Puistolan Demarit pj.

Puistolan
Demareille sama
puheenjohtaja

Jukka Perko juhlii ensimmäisenä kuusikymppisen Jukka Linkolan kanssa.

TANJA AHOLA

Elias antoi potkukelkkansa
Rekolan Vaarille, joka on 85
vuotta vanha.

Vaari iloitsi lumesta ja valos-
ta - potkuri turvaisi nyt hänen
kauppareissunsa.

Vaan eipä ollut ilo niin pit-

käikäinen kuin Vaarin ikä - se ei
kestänyt yhtä kaupassa käyntiä.

Potkuri vietiin Arvin kaupan
pihasta aatonaattona Tapani-
lassa.

Sinä, ryökäle, palautathan
Vaarin punaisen potkurin, van-
han miehen menopelin, takaisin
Arvin kaupalle tai nuuttipukki
on hyvin, hyvin vihainen.

Harmistunut lähimmäinen

Jouluryökäle
liikkeellä!

L



JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella.
Kokoontuminen aina ti
klo 11–13. Tule tutustu-
maan toimintaamme, tar-
joamme tuliaiskahvit.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.

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 osal-
listuminen ilmaista, tar-
joilu 1,5 e /perhe.
Korret Kekoon
Toimintapäivät paril-
listen viikkojen
su klo 10–15,
Malmin nuoriso-
talo, Malminraitti
3. Tule tutustu-
maan, teemme
yhdessä tuot-
teita myyjäisiin.
Lisät. 0400 447
022 tai www.korret-
kekoon.nettisivu.org.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–
12. Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaadi-
taan. Ompelu/vapaaeh-
toistoiminta klo 9–11.30.
Neulekahvila to klo 9.30–12.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin

Nuorisotalolla, Malminraitti
3. Parillisten viikkojen su
alk. 11.1. klo 13 –14. Sopii
myös vasta-alkajille ja kun-
toliikunnaksi. Vetäjä Riitta
Heleste p. 040 7207 262.
Järj. Korret Kekoon ry p.
0400 447 022 (vapaaehtoi-
nen maksu yhdistykselle).
Vuoden luontokuva 2013
Valokuvakilpailussa pal-
kittuja upeita luontoku-
via on ihailtavana näytte-
lynä Malmitalon aulassa.
Ma–pe 9–20, la 9–16.
Vapaa pääsy. Järj. Suomen
Luonnonvalokuvaajat SLV
ry ja Helsingin kulttuu-
rikeskus. Malmitalo, ke
10.12. – ma 5.1.2015.
Tuopin jäljillä – Tapio
Rautavaara 100 vuotta
Tänä vuonna tulee Tapio
Rautavaaran syntymästä
kuluneeksi sata vuotta. Leo
Silolahden ja Jani Uhleniuksen
yhtyeen toteuttamassa
musiikkiohjelmassa kuullaan
Rautavaaran aikoinaan esittä-
miä lauluja kuten Isoisän olki-
hattu, Päivänsäde ja mennin-
käinen ja Ontuva Eriksson.
Esitys on samalla myös
Leo Silolahden juhlakon-
sertti. Liput 12/5 e. Malmitalo
pe 9.1. klo 15 ja 19.
Rintamaveteraanit Malmilla
jatkavat perinteisiä turinoitaan
Syystien vanhustenkeskuksella,

Takaniitynkuja 3, 5.1. kello 14.
SPR:n P-Hgin ystäväkerho
kokoontuu joka kuun 1. ke-
ilta klo 18 Malmin toiminta-
keskuksessa. Seur. tapaami-
nen 7.1. Tulkaa kaikki van-
hat ja uudet ystävätoiminnasta

kiinnostuneet!
Vauvojen loruhetki
Iloista loruttelua pienille
Heppuli-Keppuleille vanhem-
pineen! Ota mukaan hyvää
tuulta, pehmoinen alusta ja
kevyt huivi. Pe 9.1. ja 23.1.
klo 10.30, Malmin kirjasto.
Tapsan patikka
Ala-Malmilla, lenkille lähde-
tään Malmitalon aulasta to
9.1. kello 16.30, järjeste-
lyistä vastaa Tapio Ojanen.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.

