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henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

“ Psykoterapiasta

tukea alentuneen
opiskelu- tai
työkyvyn
vahvistamiseen
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ü

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

*

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

Tarjous voimassa 29.12 - 10.1.

Malmin kauppatie 8 b 00700 Helsinki
www.vastaamo.fi tuki@vastaamo.fi 044 4141 000
 Verkkoajanvaraus  Ilman lähetteitä  Ei jonotusta
 Yli 60 psykoterapeuttia  Hinnat 70-85 € / 45 min  Kela-tuki
 Maksutonta tietoa, neuvontaa ja verkkotestejä

[A]

MELLUNKYLÄ OK-TONTTI

MELLUNKYLÄ TONTTI

Tasainen tontti 445 m². Rak.oik.
124 m², 1 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 120.000 €
Kultakummuntie 5

Tasainen tontti 991 m². Rak.oik.
248 m², 1-2 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 230.000 €
Kultakummuntie 5

MALMI OK-TONTTI

VARTIOHARJU TONTTI

Tasainen omakotitalotontti 450 m²,
rakennusoikeus 113 m², lisäksi
20 m² / autokatos / asunto. Saa
rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 130.000 € Kylänraitti 3

Tasainen tontti 1667 m², rak.oik.
333 m² (416 m²). Saa rakentaa
enintään 5 asuntoa. Tontilla
purettava asuinrakennus.
Hp. 420.000 € Riskutie 32

SUUTARILA PIENTALOTONTIT

LAAJASALO RT-TONTTI

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

Kovapohjainen tontti 1305 m².
Rakennusoikeus yhteensä 522 m².
Asuntojen lkm ei rajattu. Tontilla
purettava liikerakennus.
Hp. 620.000 € Humalniementie 12

VARTIOHARJU TONTTI

JOLLAS ASUNTOTONTTI

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

Kovapohjainen tontti venesataman
tuntumassa 1893 m². Mahdollisuus
rakentaa 2 paritaloa. Rakennusoikeus yhteensä 473 m². Tontilla
vanha omakotitalo. Hp. 780.000 €

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

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

ILOLA

ITÄ-HAKKILA

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

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

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme
www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

MYYDÄÄN TONTTEJA

TIKKURILA

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

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Uusvuosi ja uudet tuulet!
Kutsu meidät maksuttomalle kotikäynnille.
Heikinlaakso okt 243m²
6h+k+kph+khh+s+uima-allasosasto+autotalli.
Hyvällä alueella ja isolla, suojaisella tontilla
(1362m²) oleva As Oy muotoinen okt.
Mh 579 500€. Kirsitie 25.
Tomi Suvinen 044 3355135
1130386
Tapaninkylä pt 95 m2/184m2
4h,k,s+alakerta,at. Ihastuttava hyväkuntoinen
paritalokoti. Tilava keittiö ja oleskelutilat.
Rv. 2002. Varainsiirtovero 2 %. Mh. 450.000€.
Kottaraistie 6aB.
Kristiina Kellander-Sinisalo 045 847 2272
Puistola Rt 112,5m2
4h+k+saunaosasto+eril.wc+autotalli.
Hyväkuntoinen, yksitasoinen rivitaloasunto
rauhallisella alueella Helsingin Puistolassa.
Mh. 359.000€. Ylerminkuja 4.
Tomi Suvinen/044-3355135

Pihlajamäki kt 80 m2
Hissitalo! Mainio pohjaratkaisu. Koulut, ulkoilualueet ja Pukinmäen juna-asemakin lähellä, onko tämä
uusi kotisi? Vmh 169.000€
Vuolukiventie 8.
Kristiina Diomin p.0400-201 4444.
1142902
Malmi kt 70 m²
3h+k+p. Hyvä sijainti lähellä palveluita ja hyviä
liikenneyhteyksiä. Taloyhtiöllä oma tontti ja oma talonmies. Mh 196.902€ Vh 198.000€. Suvikuja 2.
Kristiina Kellander-Sinisalo 045 847 2272
Malmi kt 44 m2
Mainio sijainti! Kaksiossa ikkunallinen retro keittokomero ja iso kylpyhuone. Talon suunnitellut arkkitehti Eliel Muoniovaara. Edulliset asumiskustannukset. Vmh 130.000€ Malmin Raitti 8-10.
Kristiina Diomin p.0400-201 4444.
1137999

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

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

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
0400 201 444

?
Timo Kuosmanen
0400 397 731

Hilla Rautjärvi
040 8308755

Oletko sinä
etsimämme
henkilö?

2  
Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Lempeät Energia&liike -tunnit ja
oivalluttavat kurssit käynnistyvät.
Varaa aika rentouttaviin ja
eheyttäviin hoitoihin.
Eheys-päivä la 17.1. klo 10–16:
hoidot, tunnit ja luennot 10 €/kpl.
Tilaa uutiskirjeemme www.eheys.fi.

Lisätiedot www.eheys.fi
Malmin raitti 17 b, 4.krs. (Hankkijan talo)

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

Koillis-Helsingin vahvuuksia

K

oillis-Helsinki on vuosikymmenet
ollut hyvin itsenäisesti toimeentuleva
osa kaupunkia. On oma sairaala,
hautausmaa, jopa lentokenttä. Palvelualan yrityksiä löytyy roppakaupalla, samoin
useampi jatko-opiskelupaikka. Vain harvan asian vuoksi joutuu lähtemään omilta kulmilta
kauemmas. Monikohan osaa arvostaa tätä
omavaraisuutta ja palvelujen läheisyyttä? Työpaikkoja on täältä kyllä lähtenyt pois varsin paljon, samoin kuin itse työvoimatoimisto, joka
tosin tunnetaankin nykyään nimellä TE-toimisto. Malmin työvoimatoimisto oli aikanaan
pilotti monessa asiassa ja toimi joustavasti asiakkaidensa eteen. He myös harrastivat sitä
samaa jalkautumista työnantajien luo, josta nyt
on muulla Suomessa kiitosta annettu. On sääli,
että se menetettiin.
Yhdessä tekemisen henki on aina ollut korkealla
koillisessa. Kaupunginosaseurat ovat varsin
vahvoja vaikuttajia ja tekevät paljon yhteistyötä
myös kaupungin virkamiesten kanssa pitäen
asukkaiden puolia muutoksissa. Yhteistyötä
tehdään kiitettävästi monilla tasoilla ja vähän
ehkä yllättävissäkin yhteyksissä. Esimerkkinä
vaikkapa pienyrittäjät, jotka suosittelevat asiakkailleen muita lähistön palveluyrityksiä. KoillisHelsingin yrittäjät puolestaan ajavat kaikkien

Koillis-Helsingissä asuu paljon
aktiivisia ja toimeliaita ihmisiä.
alueen yrittäjien etuja ja järjestävät alkuvuodesta kiinnostuneille yrittäjille infoillan yleiskaavasta ja sen vaikutuksista. Pihlajamäessä taas seurakuntalaiset ovat valmiita toimimaan yhdessä
seurakunnan työntekijöiden kanssa elävöittääkseen messujen musiikkia kaikkien iloksi ja eduksi. Kokeilu alkaa nyt tammikuussa.
Koillis-Helsingissä asuu paljon aktiivisia ja toimeliaita ihmisiä. On rohkeita yrittäjiä, pelottomia suunnannäyttäjiä ja vuosikausia politiikassa mukana olleita taitajia. Sen vuoksi on suorastaan ihmeellistä, kuinka vähän meillä on ollut
kansanedustajia ja niukasti päättäjiä kaupungin
koneistoissa. Alkuvuodesta kuitenkin kaupunginhallitus sai mukavaa vahvistusta täkäläisistä
osaajista ja tulevissa vaaleissakin tulee koillisesta olemaan useita hyviä ehdokkaita tarjolla.
Koillis-Helsinki pysyy vahvana, jos täällä osataan arvostaa paikallisuutta ja alueen omia
osaajia. Ei se ruoho ole vihreämpää kaupungin
keskustassa tai muissa suurpiireissä.

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 2/2015. • Keskiviikko 7.1.2015. • 3. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malminraitti 4.
PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi, puh. 044
9738 529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2014. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo
9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.
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HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTO

Hankesuunnitelmassa arkkitehdin luonnokset näyttävät tältä. Rakentamisen piti alkaa jo viime vuonna, mutta kilpailutuksen ja urakkahinnoista neuvottelemisten vuoksi
hanke on taas viivästynyt.

Viikkiin aletaan vihdoinkin
rakentaa nuorisotaloa
Yli kymmenen vuotta odotetun
Viikin nuorisotalon rakentaminen
on tarkoitus aloittaa tänä keväänä.
Yksikerroksinen rakennus nousee
torin reunaan Viikin kirkon viereen ja
on kooltaan 600 neliömetriä.

T

ällä hetkellä nuoret kokoontuvat väliaikaistiloissa Viikin
lähipalvelukeskuksessa. Tiloissa ei ole esimerkiksi salia, jossa harrastaa liikuntaa tai musiikkia.
Uudisrakennukseen tulee
monitoimisali, jossa voi liikunnan ja musiikin harrastamisen lisäksi muun muassa järjestää tapahtumia, kuten bändi-iltoja, teatteria ja
diskoja. Ryhmätoimintaa

varten rakennetaan helposti muuntautuvia pienryhmätiloja.
Uudisrakennuksen yleisötilat tulevat koostumaan
avoimesta aula- ja kahvilatilasta, josta käydään monitoimisaliin.
Talon rakentamiseen oli
varattu rahaa enintään 2,5
miljoonaa euroa. Kilpailutukseen osallistui vain kaksi
urakointiyritystä. Molempien tarjoukset ylittivät hankkeelle varatun summan.
Helsingin kaupungin kiin-

teistövirasto sai neuvoteltua
toista urakkahintaa alemmas noin 180 000 euron
verran, mutta hanke oli silti vielä 2,7 miljoonaa euron
arvoinen.
Uuden tarjoushinnan mukaan laskettuna hankkeen
enimmäishinnaksi tuli arvonlisäverottomana kaikkiaan 2 705 000 euroa.
Kiinteistölautakunta suostui ylitykseen. Nuorisolautakunta hyväksyi talon tulevat vuokrakustannukset,
jotka ovat noin 14 500 euroa per kuukausi. Niin Rapcon Oy –niminen rakennuttajakonsultti voitiin valita
nuorisotalon tekijäksi.
Projektinjohtajana Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen puolelta toimii Arto Manninen.