PUKINMÄKI
BailatinoKids keväällä 2015
Lasten tanssilliset liikuntalei-
kit (tytöt+pojat) alk. pe 16.1.
Pukinmäkitalon peilisalissa,
Kenttäkuja 12. 3-4v klo 17.00–
17.40 ja 5-6v klo 17.40–
18.20. Kevään hinta 45e. Ilm.
ja lisätied. kirsi.mattsson@eli-
sanet.fi tai p. 040 5932165.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
BailatinoFitness
keväällä 2015
Naisten tanssilliset lihaskun-
totunnit pe 16.1. alkaen klo
18.30–19.30 Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Kevään hinta 60e. Ilm. ja lisä-
tied. ritva.tuomisto@outlook.
com tai p. 050 5814118.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,

Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
toinen ti parittomilla viikoilla
klo 14–15. Rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhu-
mista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.
Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar.
09 310 85072 tai kirjas-
tossa. Aina parittoman viikon
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule
ja kysy-opastus, johon ei tar-
vitse ilmoittautua ennakkoon.
Jouluseimi
Pukinmäen srk-kodin perintei-
nen seimi esillä Pukinmäen kir-
jastossa aina loppiaiseen asti.

SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa
joulutauolla. Lämmin kiitos kai-
kille. Tavataan 13.1.2015 klo

11. Hyvää Joulua ja Vuotta
2015! Tuvan emännät

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ry
vuoden 2015 kevät-
kausi käynnistyy tiistai-
kerholla 13.1. klo 11.30.
Tapahtumista lisää: tapa-
nilan.elakkeensaajat.fi.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa osoitteessa
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy
Facebookista ”MLL Puistola”
ja nettisivuilta puistola.mll.fi.

VIIKKI
Hedelmäinen tervehdys
postikortilla
Eeva Patjas on koonnut
Gardenian vitriiniin näyt-
telyn postikorteista, joi-
den kuva-aiheina ovat hedel-
mät. Vanhimmat näyttelyn

hedelmätuotteista ovat jo 100
vuotta sitten ilmestyneet ja
uusimmat kuluvalta vuodelta
2014. Näyttelyyn on vapaa
pääsy. Avoinna 1.2. asti ma–
to klo 10–18, pe klo 10–14 ja
la-su klo 10–17. Koetilantie 1.
Ei pöllömpiä kuvia
Tuusulan valokuvaajat ry:n
valokuvanäyttely 6.12.–15.1.
Avoinna ma–to klo 10–18, pe
klo 10–14 ja la–su klo 10–17.
Joulu- ja tammikuussa poikke-
avia aikatauluja, ks. www.gar-
denia-helsinki.fi. Näyttelyyn on
vapaa pääsy. Koetilantie 1.
Karppien ruokintaa
Gardenian trooppisessa
puutarhassa elää karp-
peja kahdessa kala-altaassa.
Koululaisten joululoman aikana
lapset pääsevät osallistu-
maan karppien ja kilpikonnien
Kaarinan ja Keijon ruokintaan.
Mukaan pääsee puutarhan
sisäänpääsymaksun hinnalla.
Ma 5.1. klo 13, Koetilantie 1.

10 Menot

r

kus

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

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

OSOITE:
janina.issakainen@

lahitieto.fi

Viherpeukaloita kutittaa jo
Puistolan kirjaston ja Puistolan Omakoti-yhdistyksen

Puutarhakerhon kevään ensimmäinen kokoontuminen
pidetään maanantaina 12.1. klo 18. Keskustelun
aiheena on siementen kylvö sekä taimikasvatus.

Kaikille avoin Puutarhakerho kokoontuu joka kuukauden 2. maanantai Puistolan kirjastolla.
Keskustelua ohjaa ja kysymyksiin vastaa vertaistukihenkisesti Pirjo Isotupa, joka on puutarhanhoidon

harrastaja ja biologi (FM) Puistolan Omakoti-yhdistyksestä. Kahvi- ja teetarjoilu.

Ylä-Malmin torin vesi-
postista saa puhdasta vettä.
Asia selvisi Helsingin kau-
pungin ympäristökeskuksen
projektissa, jossa otettiin
laboratorionäytteitä Helsin-
gin torien ja kaupungin
tapahtuma-alueiden kiin-
teistä tai väliaikaisiksi
rakennetuista vesipisteistä.

Näytteitä otettiin kaikki-
aan 37 vesipisteestä, joista
14 otettiin seitsemältä eri to-
rilta ja 23 kolmestatoista eri
ulkoilmatapahtumasta. Vet-
tä käytettiin ruoanlaitossa
ja yleisön juomavetenä.

Koillis-Helsingistä mu-
kana oli Ylä-Malmin tori.

Muut torit olivat Kauppa-
tori, Hietalahdentori, Ha-
kaniemen tori, Töölönto-
ri, Fredrikintori ja Tallin-
nanaukio. Kaikkien torien
vesi osoittautui hyväksi.

Vesinäytteistä kolme oli
pilaantunut koliformisten
bakteerien vuoksi. Yhdes-
sä pisteessä oli kolien lisäk-
si enterokokkeja. Kyseinen
vesipiste sijaitsi elintarvike-
toimijoiden vessojen vieres-
sä, jossa tutkijat havaitsivat
myös muutaman lokin ros-
ka-astioiden luona.

Pilaantuneet vedet löytyi-
vät yleisötapahtumien yhte-
yteen rakennetuista vesipis-

teistä Rautatientorilta, Kan-
salaistorilta ja Suvilahdesta.

Tapahtumapaikoilla näyt-
teet otettiin ennen yleisön si-
sälle pääsyä, joten on mah-
dollista, että hanat olivat
voineet likaantua asennuk-
sen yhteydessä tai elintarvi-
ketoimijoiden käytössä.

Talousveden mikrobiolo-
ginen laatu tapahtumissa ja
ulkomyynnissä Helsingis-
sä 2014 –projektin tekivät
Maija Greis ja Elina Pahka-
la kesällä 2014. Tutkimusai-
kana HSY:n veden laatu oli
hyvä.

Pirjo Pihlajamaa

Torin vesipostista kelpaa juoda
Malmi

JANINA ISSAKAINEN

Kaupunginhallituksen
varajäseneksi valittu suuta-
rilalainen Hannu Tuominen
(vihr.) ei ole valtuutettu, kuten
kertoi Koillis-Helsingin Lähi-
tieto 27.12.2014. Tuominen
on sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan jäsen.

Korjaus

Syystien palvelukeskuk-
sessa on toiminut kolme va-
paaehtoista atk-tutoria opas-
taen senioreita tietokoneiden
saloihin.
Ensi viikosta lähtien opas-

tukseen voi mennä ilman
ajanvarausta. Tutorit ovat pai-
kalla 8.1. kello 11.15–14.

TL

Tutorit
opastavat
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

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

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!eeluun!

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Tigiltä ihania tuotepaketteja!
Lahjakortteja rakkaille

Hyvää uuttavuotta toivottaa zoisin väki
Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli ja Alex

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama (suuhygienistit)

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

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

Inhimillistä
isännöintiä

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2014–15

WI31KW22

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

Helsinki

Puh. 09 345 3350

HYVINVOINTI

Remontti.ismo
040 568 5998

Onko kotona pieni
asia rempallaan...

Fiksataan se kuntoon.

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntipäällikkö

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

lahitieto.fi

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

Puh. 09-385 5297
Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

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

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

Lähitieto
ei lisää

tuskaa :D

LÄHETÄ
VINKKEJÄ
Koillis-Helsingin
tapahtumista
Lähimenoihin.

Katso tarkemmat tiedot sivu 10.

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä

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

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-osteopatia



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

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

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
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Hobitti

Bilbo Reppulin ja kääpiöiden retkikunnan seikkailut päättävä kolmas osa,
jossa pelissä on koko Keski-Maan tulevaisuus. 144 min, K12.