Viikin nuorisotalon tie on

ollut kuoppainen. Vuoden
2000 yleissuunnitelmassa
alueelle piti tulla kaksi nuorisotilaa. Toinen oli lastenja nuorten puisto Viikkari ja
toinen torin laitaan piirretty
palvelukeskus, johon piti
tulla sosiaali- ja terveysasema sekä nuorisotalo.
Lapsille ja nuorille tarkoitettu Viikkari valmistui vuonna 2003. Samana
vuonna sosiaali- ja terveystoimi vetäytyivät palvelukeskushankkeesta, joten
Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen piti alkaa
etsiä uutta ratkaisua.
Nuorisoasiainkeskus
päätti esittää nuorisotalon
toteuttamista omana hankkeenaan vuosien 2008–
2009 aikana. Nuorisolautakunta hyväksyi tarveselvityksen 1.2.2007, ja Viikkarin tiloista päätettiin luopua

uuden nuorisotalon valmistuttua.
Uudisrakennushanke kuitenkin lykkääntyi taas. Viikkarin tiloista luovuttiin silti kesällä 2009 ja nuorisotalo toiminta siirtyi syksyllä
2009 väliaikaisesti Latokartanon peruskoulun tiloihin. Koulu tarvitsi tilat itselleen, ja syksyllä 2011 Viikin alueella ei ollut omaa
nuorisotaloa. Marraskuussa saatiin toimisto- ja pienryhmäkäyttöön 71 neliömetrin kokoinen kivijalkatila. Huhtikuussa 2012 avattiin väliaikainen nuorisotalo
Viikin lähipalvelukeskukseen, entiseen Yliopiston apteekin 192 neliömetrin kokoisiin tiloihin.

Viikin nuoret turhautuivat
kaupungin ikuisiin lupauksiin omasta nuorisotalosta

ja vuonna 2011 syntyi
Nutan ritarit Viikin nuorisotalon puolesta –nuorisoliike, jonka aktiivit alkoivat
vaatia kaupungin päättäjiltä
toimia talon saamiseksi.
Nuoret saivat aikaan sen,
että vuoteen 2017 ajoitetun
talon rakentamista aikaistettiin kaupunginvaltuustossa vuosille 2014–2015 ja
talon avajaistavoitteeksi laitettiin vuoden 2015 loppu.
Kävijäpulaa talo ei tule
potemaan.
– Viikin alueella asuu
nyt noin 1 700 iältään
10–17-vuotiasta, ja määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana noin
800 nuorella, kertoo Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio.
Pirjo Pihlajamaa

Bussimyllerrys herättää asukkaiden tunteita. Sivu 4.
Kehrä kutsuu kentälle
Helka Ry:n paikallisen
kehittämisen toimintamallin Pohjois-Koillisen Kehrän
Lentokenttä-toimintaryhmä järjestää Malmin lentoasemalla tilaisuuden, jossa
pohditaan asukkaiden toiveita kentän suunnitelmien
suhteen. Paikalle on kutsuttu myös asiaan liittyvien lautakuntien jäseniä.
Kehrä kutsuu mukaan

keskustelemaan kaikkia
lentokentän ja sen luonnon
säilyttämisestä kiinnostuneita ja etenkin koillisia kaupunginosayhdistyksiä.
Tapaamisen ideana on
pohtia etenemistapoja, joilla paikallisten asukkaiden
enemmistön näkökulma tulisi kuulluksi ja ettei lentokenttää ympäröivine luontoineen muutettaisi pika-

Rakennuksille purkulupa
vauhdilla 25 000 asukkaan
ja suunnitellun uuden raideliikenteen risteysaseman
keskittymäksi ja siitä syntyviksi lieveilmiöiksi.
Tavoitteena on tarjota
myös onnistumisen tarinoita siitä, miten asukkaat ovat
voineet vaikuttaa. Kivinokan kohdalla asukkaat eivät
ole halunneet vaihtaa kallisarvoista virkistysaluettaan

kerrostalokortteleihin ja lisääntyneeseen liikenteeseen. Miten Kivinokka saatiin säilytettyä? Asiasta tulee tilaisuuteen alustamaan
Pauli Jokinen Kivinokkaliikkeestä.
Tilaisuus pidetään  keskiviikkona 14.1. klo 17 Malmin
lentoasemalla sijaitsevassa
ravintolassa.
Teija Loponen

Tapaninkylä
Takalantiellä on myönnet-

ty purkulupa kaksiasuntoisen
pientalon ja erillisen varastorakennelman purkamiselle.
Purkuluvan hakijan mukaan pientalo on valmistunut
vuonna 1957 ja sitä on laajennettu vuonna 1967. Hakijan mukaan rakennus on
huonokuntoinen.

Tontti kuuluu alueeseen,
jonka asemakaava on yli 13
vuotta
Vanha. Purkamisen johdosta on kuultu kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kaupunginmuseota, joilla ei ole ollut
huomautettavaa.
Naapureita on tiedotettu asiasta asettamalla tontille tiedote purkuhankkeesta
marraskuussa 2014.          TL
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HAVAINNEKUVA HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE

Varausmaksut poistuvat
Varausmaksut poistuivat Helsingin kirjastoista vuo-

den 2015 alusta.
Varaukset ovat nyt maksuttomia koko pääkaupunkiseudun alueella.
Myös tulostusmaksuihin ja tilavuokriin on tulossa muutoksia Helsingin kirjatoissa.
TL

Pahoinpitelijät ja päihtyneet
työllistivät poliisia
uudenvuoden yönä
Helsingin poliisi ilmoittaa viettäneensä kiireistä uudenvuoden yötä. Vuodenvaihteen tehtäviä oli iltakuudesta aamukuuteen yhteensä 420. Vuonna 2013 luku oli 444 ja
edeltävänä vuonna 353.
Tilastojen perusteella vilkkainta oli Eteläisellä kenttäjohtoalueella, jossa suoritettiin 171 tehtävää. Itäisellä kenttäjohtoalueella oli 130 tehtävää. Kaikkien rauhallisinta oli
Pohjoisella kenttäjohtoalueella, jossa oli 119 tehtävää.
Uudenvuoden yönä Helsingin poliisia eniten työllistivät
pahoinpitelyt, päihtyneet henkilöt, ilkivalta ja kotihälytystehtävät. Tehtäviä riitti aina aamuun asti. Myllypuron Yläkiventiellä syttyneessä tulipalossa menehtyi yksi ihminen.
Pahoinpitelyjä kirjattiin 48 kappaletta. Poliisille tuli 59 ilmoitusta päihtyneistä henkilöistä. Ilkivaltatehtäviä oli 55
kappaletta ja kotihälytyksistä kirjattiin 32 tehtävää.
Uudenvuoden vastaanotto Senaatintorilla keräsi järjestäjän arvion mukaan 30 000 henkilöä ja tilaisuus sujui
rauhallisesti. Viime vuonna vastaava luku oli 25 000 henkilöä.  Poliisin arvion mukaan kaupungin keskustan alueella oli yön aikana todella paljon ihmisiä liikkeellä.
PP

Kelan etuuksiin tulee
isoja muutoksia
Vuosi 2015 toi tullessaan merkittäviä muutoksia moniin
Kelan maksamiin etuuksiin: yleinen asumistuki uudistuu,
lapsilisät pienenevät ja hammashoidon korvaukset alenevat.
Muutokset koskevat suurinta osaa maamme asukkaita.
Esimerkiksi yleistä asumistukea saa yli 200 000 kotitaloutta, ja lapsilisää maksetaan noin 550 000 perheelle.
Kela-korvausta yksityisestä hammashoidosta sai vuonna 2013 lähes 1,2 miljoonaa henkilöä.
Useimpiin Kelan maksamiin etuuksiin tuli 0,4 %:n korotus vuoden alussa. Opintorahaan indeksikorotus tehdään
1.8.2015 alkaen. Lapsilisiin ei tullut indeksikorotusta, vaan
lapsilisien määrät pienenivät 8,1 prosenttia.
Uusi laki yleisestä asumistuesta astui voimaan 1.1.2015.
Uutta on muun muassa se, että asumisoikeusasunnoissa
voidaan asumismenoiksi hyväksyä 73 % asumisoikeuden
hankkimiseksi otettujen lainojen koroista. Aiemmin lainojen korkoja hyväksyttiin asumismenoiksi ainoastaan omistusasunnoissa. Vuosittain annetut asunnon sijaintiin perustuvat omavastuutaulukot poistuvat käytöstä.
Muita satoihin tuhansiin ihmisiin vaikuttavia muutoksia
ovat muun muassa seuraavat asiat:
Matkakorvausten omavastuu nousi, eri perhe-etuuksiin
tuli muutoksia, taksimatkoihin tuli kaksi omavastuuta, lääkekatto on jatkossa 612,62 euroa vuodessa, sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismääriin tuli 0,4%:n
korotus, sairausvakuutusmaksut pysyvät lähes ennallaan,
työterveyshuollon laskennallisiin enimmäismääriin tuli
pieni korotus, erityishoitorahaa on luvassa päivähoito- tai
koulukokeilun ajalle, ulkomailla ansaittu työtulo tuli päivärahan perusteeksi, yrittäjän työajan tapaturmakorvaus yhteensovitetaan jatkossa, yrittäjien työttömyysturva muuttui ja opiskelijoille tuli oikeus vähäiseen opiskeluun sairauspäivärahalla.
Lisäksi muun muassa vammaistuet nousivat 0,4%:a.
elan eläkkeet nousivat saman verran.
Täysi kansaneläke yksin asuvalle henkilölle nousi 2,72
euroa eli 636,63 euroon kuukaudessa. Parisuhteessa olevan täysi kansaneläke nousi 2,42 euroa eli 564,69 euroon
kuukaudessa.
Lesken alkueläke on nyt 328,34 euroa per kuukausi.
Eläkkeensaajan asumistuesta poistui ikäraja ja eläkeläinen voi käydä töissä.
Opintotukilakiin ja koulumatkatukilakiin on mahdollisesti tulossa muutoksia, jotka ovat parhaillaan eduskunnan
käsiteltävinä.
PP

Kritiikkiä on saanut myös Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmasta tehty luonnoskartta, josta on hankala
hahmottaa suunniteltuja muutoksia.