Pe 9.1. ja la 10.1. klo 18, alk. 7 €

Hauskat ja teemalliset lauluillat
jatkuvat – tule mukaan!
Ti 13.1. klo 17.30, vapaa pääsy

lli t l l ill tH k t j t

Yhteislaulua

jäljillä

3D

Viiden armeijan taistelu

Sarastus
Improvisoituja äänimaisemia.
Kristiina Olanto – laulu, Jorma Tapio
– saksofonit, huilut, bassoklarinetti ja
Harri Taittonen – piano, urut.
Ti 20.1. klo 19, alk. 8 €

Kino Helios:

Artie Shaw'n läpimurto-orkesterin
ohjelmistoa. Laulusolistina Annimaria
Rinne. Ke 14.1. klo 19, alk. 20 €,
yhtyeen kevätkauden kaikki viisi
konserttia yhteishintaan 90 €.

Shhaw''n lläpimurto orkesterin

Over the RainbowOOOOver tthhe Ra
Swing

aiinbbowe RRa
g Big BandSwiiingg BBiig

Helsinki
SSS
HHHGreat

The

Leo Silolahden ja Jani Uhleniuksen
yhtyeen konsertissa kuullaan
”Tapsan” lauluja.
Pe 9.1. klo 15 ja 19, alk. 12/5 €

Mikä-mikä-hirviön arvoitusMMMiiiiikkkkkkäääää-mmiiiikkkkäää-hhhiirviiön arvoit
Helinä-keiju

Kino Helios:

Uusi Disney-elokuva kertoo söpöistä
keijuista ja oudosta, hassusta hirviöstä.
76 min, K7/4. Puhuttu suomeksi.
La 10.1. klo 14 ja ke 14.1. klo 18, alk. 6 €

ja

Tapio Rautavaara 100 vuotta

jj
araTTapio Rautavaaaraaa

Tuopin

kkkkeiiiiijjjjjju
3D

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

–Sen takana on rikas sheik-
ki nimeltään Saoud Al-
Thani. Sain näyttelyyn kol-
me kuvaani. Palkintoa en
saanut, mutta minulle riit-
tää pelkkä näyttelyssä ole-
minen, Valkeapää iloitsee.

Kuvien valitseminen Itä-
vallassa järjestettyyn näytte-
lyyn oli helppoa, sillä mate-
riaalia on paljon.

– Pääsääntöisesti lähe-
tin omista lapsistani otettu-
ja valokuvia. Ne on otettu
silloin, kun heidät oli vielä
helppo saada kuvaussessi-
oihini mannekiineiksi, Val-
keapää nauraa.

Mukana on myös yksi
luontokuva, joka on otettu
Siltamäen Ankkalammelta.

Tämä oli jo toinen kerta,
kun Valkeapää sai kuviaan
esille Itävallassa asti. Viime
huhtikuussa hänen kuvan-
sa edustivat Suutarilaa Trie-
renberg Super Circuit –näyt-
telyssä, jonka järjestäjiä on
mukana sheikinkin valoku-
vatapahtumassa.

–Minulla on laaja valoku-
vasarja valmiina, jonka ni-

mi on yksinkertaisesti pojat.
Siinä olisi näyttelykuvat val-
miina, kun joku haluaisi ne
ottaa galleriaansa, valoku-
vaaja paljastaa.

Seuraava kotimaan näyt-
tely on jo suunnitteilla ja se
tulee mahdollisesti Suuta-
rinkotiin. Valkeapää kirjoit-
taa myös runoja, ja ajatuk-
sena onkin koota valoku-
va-runonäyttely, jossa työt
muodostavat polun, jota
kulkea.

–Koskaan ei voi tietää mi-

tä runopolun mutkan taka-
na on, niin on myös elämäs-
sä.

Valkeapää aikoo viedä
näyttelyyn vieraskirjan, jon-
ne katsojatkin voivat kir-
joittaa runoja tai tarinoita.
Jos tekstejä syntyy, pääsevät
ne mukaan näyttelyyn.

– Liitän tekstit runopol-
kuuni, sitä mukaan kun nii-
tä mahdollisesti tulee. Näin
myös lukija pääsee osallistu-
maan näyttelyyn.

Pirjo Pihlajamaa

LEENA VALKEAPÄÄ

Valkeapään
kuvat pääsivät
sheikin näyttelyyn
Suutarilalaisen valokuvaaja Leena Valkeapään kolme
valokuvaa on otettu mukaan suureen maailmanlaajuiseen
valokuvauskilpailun näyttelyyn nimeltä The Al-Thani
Award.

Sheikki Saoud Al-Thani on maailmalla tunnettu taiteenkerääjä. Sheikin näyttelyyn
valikoituivat Leena Valkeapään kuvat Heijastus, Ohut jää ja Mikael.

Alppikylässä on Rinnekoti-
Säätiön rakennuttama RK-Asun-
not Hevosmies, jossa asuu jouk-
ko nuoria, lievästi kehitysvam-
maisia aikuisia täynnä elämää ja
iloa.
Ympäristön ennakkoluulot ja

asenteet ovat kolhineet Hevos-
miehen asukkaiden itseluotta-
musta ja haaveiden toteutumista.
Keväällä 2014 talon henkilö-

kunta alkoi tehdä yhdessä asuk-
kaiden kanssa Kaunis minä –
projektia, jossa toteutettiin va-
lokuvaamisen keinoin jokaisen
ihmisen haavetta olla ihan tavalli-
nen, kaunis ja normaali.
Projektissa asukkaille avautui

väylä korjata rikkinäisen lapsuu-
den, heikon itsetunnon ja kes-
keneräinen minäkuvan aiheutta-
mia kolhuja.
Asukkaat saivat leikkiä kame-

ralla ja antaa kuvan puhua. He
oppivat näkemään itsensä prin-
sessana, morsiamena, omana it-
senään, niin kauniina kuin arvok-
kaanakin – juuri sellaisena kuin
ovat.
Valokuvaamisesta voimaantu-

neenaHevosmiehen asukkaat ja
henkilökunta halusivat jakaa ri-
pauksen kokemastaan hienosta
prosessista kaikkien kanssa.

Pirjo Pihlajamaa

Jokaisella on kaunis minä

Kaunis Minä-valokuvanäyttely
23.1.-14.2.2015 Malmitalo

ark. ma–pe 9–20 ja la 9–16,
vapaa pääsy. Järj. Rinnekoti-

Säätiö, RK-Asunnot Hevosmies
ja Helsingin kulttuurikeskus.

Myös tämä herkkä
valokuva on

esillä näyttelyssä,
joka avautuu

reilun kahden
viikon päästä
Malmitalolla.



JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella.
Kokoontuminen aina ti
klo 11–13. Tule tutustu-
maan toimintaamme, tar-
joamme tuliaiskahvit.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajan-
kohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.

MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma klo
9.30–11.30 Perhekahvilaan
osallistuminen ilmaista, tar-
joilu 1,5 e /perhe.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten viik-
kojen su klo 10–15, Malmin
nuorisotalo, Malminraitti 3.
Tule tutustumaan, teemme
yhdessä tuotteita myyjäisiin.
Lisät. 0400 447 022 tai www.
korretkekoon.nettisivu.org.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–
12. Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaadi-
taan. Ompelu/vapaaeh-
toistoiminta klo 9–11.30.
Neulekahvila to klo 9.30–12.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti
3. Parillisten viikkojen su
alk. 11.1. klo 13 –14. Sopii
myös vasta-alkajille ja kun-
toliikunnaksi. Vetäjä Riitta
Heleste p. 040 7207 262.
Järj. Korret Kekoon ry p.
0400 447 022 (vapaaehtoi-
nen maksu yhdistykselle).
Tuopin jäljillä – Tapio