Mikä bussi vie
jatkossa minnekin?
HSL:n suunnitelmat myllertää iso osa alueen bussilinjoista
on kirvoittanut asukkailta niin myönteistä kuin kielteistäkin
palautetta. Muutokset ovat astumassa voimaan
syysliikenteen alussa 2016.
Kaavailluista reittimuutoksista voi antaa palautetta
blogissa, jota HSL ylläpitää
verkkosivuillaan. Keskustelu on käynyt kiivaana puolesta ja vastaan.
Palautetta ja juttutoiveita suunnitelmaluonnoksesta on lähetetty myös KoillisHelsingin Lähitiedolle.
– Esimerkiksi Tattariharjuntietä pitkin keskustaan ei
enää kulkisi bussilinja kuin
ruuhka-aikaan, ihmettelee
yksi Koillis-Helsingin Lähitiedon lukija.
Toinen lukija kysyy, miten
Puistolasta pääsee jatkossa
Fallkullaan.

Kolmas pitää käsittämättömänä aikeita siirtää linjan
72 Rautatientorin päätepysäkki Itäkeskukseen. Lisäksi
lukijan mukaan bussi ei
enää kulkisi Tapaninvainiosta Pukinmäen juna-asemalle ja Pukinmäen lähipalveluihin. Reitillä ovat koulut, kirjasto, päiväkodit,
kioski, posti ja kaupat.
– Bussilla 72 on päässyt
töihin keskustan, Vallilan,
Sörnäisten tai Kalasataman
suuntaan. Se on toiminut liityntälinjana Pukinmäen juna-asemalle. Moni lapsi ja
nuori kulkee sillä kouluun
Pukinmäkeen, Oulunkylään
ja Käpylään asti. Monet vie-

vät myös lapsiaan tarhaan
Pukinmäkeen. Bussi on aamu- ja iltapäiväruuhkan aikaan aivan täynnä jo Tapaninvainion kohdalla. Eli
linja on todella käytetty,
kirjoittaa yksi tapaninvainiolaislukija toimitukselle.

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmassa osa nykyisistä linjoista katoaa ja
uudet linjat uusine reitteineen ovat 57, 61, 68, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 77, 78,
79, 506, 554/554K, 560,
561, 611, 611/B ja 717/A.
Suunnitelmassa ei ole käsitelty linjoja 54, 522 eikä elokuussa 2015 aloitta-

via Vantaan uuden linjaston
linjoja 518, 562, 572 ja 588,
koska niihin ei ole tiedossa
muutoksia.
Sen sijaan lähibussilinjoille 603, 701, 702, 703 ja 705
saatetaan alkaa tehdä reittimuutoksia joskus myöhemmin.
Suunnitelmaluonnos löytyy hsl.fin sivuilta ja luonnoksesta voi antaa palautetta tämän kuun loppuun asti. HSL aikoo myös järjestää
aiheesta asukasillan Malmilla.
Pirjo Pihlajamaa
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Talven odotettu

LAATUALE
KEHYKSIÄ JA
AURINKOLASEJA

- 60%
-50%

LITE BÄTTRE TAMMIALE

- 40%

KAIKKI
KEHYKSET

-80%

-50 %

Varaa aika näöntarkastukseen
(09) 345 4292

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

Kehykset mallistostamme kun ostat kehykset ja normaalihintaiset linssit. Tarjous voimassa
31.1.2015 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin. PINS-kortin saat halutessasi heti liikkestämme.

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

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh (09) 875 1868

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

Vuosi vaihtui

– EMME HIDASTA VAUHTIAMME!
Ota yhteyttä ja pyydä arvio asunnostasi. Hyviä kauppoja tiedossa tänäkin vuonna!
Vantaa

Helsinki
Simonmetsä KT

Mellunmäki KT
Metsälä PT

147,5 m²

6h+k+s+2*kph+khh. Suojainen ja aurinkoisella
pihalla. Kodikas 2-tasoinen paritalokoti. Tunnelmallinen takkahuone ja olohuone liitettynä isoon
keittiöön. Vh. 469.000 €. Takametsäntie 6. Tied.
Sam Kamras p. 040 837 3465 9545845

112 m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 5h+k. Upea ja tunnelmallinen suuren perheen koti, rauhallisessa
Mellunmäessä! Kauniisti sisustettu kokonaisuus,
jonka pinnat sekä keittiö remontoitu 2011-2012.
Läpitalon huoneisto toisessa asuinkerroksessa,
yhtiössä ei hissiä. Lähtöhinta ilman velkaosuutta
197 467,33 €, velaton lähtöhinta 198 000 €.
Uotinmäentie 9. Tied. Petri Hietala p. 0400
519920
9988509

Siltamäki KT

62m²

2h+k+p. 2012 tyylillä remontoitu läpitalon
huoneisto. Keittiö on saanut täysin uuden ilmeen
mm. korkeakiilto kaapinovet, kodinkoneet, mittatilaustyönä työtasot yms. Kylpyhuone on uusittu
täysin ammattilaisten voimin 2012 ja lisätty myös
poreamme. Lattiapinnat uusittu samalla sekä
seinäpinnat maalattu. Asunnolla on oma pieni
katettu terassi ja aidattu piha-alue. Mh. 178.000
€. Jousimiehentie 4. Tied. Seppo Väisänen p.
0400 426 233 9900570

Alppila KT

31,5 m²

1h+kk. Viihtyisä kaksio, aivan Kulttuuritaloa
vastapäätä Alppilassa! Hyväkuntoinen ja valoisa
2. kerroksen asunto. Keittiö on uusittu, myös
kylpytilat hyvässä kunnossa. Erikoisuutena erillinen
kodinhoitotila mihin mahtuu pyykinpesukone sekä
pyykit kuivumaan, tehty vanhasta wc/suihku tilasta
joka kaipaa jo hieman pientä ehostusta. Mh. 178
472,55 €, vh. 183 000 €. Sturenkatu 5. Tied. Petri
Hietala p. 0400 519920
9580069

75m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3h + k. Rauhallisella, lapsiystävällisellä alueella toimivapohjainen
ja siisti 1/3kerroksen koti. Tilavanoloisessa
kolmiossa on pintamateriaalit uusittu lattioiden
ja seinäpintojen osalta 2010. Kylpyhuone ja
erillinen wc saneerattu aiemmin. Lh. 118 000 €.
Simontie 6. Tied. Petri Hietala 0400 519 920
9890931

Kirkkonummi

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

Espoo

Itä-Pasila KT
Länsi-Pakila RT

131,5,m² Siltamäki KT

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

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

80,5m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 3h+k+p. Läpitalon valoisa koti. Toimiva pohjaratkaisu jossa
tilava keittiö, makuuhuoneet, kylpyhuone sekä
vaatehuone. Olohuoneesta käynti lasitetulle
parvekkeelle josta näkymät puistoiselle pihalle.
Velaton lähtöhinta 153.000 €. Kauriintie 4. Tied.
Seppo Väisänen p. 0400 426 233
9978554

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen
KiAT
0400 537 500

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

59,5 m²

2h+k+p. Hyvällä sijainnilla, toimivapohjainen kaksio lähellä keskustaa! Hissitalon 3
krs. Iso avara olohuone ja pintaremontoitu
makuuhuone, erillinen keittiö johon mahtuu
kätevästi 4 hengen ruokailuryhmä sekä
kylpyhuone ammeella, kylpyhuone kaipaa päivitystä. Eteisessä paljon säilytystilaa. Lasitettu
parveke. Mh. 196 593,28 €, vh. 198 000 €.
Kasöörinkatu 2. Tied. Petri Hietala p. 0400
519920
9836801

Sanna Hannula
045 800 2262

Sam Kamras
040 837 3465

Raine
Kellokangas
044 988 1800

Masala RT
Suvela ET

105 m² + 6 m²

4-5h+k+vh+s+kph+varasto+piha. Päättyvän
tien varrella 1-tasoinen koti. Isohko pientaloyhtiö. Palvelut lähellä. Oma aidattu piha. Oma
autopaikka+katos. Mh. 220.514 €, vh. 229.500
€. Niittylaakso 26. Tied. Sam Kamras p. 040
837 3465
9708215

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

78 m²

3h+k+s. Perheystävällinen taloyhtiö sekä pihalla
lasten leikkipaikka. Asuntoa on vuosien varrella
remontoitu todella hyvällä maulla ja se onkin
erittäin siistissä kunnossa. Tässä perheellesi
muuttovalmis paketti. Avara ja suojaisa metsään
rajoittuva takapiha, jossa pienempienkin on kiva
temmeltää vaikka katetun terassin suojassa.
Mh. 182.000 €. Nissnikuntie 7. Tied. Petri
Hietala p. 0400 519920
9828916

Hanna Valtonen
040 844 8991

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

Ville Vertainen
040 1494 300

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

Stiina
Vikström
044 531 4680

Seppo
Väisänen
040 042 6233

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

6   Uutiset
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Koillis-Helsinki

Vihreiden
Hannu Tuominen
haluaa keskittyä
lähipolitiikkaan
Suutarilalalinen
Hannu Tuominen, 60,
on tuore eläkeläinen
matematiikan ja
fysiikan opettajan
virasta, mutta
jatkaa nyt freelancekonsulttina.
Lähiviikkojen tavoite
on lähteä Kosovoon
saattamaan
sikäläistä
perusopetusta
kuntoon.

Hannu Tuominen (vihr.)

Työtehtävät eivät estä politiikan harrastusta, ja
Tuominen onkin palannut täksi vuodeksi KoillisHelsingin vihreiden puheenjohtajaksi.
Lisäksi hän on kaupunginhallituksen varajäsen,
mutta eniten työllistää sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen 1. jaoston jäsenyys.
Tuomisen lähtiessä politiikkaan mukaan, hän
hiukan sattumalta pääsi sosiaalilautakunnasta
poismuuton takia vapautuneelle varajäsenen paikalle. Sen jälkeen hän istui terveyslautakunnassa,
joten lautakuntien yhdistyttyä paikka sote-lautakunnassa oli jo luonteva asiantuntijavalinta.
Tuominen on peruslähtökohtaisesti tyytyväinen
Helsingin osalta sote-uudistukseen jo sen takia,
että tämä lautakunnan yhdistäminen toi valmiiksi hyvät linjaukset. Huolenaiheena on vain Helsingin säästölinja, kun vaarana on palvelujen vähentäminen 145 miljoonalla. Kun palvelut pidetään riittävällä tasolla, ei Tuominen tunne huolta nykyisen johtajiston osaamisesta. Seuraavaksi
odotetaan Helsingin johtamisjärjestelmän uudistusta.
Tuominen on syntyperäinen helsinkiläinen,
joka on päätynyt 2006 Suutarilaan Pakilan,
Maunulan, Huopalahden, Kannelmäen ja Malminkartanon kautta. Nykyasumisen hän kokee
lopulliseksi ja on suostunut Siltamäki-Suutarila
(SiSu)-seuran hallitukseen. Jo aiemmin hän on
omalta osaltaan yrittänyt avittaa vanhusten päivätoiminnan tilojen hankinnassa seuraa, kun
vanha sopiva rakennus Siltamäessä menetettiin.
Viime vuodet on saatu väliaikaiset tilat seurakunnalta.
Tuominen ei tullut nuoruudessaan hankkineeksi ajokorttia, ja hänet tunnetaan ahkerana pyöräilijänä. Viime vuonna kertyi ajokilometrejä 6 600
km, ja työmatkat Espooseen taittuivat polkemalla. Pyöräteiden parannustyöt ovat hänelle läheinen asia myös kotikulmilla.
Muutenkin lähiasiat ovat lähellä sydäntä ja nimenomaan koillisen erilaiset ongelmat. Siksi Tuominen aikookin tosissaan pyrkiä kaupunginvaltuustoon kevään 2017 vaaleissa ja olla liikkeellä nimenomaan nykyisen kotiseudun asiat päällimmäisenä.
Hänen mielestään valtuustoon kaivataan myös
uusia senioreita, vaikka vihreissä viime vaalit toivat paljon uusia nuoria valtuutettuja.
– Jos voitamme eduskuntavaalit, se merkinnee
myös meille uusia kansanedustajia, kun pitkäaikaisia on jäämässä sivuun.
Timo Huotinen

Omaan kouluun voi tutustua ilmoittautumalla sinne paikan päällä. Kuvassa Latokartanon peruskoulu.

Aika ilmoittautua kouluun
Vuonna 2008 syntyneiden lasten on aika ilmoittautua koulupolulle. Kouluun
voi ilmoittautua tammikuussa joko verkossa tai käymällä koululla.
Opetusvirasto lähettää
tällä viikolla ensi syksyn
ekaluokkalaisille tietoa koulun aloittamisesta, iltapäivätoiminnasta ja oppivelvollisuusilmoituksen, johon on
merkitty lapsen lähikoulu.
Omaan lähikouluun voi
ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 7.–28.1.
osoitteessa wilma.edu.hel.
fi. Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koulul-

la keskiviikkona 28.1. kello
8–10 tai 17–19.  
Verkkoilmoittautuminen
ei onnistu, jos lapsi pyrkii
muuhun kuin omaan lähikouluunsa tai soveltuvuuskokeen kautta painotettuun
opetukseen. Silloin ilmoittautumassa täytyy käydä siinä koulussa, johon haluaisi.
Koulun aloittamiseen liittyvää tietoa löytyy www.edu.
hel.fi/tervetuloakouluun -si-

vuilta.
Laajennetuilla oppilaaksiottoalueilla, kuten Pihlajamäki-Pihlajiston ja Puistolan alueilla on useita peruskouluja. Näillä alueilla kaupunki osoittaa lapsen
lähikouluksi yhden lähistön
kouluista ja tämä lähikoulupaikka pitää vahvistaa joko 7.–28.1. osoitteessa wilma.edu.hel.fi tai käymällä koululla 28.1. Huoltajat

saavat Tervetuloa kouluun
-tietopaketin mukana päätöksen lapsen lähikoulusta
ja ilmoittautumiseen tarvittavan Wilma-tunnuksen ja
salasanan.
Seitsemän vuotta täyttäviä
lapsia on ensi vuonna noin
5 900 eli noin 700 enemmän
kuin vuonna 2014.
Teija Loponen

Kirjaston maksut
voi hoitaa verkossa
HelMet-kirjaston asiakkaan ei tarvitse enää kantaa mukanaan rahaa maksaakseen vaikkapa
myöhästymismaksuja.
Pääkaupunkiseudun
kirjastojen, eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kirjastomaksuasiat on
voinut hoitaa joulukuun
alkupuolelta lähtien verkossa.
Verkkomaksamistoiminto on ollut pitkään kirjaston asiakkaiden toivomuslistalla. HelMet-kirjastojen
verkkomaksupalvelu toimii
käyttöönoton pilottina. Tämän jälkeen muut kaupunkien toimijat voivat toteuttaa omia verkkomaksupalvelujaan. Muita palveluja tulee verkkomaksamisen
piiriin vuodesta 2015 alkaen.
Linkki kirjastojen verkkomaksamistoimintoon on

pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastojen yhteisen
HelMet.fi-palvelun etusivulla.

Verkkomaksuliittymään kirjaudutaan kirjastokortin numerolla ja tunnusluvulla. Kirjauduttuaan
sisään näkee kaikki olemassaolevat maksut, joita voi
valita maksettaviksi. Maksut voi maksaa kaikki kerralla tai valita niistä vain
osan.
Mikäli antaa maksamisen
yhteydessä sähköpostiosoitteen, saa maksuista vahvistuksen sähköpostitse. Vahvistuksesta ilmenevät maksetut maksut sekä kokonaissumma. Kun maksu on

maksettu, poistuu se myös
omista tiedoista.
Yli 60 päivää myöhässä olevien teosten korvausmaksuja ei voi verkossa
maksaa, ei myöskään jo perinnässä olevia lainoja.
Tiliotteella ja luottokort-

tilaskulla maksun vastaanottajana näkyy järjestelmän
toimittaja Paybyway Oy, ei
siis HelMet.
Teija Loponen

Kirjaston myöhästymismaksut voi nykyään maksaa
myös verkossa.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa TO-SU
8.-11.1.2015 ellei toisin mainita tai
niin kauan kuin tavaraa riittää.

5

99

kg
raj. 2 kalaa /tal.

Tuore kokonainen

Atria sika-nauta

Suomi

5,99/kg

KIRJOLOHI

5

99
kg

ERÄ Tuore

SILAKKAFILEE

Suomi, säävaraus, voimassa to-la

2.säkki

ERÄ

APPELSIINISÄKKI 5 kg
0,40/kg, Espanja,
raj. 1 säkki /talous

rs
raj. 2 rs /tal.

JAUHELIHA 20% 1 kg

11

2

95

99

kg

HK takuumurea

NAUDAN SISÄ- tai
PAAHTOPAISTI

2.ps

AVOKADOPUSSI 1 kg
2,00/kg, Espanja/Chile,
raj. 1 ps /talous

2
kpl

rs

Familia tuore

2
pkt

5.-

Ristorante

BROILERIN RINTAFILEE
400 g 7,48/kg, Liettua

PIZZAT 320-390 g

6,41-7,81/kg, pakaste, ei Mare
yks. 2,89 kpl (7,41-9,03/kg)

-16%

2

99

2
pkt

5.Costa Rica

VIHREÄ RYPÄLE 500 g

KAHVI 500 g

2,99/kg, Etelä-Afrikka raj. 1 erä /talous,
yks. 2,99 rs (5,98/kg)

5,00/kg, myös tumma paahto, raj. 1 erä /talous
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yksittäin
2,99 pkt (5,98/kg)

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

5

99
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– Tapanilan Erä on
80-vuotias Helsingin suurin
urheiluseura, joten sen
puheenjohtajuus on iso juttu, Anne Aalto tuumii.
– Lisäksi olen seuran historian ensimmäinen nainen tässä tehtävässä.
Annella on vankka tausta karatesta, mutta hän on
myös harrastanut Erällä
nyrkkeilyä ja yleisurheilua.
Antti Kastari oli enemmän
yleisurheilumiehiä.
– Antti jatkaa edelleen johtokunnan jäsenenä, kertoo
yhden kauden ennen puheenjohtajuuttaan johtokunnassa istunut Anne Aalto.
Tuore puheenjohtaja on
ollut seuran toiminnassa
mukana jo kauan.
– Aloitin Erällä yleisurheilun vuonna 1987. Isäni on
entinen nyrkkeilijä, joten sitäkin lajia harrastin aina viisivuotiaasta lähtien. Olin
jopa mukana Erän joukkueessa naisten nyrkkeilyn SM-kisoissa. Pikkusiskoni innostui kuitenkin karatesta, enkä halunnut jäädä häntä huonommaksi.
Olemme molemmat olleet
Suomen karatemaajoukkueessa ja siskoni toimii Erän
karatejaoksen puheenjohtajana. Itse toimin jaoksen
puheenjohtajana 10 vuoden
ajan ennen siskoani ja lisäksi olen valmentanut Erällä
nuoria ja aikuisia jo vuosia,
Anne kertoo.
Annen kolmivuotistavoitteena on käydä Japanissa
suorittamassa 4. danin musta vyö ja saada samalla karaten Japanissa vahvistettu
ohjaajalisenssi. Vain muutamalla suomalaisella on Erällä harrastettavassa karaten
tyylisuunnassa Japanissa
vahvistettu musta vyö voimassa tällä hetkellä.
Annen lapset harrastavat
myös Erällä muun muassa
karatea ja temppujumppaa.
– Heidän ollessaan pieniä
kävin Erällä äiti-lapsi-jumpassa. Arvostan seuraa kovasti sen vuoksi, että liikuntaa on tarjolla aivan vauvasta vaariin.
Anne Aalto asui lapsuutensa Siltamäessä ja musiikkiluokkalaisena harrasti ahkerasti myös musiikkia.
Urheiluharrastus vei kuitenkin voiton ja johti urheiluseuran puheenjohtajuuteen.

Anne Aalto Tapanilan Erän johtoon

Karatekasta
uusi puheenjohtaja
Urheiluseura Tapanilan Erä sai vuoden alusta uuden
puheenjohtajan vuosikymmeniä Erän veturina toimineen
Antti Kastarin tilalle. Tuore puheenjohtaja on innoissaan
tehtävästään, jota pitää myös suurena kunniana.

Tuore
puheenjohtaja
on ollut seuran
toiminnassa
mukana jo
kauan.
Tiivistä yhteistyötä on
luvassa hallintopäällikkö
Jaakko Hannulan sekä liikuntapäälliköiden Kristiina
Liikasen ja Kirsi Kauton
kanssa. He raportoivat suoraan johtokunnalle ja siis
viime kädessä puheenjohtajalle. Erällä on kaikkiaan 11
kokoaikaista työntekijää,
jotka työskentelevät hallinnossa, liikunnanohjaajina
sekä nuoriso-ohjaajina nuorisotalolla ja koululaisten
iltapäiväkerhossa. Lisäksi
muutamalla jaoksella on

KUKA?
• Anne Aalto, 37 v
• Asunut lapsuutensa
Siltamäessä
• Nykyään asuu
Paloheinässä
• Koulutukseltaan KTM,
töissä rahoitusalalla
• Erän puheenjohtaja
1.1.2015 lähtien

palkattuja valmentajia ja
hallinnonhenkilökuntaa
johtuen toiminnan laajuudesta. Pääsääntöisesti jaokset hoidetaan kuitenkin
vapaaehtoistyön voimin.
Johtokunnan kokoukset
pidetään pääasiassa iltaisin,
sillä valtaosa vastuunkantajista on Annen lailla muualla palkkatöissä.
Suomen taantuma näkyy
jonkin verran urheiluseurassakin, vaikkakaan liikuntaharrastus ei yleensä kuulu
ensimmäisenä karsittavien
asioiden joukkoon.
– Kyllä me joudumme tarkastelemaan eri jaoksia tiukasti. Jos tunneille ei riitä väkeä, ei vuokraa tiloista kannata maksaa. Vaikka
jaokset toimivat itsenäisesti, on seura kuitenkin niiden
takuumies esimerkiksi juuri vuokrien maksussa, Anne
selventää.

Uudella
puheenjohtajalla
on tavoitteena
kehittää eri
jaostojen
yhteistyötä
entisestään,
samoin
lajivalikoimaa.
Yksi suurimmista alkuvuoden haasteista on löytää
uusi kokopäiväinen ihminen kesän jälkeen eläkkeelle
jäävän Jaakko Hannulan
tilalle.
– Toinen iso haaste on saada vapaaehtoistyö jatkumaan. Urheiluseuran toiminnassahan on valtavasti vapaaehtoisia mukana,
kuulun itsekin heihin, Anne
Aalto muistuttaa.
Uudella puheenjohtajalla
on tavoitteena kehittää eri
jaostojen yhteistyötä entisestään, samoin lajivalikoimaa.
– On todella hauskaa viedä seuraa eteenpäin hyvin
motivoituneiden ihmisten
kanssa. Kaikessa tekemisessä on tosi hyvä fiilis ja sen
toivon myös jatkuvan. Itse en ole mikään käskyttäjätyyppi, vaan korostan tiimityötä arvostaen vapaaehtoisten panosta. Uskon, että
yhdessä tekemällä seuratoiminta on jatkossakin hauskaa ja kaikkia tahoja palvelevaa ja motivoivaa, kiteyttää Anne Aalto näkemyksiään.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

7.1.2015

TEIJA LOPONEN

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

Pihlajamäen kirkon työntekijät odottavat innolla seurakuntalaisten kokemuksia ja
mielipiteitä erilaisista messutoteutuksista.

Hakeminen peruskoulun 7. luokalle
»
»
»
»
»

Yleisluokka
Matematiikkaluokka
Liikuntaluokka
Englanninkielinen luokka
Lisäksi valittavana musiikki- ja kuvataidepainotus

Tutustumistilaisuudet:

lauantaina 10.1.2015 kello 10.00 - 13.00
tiistaina 13.1.2015 kello 18.00

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio
Kuusikkotie 3, 00630 Helsinki, www.mayk.fi

Pihlajamäessä
siirrytään
iltapäivämessuun
Pihlajamäen piirineuvosto ja työntekijät ovat
valmistelleet perusteellisesti esitystä siirtää
Pihlajamäen kirkon messuaika alkamaan
kello 10 sijasta kello 16.
– Lähetimme asiasta
kyselyn 550 talouteen ja
vastauksia saimme 61. Noin
puolet vastaajista piti vanhaa ajankohtaa hyvänä ja
puolet kannatti muutosta.
Kuitenkin kolme neljästä
vastanneesta toivoi muutoksia messuun, kertoo Pihlajamäen kappalainen Jukka Holopainen muutoksen
taustoista.
Holopainen muistuttaa,
että kyse on kokeilusta ja
jatkosta tehdään päätöksiä
ensi syksynä saatujen kokemusten perusteella.
Myöhempää ajankohtaa kannattaneista valtaosa
oli nuorempia seurakuntalaisia. Sisällön muutoksia
kannattaneiden joukossa
oli kaikenikäistä seurakuntaväkeä. Tavoitteena onkin
nyt kokeilla erilaisia messutoteutuksia.
– Toivomme kovasti, että myös vanhempi väki on
valmis joustamaan totutusta ja kokeilemaan myöhäisempää messuajankohtaa.
Kenties muutokset messujen toteutuksessa ovat kuitenkin se ajankohtaa tärkeämpi seikka, pohdiskelee
Holopainen.
Messuajan muutosta valmisteltiin pitkään ja asiasta keskusteltiin kirkolla kokoontuneissa ryhmissä.
Muutoksesta on myös järjestetty erillinen keskustelutilaisuus.

Aamumessua kaipaavilla on mahdollisuus jatkossa osallistua Malmin kirkon
messuun, joka pidetään kello 10 tai Pukinmäessä kello
12 alkavaan messuun.

Toni Mäki-Leppilampi
on ollut mukana piirineuvoston kokouksissa ja niiden ulkopuolellakin suunnittelemassa messujen sisältöä.
– Toiveena on ollut vaihtelevampaa musiikkia ja
enemmän ihmisiä tekemään
sitä. Olen itse muusikko ja
olen kokenut, että messuissa voisi esiintyä myös ei-palkattua väkeä, siis seurakuntalaisia yhdessä tekemisen
merkeissä. Urkumusiikki
säilyttää ilman muuta paikkansa, mutta sen rinnalla voisi osassa messuja olla
myös muita soittimia ja kevyempää musiikkia, Toni
Mäki-Leppilampi selventää.
Perinteisten virsien lisäksi messuissa tullaan käyttämään jatkossa Viisikielisen
laulukirjan lauluja.
– Ne ovat ylistysmusiikkia, joka on ollut nouseva
trendi muun muassa vapaiden suuntien seurakunnissa. Niissä tyyli on erilainen,
mutta sisältö eli sanoma aivan sama kuin perinteisissä
virsissäkin, painottaa MäkiLeppilampi.
Tänä keväänä erilaista musiikkia tullaan kuule-

Myöhempää
ajankohtaa
kannattaneista
valtaosa oli
nuorempia
seurakuntalaisia.
maan messuissa kerran
kuussa. Ensimmäisen kerran vaihtoehtoista musiikkia on 18.1. messussa, jossa
soittimina ovat kontrabasso, haitari ja viulu.
– Muiden messujen musiikkiantia ei vielä ole lyöty lukkoon, joten halukkaat
esiintyjät voivat hyvin vielä
ilmoittautua mukaan, muistuttaa nuori muusikko.
Messujen musiikkivalinnoista vastaa Pihlajamäen
kirkon kanttori Timo Olli
yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.
Toni Mäki-Leppilampi pitää todella positiivisena sitä, että Pihlajamäen kirkolla voidaan kokeilla erilaista
ohjelmaa ja aikataulua.
– On mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon on kenties
sellaista väkeä, joille aamumessu on ollut liian varhainen. Toivomme kovasti näiden muutosten houkuttelevan myös uutta väkeä messuihin.
Uusi messuaika kello 16
otetaan käyttöön 11.1. lähtien.
Teija Loponen

.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄKERHO
Seurakunta on mukana perusopetuslain
mukaisessa koululaisten iltapäivätoiminnassa. Toiminta on suunnattu erityisesti
1.–2. -luokkaisillle.
Iltapäiväkerhossa lapsella on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja
leikkiin sekä lepoon. Kerhossa huomioidaan myös lapsen hengellinen kasvu.
Päivään sisältyy välipala.
Toimimme yhteistyössä vanhempien ja
opettajien kanssa.
Hakeminen ja kerhomaksu
Hakukaavakkeita jaetaan vuoden alussa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Tulevat 2.-luokkalaiset saavat
hakukaavakkeet opettajaltaan koulusta.
Hakuaika on 29.1.–30.4. Lomakkeet palautetaan siihen toimipisteeseen, minne
hakee paikkaa. Sähköinen lomake
löytyy internetistä osoitteesta www.edu.
hel.fi >iltapäivätoiminta. Lomakkeita saa
myös toimipisteistä.
Iltapäiväkerhomaksu on 80 e/kk.
Seurakunnan iltapäiväkerhot toimivat:
Puistolan kirkko, Tenavatie 4
Takaniityn kerhohuone, Takaniityntie 5F
Lisätietoja iltapäivätoiminnasta lapsityönohjaaja Marianne Hapsal p. 09
2340 4583, marianne.hapsal@evl.fi
LASTENHUONE
Maksuton lastenhoito 3–8v. lapsille Malmilla keskiviikkoisin klo 16.30–18.30,
21.1.–20.5. Tarjolla on pieni välipala klo
17.30. Lapset on vakuutettu. Mukaan
mahtuu kerralla 10–12 lasta. Tied.
Leena Hilvonen ma–pe klo 9–16. p. 050
462 2927 (tekstiviesti). Lastenhuone on
päiväkerhotiloissa, Pekanraitti 16.
ÄITIRYHMÄ 2015
Itsetuntemus- ja kasvuryhmä äideille,
jotka haluavat löytää aikaa myös oman
elämän kysymyksille, ma klo 17–19
2.2.–27.4. Malmin seurakuntalolla,
Pekanraitti 16. Tavoitteena on syventää
itsetuntemusta ja löytää voimavaroja
arjen tueksi. Keskustelua, erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä ja toiminnallisia
harjoituksia. Tied. ja ilm. 23.1. mennessä Kirsi Jaakonaho, perhe- ja nuorten
aikuisten diakonia p. 09 2340 4534,
kirsi.jaakonaho@evl.fi

, 7.

Kaste kutsuu taisteluihin
rakkauden rintamaan,
Herran kanssa kärsimäänkin,
kunnes viha voitetaan.
Virsi 442:4

Ei vihapuhetta vaan rakkauden tekoja.
Siinä on kastetun kutsumus.

KASTEPUKUNÄYTTELY
Pukinmäen seurakuntakodilla 11.–18.1.
Avajaiset su 11.1. klo 13 kirkkokahveilla. Avajaisiin tulijoita pyydetään ottamaan mukaan kuva omasta kasteesta.
ESIKOISVAUVAKERHO
esikoisvauvan vanhemmille Viikin kirkolla torstaisin klo 13.30–15, 29.1.–7.5. (ei
19.2.). Kerhoon voi tulla niinä kertoina,
kun sopii. Tied. Mervi Öhman, mervi.
ohman@evl.fi tai p. 09 2340 4579.

PYHÄKOULUUN KOTONA
Tarjoa lapsellesi pyhäkouluhetki kotona.
Kirjepyhäkouluun ilmoittautuneet lapset
saavat kotiinsa kerran kuukaudessa
postia, joka sisältää raamatunkertomuksen, tehtäviä ja askarteluvinkkejä sekä
Lasten Pyhäkoululehden. Tied. lastenohjaaja Mervi Öhman, mervi.ohman@evl.fi
tai p. 09 2340 4579.
YKSINHUOLTAJIEN OLOHUONEET
Pihlajamäen kirkolla to klo 17.30–19,
22.1., 5.2., 5.3., 19.3., 16.4. ja 7.5.
Tapulin seurakuntakodilla ti klo 17–19,
27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4.,
21.4. ja 5.5.
Yksin- ja yhteishuoltajien Olohuoneissa
on maksuton lastenhoito ja iltapala, ei
ilmoittautumista. Tied. Kirsi Jaakonaho
p. 050 400 1050, kirsi.jaakonaho@evl.fi

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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10   Urheilu
HEIMO LAAKSONEN

pelasi muun muassa vuosina 2010–12 joukkueen
riveissä.
Atletico löi myös kaksi
kärpästä yhdellä iskulla julkaistessaan toissa viikolla
veljesten Jesse ja Jonne Ketosen liittymisen Atleticon
hyökkäyskalustoon. Veljesten viime kauden seura oli
Nelosen tasolla vantaalainen KoiPS, jossa parivaljakko takoi yhteensä peräti 56
maalia. Jesse 29 ja Jonne 27.
Joukkueenjohtaja Janne
Vottonen kertoo, että joukkueen tilanne on kovin maltillinen. Joku voi lopettaa
vammojen tai elämäntilanteen vuoksi, periaatteessa
joukkuen pohja on entinen.
– Tuorein sopimus on toppariosastoa vahvistava Iiro Helminen, entinen PPV:n
pelaaja tekee yhden välivuoden jälkeen paluun pelikentille ja malmilaispaitaan.
Maalivahtiosastolle haemme vielä myös täydennystä,
paketoi Vottonen nykytilanteen.
Tiukkoja pelejä on luvassa tänäkin vuonna. Kuva viime kauden ottelusta PuiU – KäPa/Pule.

Edessä kihelmöivä kausi
paikallismittelöitä
Jalkapalloväki on sulatellut menneen kauden pelinsä jouluisissa liemissä. On aika tosissaan startata tulevaan kauteen.
Alueemme Kolmosdivarin joukkueilla näyttää olevan pallo hallinnassa, taustoja ja pelaajapolitiikkaa on hiottu ja tositreenit
alkavat tällä viikolla. Luvassa on paikallisherkkua, kun MPS:n edustus, PuiU ja sarjanousija Malmin Ponnistajat pelaavat
samassa lohkossa.
MPS edustusjoukkueen
valmentaja Jyri Nieminen
on luottavaisella mielellä.
Hän uskoo, että MPS:llä
tulee olemaan viime vuotista laadukkaampi ja tasaisempi joukkue. Mahdollisia
uusia pelaajanimiä hän ei
vielä suostu lörpöttölemään.
– Meillä on koossa likimain viimevuoden rosteri,
15–16 suullista sopimusta.
Kolme hyvää B-junioria tulemme nostamaan edustus-

joukkueen rinkiin. Tammikuun lopussa meillä pitäisi
olla pelaajaluettelo kunnossa ja kasassa, kertoo Nieminen.
MPS:n varsinainen harjoituskausi käynnistyy huomenna torstaina. Nieminen lupaa helmikuussa tahdin kiristyvän. Hän odottaa
myös paljon tulevan suven
paikallisotteluilta. MPS:n
PuiU:n ja Ponnistajien keskinäisistä kohtaamisista on
lupa odottaa hienoja paikal-

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: la 10.1. klo 18.30
Erä – OLS (liput 13/8 €)
Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

listapahtumia.

Puistolan Urheilijat
päättivät viime kautensa
pelillisesti ja tuloksellisesti
näyttävästi. Valmentaja
Arpad Mester on jatkanut
hyvää työtään. Hän kertoo,
että vuoden vaihteeseen
mennessä jo 16 pelaajaa on
allekirjoittanut pelaajasopimuksen kaudelle 2015.
Kaikki allekirjoittaneet ovat
viime kauden pelaajia,
muun muassa Petri ”Pexi”

Oravainen ja Joona Vartiainen jatkavat PuiU-paidassa.
Mesterin mukaan näyttää
siltä, että periaatteessa koko
viime kauden miehistö on
ringissä jatkossakin, lisättynä muutamalla omalla juniorilla. Lisäksi puistolalaisilla on kiikarissaan pari-kolme pelajaa, jotka saattavat
päätyä sopimuspelaajiksi.
PuiU käynnisti harjoitukset jo marras-joulukuussa.
Nyt tammikuussa harjoitusmeno kiihtyy. Ensimmäinen

Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

MPS Ateltico/Malmilla on myös hommat mallillaan. Joukkue on viime viikkojen aikana tasaisen
ammattimaisesti tiedottanut
uudistuksistaan. Yksi sellainen oli Olli ”Opa” Harmaisen liittyminen atleettien
valmennusportaaseen
pelaajavalmentaja Timo
Kinnusen avuksi. Harmainen on tuttu atleetti, joka

Heimo Laaksonen

1994s2014

KIEKKO-VANTAA
VS
Peliitat
HEINOLA

Lauantaina 10.1.
Klo 17.00 TRIO Areena

Miesten Divari: su 11.1. klo 17.00
Erä Akatemia – LNM (liput 7/4 €)
Naisten liigaa: la 10.1. klo 14.00
Erä III – Classic (liput 7/4 €)

pelikin on tammikuussa ns.
lepakkoliigassa.

Malmin Ponnistajat on
pirteä Kolmosen tulokas
värittämään täkäläistä tasoa
ja menoa. Nuoren joukkueen nousukiitoon luotsannut Vesa Hiltunen sanoo
”ponnarien” lähtevän
uudelle sarjatasolle samalla
pelaajarungolla kuin viime
vuonna.
Ainakin kolme uuttaa
pelaajaa on myös tulossa. Joukkueen keski-ikä on
nuorekas, korkeintaan 22
vuotta.
Ponnistajat treenaavat ulkona. Joukkueella on neljä
tapahtumaa viikossa, vuonna 1924 perustetun seuran
edustusjoukkue on tosissaan liikkeellä. Joukkueen
valmennus on myös jatkoa
viime kaudesta.
– Kaikki tulevat pelaajamme ovat 1994–96 syntyneitä. Alustavasti kotikenttämme on Ala-Malmin nurmi. Tavoitteemme on pysyä
Kolmosessa, kiteyttää Vesa
Hiltunen.

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 €

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

MosaCafe

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

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Koillis-Helsingin Lähitieto
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.

Oikaisuvaatimus
Sanduddin tontin
rakennusten
purkamisesta
Ta p a n i l a - S e u r a j ä t t i
22.12.2014 oikaisuvaatimuksen
Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan 9.12.2014 tekemään
päätökseen kahden rakennuksen purkamisluvan myöntämisestä Veikko Laine Oy:lle, Viertolantie 4.
Seura vaatii, että päätös purkuluvasta näille vuodesta 1912 lähtien käytössä olleille kulttuurihistoriallisesti tärkeille rakennuksille tulee kumota. Oikaisuvaatimus
on siirretty hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.
Tapanila-Seura ry vaatii, että purkulupa peruutetaan, koska
se on ennenaikainen huomioiden
keskeneräisen kaavatilanteen. Purkuluvan perustelut eivät tukeudu
nykyiseen kaavaan, vaan oletettuun tulevaan. Näin ei voi toimia,
vaan perusteena on oltava lainmu-

kainen kaava. Kaavoitusta ei tule
tehdä yhden yrityksen voitontavoittelun ehdoilla, vaan osana alueen pitkäjänteistä kehittämistä.
Muutosvaatimuksen perusteet:
1. Rakennus on Tapanilalle tärkeä osa historiaa ja nykyisyyttä
Sanduddin tapettitehdas muutti
Hietalahdesta tulipalon seurauksena Tapanilaan vuonna 1912.
Tehdasrakennus on siis ainakin
102 vuotta vanha. Tehdas on merkittävä osa Tapanilan alueen teollisuushistoriaa. Tapanilalaiset ovat
käyneet siellä töissä, kaunistaneet
asuntojensa seinät tehtaan tuotteilla ja useassa talossa on tapetteja käytetty myös lämpöeristeinä.
Sanduddin tehtaan tapetit ovat
myös tärkeä osa koko Suomen
kulttuurihistoriaa. Sadat tuhannet
huoneet on aikoinaan tapetoitu
tehtaan tapeteilla ja nykyään niitä on säilöttynä uudempien tapettikerrosten alla.
Rakennus ei ole vain huonokuntoinen varastorakennus, vaan Tapanilalle tärkeä osa historiaa ja
nykyisyyttä. Siellä toimii myös nyt
pienyrityksiä, taiteilijoita ja kerho-

ja.
2. Yli 100-vuotiasta rakennusta ei
pitäisi purkaa, kun kaavoitustyö
on vasta käynnistymässä
Hakija ei ole esittänyt, eikä rakennuslautakunnan päätöksessä ole mainittu mitään perusteita,
miksi yli 100 vuotta vanha teollisuusrakennus pitää purkaa juuri nyt, kun kaavoitustyö on vasta
käynnistymässä. Näin vanhoja rakennuksia ei pitäisi pääsääntöisesti purkaa, vaan pitää kunnossa ja
kunnostaa.
Kaupunkisuunnitteluvirasto on
esittänyt osia tehtaasta säilytettäväksi muistumana alueen teollisuushistoriasta. Tämä pyrkimys
on hyvä, koska eri aikakausien
kerrostumat lisäävät selvästi kaupunginosien viihtyisyyttä ja arvostusta. Purkaminen kiireellisellä aikataululla tekisi mahdottomaksi
säilyttämismahdollisuuksien tutkimisen.
3. Hankkeessa on viitteitä tarkoituksellisesta keinottelusta
Veikko Laine Oy:n hankkeessa
on viitteitä tarkoituksellisesta kei-

Tapanila-seuran oikaisuvaatimus on jätetty Helsingin hallinto-oikeudelle.

nottelusta. Tontti on hankittu selvästi tarkoituksena muuttaa sen
kaavamääräyksiä ja näin maksimoida yhtiön taloudellinen hyöty. Jos kaupunki aktiivisesti tukee
tämän tyyppistä keinottelua, se ei
anna mielikuvaa hyvästä hallintotavasta. Kaavoituksen tarkoituksena ei voi olla yksinomaan
omistajan taloudellisen voiton
maksimointi, vaan ympäröivän
yhteisön tarpeet on myös huomioitava. Tehtaan purkaminen kiireellisellä aikataululla on tärkeää
Veikko Laine Oy:lle, koska se vähentää peruuttamattomasti mahdollisuuksia säilyttää tai kehittää
aluetta monipuolisesti, joka taas
vähentäisi heidän tuottojaan.
Emme voi ymmärtää, miksi rakennuslautakunta haluaa edistää
tällaista toimintaa. Mielestämme
yksityinen keinottelu kaavoituksen keinoin on moraalitonta ja jopa laitonta.
4. Rakennusten kunnosta ei ole
puolueetonta selvitystä, ainoastaan hakijan lausuma
Rakennuksen kunnosta ei ole
esitetty muita kuin Veikko Laine
Oy:n mielipiteitä. Edes niitä ei ole
perusteltu tutkimuksilla tai asiantuntijalausunnoilla. On syytä olettaa, että tällaisessa tilanteessa on
yhtiön edun mukaista liioitella rakennusten huonoa kuntoa. Vaikka
rakennukset ovat ulkopinnaltaan
ränsistyneen näköisiä, ei se todis-
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ta rakennuksen korjauskelvottomuutta.
Rakennusten kunto olisi tutkittava puolueettomasti ja kartoitettava aidosti erilaisia mahdollisuuksia käyttää niitä osana uutta ympäristöä, esimerkiksi loftasumiseen tai yritystoimintaan.
Omistaja on päästänyt rakennuksen rappeutumaan ja kaupunki on
laiminlyönyt kaupunkikuvan valvonnan tältä osalta. Tämä ei saisi
olla peruste rakennuksen purkamiselle.
5. Kaavoitusmuutosten jälkeen
olisi oikea hetki arvioida tehtaan
tulevaisuus
Viereinen teollisuuskiinteistö on
hyvä esimerkki siitä, kuinka alue
voisi palvella ympäröivää yhteisöä. Siinä on useita myymälöitä,
autokorjaamoita ja taiteilijayhteisö Tapaus ry:n työtilat. Kunnostettuna ja samantyyppisessä käytössä Sanduddin tehdas nostaisi koko
Koillis-Helsingin profiilia.
Tällaisen käytön lisäksi alueelle
sopisi runsas asuntokanta. Purkaminen poistaisi käytännössä mahdollisuuden kaavoittaa osan alueesta ympäristöä tukevaan ja rikastuttavaan yritystoimintaan.
Vasta kaavoitusmuutosten jälkeen
olisi oikea hetki arvioida uudestaan tehtaan tulevaisuus.
Tapanila-Seura Ry
puheenjohtaja
Vesa Kinnunen

PIRJO PIHLAJAMAA

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Ke 7.1. 19.00 Rukousilta: Pertti Hottinen.
Musiikki: Ilmari Kauppinen
La 10.1. 19.00 Nuortenilta
Su 11.1. 11.00 Jumalanpalvelus: ryhmä Lohjalta
Su 11.1. 14.30 Latinokokous: Mikke Tiainen ja ryhmä
Lohjalta
Su 11.1. 18.00 Hyvän Sanoman ilta: ryhmä Lohjalta

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

Lähiristikko nro 1/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 14.

KoillisHelsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

12   Kulttuuri
PANU PÄLVIA

Mikael Gabriel ei jätä kuulijoitaan kylmäksi.

Watson tuo tänne svengaavaa bluesia aivan maailman
huipulta. Teksasilainen laulaja/kitaristi Carolyn Wonderland puolestaan ammentaa musiikkinsa omilta juuriltaan Houstonista ja
Austinista. Huhtikuun loppupuolen antina 21.4. tavataan ensi kertaa Suomenvierailulla oleva palkittu
laulaja Shaun Booker ja kitarataituri Sean Carney.
Lisäksi on tarjolla tuttuja ja jo aiemmin Malmitalon yleisön vakuuttaneita artisteja, kuten 27.1. lavalle nouseva kokoonpano
British Standard feat. Jukka Gustavson ja Ilkka Rantamäki $ The Bluesbrokers.
Skotlannin maisemista
Suomeen muuttanut kitaristi Robbie Hill ja yhtyeensä The Blue 62’s esiintyvät
taidolla ja tunteella maaliskuussa.

Ei ihan bluesia, mutta rootsia ainakin edustaa vanha
mestari Edu Kettunen, jonka tuorein levy soi akustisena countrypoppina. Samoilla linjoilla on Olli Ontronen, joka Olli O. & Mighty
Shitty -yhtyeellään räjäyttää
tuoretta energiaa roots-ske-

Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band vie aikamatkalle 60-luvulle.

Jiri Nikkinen vie Beatlesien aikaan

Blues soi vahvasti
jazzin ja rockin rinnalla
Kevätkaudella kuullaan Malmitalossa seitsemän kunnon
bluesiltaa, muhevasti jazzia ja musiikin kirjoa laidasta
laitaan. Mikael Gabriel palaa hänkin Malmille yleisön
pyynnostä.

M

almitalon blueskevät tuo
mukanaan
myös uusia
kasvoja vanhojen tuttujen
jatkoksi.
Vahvaa bluesia kuullaan,
kun Kansas Cityn ”bluesjätti” Little Rachel valtaa Malmitalon lavan suomalaisen

taustayhtyeen Dr. Snout and
his Hogs of Rhythmin kanssa helmikuussa.
Naapurista Ruotsista saadaan kylään blueskuningas
Sven Zetterberg, joka tuo
mukanaan huippukokoonpanon Svea-mamman helmoista. Sitten palataan taas
ison veden taakse, amerikkalainen kitaristi Junior

Ohjelmassa
on kaikki
tutut ja monta
harvinaisempaakin
kappaletta ja
aidoissa Beatlespuvuissa
esitettynä!

Little Rachel
hätkähdyttää
bluesillaan.

nelle.
Perinteistä suomalaista tarjontaa kuullaan Tapsa Rautavaaran muistokonserteissa. Juhlinnan kohteena on myös Jukka Linkola neljän toisistaan varsin
poikkeavan konsertin sarjassa. Ja kolmas juhlija on
UMO, jonka konsertit vaihtuvine solisteineen tarjoavat
elämyksiä heillekin, joille
UMO:n konsertit ovat tuttua kauraa.
Bluesissa sukellettiin Lontooseen 60-luvulla ja samaan suuntaan johtaa Jiri
Nikkisen The Magical Mystery Tour, jossa tehdään aikamatkaa Beatlesien 60-luvulle. Ohjelmassa on kaikki
tutut ja monta harvinaisempaakin kappaletta ja aidoissa Beatles-puvuissa esitettynä!
Nuoria ei tänäkään keväänä unohdeta, toiveita
on kuultu ja Mikael Gabriel
räppää jälleen helmikuussa
nuorisoystävällisin hinnoin.
Jatkoa räpille saadaan
nuorten omassa tapahtumassa Rhymes And Flows.
Kevätkauden kymmenet
konsertit tarjoavat herkkua
monien musiikityylien faneille. Tarjontaa selatessa
voi yllättyä iloisesti useammankin kerran.
Teija Loponen

HEATHER BRESHEARS

Koillis-Helsingin Lähitieto
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LEENA VALKEAPÄÄ

Jokaisella on kaunis minä
Alppikylässä on Rinnekoti-

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

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

Säätiön rakennuttama RK-Asunnot Hevosmies, jossa asuu joukko nuoria, lievästi kehitysvammaisia aikuisia täynnä elämää ja
iloa.
Ympäristön ennakkoluulot ja
asenteet ovat kolhineet Hevosmiehen asukkaiden itseluottamusta ja haaveiden toteutumista.
Keväällä 2014 talon henkilökunta alkoi tehdä yhdessä asukkaiden kanssa Kaunis minä –
projektia, jossa toteutettiin valokuvaamisen keinoin jokaisen
ihmisen haavetta olla ihan tavallinen, kaunis ja normaali.
Projektissa asukkaille avautui
väylä korjata rikkinäisen lapsuuden, heikon itsetunnon ja keskeneräinen minäkuvan aiheuttamia kolhuja.
Asukkaat saivat leikkiä kameralla ja antaa kuvan puhua. He
oppivat näkemään itsensä prinsessana, morsiamena, omana itsenään, niin kauniina kuin arvokkaanakin – juuri sellaisena kuin
ovat.
Valokuvaamisesta voimaantuneena Hevosmiehen asukkaat ja
henkilökunta halusivat jakaa ripauksen kokemastaan hienosta
prosessista kaikkien kanssa.
Pirjo Pihlajamaa

Kaunis Minä-valokuvanäyttely
23.1.-14.2.2015 Malmitalo
ark. ma–pe 9–20 ja la 9–16,
vapaa pääsy. Järj. RinnekotiSäätiö, RK-Asunnot Hevosmies
ja Helsingin kulttuurikeskus.

Myös tämä herkkä
valokuva on
esillä näyttelyssä,
joka avautuu
reilun kahden
viikon päästä
Malmitalolla.

Kino Helios:

– Sen takana on rikas sheikki nimeltään Saoud AlThani. Sain näyttelyyn kolme kuvaani. Palkintoa en
saanut, mutta minulle riittää pelkkä näyttelyssä oleminen, Valkeapää iloitsee.
Kuvien valitseminen Itävallassa järjestettyyn näyttelyyn oli helppoa, sillä materiaalia on paljon.
– Pääsääntöisesti lähetin omista lapsistani otettuja valokuvia. Ne on otettu
silloin, kun heidät oli vielä
helppo saada kuvaussessioihini mannekiineiksi, Valkeapää 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 kuvansa edustivat Suutarilaa Trierenberg Super Circuit –näyttelyssä, jonka järjestäjiä on
mukana sheikinkin valokuvatapahtumassa.
– Minulla on laaja valokuvasarja valmiina, jonka ni-

3D

Hobitti
Viiden armeijan taistelu

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 €

The

Great Helsinki
Swing Big Band
Over the Rainbow

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

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

Tuopin jäljillä
Tapio Rautavaara 100 vuotta
mi on yksinkertaisesti pojat.
Siinä olisi näyttelykuvat valmiina, kun joku haluaisi ne
ottaa galleriaansa, valokuvaaja paljastaa.
Seuraava kotimaan näyttely on jo suunnitteilla ja se
tulee mahdollisesti Suutarinkotiin. Valkeapää kirjoittaa myös runoja, ja ajatuksena onkin koota valokuva-runonäyttely, jossa työt
muodostavat polun, jota
kulkea.
– Koskaan ei voi tietää mi-

tä runopolun mutkan takana on, niin on myös elämässä.
Valkeapää aikoo viedä
näyttelyyn vieraskirjan, jonne katsojatkin voivat kirjoittaa runoja tai tarinoita.
Jos tekstejä syntyy, pääsevät
ne mukaan näyttelyyn.
– Liitän tekstit runopolkuuni, sitä mukaan kun niitä mahdollisesti tulee. Näin
myös lukija pääsee osallistumaan näyttelyyn.
Pirjo Pihlajamaa

s:

Kino Helio

3D

Helinä-keiju

ja

Mikä-mikä-hirviön arvoitus
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 €

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

Yhteislaulua
Hauskat ja teemalliset lauluillat
jatkuvat – tule mukaan!
Ti 13.1. klo 17.30, vapaa pääsy
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.fi

14   Menot

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella.
Kokoontuminen aina ti
klo 11–13. Tule tutustumaan toimintaamme, tarjoamme tuliaiskahvit.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajankohtaisista 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, tarjoilu 1,5 e /perhe.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten viikkojen 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 vaaditaan. Ompelu/vapaaehtoistoiminta 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 kuntoliikunnaksi. Vetäjä Riitta
Heleste p. 040 7207 262.
Järj. Korret Kekoon ry p.
0400 447 022 (vapaaehtoinen 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 esittämiä lauluja kuten Isoisän olkihattu, Päivänsäde ja menninkäinen ja Ontuva Eriksson.
Esitys on samalla myös
Leo Silolahden juhlakonsertti. 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. keilta klo 18 Malmin toimintakeskuksessa. Seur. tapaaminen 7.1. Tulkaa kaikki vanhat ja uudet ystävätoiminnasta kiinnostuneet!
Parkinsonintautia sairastavat
vanhat ja uudet sekä kumpanit
kutsutaan kerhoiltaan ti 13.1.
klo 17 Malmin kirkon Markuskokoustilaan. 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 keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA

Tietotekniikan
opastusta
Enter ry opastaa
senioreita Puistolan
kirjastolla vertaistukihenkisesti tietoteknisissä ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kirjastolta 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 jälleen 12.1. klo 18 Puistolan kirjastolla, Nurkkatie 2. Aiheena
siementen kylvö ja taimikasvatus. Kahvi- ja teetarjoilu. Vapaa pääsy.
Puistolan Martat
Martta-ilta jäsenille to 8.1. klo
18, Marttalassa, Puistolantori
5. Kahviraha 2 euroa.

PUKINMÄKI

BailatinoKids keväällä 2015
Lasten tanssilliset liikuntaleikit (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@elisanet.fi tai p. 040 5932165.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
BailatinoFitness
keväällä 2015
Naisten tanssilliset lihaskuntotunnit pe 16.1. alkaen klo
18.30–19.30 Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Kevään hinta 60e. Ilm. ja lisätied. 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.

Lähimenot–
palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomat
tapahtumat. Toimitus voi muokata
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
lähettää viimeistään torstaina klo
15 mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
toinen ti parittomilla viikoilla
klo 14–15. Rento keskusteluryhmä, jossa voit harjoitella suomen kielen puhumista. 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 kirjastossa. Aina parittoman viikon
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule
ja kysy-opastus, johon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

SILTAMÄKI

Siltamäen Korttelitupa  
joulutauolla. Lämmin kiitos kaikille. Tavataan 13.1.2015 klo
11. Hyvää Joulua ja Vuotta
2015! Tuvan emännät
Siltamäen Nuorisoseura ry
Kevätkausi käynnistyy viikolla 3. Ohjelma www.siltamaennuorisoseura.fi tai tied.
p. 050 566 6174. Uusia harrasteita, mm. street-dance,
kehonhuoltojumppa, paritanssikurssi, aikuinen+lapsi-tanssi.
Teatteriretki Turkuun esitykseen
Kvartetti 28.2. Var. sinikka.
putkonen@siltamaennuorisoseura.fi. Lukupiiri Suutarilan
kirjastolla ke 14.1. Lindgren:
Kuolema ehtoolehdossa ja
Ehtoolehdon pakolaiset (jälkimmäistä voi olla vaikea saada,
mutta sen voi lukea myöhemmin). Tule mukaan, vaikka ei
olisi kirjoja lukenutkaan mutta
lukeminen sinällään on yksi
kiinnostuksen kohteistasi.

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat ry
vuoden 2015 kevätkausi käynnistyy tiistaikerholla 13.1. klo 11.30.
Tapahtumista lisää: tapanilan.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.
Tapulin eläkeläiset
Ma 12.1.

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.

Klo.10–12 riisipuuroa ja pullakahvit hintaan 5e/jäsen.
Lähiöliikunnasta Tomi pitää toimintatuokion. Kerhon yhteydessä otetaan vastaan jäsenmaksuja 16e/vuosi jäseneltä.

VIIKKI

Hedelmäinen tervehdys
postikortilla
Eeva Patjas on koonnut
Gardenian vitriiniin näyttelyn postikorteista, joiden
kuva-aiheina ovat hedelmät.
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 poikkeavia aikatauluja, ks. www.gardenia-helsinki.fi. Näyttelyyn on
vapaa pääsy. Koetilantie 1.

Sanaristikko nro 1/2015
oikea ratkaisu

OPTIKOT

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
OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

HYVINVOINTI

O Hoitava jalkaterapia
O Akupunktio

Jalkaterapiapalvelut

O Hieronta
O Lymfaterapia
O Yksilölliset Orthopodo
-tukipohjalliset
O Hieronta, lymfaterapia ja

akupunktio on tarkoitettu
koko keholle.

T (09) 351 1100
www.askelma.fi
Uutta:
nettiajanvaraus!

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

O Meiltä myös hyvän olon lahjakortit jouluksi!
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PALVELUJA TARJOTAAN

KAMPAAMOT JA PARTURIT
HAMMASLÄÄKÄRIT

K A M PA
PAAAM
MO
O

RAILI
RAILI
RAILI
RAILI
3 4 5 55 88 88 00
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
HELSINKI
78 78
00780
HELSINKI
00780
HELSINKI
78
MA-PE 9.00
9.00–17.00
MA-PE
9.00–17-00
- 17.00
stä MA-PE
TO
suljettu
Kiitos mennee
LA
8.00
- 13.00
LA
suljettu
!
LA 8.00–13.00
vuodesta 2014 TO
SULJETTU

Parturi-Kampaamo

Tigiltä ihania tuotepaketteja!
Lahjakortteja rakkaille
Hyvää uuttavuotta toivottaa zoisin väki
Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli ja Alex

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

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

Helenan

Salonki

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

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

TARJOUKSET 12.1.-13.2.

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)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
eluun!
hemmotteluun!

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
www.kampaamo-loser.ﬁ

LAUKKANEN

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

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

MALMIN
HAMMAS

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

puh. 3507050

Koillis-Helsingin
Lähitieto

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.

HAMMASLÄÄKÄRIT

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
• KOKOPROTEESIT
hampaat
• POHJAUKSET
toiveittenne
• KORJAUKSET
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

keittiötuning.ﬁ

UUSI ILME KOTIIN
Verkkokaupassa

- Laaja valikoima
- Nopea toimitus
- Asiantunteva asiakaspalvelu

www.keittiötuning.ﬁ
asiakaspalvelu@keittiotuning.ﬁ

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Inhimillistä
isännöintiä
Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki
Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi
Onko kotona pieni
asia rempallaan...
Fiksataan se kuntoon.

Remontti.ismo
040 568 5998

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET
MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

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

TILITOIMISTOJA

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

SUOMALAISELLA LAADULLA

HAMMASLÄÄKÄRIT

Kelan suoraveloitus

Lätkässä
Lähitietoon

v

0400 773 733 / Markku

Suuhygienistipalvelut

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

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

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

SUUHYGIENISTIT

3858 375
040-831 9626

WI31

Kehärengas Oy

a
uott
25 v
illa!
Malm

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

Lähitieto.
Siitä
ihmiset
tykkää!

KW22

www.keharengas.fi

Permanentti alkaen 55 e
Parturileikkaukset 18 e
Leikkaus + huuhtelu 20 e

Kotikampaamo
Rea Stellberg, p. 09 385 4582
Kotinummentie 10 A

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2014–15

Helsinki

Hammaslääkärit:

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Puh. 09 345 3350

Suuhygienisti:

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Tiina Kokko

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

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

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

045-6565 658
(09) 346 3090

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
www.pizzeriaabone.fi
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!