Rautavaara 100 vuotta
Tänä vuonna tulee Tapio
Rautavaaran syntymästä
kuluneeksi sata vuotta. Leo
Silolahden ja Jani Uhleniuksen
yhtyeen toteuttamassa
musiikkiohjelmassa kuullaan
Rautavaaran aikoinaan esittä-
miä lauluja kuten Isoisän olki-
hattu, Päivänsäde ja mennin-
käinen ja Ontuva Eriksson.
Esitys on samalla myös
Leo Silolahden juhlakon-
sertti. Liput 12/5 e. Malmitalo
pe 9.1. klo 15 ja 19.
Yhteislaulua
Lauletaan yhdessä Jukka
Okkosen ja Pauli Kainulaisen
kanssa. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 13.1. klo 17.30
The Great Helsinki Swing
Big Band: Over the Rainbow
– Artie Shaw vol 3
Bändi esittää Artie Shaw’n
läpimurto-orkesterin vuosien
1937–39 ohjelmistoa. Illan
kapellimestarina ja solistina
Martti Peippo. Laulusolistina
Annimaria Rinne. Liput 20 e.
Malmitalo, ke 14.1. klo 19.
SPR:n P-Hgin ystäväkerho
kokoontuu joka kuun 1. ke-
ilta klo 18 Malmin toiminta-
keskuksessa. Seur. tapaami-
nen 7.1. Tulkaa kaikki van-
hat ja uudet ystävätoimin-
nasta kiinnostuneet!
Parkinsonintautia sairastavat
vanhat ja uudet sekä kumpanit
kutsutaan kerhoiltaan ti 13.1.
klo 17 Malmin kirkon Markus-
kokoustilaan. Keskustellaan
vuoden 2015 ohjelmasta
ja kumppanin asemasta
Parkinson-potilaan rinnalla.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskuste-
luryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA
Tietotekniikan
opastusta
Enter ry opastaa
senioreita Puistolan
kirjastolla vertais-
tukihenkisesti tie-
toteknisissä ongel-
missa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kir-
jastolta p. 09 310 85076.

Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen 13.1.
Puistolan kirkolla Tenavatie
4. Ensin jumppa 13 -13.45,
sitten muistiliitosta Jari
Jokiluhta kertoo miten
muisti huononee miten se
näkyy käyttäytymisessä.
Puutarhakerho
Puistolan kirjaston ja Puistolan
Omakoti-yhdistyksen
Puutarhakerho kokoontuu jäl-
leen 12.1. klo 18 Puistolan kir-
jastolla, Nurkkatie 2. Aiheena
siementen kylvö ja taimi-
kasvatus. Kahvi- ja tee-
tarjoilu. Vapaa pääsy.
Puistolan Martat
Martta-ilta jäsenille to 8.1. klo
18, Marttalassa, Puistolantori
5. Kahviraha 2 euroa.

PUKINMÄKI
BailatinoKids keväällä 2015
Lasten tanssilliset liikuntalei-
kit (tytöt+pojat) alk. pe 16.1.
Pukinmäkitalon peilisalissa,
Kenttäkuja 12. 3-4v klo 17.00–
17.40 ja 5-6v klo 17.40–
18.20. Kevään hinta 45e. Ilm.
ja lisätied. kirsi.mattsson@eli-
sanet.fi tai p. 040 5932165.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
BailatinoFitness
keväällä 2015
Naisten tanssilliset lihaskun-
totunnit pe 16.1. alkaen klo
18.30–19.30 Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Kevään hinta 60e. Ilm. ja lisä-
tied. ritva.tuomisto@outlook.
com tai p. 050 5814118.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.

Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
toinen ti parittomilla viikoilla
klo 14–15. Rento keskus-
teluryhmä, jossa voit harjoi-
tella suomen kielen puhu-
mista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.
Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar.
09 310 85072 tai kirjas-
tossa. Aina parittoman viikon
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule
ja kysy-opastus, johon ei tar-
vitse ilmoittautua ennakkoon.

SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa
joulutauolla. Lämmin kiitos kai-
kille. Tavataan 13.1.2015 klo
11. Hyvää Joulua ja Vuotta
2015! Tuvan emännät
Siltamäen Nuorisoseura ry
Kevätkausi käynnistyy vii-
kolla 3. Ohjelma www.silta-
maennuorisoseura.fi tai tied.
p. 050 566 6174. Uusia har-
rasteita, mm. street-dance,
kehonhuoltojumppa, paritans-
sikurssi, aikuinen+lapsi-tanssi.
Teatteriretki Turkuun esitykseen
Kvartetti 28.2. Var. sinikka.
putkonen@siltamaennuoriso-
seura.fi. Lukupiiri Suutarilan
kirjastolla ke 14.1. Lindgren:
Kuolema ehtoolehdossa ja
Ehtoolehdon pakolaiset (jälkim-
mäistä voi olla vaikea saada,
mutta sen voi lukea myöhem-
min). Tule mukaan, vaikka ei
olisi kirjoja lukenutkaan mutta
lukeminen sinällään on yksi
kiinnostuksen kohteistasi.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ry
vuoden 2015 kevät-
kausi käynnistyy tiistai-
kerholla 13.1. klo 11.30.
Tapahtumista lisää: tapa-
nilan.elakkeensaajat.fi.

TAPULIKAUPUN-
KI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhe-
kahvila kokoontuu ti klo
10–12 Tapulin leikki-
puistossa osoitteessa
Moisiontie 18. Ohjelma
löytyy Facebookista

”MLL Puistola” ja net-
tisivuilta puistola.mll.fi.

Tapulin eläkeläiset
Ma 12.1.

14 Menot

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

HYVINVOINTI

Sanaristikko nro 1/2015
oikea ratkaisu

Hoitava jalkaterapia!

Yksilölliset Orthopodo
-tukipohjalliset

!

Akupunktio!

Lymfaterapia!

Hieronta!

(09) 3511100
www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

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

Uutta:
nettiajanvaraus!

!

!

T

Ikäihmiset tropiikkiin
Seniorit pääsevät
Viikin Gardenian
trooppisen puutarhan
opastetulle
kierrokselle
sisäänpääsymaksun
hinnalla torstaina
8.1. ja tiistaina
13.1. kello 13.
Opastetulla kierroksella tutustutaan
puutarhan kasveihin ja niiden
käyttöön. Kierrokselle pääsee mukaan
siis sisäänpääsymaksun hinnalla,
eläkeläisille hinta on 2,30 euroa.

nilan.

”
tis

Tapu
Ma 1

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

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

OSOITE:
janina.issakainen@

lahitieto.fi

Klo.10–12 riisipuuroa ja pul-
lakahvit hintaan 5e/jäsen.
Lähiöliikunnasta Tomi pitää toi-
mintatuokion. Kerhon yhtey-
dessä otetaan vastaan jäsen-
maksuja 16e/vuosi jäseneltä.

VIIKKI
Hedelmäinen tervehdys
postikortilla
Eeva Patjas on koonnut
Gardenian vitriiniin näyt-
telyn postikorteista, joiden
kuva-aiheina ovat hedelmät.
Vanhimmat näyttelyn hedel-
mätuotteista ovat jo 100
vuotta sitten ilmestyneet ja

uusimmat kuluvalta vuodelta
2014. Näyttelyyn on vapaa
pääsy. Avoinna 1.2. asti ma–
to klo 10–18, pe klo 10–14 ja
la-su klo 10–17. Koetilantie 1.
Ei pöllömpiä kuvia
Tuusulan valokuvaajat ry:n
valokuvanäyttely 6.12.–15.1.
Avoinna ma–to klo 10–18, pe
klo 10–14 ja la–su klo 10–17.
Joulu- ja tammikuussa poikke-
avia aikatauluja, ks. www.gar-
denia-helsinki.fi. Näyttelyyn on
vapaa pääsy. Koetilantie 1.
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

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

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!eeluun!

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Tigiltä ihania tuotepaketteja!
Lahjakortteja rakkaille

Hyvää uuttavuotta toivottaa zoisin väki
Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli ja Alex

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama (suuhygienistit)

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

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

Inhimillistä
isännöintiä

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2014–15

WI31KW22

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

Helsinki

Puh. 09 345 3350

Remontti.ismo
040 568 5998

Onko kotona pieni
asia rempallaan...

Fiksataan se kuntoon.

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113ä i 6

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.

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

Puh:093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
S

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

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Ilmoituksiin
liittyvissä asioissa

ota yhteyttä
myyntipäällikkö

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

lahitieto.fi

Lähitieto.
Siitä

ihmiset
tykkää!

Lätkässä
Lähitietoon

K A M PA A M O

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

MA-PE 9.00–17-00
LA suljettu

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

MA-PE 9.00–17.00
TO suljettu
LA 8.00–13.00

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

Permanentti alkaen 55 e
Parturileikkaukset 18 e

Leikkaus + huuhtelu 20 e

Kotikampaamo
Rea Stellberg, p. 09 385 4582

Kotinummentie 10 A

TARJOUKSET 12.1.-13.2.

MAM
TTO
LLA

KA
0070

Kiitos menneestä

vuodesta 2014!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

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

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus




