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Linjasta 69
ei haluta luopua

Uutiset:
Asukkaat vastustavat
rakentamista Siltalanpuistoon.
Urheilu:
Erä otti tärkeät pisteet.
Kulttuuri:
Gabriel esitetään
vierain voimin.
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ParturiKampaamo
VOLYMEX

Bliniviikot

19.1.–13.2.2015
klo 15.00–21.30
Ystävänpäivänä 14.2.15 vietämme jazz-iltaa.
Lauantaisin helmikuun loppuun asti
á la carte –annokset -10 %.
Varaukset ja tiedustelut
09 799 755, myyntipalvelu@park.fi
Tarkemmat tiedot www.park.fi
Tervetuloa!

Permanentti
+leikkaus
+föönaus

95

pitkien hiusten lisä 25

Erikoispermanenttilisä 22€
Voimassa 10.2.15 asti

[A]

Laadukas ja edullinen!
Olemme täyden palvelun mattopesula.

Matot Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
8,50/m
koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
8,70/m22
alk.
MUISTA!

09-22 45 202

Lakanapyykki
mankeloituna
5,20€/kg
5,40€/m2

TAPANINVAINIO OKT

TONTTEJA
MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen tontti 445 m². Rak.oik.
124 m², 1 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 120.000 €
Kultakummuntie 5
MALMI OK-TONTTI

Tyylikäs kivitalo Tapaninvainiolla
lähellä Vantaanjokea. Avarat,
valoisat 5-6h, k, s, ask.h, 178 m².
Autotalli, varasto ja venepaikka.
Vapautuu nopeasti.
Hp. 435.000 € Simpukkakuja 15
MALMI OKT
Mansardikattoinen vanha omakotitalo Malmin keskustassa.
3 h, k, s, n. 100 m², yläkerrassa
erillinen yksiö h, k, halli n. 45 m².
Rv. 1926/1981. Oma tontti 616 m².
Hp. 270.000 € Kylänraitti 3
JÄRVENPÄÄ OKT
Hyväkuntoinen omakotitalo 5-6h,
k, s, takkahuone 119 m² + varastolämpökeskusrakennus 24 m².
Oma tontti 700m². Hp. 265.000 €
Juna-asemalle vain n. 400m

Tasainen omakotitalotontti 450 m²,
rakennusoikeus 113 m², lisäksi
20 m² / autokatos / asunto. Saa
rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 130.000 € Kylänraitti 3
TAPANINKYLÄ TONTTI
Myydään pientalotontti 1389
m², rakennusoikeus 347 m².
Kunnallis-tekniikka tontilla. Tontilla
2 purettavaa rakennusta.
Hp. 375.000 €. Voidaan myydä 2
osassa. Muuttolinnuntie 8
VARTIOHARJU TONTTI
Kovapohjainen rinnetontti 873 m²,
rak.oik. 218 m², enint. 2 asuntoa.
Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät
tontilla. Hp. 270.000 €
Lappeentie 18

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

TILAA
EDULLINEN
NOUTOPALVELU!

UUTTA!

Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset
pesut

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

Maarit ja Milla
www.volymex.com

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

Huollot ja korjaukset
kaikkiin merkkeihin!

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

Lasku mukaan!
Jaa maksusi osiin - Mekonomen
tilillä on monia etuja!
Saat aina 30-60 päivää kulutonta
ja korotonta maksuaikaa!

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Heikinlaakso

Sienitie 34,
00760 Helsinki
Ark. 07:30 - 20:00
029 300 5500
La 09:00 - 15:00
heikinlaakso@autonkorjaus.net

Markku
Viljander

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

Korso

Uranuksenkuja 1E
01450 Vantaa
Ark. 08:00 - 17:00
029 300 5501
La Sopimuksen
mukaan
korso@autonkorjaus.net

markku.viljander@kodista.fi

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

Torikatu 3
Malmintori

Pohjolankatu 38, 00610 Helsinki

Nro

Viinikka Oy

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)

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

Muuttuvat arvot

S

uomalaisia on totuttu pitämään rehellisenä, työteliäänä ja sisukkaana kansana,
joka arvostaa luontoa ja sivistystä. Vuosisatojen saatossa arvomaailma on
muuttunut, mutta ei järin merkityksellisesti.
Rehellisyyttä arvostetaan edelleen, se näkyy
vaikkapa kadotettujen tavaroiden palauttamisena omistajilleen. Työteliäitäkin ollaan, sillä
monessa työssä joudutaan venymään vähän liikaakin ja moni tunnustaa tekevänsä työtehtäviä
loppuun ylitöinä ilman palkkaa. Sisukkuus auttaa selviämään ja jaksamaan. Luonnon ja sivistyksen arvostamisessa on enemmän hajontaa.
Ainakin jos siihen lasketaan lähiympäristön sotkeminen. Yhteisiä oleskelupaikkoja sotketaan ja
rikotaan ja ajokielloista ei välitetä. Onneksi on
heitäkin, jotka siivoavat toisten jälkiä ja osaavat
nostaa roskan maasta.
Yhteiskunnan kehittyminen muuttaa ihmisten
arvomaailmaa. Jotkut asiat menettävät merkitystään, toisten arvo kestää ja uusia merkittävyyksiä nousee. Perinteet ja niiden vaaliminen
ovat kädentaitojen ohella asioita, joiden arvostuksen määrä vaihtelee eri aikakausina. Vielä
jokunen vuosikymmen sitten itse tehdyt tuotteet
koettiin ankeiksi ja teollisesti valmistetut erinomaisiksi. Nyt on toisin. Käsintehtyä arvostetaan ja siihen ollaan valmiita satsaamaan. Muutenkin itse tekeminen on nostanut suosiotaan.

Lähiympäristön
viihtyisyyden merkitys
ei muutu.
Jopa kuntoilua on ryhdytty harrastamaan yhä
enemmän kotosalla salien sijaan. Siihen tosin
saattavat vaikuttaa myös taloudelliset seikat.
Ohjattua tekemistä kaipaaville tarjoavat paikalliset yhdistykset harrastamisen mahdollisuuksia
niin kuvataiteissa ja käsitöissä kuin musiikissa ja
näyttelemisessä.
Tänä iltana kokoonnutaan Malmin lentoasemalla pohtimaan, miten asukkaat saisivat
äänensä ja toiveensa kuuluviin lentoaseman
tulevaisuutta suunniteltaessa. Luontoarvoja ja
luonnon monimuotoisuutta halutaan vaalia,
samoin ihmisten tarvetta päästä lähiluontoon
liikkumaan. Osallistujat toivovat, että tässä
suunnittelussa asukkaiden toiveet otetaan
paremmin huomioon kuin vaikkapa Ala-Malmin torin korjaussuunnittelussa. Siitä aiheesta
on Malmi-Seuran emerituspuheenjohtaja Aarne
Laurila kirjoittanut nasevan tekstin yleisönosastollemme. Lähiympäristön viihtyisyydellä kun
on suuri merkitys asukkaille. Se arvo ei muutu.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki
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KIINTEISTÖVIRASTO

Ilmakuva Viikinmäestä kertoo, mitä alueella on jo valmiina. Lähikaupan tuleva tontti on rajattu punaisella.

Viikinmäkeen
suunnitellaan
lähikauppaa
Viikinmäessä asuu nyt reilut 2000 asukasta ja alueen
valmistuessa ensi vuosikymmenellä asukkaita
arvellaan olevan noin 3700. Lähikaupalle ja muille
palveluille on jo tarvetta.

V

iikinmäkeen
on toivottu
monipuolisempia palveluita
sekä nykyisiä
että tulevia asukkaita varten. Alueelle kaivattu lähikauppa on näillä näkymin
saamassa tilat Lahdenväylän läheisyydestä, Hernepellontien ja Harjannetien risteyksestä.
Korkeintaan 400m² kokoisen päivittäistavarakaupan yhteyteen on tarkoitus
valmistua myös muita tiloja
alueen yrityksille.
Rakennusoikeutta tontilla
on kaikkiaan noin 3 500km². Kaavan mukaan ton-

tille voidaan rakentaa esimerkiksi toimistoja tai häiriötä aiheuttamattomia
teollisuus- ja varastorakennuksia.
Kiinteistölautakunta käsitteli viime viikolla ehdotusta, joka koski tontin tulevan rakennuttajan etsimistä. Kiinteistöviraston ehdotus oli, että tontin toteuttaja
etsitään ilmoittautumis- ja
neuvottelumenettelyllä.
Hankkeen toteuttamisesta
kiinnostuneet voivat lähettää virastoon hakemuksensa ja alustavan suunnitelmansa.
Valinta pyritään tekemään loppukeväällä 2015.

Tavoitteena on, että Viikinmäen päivittäistavarakauppa ja tontin muut tilat voidaan ottaa käyttöön vuoden
2016 loppuun mennessä.
Viikinmäen asuinalueen
rakentaminen alkoi vuosituhannen vaihteessa. Alueella
asuu nyt noin 2200 ihmistä.
Viikinmäestä on suunniteltu alue, jossa kaupunkimaisuus ja luonnonläheisyys
kohtaavat. Matala ja tiivis
asuntorakentaminen on sijoitettu kallioharjanteille ja
-rinteille. Valmiissa Viikinmäessa asuu 2020-luvulla
noin 3700 asukasta.
Teija Loponen

Elisabeth Rehn vierailee Pukinmäessä. Sivu 13.
SARI VIERTIÖ

Alppikylään kunniamaininta
Rakennuslautakunnan tunnustuspalkinto, Rakentamisen Ruusu,
jaettiin eilen jo 20. kerran.
Rakentamisen Ruusut

ojennettiin tällä kertaa peltiseppä Esko Kivelle ja Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:lle perinteisten työmenetelmien käytöstä julkisivuhankkeissa.
Kunniamaininnan kilpailuissa sai yksilöllistä ja yhteisöllistä asumista tukeva
kaupunkipientalojen raken-

nuskokonaisuus Alppikylässä. Kunniamaininnan saivat
arkkitehdit Pentti Raiski ja
Katariina Rautiala POOK
Arkkitehtitoimisto Oy:stä
Asunto-osakeyhtiö Helsingin
Alppitähden (Reppukatu 13)
ja Asunto-osakeyhtiö Laukkukuja 6:n suunnittelusta.
Myös Alppikylän kohteen kaavoittaneet arkkiteh-

dit Matti Visanti ja Sakari Pulkkinen saivat kunniamaininnan. He laativat Alppikylään asemakaavan, jonka
tavoitteena oli mahdollistaa identiteetiltään selkeästi
erottuva, viihtyisä ja parhaita
eurooppalaisia perinteitä uudistava asuinalue.
Teija Loponen

Asunto-osakeyhtiö Alppitähti Laukkukujalla edustaa viihtyisää rakentamista
Alppikylässä.
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Rattijuopon kortti ulkomailla
Puistola

Aamuruskontiellä nähtiin epävarmasti edennyt autoi-

lija aamupäivällä kello 10.45 toissa lauantaina. Poliisin tultua paikalle, oli kuskin matka edennyt Härkävaljakontielle.
Siellä hän hönkäisi promillemittariin niin, että törkeän rattijuopumuksen raja ylittyi.
Miehen autossa oli ulkomaan rekisterikilvet. Miehellä ei
ollut mukanaan ajokorttia, vaan hän sanoi sen olevan kotimaassaan.
Poliisi määräsi miehen väliaikaiseen ajokieltoon ja aikoo
selvittää, onko hänellä ajo-oikeutta.
PP

Humalaiset vaaransivat
liikennettä
Malmi, Tapulikaupunki

Tapulikaupungintiellä jäi kiinni vuonna 1978 syntynyt

humalainen mieskuski viime viikon maanantaina.
Keskellä kirkasta päivää ajanut henkilöautoilija puhalsi seulonta-alkometriin 1,7 promillen lukemat, mikä ylittää
törkeän rattijuopumuksen rajan.
Seuraavan vuorokauden puolella kello 3.30 poliisi pysäytti Tattariharjuntiellä vuonna 1972 syntyneen mieskuljettajan. Myös hän syyllistyi törkeään rattijuopumukseen.
Alkometri pysähtyi 1,22 promillen kohdalla.
Tattariharjuntien henkilöautoilijalla ei ollut ajo-oikeutta,
koska hän oli menettänyt korttinsa lukuisten rattijuopumusten takia.
PP

Jalkakäytävä ei jatku
Tapanila, Tapulikaupunki

Rintamasotilaantien jalkakäytävää ei jatketa liikunta-

puistoon. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkisuunnitteluviraston jo aiemmin ottaman kannan, että Maatullinpuiston eteläreunan rakentaminen ei edellytä nykyisen jalkakäytävän jatkamista.
Suunnitteluohjeiden mukaan pientaloalueiden vähäliikenteisille tonttikaduille ei yleensä rakenneta erillistä jalkakäytävää, jos maankäyttöä on alle 5000 kerrosneliömetriä.
Jalkakäytävää on esitetty valtuutettu Sami Muttilaisen
vuosi sitten tekemässä toivomusponnessa.
PP

Seuralla uudet sivut
Tapulikaupunki

Tapulikaupunki-Seura on uudistanut nettisivunsa.

Vanhan sivuston aineisto on siirretty Helkan eli Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry:n tarjoamalle kaupunginosapohjalle.
Uusi sivusto on rakennettu niin, että sieltä löytyy ajankohtaisten asioiden lisäksi muun muassa tietoa Tapulin
seudun harrastusmahdollisuuksista, tapahtumista, toimijoista ja kuvia alueesta.
Sivuston osoite www.kaupunginosat.net/tapulikaupunki pysyy ennallaan.
PP

OSTA 4 MAKSA 3
Neljän à la carte-annoksen ostajalle yksi
annos veloituksetta. (Ei koske alku- ja jälkiruokia)
Talvisunnuntaisin
*(+*&
KAAREN KIRPPUTORI !$,
Varaa pöytäsi numerosta 010 281 5440
pe 16.1. & la 17.1.
YSÄRIBILEET
!$,
DJ Åke Kara
TARJOUS!
UUTUUS BURGERI
Kaaren Beast
perjantaina 16.1.

"
)* %$!%#

16,90€ *'!$+,))
(norm 19,90 €)

Pukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki. www.kaari18.fi

Suunnittelualuetta rajaavat Kirkonkyläntie, Tapaninkyläntie, Suutarilantie, Peltokyläntie ja Siltakyläntie.

Puistoa rakennetaan
vastustuksesta huolimatta
Siltalanpuiston uusi
asemakaava muuttaa
puiston reunat
rakentamisen jälkeen
aivan erinäköisiksi.
Rakentaminen
ulottuu osin
kaupunkipuistoksi
merkitylle alueelle.
Asemakaavassa alueelle on sijoitettu uusia asuinkortteleita, nykyistä korkeampia kerrostaloja ja puiston vieressä jo olevia
tontteja tiivistetään.
Kaavoittajan mukaan
kohteeseen voi tehdä muun
muassa esteettömiä asuntoja ikääntyville ja pientaloasuntoja lapsiperheille palvelujen äärelle.
Suunnitelmassa on pyritty
kohtuuhintaiseen rakentamiseen hyödyntämällä nykyistä katuverkkoa ja välttämällä putkisiirtoja.
Katujen, vesi-, sähkö- ja
lämpöverkkojen ja johtosiirtojen teko maksaa kaupungille arviolta 2 miljoonaa 160 000 euroa. Summasta puuttuu vielä verot.
Tällä hetkellä 22 hehtaa-

rin suunnittelualue on lähes
kokonaan pienkerros- ja rivitalotyyppistä asuntokantaa, joka on tehty pääosin
1980-luvulla. Kolmea yksityistonttia lukuun ottamatta maat omistaa kaupunki.
Alueella on kauppa ja päiväkoti.

Kaavoittaja on saanut
asemakaavan muutosluonnoksesta 40 mielipidettä.
Suurimmassa osassa maankäytön muutosten koettiin
huonontavan ympäristöä.
Erityisesti vastustettiin ker-

rostalorakentamista ja puiston pienenemistä. Lisääntyvä liikenne ja parkkipaikat
nostattivat keskustelua.
Hyvänä nähtiin ikääntyville
tulevat hissitalot ja esteetön
rakentaminen.
Kaavoittaja kertoo ottaneensa mielipiteet huomioon siten, että kaavan määräyksiä, kerrosaloja ja rakennusten korkeuksia on
tonttikohtaisesti tarkistettu etenkin kerrostalotonttien kohdalla. Muutamia
pientalotontteja alueen länsiosassa on poistettu. Myös

MUUTOSALUEEN KOKOJA
• Vanhaa asuntokerrosalaa 28 000 k-m2.
• Uutta asuntokerrosalaa n. 36 000 k-m2.
• Yleisten rakennusten tonteilla kerrosalaa on 1 600
k-m2, jossa lisäystä on 400 k-m2. Puistoalueilla nyt
oleva kerrosala 950 k-m2 poistuu.
• Uusia omakotitontteja tulee 29 kpl, kerrosalaa yht. 4
980 k-m2.
• Asuinrakennusten korttelialueen kerrosala (A) n. 25 500
k-m2, josta uutta n. 7000 k-m2.
• Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) 13 600 k-m2
(alueen ensimmäinen kerrostalo)
• Asuntolatyyppisten kerrostalojen korttelialue (AKS)
nykyisille tonteille kasvaa 7700 km2:sta 9500 k-m2:een.
• Asuin- ja julkisten palvelurakennusten korttelialue
(AYS) uutta kerrosalaa 3100 k-m2.

liikennesuunnitelmaan on
tehty tarkistuksia. Kaavan
perusratkaisua ei kuitenkaan ole muutettu.

Kaupunginhallitus
hyväksyi kaavan viime viikon keskiviikkona. Kaavaselostuksessa täydennysrakentamista perustellaan
moneen otteeseen sillä, että
alue on tulevan poikittaislinjan, Jokeri-reitin läheisyydessä.
Kerrostalot on sijoitettu
etenkin vilkkaiden teiden
reunoille. Tapaninkyläntien
ja Kirkonkyläntien kulman
kerrostalotonttia perustellaan sillä, että huonon maaperän vuoksi matala rakentamistapa ei kannata.
Pertunpellontien ja Suutarilantien kiertoliittymän
teko on ajoitettu vuodelle
2017.
Tapaninkyläntien arvioitu
liikennemäärä on 13 300 ja
Suutarilantien 11 400 ajoneuvoa per vuorokausi.
Kaavaan kantaa ottanut
ELY-keskus näki ongelmallisena melu- ja ilmanlaadun
selvityksen puuttumisen.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Miksi tutut
bussilinjat
aiotaan muuttaa?
HSL:n linjastosuunnitelma Koillis-Helsingin
alueelle vuosille 2016–2023 muuttaa monet
tutut bussin numerot ja reitit. Matkustajat
ovat ihmeissään. Miksi kaikkien tuntemat ja
kovassa käytössä olevat linjat, kuten 69
ja 72, aiotaan kuopata?
Helsingin Seudun Liikenne perustelee muutoksia Helsinki-Vantaan lentokentälle asti rakennettavalla Kehäradalla, jonka
vuoksi junaliikenne kaupunkiradalla Helsingin ja
Tikkurilan välillä tihenee.
Toinen merkittävä syy
muutoksiin on elokuussa
aloittava Jokeri-linja 560,
joka ajaa tihein välein Rastilasta Malmille jatkaen Paloheinän kautta Myyrmäkeen.
Kolmas syy on se, että
joillakin linjoilla matkustetaan hyvin vähän ja joillakin matkustus on lisääntynyt voimakkaasti.
Neljäs peruste on väkiluvun kasvu uusilla asuinalueilla kuten Viikinmäessä ja
Alppikylässä.
Viides syy on raitiolinjaston muuttuminen, joka vaikuttaa koilliseen asti.
Kuudenneksi ja viimeiseksi syyksi HSL nostaa

matkustustarpeita muuttavat kantakaupungin uudet
asuin- ja työpaikka-alueet,
joihin lukeutuvat Kalasatama ja Keski-Pasila.
Koillis-Helsingin ytimen
linjastosuunnitelmassa
muodostavat Viikki, Pihlajamäki, Malmi, Pukinmäki,
Jakomäki, Puistola ja Suutarila.
Suunnitelmatyö käynnistyi syksyllä 2014 lähtötietojen keräämisellä. Tarvittavia lähtötietoja ovat muun
muassa nousijamäärät sekä
alueen asukas- ja työpaikkatiedot.
Suunnitelmatyössä on
vielä tarkoitus pohtia, mitkä Lahdenväylän suunnasta tulevat linjat voisivat jatkossa päättyä Kalasataman
keskukseen.

Pirjo Pihlajamaa

Asukastilaisuus
Malmitalo to 15.1.2015
klo 18–20.

Maisemalinja
on myös nakki
Linja 69 Malmilta keskus-

taan ei ole kiireisen ihmisen
valinta, sillä kokonaisajoaika kestää noin kolme varttia.
Ruuhka-aikana voi mennä
enemmänkin.
Bussi on silti hyvin suosittu lyhyempienkin matkojen vuoksi, sillä reitin varrella
on useita palveluja, joihin ei
muilla busseilla pääse suoraan.
Bussi lähtee Ala-Malmilta kohti Malmin sairaalaa,
kääntyy Kirkonkyläntieltä
Syystielle ja jatkaa Pukinmäen aseman kautta Patolan
ohi Kustaankartanon kapeille teille mutkitellen Oulunkylään ja sieltä Pasilan aseman kautta kohti Jäähallia,
kääntyen lopulta Mannerheimintielle ja päätyen Elielinaukiolle.
Koillishelsinkiläiset kutsuvatkin bussia leikillisesti
maisemalinjaksi. Bussilinjan
säilyttämisen vuoksi syntynyt kansalaisliike on noussut
julkisuuteen puolustamaan
Nakkia.
Yhden selityksen mukaan
nimi on syntynyt Oulunkylässä aikana, jolloin bussin valkoisiin kylkiin oli maalattu
kolme punaista nakkimaista raitaa. Myös bussin muoto
oli tuolloin nakkimainen.
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NETTIETU

25

Ennakkomaksulla henkilö- tai pakettiauton
määräaikaiskatsastus alkaen

*

* Katsastuksen hintaan lisätään Traﬁn maksu 2,70€
katsastuksen kokonaishinta 27,70€

TIKKURILA

ILOLA

Tikkurikuja 1
Laaksotie 33
ark. 9-18, la. 9-14
ark. 9-17

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27
ark. 8-18

PP

Talven odotettu

LAATUALE
KEHYKSIÄ JA
AURINKOLASEJA

- 60%

-50%

- 40%

-80%

LITE BÄTTRE TAMMIALE

KAIKKI
KEHYKSET

-50 %

Varaa aika näöntarkastukseen
(09) 345 4292

VOIMASSA 31.1.2015 SAAKKA TAI NIIN KAUAN KUIN ALE-TAVARAA RIITTÄÄ!
NÄÖNTUTKIMUS KAUPAN PÄÄLLE!
MEILTÄ AINA HYVÄT LASIT JA NOPEA TOIMITUS OMASTA HIOMOSTA!

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

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

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

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

TEIJA LOPONEN

– Uusien jäsenien mukana
tulisi Malmille samalla
kaivattua pöhinää ja me
henkeä, uskoo KoillisHelsingin yrittäjiä
luotsaava Marja-Leena
Kajander.

Laiturilla voi käydä kyselemässä vaikkapa
miltä Pihlajamäki mahtaa näyttää muutaman
vuosikymmenen jälkeen.

Kaavoittajat
kertovat kysyjille
Helsingin kaupunkisuunnittelun kohtauspaikassa
Laiturilla Narinkkatorilla esitellään alkuvuodesta
yleiskaavaan liittyviä asioita.

Paikallinen yrittäjien yhdistys:

Maahanmuuttajat
liittykää meihin!
Leena Kajander kertoo.
Ajankohtaisen
Puheenjohtajan mielestä
Kakkosen Yrittäjä-ilta
olisi
erinomaista, jos maahavahdutti ohjelmaa
hanmuuttajatkin liittyisivät
Pukinmäen kodissaan paikallisten yrittäjien etuja
seuranneen Koillisajavaan, noin 760 paikalliHelsingin yrittäjien
sen yrityksen järjestöön.
puheenjohtaja Marja–Nimien perusteella maaLeena Kajanderin.
hanmuuttajia on nyt melko
Viime kuussa
vähän mukana. Hallituksessa oli pitkään yksi venäläislähetetyssä televisiotaustainen, mutta hänkin jäi
ohjelmassa nousi
pois muuttaessaan Lauttaesiin huoli siitä, että
maahanmuuttajat eivät saareen.
tiedä yrittäjyydestä
Äkkiseltään herää kysymitään.
mys, että miksi ihmeessä ja

– Aloin miettiä, että täällä
Malmillakin on paljon maahanmuuttajayrittäjiä. Heitä
on esimerkiksi ravintolaalalla ja he voisivat kaivata
koulutusta, tietoa lainsäädännöstä ja muusta, Marja-

millä ajalla pitkää päivää
painavan ravintolayrittäjän
kannattaisi maksaa jäsenmaksu, kun leipä on tiukassa jo muutenkin.
Kajanderin mielestä noin
150 euron korvaus per henkilö on kuitenkin pieni hinta siitä, mitä kaikkea rahaa

vastaan on tarjolla.
– Jäsenillemme annetaan kaiken aikaa yrittäjyyteen liittyvää ajankohtaista tietoa. Jalkautamme
viranomaisten palveluja.
Kauttamme voi löytää uusia asiakkaita ja saada vertaistukea. Yksi iso etu on
puhelinpalvelu, ja puhelimitse saa ilmaisia lakimiespalveluita, listaa Kajander.
Myös toiveita kuunnellaan herkällä korvalla.
– Jos maahanmuuttajat
kertoisivat, että mitä he haluavat, niin me voisimme
toimia järjestäjinä. KoillisHelsingin Yrittäjillä ei ole
palkattua toimihenkilöä,
mutta Helsingin Yrittäjillä
on toistakymmentä ihmistä, jotka voivat auttaa. Suurin osa heidän koulutuksistaan on maksutonta. Voimme siis järjestää juuri sitä

koulutusta mitä jäsenemme
tarvitsevat.

Lisäksi paikallisella tasolla
on menossa koko koillisen
yrittäjätulevaisuudelle tärkeä, Helsingin kaupungin
starttaama Malmin kehittämishanke, johon kaupunki
on pyytänyt paikallisia yrittäjiä mukaan vaikuttamaan.
– On myös hyvä muistaa,
että yleiskaavan luonnos
lähtee kohta kiertämään
lautakuntiin. Kaava tähtää
pitkän aikajänteen päähän.
– Malmin aseman seudun
ja lentokentän takia aihe
on tavallista kuumempi peruna. Siksi järjestämme aiheesta illan.
Mitä enemmän koillisen
yrittäjät saisivat jäseniä toimintaan, sen parempi se olisi koko Malmin seudun kehitykselle. Kouluissakin on
paljon maahanmuuttajien
lapsia, joista osa on varmasti tulevia yrittäjiä, summaa
puheenjohtaja ja kannustaa
katsomaan verkkosivuille
kohy.ﬁ.
Pirjo Pihlajamaa

Yleiskaavan Infokulmassa esitellään kasvupolku Helsingille. Käytännössä se tarkoittaa, että nähtävillä oleva
yleiskaavan luonnos esittää, miten Helsinki voisi kasvaa
250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä. Laiturin infokulmassa kerrotaan kuvin ja sanoin, mitä tarkoitetaan
yleiskaavassa esitetyillä kaupunkibulevardeilla, verkostokaupungilla ja laajenevalla kantakaupungilla ja mihin
kaikkialla asuntoja voitaisiin mahduttaa.
Yleiskaavoittajat päivystävät Laiturilla maanantaista
torstaihin kello 15–18 12.–15.1. sekä 2.–5.2. ja 9.–12.2.
Laiturilla järjestetään myös Hetki kriitikkona –tapahtumia, joissa yleiskaavaa käsitellään alueittain. Maanantaina 26.1. keskustelun kohteina ovat keskinen ja pohjoinen Helsinki , eli Tuusulanväylän ja Lahdenväylän suunnan kaupunginosat.
Hetki kriitikkona -tapahtumat pidetään Laiturilla kello
17–20. Niissä keskitytään eri päivinä eri alueisiin, mutta
kaikista alueista ja aiheista voi mennä keskustelemaan
itselleen sopivana päivänä.
Teija Loponen

Viisi päivää aikaa
tehdä muistutus
Pihlajamäki

Pihlajamäen nykyisen ostoskeskuksen eteläisen

osan tilalle on suunnitteilla nykyistä hieman pienempi liikerakennus. Sen viereen suunnitellaan Pihlajamäen miljöökokonaisuuteen sopivaa asuinrakentamista.
Pysäköinti aiotaan sijoittaa laajennettavaan pysäköintikellariin ja Moreenitien päähän.
Asemakaavamuutoksesta vastaa Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirastossa arkkitehti Elias Rainio.
Asemakaavan muistutusaika alkoi joulukuun 12. päivä.
Kaupungin kirjaamo ottaa muistutuksia vastaan 19. päivä tammikuuta asti. Eli ensi maanantaina on viimeinen
mahdollisuus kertoa, jos joku kohta asemakaavaehdotuksessa ei miellytä tai kaipaa täydennystä.
PP

Törkeitä ryöstöjä tehneet 18-vuotiaat naiset vangittiin
Puistola, Heikinlaakso
Puistolan, Heikinlaakson
ja Vantaan yössä uutenavuotena ryöstänyt naiskaksikko on vangittu. Iältään
18-vuotiaat naiset ehtivät
ryöstää parin tunnin aikana
kolme ihmistä väkivaltaa
käyttäen ja teräaseella uhaten. Neljäs ryöstöyritys epäonnistui.
Vantaan Korsossa kaadettiin pysäkillä nuori nainen
maahan yhdeltä yöllä. Häneltä anastettiin muun muassa matkapuhelin.
Tunnin päästä Vantaan

Hiekkaharjussa kävelytietä
kävellyt nuori mies kohtasi
naisen, joka jäi pois ohi ajaneesta autosta. Nainen oli
jutellut miehelle ja alkanut
yllättäen uhata teräaseella vaatien mieheltä tämän
lompakkoa ja puhelinta.
Pieniä ruhjeita saanut uhri
antoi esineet.

Heikinlaaksossa noin
kello 02.30 keski-ikäinen
mies koki lähes saman kuin
Hiekkaharjun mies. Nainen
otti uhrin lompakosta rahat

ja heitti sen ja puhelimen
lumihankeen. Vammoilta
välttynyt uhri kaiveli tavarat takaisin ja näki naisen
nousevan samaan autoon,
jolla oli tullut. Uhri sai ylös
rekisteritunnuksen ja ilmoitti asiasta hätäkeskukseen.
Aluetta haravoimaan tullut poliisi sai kello 02.50 jälkeen tietää uudesta ryöstön
yrityksestä. Puistolassa nainen oli uhannut teräaseella noin 35-vuotiasta miestä,
joka sai väännettyä veitsen
pois naisen kädestä ja nai-

nen pakeni paikalta.
Poliisi löysi ryöstäjien auton Pohjois-Helsingistä
puolen tunnin kuluttua. Autossa oli kolme 18-vuotiasta naista.

Helsingin käräjäoikeus
vangitsi naisista kaksi. Toinen toimi auton kuljettajana toisen ryöstäessä. Naisia
epäillään todennäköisin
syin kahdesta törkeästä
ryöstöstä, törkeän ryöstön
yrityksestä ja ryöstöstä.
Naiset ovat pääsääntöisesti

myöntäneet tapahtumien
kulun. He eivät ole osanneet
kertoa teoille mitään selitystä. Päätös yksinäisten kulkijoiden ryöstämisestä oli syntynyt juuri ennen ensimmäistä ryöstöä.
Kolmas nainen, joka ei ilmeisesti osallistunut aktiivisesti tekoihin, vapautettiin
kuulustelujen jälkeen.

Poliisi haluaa muistuttaa,
että jopa pelkkä suusanallinen uhkaus väkivallan käyttämisestä omaisuuden anas-

tamisen yhteydessä tekee
anastusrikoksesta huomattavasti ankarammin rangaistavan ryöstön.
Ryöstöstä tuomittava alin
rangaistus on 4 kuukautta ja enimmäisrangaistus 6
vuotta vankeutta. Kun ryöstön yhteydessä käytetään
ampuma- tai teräasetta, tekoa pidetään törkeänä ryöstönä, josta säädetty minimirangaistus on kaksi ja ankarin 10 vuotta vankeutta.
PP
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

14.1.2015

Tarjoukset voimassa TO-SU
15.-18.1.2015 ellei toisin mainita
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Superfood -asiantuntija
Jaakko Halmetojan ilmais
et
n. 20 min. miniluennot
aiheesta
"Miten pääsen alkuun
superfoodien kanssa?"
la 17.1. aina tasatunne
in
klo 10-14!
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90

4.-

2

kpl

kg

ntaina
Paikalla laua
in tuotemyös CocoVo 10-16!
esittelijä kl

Voimassa to-la
ERÄ Tuore Puruveden

CocoVi Super Protein

säävaraus

40,00/kg, marjaisa, brownie, kookos-lime,
yks. 2,69 kpl (53,80/kg)

PATUKAT 50 g

MUIKKU n. 12-14 cm

kg

3.-

2
rs

Oman savustamon

Vihreä ja tumma

ruodoton

3,00/kg, Peru/Brasilia,
yks. 2,49 rs (4,98/kg)

SAVULOHIFILEE

RYPÄLE 500 g

5

Familia

PORSAAN ULKOFILEE
n. 1 kg palana, Saksa

5.-

pkt
raj. 2 kpl /tal.

kg

Valio

rs

1

50

2

ps

KIRSIKKATOMAATTI 250 g
3,00/kg, Espanja, yks. 1,19 rs (4,76/kg)

-28%

99

2

OLTERMANNI 900 g - 1 kg

5,00-5,56/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
6,99 kpl (6,99-7,77/kg)

-13%

3

pkt

10.-

1,00/kg, Suomi,
yks. 1,99 ps (1,99/kg)

4

raj. 1 erä
/tal.

2.-

LUOMUPORKKANA 1 kg

-16%

pack

5.-

Juhla Mokka

Coca-Cola

6,67/kg, myös tumma paahto
Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yksittäin 3,85 pkt (7,70/kg)

0,57/l

KAHVI 500 g

sis. pantit
1,60
raj. 2 erää /tal.

VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l 4-pack

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi
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Uutiset
SA-KUVA

Harrastusteema
TEIJA LOPONEN

Malmilla putosi yksi pommi maantielle 25.6.1941.

Ei ainakaan vanhoja lentopommeja
Tapulikaupungissa
Lähitiedon joulukuun
27. päivän lehdessä julkaistiin kertomus kesällä 1941
nykyisen Tapulikaupungin
alueelle syöksyneestä neuvostoliittolaisesta pommikoneesta ja arvelu siitä
ovatko sen romu, lentäjä ja
ehkä jopa pommikuorma
edelleen putoamispaikallaan erään kerrostalon
pihamaalla.
Kysymys herätti jonkin verran kiinnostusta ja muun
muassa lehden lukija Harry Schumacher johdatteli
yhteydenotossaan hyvään
tietolähteeseen. Malmin
Kuvalehden vuoden 1997
numerossa on kerrottu Malmiin kohdistuneista viime sotien aikaisista
pommituksista Malmilla
asuneen ja jo sota-aikanakin Malmin lentokentällä
työskennelleen Pentti Salmisen kertomana ja osin
itse kokemana.

Tapulikaupunkiin pudonneesta pommikoneesta hän
kertoo, että sen saatua
ilmatorjunnan osuman
kone kaartoi pudottaen
pomminsa, arviolta 7–8
kappaletta, jotka putosivat
Malmilla silloisten Päätien
(nykyinen Malminraitti) ja
Myllytien (nykyinen Viljatie) kulmaukseen. Alueen
rakennuksiin tuli sirpaleista vaurioita ja yksi hevonen
kuoli. Samalle alueelle
putosi pommikoneesta
aukeamattomalla varjolla
pelastautumista yrittänyt
lentäjä karsien suuren kuusen oksat sen toiselta puolen ja ruhjoutuen kuolleeksi välittömästi.
Jokseenkin samalla tavoin
muistaa tapauksen Malmilla asunut Taimo Hagman,
joka kertoo 9-vuotiaana
poikana nähneensä tapahtuman. Mieleen hänelle oli
erityisesti jäänyt valkoinen

laskuvarjo, joka lipui
samaan suuntaan kuin osuman saanut savuava pommikone. Pojat tapojensa
mukaan lähtivät uteliaina
juosten katsomaan, minne
kone ja varjo päätyivät.
Noin puolen tunnin kuluttua he tulivat lentokoneen
putoamispaikalle, jossa oli
jo ihmisiä. Pojat pääsivät
heti tuoreeltaan koneen
hylyn tekemän kraaterin
vierelle.
Näiden muistikuvien pohjalta voidaan päätellä, ettei
putoamispaikalla ole ainakaan lentokoneen pommeja. Jos pudonneessa koneessa pommeja olisi ollut, ne
olisivat todennäköisesti
räjähtäneet joko maahan
iskeytymisessä tai viimeistään maanalaisessa tulipalossa, joka putoamispaikalla kyti.
Ilkka Uotila

Karhukävelyä, kuperkeikkoja ja monenlaisia
liikkumistapoja harjoiteltiin heti ensimmäisellä poikien
akrobatiatunnilla. Puistolan Urheilijat kutsui Malmin
Parkourkeskuksesta Joona Salorannan opastamaan lapsia
vauhdikkaan liikkumisen maailmaan.

TAPANILAN ERÄN
RYHMÄLIIKUNTATUNNIT
KEVÄT 2015 (12.1.– 3.5.)
Tanssimaan tammikuussa PARILATTARIT 17.–18.1.2015

Tule mukaan 4:n tunnin parilattarikursssille. Kurssilla käydään läpi neljä latinalaistanssia: samba,
chacha, rumba ja jive. Tanssit aloitetetaan alkeista, joten aiempaa tanssikokemusta et tarvitse.
Opettajina: Jaana Pesonen & Jouni Ilonen
Hinta 40€/hlö, Tapanilan Urheilukeskus

Lasten- ja nuorten liikunta

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry on palkinnut Malmitalolla
työskentelevän kulttuurikeskuksen Hanna-Maria Lehtosen ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön.

TEIJA LOPONEN

vastaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin nuorten
harrastamisen, osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisessä sekä poikkihallinnollisessa yhteistyössä.
Palkintoraati piti kaupungin strategian huomioimista erinomaisena lähtökohtana onnistuneelle
työlle.
Kulttuurituottaja Hanna-Maria Lehtonen on
ollut mukana Operaatio
Pulssissa alusta asti. Aluksi Pulssi toimi Kannelmäessä, Malminkartanossa
ja Haagassa. Ensimmäisen kauden jälkeen hanke laajennettiin vuonna
2012 myös Koillis-Helsinkiin Malmin, Pukinmäen
ja Tapanilan alueille.
Operaatio Pulssia toteutetaan, Helsingin kulttuu-

Pienet pojat
akrobatian lumoissa

la 17.1. klo 14.15 - 16.15/liikuntasali
su 18.1. klo 14.00 – 16.00/studio

Pulssin Lehtonen palkittiin
Operaatio Pulssia
koskevassa työssä kiinnitetään huomiota muun
muassa virastojen väliseen
yhteistyöhön. Lehtosen
opinnäytetyön tavoitteena
oli tutkia, miten Operaatio Pulssin toimintamalli
palvelee virastoja ja kaupungin strategisia linjauksia. Opinnäytetyön nimi
on Nuoret osallisiksi kunnan nuoriso- ja kulttuuripalveluiden suunnitteluun
poikkihallinnollisella
yhteistyöllä.
Operaatio Pulssissa
12–18-vuotiaita nuoria innostetaan kokeilemaan
erilaisia harrastuksia ja
rohkaistaan vaikuttamaan
asuinalueensa nuorille
suunnattuun toimintaan.
Työn tuloksissa todetaan, että Pulssin malli

Joona näyttää miten kehoa hallitaan pyöriessä.

BAILATINO

TEMPPUILU

DISCODANCE

Liikuntasali 4,
Tapanilan Urheilukeskus
Kevätkauden hinta 82€

Sunnuntai klo 12.15–13.00, 8–10v. Meri
Laakso
Studio, Tapanilan Urheilukeskus
Kevätkauden hinta 82€
Lauantai klo 12.45–13.30, 9–13v.
Alkeis-jatko
klo 13.30–14.15, 10–13v. Jatko

Katherine
LahtiNuuttila

klo 19.15–20.10, yli 13v. Jatko

Kiira
Kornevits

Studio, Tapanilan Urheilukeskus
Kevätkauden hinta 82€

rikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen, työväenopiston, lähiöprojektin,
kaupunginkirjaston, opetusviraston ja liikuntaviraston yhteistyönä.
Teija Loponen

Maanantai klo 10.00–10.40, 3–4v.
klo 16.05–16.50, 4–5v.
Perjantai klo 9.30–10.10, 3–4v.
Sunnuntai klo 16.45–17.30, 5–6v.
Liikuntasali 4,
Tapanilan Urheilukeskus
Kevätkauden hinta 82€

Tiistai klo 16.15–17.00, 3–4v.

Saana
Ryynänen
Julia
Luotamo

Saana
Ryynänen

Tanja
Kautiainen

TAAPEROJUMPPA

Maanantai klo 10.50–11.35
1–2v.
Tiistai klo 9.30–10.15
1–2v.

TEMPPIS

Hanna-Maria eli Hansu
Lehtosen työpiste
sijaitsee Malmitalossa.

SATUBALETTI

Studio,
Tapanilan Urheilukeskus
Kevätkauden hinta 82€

STREETDANCE

Maanantai klo 18.30–19.15,
11–13v. Alkeet

Keskiviikkoklo 15.00–15.45,
7–8v.

Ulla
Savola

Perjantai klo 10.15–11.00
1–2v.
Liikuntasali 4,
Tapanilan Urheilukeskus
Kevätkauden hinta 110€

Tutustu Erän monipuoliseen ryhmäliikuntaan tapanila.com
Tapanilan Erän toimisto on avoinna arkisin klo 8.30 – 16.30
soita, kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan 029 1934200

Koillis-Helsingin Lähitieto

PARKOUR
• 1980-luvulla Ranskassa syntynyt liikuntalaji, jossa
pyritään liikkumaan mahdollisimman sulavasti,
nopeasti ja tehokkaasti paikasta toiseen.
• Parkourissa hyödynnetään mpäristön esineitä ja
rakenteita nopeaan ja katkeamattoman sulavaan
liikkeeseen.
• Parkour sisältää paljon akrobatiaan liittyviä liikkeitä.

Suomen Parkour –yhdistystä aikoinaan perustamassa ollut ja pitkään parkouria harrastanut ja opettanut
Joona Saloranta aloitti
oman parkourharrastuksensa vuonna 2002 samalla
tavalla kuin kymmenet
muutkin nuoret. Ylen esittämä parkourdokumentti ja
parkouria harrastavista
lähiönuorista kertova elokuva Yamakasi tartutti
innon oppia liikkumaan
sujuvasti ja esteistä välittämättä.
Porukka nuoria alkoi kokoontua ja harjoitella omatoimisesti lajia.
– Itseopiskelua ja itsensä
etsimistä tarvittiin. Parkourissa on oltava luja luottamus ja usko omaan itseensä ja tekemisiinsä. Toisaalta ei pidä olla hullunrohkea,
vaan tiedostaa omat rajansa
ja taitonsa. Välttävää suoritusta ei haluta hyväksyä,
liikkeet on tehtävä täydellisesti ja se taas vaatii todella
paljon harjoittelua, Saloranta kertoilee.
PuiU:n järjestämässä akrobatiaryhmässä pojat odottavat innolla mitä kaikkea
pääsisivät tekemään. Usein
vauhti vie voiton liikkeen
oikein tekemisestä. Harva jaksaa keskittyä itse liikkeeseen, maaliin halutaan
vauhdilla.
– Pojat ovat helposti tyy-

tyväisiä siihen, että liike menee sinne päin. Tytöt taas
jaksavat harjoitella samaa
asiaa kunnes todella osaavat sen, pohdiskelee Joona tyttöjen ja poikien eroja parkourin ja akrobatian
harrastamisessa.
– Parkour sopii yhtä hyvin tytöille kuin pojille. Se
mikä etenkin meitä vähän
vanhempia harrastajia koukuttaa on vapauden tunne.

Ei ole riippuvainen mistään.
Liikkua voi missä vain.
Puistolan ala-asteen jumppasalissa tehdään alkuun
kunnolla lämmittelyliikkeitä, jotta nilkat, ranteet, polvet, olkapäät ja muut kehon
osat sopeutuvat tuleviin liikkeisiin.
–Aloitamme kehonhallinnan liikkeillä ja samalla näen ryhmän tason. Moni kertoo harrastavansa myös futista, lätkää, sählyä, painia
tai uintia.
– Itsekin olen harrastanut
monia joukkuelajeja, mutta en niistä mistään saanut
samanlaista tyydytystä kuin
parkourista. Laaja lajiharjoittelu on kuitenkin erinomainen pohja kaikessa liikunnassa, Joona Saloranta
muistuttaa.

Moni poika osaa heti mennä oikeaan asentoon
Joonan kertoessa minkä
eläimen lailla seuraavaksi
liikutaan. Joona kuitenkin
näyttää ensin oikean liikkumistavan ja muistuttaa liikkeen teossa huomioitavista
asioista.
– Mikään liike ei saisi satuttaa. Esimerkiksi kuperkeikka pitäisi tehdä niin,
ettei pää osu maahan, hän
muistuttaa.
Sekin on tärkeää, että jokainen tekee liikkeet itselleen, ei näytöksenä.
– Ei ole tarkoitus katsoa,
miten muut tekevät. Oleellista on kuitenkin kannustaa
muita, jokainen tekee oman
tasonsa mukaan, Joona Saloranta korostaa.

14.1.2015
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Harrasteteema
Lähitiedossa myös 21.1.
Kädentaitoja, liikuntaa, musiikkia…
Kerro lukijoillemme, mitä teillä on
tarjota tekemistä kaipaaville.
Kevään harrastustoiminnan alkua
odotetaan innolla!
Ota yhteyttä ilmoituspäällikköömme
Jussi Haapasaareen ja sovi ilmoituksesta
jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ
tai p. 050 595 3233

Lätkässä
Lähitietoon

Teija Loponen

KARATE BUSHIDO HELSINKI

KARATEKOULU
ALKAA
Hei sinä 7–14 v tyttö tai poika, aloita nyt
vauhdikas ja mielenkiintoinen kamppailulaji.
Karatekoulu alkaa la 17.1.2015 klo 17.00.
Harjoituspaikka on Nurkkatien ala-aste,
Nurkkatie 2, 00760 Hki.
Kurssin hinta on 60 euroa ja kesto n 3 kk.
Aikuisten peruskurssi alkaa to 22.1.2015 klo 19.00.
Harjoituspaikka on Maatullin ala-aste,
Kimnaasipolku 5, 00750 Hki.
Kurssi on tarkoitettu kaikille naisille ja miehille
jotka haluavat aloittaa perinteisen kamppailulajin.
Kurssin hinta on 70 euroa ja kesto n 3 kk.

Matolla kieriminen on hauskaa, mutta siltä kierähtääkin helposti pois.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Seppo Wira 040 527 4981
www.saunalahti.fi/septuu
TERVETULOA
PuPy ry/Bushido Helsinki

Taekwondoa Malmilla jo vuodesta 1989
KUVATAIDE, MUSIIKKI, SANATAIDE,
SIRKUS, TANSSI JA TEATTERI

Kokeile 2 viikkoa ilmaiseksi –
voit aloittaa milloin tahansa!

Tervetuloa Taitokursseille!
TEKEMISTÄ - TAITOA - ILOISTA MIELTÄ
Tuftaus, mosaiikki
kierrätyspunonta
nunohuovutus,
rosetekniikka
Lisää kurssiaiheita
löydät nettisivuiltamme!

AIKUISILLE BALETTIA,
MUSIIKKIA, SIRKUSTA
PERHEEN PIENIMMILLE TAIDEPOMPPU
LISÄTIETOJA
JA ILMOITTAUTUMINEN
pukinmaki@taidekoulut.ﬁ tai
puh. 09-347 1647
www.taidetalo.net
TARTU TAIDEAINEISIIN

PUKINMÄEN
LASTEN JA NUORTEN
TAIDEKOULUT

Taito Helsky

Kevään 2015 ryhmät:
! juniorit 6-12 vuotta
! aikuiset ja nuoret
! naiset ja tytöt
! perhetaekwondo
! TKD Power – kesäksi kuntoon
Kysy lisää kurssitarjonnastamme!
info@malmintaekwondo.fi
050 382 1069
malmintaekwondo.fi

Ilmoittaudu
mukaan!

alkae
n
20 €
/kk
facebook.com/
MalminTaekwondo

Käsityökoulu lapsille:

Malmilla, Viikissä, Herttoniemenrannassa,
Paloheinässä, Pohjois-Haagassa ja Kannelmäessä.
Tiedustele vapaita oppilaspaikkoja!

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET
www.helsky.net, koulu@helsky.net
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Urheilu
Salibandyliiga naiset

Salibandyliiga miehet

Classic vei Keppanalta voiton

Erän maaliennätys tusina,

Oulun maalilla kävi sutina

MIKKO HYVÄRINEN

Nyt jos koskaan ilmassa ovat
myönteiset kevään merkit. Alle
odotusten syksyn pelannut Erä
tehtaili lauantaina 12 maalia
vieraansa OLS:n verkkoon ja otti
tärkeät pisteet matkalla keväisiin
pudotuspeleihin.
Tarkalleen kevätkausi
starttasi liikkeelle jo vuoden
toisena päivänä, kun huippujoukkue SPV kävi syöttämässä Erälle katkeran kalkin. Tiukkojen ja jännien
vaiheiden jälkeen seinäjokilaiset niittasivat jatkoaikamaalillaan mosalaiset nurin
5–4. Se ei maistunut hyvälle!
Mutta viime lauantaina
oli makoisampaa oululaisten kanssa. Hienosta 12–7
voitosta huolimatta tämänkin ottelun alku ei hunajaiselta maistunut. Oulun
Luistinseura kun sirklasi heti ensi erän alussa 3–0 johtoon. Erä heräsi, ja tauolle päästiin 3–3 tasalukemissa. Erän tasoittavat maalarit
olivat Valtteri Vapola, Lauri Kapanen ja Tommi Rosendahl.
Toisen erän alku oli ensimmäisen toisinto. Pohjoisen pojat täräyttivät heti alkuun kaksi kaappia. 3–5 tilanteessa käynnistyi sinipaitashow: Aaron Fagerholm
4–5, Eero Nuutinen 5–5,
Kapanen 6–5 ja 7–5 sekä
Ilkka Koski 8–5. Toinen erä
oli taputeltu.
Päätöserässä mosalaisjuhla jatkui. Jere Oksanen
lisäsi johdoksi 9–5, kunnes
OLS kavensi 9–6. Tämän
jälkeen Erän maalikimaran sankareita olivat vielä

Rosendahl, Tuomas Iiskola ja Ilkka Koski. Taululla
komeili 11–6 luvut. Vieraat
viimeistelivät päätösluvuiksi 12–7.
Erän tekemä 12 maalin
ennätys sai myös suut muikeiksi.
Päävalmentaja Petteri
Bergman oli kitulias kausi
huomioon ottaen silminnähden mairea ja tyytyväinen
saalistettuun täyteen pistepottiin.
– Nyt pystyttiin toteuttamaan välillä aika mallikkaastikin sitä, miten meidän on tarkoitus pelata, tilitti Bergman erän verkkosivulla.
Myös kolmen maalin hattunäytöksen Oulun kaadossa antanut Lauri Kapanen
iloitsi maalipaikkojen tehokkaasta käytöstä, joka on
usein aiemmin ollut joukkueelle kompastuskivi.
Tästä on hyvä jatkaa.
Erällä on meneillään tärkeä
ja tiivis ottelusuma. Maanantaina se oli Lappeenrannassa NST:n vieraana. Tänään keskiviikkona ”Mosan cowboyt” ottavat Tapiolassa mittaa Indianseista.
Seuraava kotiottelu on ensi keskiviikkona 21.1., jolloin mittarina on Turun Palloseura.
Heimo Laaksonen

Tapanilan Erän perhetapahtumassa Vantaan
Energia Areenalla Erän naiset kohtasivat Classicin
Tampereelta. Runkosarjaa johtavan Classicin pelin
tiedettiin olevan huippuluokkaa, mutta Erä III lähti
hyvällä vireellä taistelemaan pisteistä.

Lauri Kapasen kolmesta maalista yksi oli myös voittomaali Oulun murskajaisissa. Arkistokuva.

VESA KOSKELA

Pöytälätkän SM-kisat ovat viikonloppuna 17.-18.1.2015.
Ovet avataan kello 9. Kisaohjelma löytyy osoitteesta
poytajaakiekko.ﬁ.

Malmin Taekwondolla huipputason kilpailijoita

Peli alkoi Keppanan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, sillä kuudessa minuutissa pallo saatiin kolmesti Classicin maaliin. Asialla olivat Nea Suominen,
Marika Salminen ja Hillevi Arkkila.
Ensimmäisessä erässä nähtiin vielä yksi maali Keppanalta, kun Tuuli Huuskonen
laukoi tarkan vedon. Myös
Classic onnistui maalinteossa ensimmäisessä erässä, ja sai vietyä pallon kolme kertaa Keppanan maaliin. Erätauolle lähdettiin lukemissa 4–3.
Classic oli selvästi ryhdistäytynyt kopissa, sillä peliasenne muuttui. Erä III ei
tästä hätkähtänyt, vaan pysyi hyvin vauhdissa mukana. Ajassa 26:29 kotijoukkue
pääsi laukomaan rangaistuslaukauksen, jonka Hillevi
Arkkila laittoi erittäin nätisti
rystyllä sisään.
Seuraavat kaksi maalia olivat Classicin, jonka jälkeen
Keppanan ylivoima pisti pomppivan pallon maaliin
Anna Yli-Kojolan toimesta. Vieraat pääsivät toisessa erässä tasoihin ja tauolle

lähdettiin tasalukemissa 6-6.

Kolmas erä antoi kotijouk-

kueen tuulettaa kahteen
kertaan, kun kuukauden
pelaajaksi valittu, huippuvireessä oleva Tuuli Huuskonen onnistui kahden minuutin sisään kaksi kertaa
maalinteossa. Ensimmäinen
maali oli tarkka veto, ja toinen uskomattoman hieno
harhautus.
Ajassa 45:44 lukemat taululla olivat siis 8–6, ja katsomossa toiveet Classicin
kaatamisesta korkeat. Valitettavasti Keppana joutui
hetki tämän jälkeen kärsimään rangaistuksen, ja tällä
kertaa Classic ei epäröinyt
ylivoimalla vaan kavensi ja
hetken päästä vielä tasoitti lukemat.
Ajassa 56:31 vieraat menivät ensimmäistä kertaa
ottelussa johtoon 8-9. Viime hetkillä Keppanan toivo
lopahti, eikä peli enää kulkenut. Vieraat kaunistelivat
vielä lukemia hienoilla yksilösuorituksilla, ja lopulta peli päättyi Classicin voittoon
8–12.

Emilia Hallvar

Pöytälätkän SM-kisat
jälleen Huikassa
Pöytälätkäkansa on
ihastunut Huikkaan eli Helsingin Uuteen yhteiskouluun
ja toivonut taas pääsevänsä
Lucina Hagmanin kujan juhlasaliin kisaaman Suomen
mestaruudesta. Ja homma
onnistui.
Sarjoja SM-kisoissa on
avoimen lisäksi naisille, su-

perveteraaneille, veteraaneille, junioreille, nappuloille sekä myös tulokkaille, joten
kannattaa kaivaa kätköistä
vanha tai hankkia uusi Stiga-peli ja perehtyä lajin saloihin. Pöytälätkä ei ole vain sisäpiirin harrastus, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan.
Vesa Koskela

MALMIN TAEKWONDO

Malmin Taekwondoseuralla on käynnissä jo 27. toimintavuosi. Pitkän kilpailu- ja harrastusperinteen
omaavalle seuralle vuosi 2014 toi SM- ja PM-kisojen mitaleja sekä paljon uusia harrastajia.

Malmin Taekwondon jo
perinteeksi muodostuneita
koulukäyntejä tehtiin kokeneiden ohjaajien vierailuilla
Koillis-Helsingin alueen
peruskouluissa. Seuran väki
ohjasi yli 50 lajiliikuntatuntia syyslukukauden aikana,
näillä ohjauksilla tavoitettiin
noin 1300 lasta ja nuorta.
– Koulukäyntien tavoite
on tehdä taekwondoa tutuksi sekä auttaa lapsia ja
nuoria liikunnallisen elämäntavan löytämisessä.
Seuran yhtenä pääperiaatteena on matalan kynnyksen toiminta, jolla pyritään
tarjoamaan kaikille mahdollisuus taekwondon harrastamiseen kohtuullisin

kustannuksin. Erityisesti tuetaan junioreiden ja perheiden harrastamisen mahdollisuuksia. Peruskurssien lisäksi seura tarjoaa naisille ja
tytöille kohdistettuja harjoituksia sekä perhetaekwondoa kertoo Tea Runnakko.

Malmin Taekwondo kouluttaa jatkuvasti uusia
lajiohjaajia ja laajentaa lisäkoulutuksilla valmentajien
tieto- ja taitotasoa. Myös
kilpavalmennuskoulutuksiin panostetaan. Otteluvalmentajat Lauri Laitinen ja
Jörn-Peter Sairio osallistuivat viime syksynä Saksassa
järjestettyyn Euroopan
Taekwondo Unionin kan-

sainväliseen valmentajalisenssikoulutukseen.
Seurassa toimii kilpavalmennusryhmä, jonka urheilijoille laaditaan yhteistyössä otteluvalmentajien ja fysiikkavastaavan Tea Runnakon kanssa yksilöllinen
harjoitusohjelma.
Kilpailutoimintaan panostaminen on tuottanut tulosta. Viime keväänä Islannissa käydyissä Taekwondon
Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa seuran ottelijat
Soﬁa Kemppinen ja Mikko
Ponkilainen nousivat pronssiselle palkintopallille. Kansainvälistä kilpailukokemusta saatiin myös lokakuussa Kroatian avoimista

G1-kilpailuista, joihin osallistuivat Ruqia Rahmani ja
Sabina Harcenkova.
Kansallisen menestyksen kruunasivat yhdeksän
SM-mitalisijaa, 2 kultaa, 4
hopeaa, 3 pronssia. Lisäksi kuuden liigaosakilpailun
yhteistuloksissa palkittiin
seuran liigaottelijat kolmella kulta-, kahdella hopea- ja
yhdellä pronssipokaalilla.
– Lisäksi Teppo Alstela
ja Jörn-Peter Sairio saivat
Suomen Taekwondoliiton
pronssiset ansiomerkit pitkäaikaisesta ja omistautuneesta toiminnasta seuran
hyväksi, kertoo Runnakko.
Teija Loponen

G1-kilpailut Zagreb, Kroatia. Ottelijat Ruqia Rahmani
ja Sabina Harcencova sekä valmentajat Lauri Laitinen,
Jörn-Peter Sairio ja Tea Runnakko.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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.

JALKAHOITOLA

Ykseys ei tarkoita, että olisimme
aina samaa mieltä. Se on elämistä
yhdessä kunnioittaen toisemme
ihmisyyttä ja Jumalan luomisihmeen näkemistä toisissa.
Ykseys on yhdessä paremman
maailman rakentamista.

Perusjalkahoito
75min
Kevyt jalkahoito
45min/
Hemmottelujalkahoito
90min/
Hieronta jalkahoidon yhteydessä
30min 20€, 45min 25€

45€
35€
50€

Hieronta- ja hoitopalvelut
Ilahduta jalkojasi
Vilppulantie 26, 00700 Hki
Ajat ajanvarauksella
044 303 3389 /Tarja www.kolmenkonstin.suntuubi.com

VUOKRAA MINUT!
soita 0400 853 777
Siirrettävä
kylpytynnyri
Ark.
ma–to
pe–su
to–ma

70€/vrk
150€
180€

Joulu, Uusivuosi,
Pääsiäinen,
Juhannus 250€
Normaali viikko
ilman pyhiä
ma–pe 250€

muuttaa 15.1.2015 Päivöläntieltä väljempiin tiloihin.
Uusi osoitteemme on Punttikuja 6, 00730 Helsinki.
Muutosta johtuen lankapuhelin- ja sähköpostiliikenne ovat poikki 15.1.2015

Tilitoimisto Debet & Kredit
puh 09 3462340 www.debetjakredit.ﬁ

Paljon onnea Otolle,
lapsenlapsenlapselle
17.1.2015 tulee täyteen
11 vuotta. Onnitellen
mummi ja vaari.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

AIKUISTEN LAULURYHMÄT
Jakomäen kirkolla Raiku lauluryhmä to
klo 18. Tied. Timo Olli p. 09 2340 4492.
Malmin kirkolla Missiokuoro ma klo
17.30. Kantaattikuoro ma klo 18.30.
Kuorokoulu vasta-alkajille ma klo 17.
Kuorokoulussa käydään läpi perusasioita ja äänenmuodostusta sekä opetellaan uusia lauluja. Maksuton.
Tied. Heikki Poutanen p. 09 2340 4417.
Pihlajamäen kirkolla Kirkon kuoro ke klo
18.30. Tied. Timo Olli p. 09 2340 4492.
Puistolan kirkolla Kirkkokuoro ke klo 18.45.
Tied. Ulla Pesonen p. 09 2340 4493.
Pukinmäen seurakuntakodilla Toivon
säteet lauluryhmä to klo 18.30. Hengellisiä lauluja, Tuomasmessulauluja ja
Taizé-hymnejä. Tied. Kaisu Rauhamaa,
p. 09 2340 4494.
Siltamäen seurakuntakodilla Naiskuoro
ma klo 17.30. Tied. Elina Tofferi p. 09
2340 4497.
Tapanilan kirkolla Kamarikuoro ti klo 18.30.
Tied. Merja Wirkkala p. 09 2340 4495.
Viikin kirkolla Naiskuoro Pihlaja ma
klo 18.30. Tied. Marjasisko Varha p. 09
2340 4496.

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

1994!2014

KIEKKO-VANTAA
VS
KeuPa HT
KEURUU

Perjantaina 16.1.

Klo 18.30 TRIO Areena

LAULUHETKET
Virsitiistai Pukinmäen seurakuntakodilla
ti klo 18, 20.1. 15.2. (su), 31.3., ja 28.4.
20.1. Veisuuta Viisikielisen tahtiin. Yhteistä laulua ja virsitietoutta. Iltakahvit.
Hengellisten laulujen illat Siltamäen
seurakuntakodilla ma klo 19: 2.2., 2.3.,
13.4. ja 4.5. Laulattajana Lahja Jussila.
Lähetyslaulujen ilta Siltamäen seurakuntakodilla ti 17.2. klo 18.
Veteraanien lauluilta Siltamäen seurakuntakodilla to 12.3. klo 18. Isänmaallisia lauluja.
Miesten laulu- ja rukouspiiri Malmin
kirkolla joka toinen ti klo 19, alkaen 20.1.
Veisuilta Viikin kirkolla ke 4.3. klo 18.
Nuoren seurakunnan veisuja.
KIIREETÖN ILTAPÄIVÄ
la 7.2. klo 13–16 Pukinmäen seurakuntakodilla. Pyhiä tansseja, rukousta ja
mietiskelyä liikkeessä. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Ohjaa Tiina Saraaho. Ilm. 31.1. menn. Meri Ala-Kokolle
.' %9 #"!% !!<#* 4-,>'363(808807-=6'$'
5>2A3 < - & B>B' A3,;0>6?3'

KANTELERYHMÄ
aikuisille Pukinmäen Portti, Säterinportti
1 la klo 11–14: 31.1., 28.2., 21.3., 18.4. ja
23.5. Ryhmään voi tulla pienen tai isomman kanteleen kanssa. Soittokokemus ei
välttämätön, tärkeintä on halu musisoida
yhdessä. Ilm. Kaisu Rauhamaa, p. 09
#"!% !!9!* 83>B?',3?@34337-=6'$

SURURYHMÄT
Malmin kirkolla ke klo 18: 21.1., 28.1.,
11.2. ja 11.3. sekä ti 24.3.
Pihlajamäen kirkolla ti klo 18: 3.3.,
17.3., 31.3., 21.4., 5.5. ja 19.5.
Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon,
p. 09 2340 4400.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
:::'@-6B>2)>2B-?,38?223A'$&4364>
Seurakunta facebookissa:
:::'+3/-1008'/04&4364>2B-?,38?2A3

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: ke 21.1. klo 18.30
Erä – TPS (liput 13/8 €)
Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki
Miesten Divari: ke 14.1. klo 18.30
Erä Akatemia – PSS (liput 7/4 €)

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 15 €, Lapset 5 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet,
siviilipalvelus, työttömät, invalidit, opiskelijat ja Ruutanat 10 €
(Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)
Perhelippu: (4 henkilöä) - 25 €
Viiden lipun lippupaketti (vapaavalintaiset ottelut) 60 €

EKUMEENINEN MESSU
Puistolan kirkossa su 18.1.klo 10.
Messussa vieraita katolisesta ja ortodoksisesta kirkosta sekä Pelastusarmeijasta. Lähetyskahvila.

SENIORIMUSIIKKI
eläkeikäisille Viikin kirkolla ti klo 10–11:
27.1., 24.2., 24.3., 28.4. Ilm. Marjasisko
Varha p.09 2340 4496 ti 20.1. klo 11–12
tai kirkolta saatavalla kaavakkeella, jonka voi jättää kirkolle suntiolle.

Ke 14.1. 19.00 Raamattutunti: Jari Päärni
La 17.1. 19.00 Nuortenilta
Su 18.1. 11.00 Jumalanpalvelus: Reijo, Keijo
ja Usko Blommendahl, Jari Päärni
Su 18.1. 14.30 Latinokokous: Jari Päärni
Ti 20.1. 13.00 Päiväseurat: Vilho Mustonen.
Musiikki: Maranata

Keskiviikon
kohokohta!
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, 7.

Kevennystä jaloille

Pikkuneiti Julia Metso täyttää
6 vuotta 15.1.2015.
Äiti, isi, isoveli Joel
sekä mummit, vaari ja
kummit onnittelevat.

14.1.2015

Naisten liigaa: la 24.1. klo 18.30
Erä III – NST (liput 7/4 €)
Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

MV-KUVAT Malmintori

TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus yläkoulun painotettuun
englannin ja kuvataiteen opetukseen
hakeville keskiviikkona 14.1.2015 klo 18.00
oppilaitoksen auditoriossa.
Avoimet ovet lukioon pyrkiville
järjestetään torstaina 22.1.2015 klo 14–16.
Lukion esittelytilaisuus hakijoille ja heidän
huoltajilleen torstaina 22.1.2015
klo 18.30 alkaen.

TERVETULOA!
www.uyk.ﬁ
HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
Lucina Hagmanin kuja 4, 00710 Helsinki
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Kulttuuri
MALMIN TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖ

Gabrielia näyttelevä
Markku Kujala,
Ulriikaa näyttelevä
Anne Karhunen ja
Kristiinaa näyttelevä
Katja Takalo.

GABRIEL,
TULE TAKAISIN
• Julma, sydämetön
ja säälimätön Mika
Waltarin komedia
vuodelta 1945 kertoo
rakkauden kaipuusta,
perheen sisäisestä
valtataistelusta,
petturuudesta
ja narsistisesta
tunteettomuudesta.

Gabriel tulee Malmille
kahtena miehenä

Malmin Työväen näyttämön kevään esitys on Mika Waltarin kirjoittama Gabriel, tule takaisin.
Tunnetussa Valentin Vaalan elokuvasovituksessa Tarmo Manni asetti Gabrielille charmimittarin,
johon Malmilla vastaa kaksi eri-ikäistä viettelijää.

N

UOREMPI
GABRIEL:
Markku Kujala,
33, Länsi-Herttoniemi. Harrastanut näyttelemistä seitsemän vuotta.
VANHEMPI GABRIEL:
Markku Maula, 55, Kumpula. Harrastanut näyttelemistä vuodesta 1996.
1. Millainen mies on
Gabriel?
NUOREMPI GABRIEL:
Gabriel on aika kokenut ja
viekas, Auervaara. Herrasmieshuijari.
VANHEMPI GABRIEL:
– Gabriel on jo nuoruudessaan syvästi tunnevammautunut ihminen, joka aiheuttaa käytöksellään murhetta muille ja myös itselleen.
Hän on säälimätön, tunteeton manipuloija. Toivoakseni voin tuoda häneen jonkin
verran myötätuntoa.
2. Oliko helppo omaksua hänen luonteenpiirteensä?
N G: – Oli oikeastaan.
Ei se tuottanut vaikeuksia.
Totta kai jouduin jonkin aikaa käymään hahmoa läpi,
kun ihmisillä on siitä kovat

odotukset. Suurin osa tietää
elokuvan Tarmo Mannin ja
kuitenkin aina sitä haluaa
tehdä omanlaisensa suorituksen. Häpeäkseni tunnustan, että itse en tiennyt näytelmästä.
V G: Kaltaiselleni pitkään
näytelleelle on usein helppo omaksua myös negatiiviset piirteet, ne kun ovat ihmisessä usein niin räikeitä
ja näkyviä. Lisäksi uskon,
että kaikki luonteenpiirteet
löytyvät kaikista ihmisistä.
Rooli ei ollut ehkä helppo,
mutta ei vaikeimmastakaan
päästä, vaikka siinä onkin
hurja ihminen kyseessä.

3. Kauanko kesti
oppia repliikit ulkoa?
N G: – Koko viime syksy harjoiteltiin kahdesti viikossa ja vieläkin on opeteltavaa. Viimeinen kuukausi
on harjoiteltu kolmesti viikossa.
V G: – Rooli on iso ja siinä on näytelmäksi valtavasti
vuorosanoja. Myönnän, etten vielä osaa kaikkia. Opetteluun on mennyt jo kolme
kuukautta ja se on yhä kesken. Mutta opin kyllä.
4. Miksi teitä on kaksi

näyttelemässä samaa
pääosaa?
N G: – Sitä täytyisi kysyä
ohjaajalta. En osaa vastata.
V G: –Se on ohjaajan päätös, en pysty täysin vastaamaan. Aluksi asia oli itselleni yllättävä ja hämmentävä - ensimmäinen kerta harrasteurallani. Mutta
koin äärimmäisen mielenkiintoiseksi seurata toista saman roolin kimpussa.
Se on harvinainen mahdollisuus. Näyttelemme eri tavalla ja vastanäyttelijät elävät sen mukaan, kumpi on
vastassa.
5. Millainen työnjako
teillä Gabrieleilla on
näytäntökaudella?
N G: – Riippuu ohjaajasta. Hän ei ole vielä kertonut
sitä. Kuulemme lähempänä
esityksiä.
V G: – Alkuideaa ei ole
vielä lyöty lukkoon. Jaamme ehkä noin 15 näytöstä
kahtia.
6. Ovatko naisnäyttelijät huomanneet, että
välillä mies vaihtuu?
N G: – Ovat kyllä. Olemme kaksi aivan erilaista Gabrielia. Ikäeroakin

on reippaasti. Uskoisin, että naiset huomaavat sen.
Olemme ruumiinrakenteeltammekin niin kovin erilaisia.
V G: –Ihan varmasti, johtuen jo siviiliminämme erilaisuudesta ja tavastamme
tehdä hahmo.

8. Aiotko kokeilla?
N G: – Hahhaa. Tuota ei,
en aio tosielämässä kokeilla.
V G: –En varmasti. Se on
hyvin kaukana minusta. Ei
ole tarvetta siihen. Minulle

• Malmilla pääroolissa
vuorottelevat
Markku Kujala ja
Markku Maula.
Anne Karhunen
ja Katja Takalo
esittävät Angerin
rakkaudennälkäisiä
vanhapiikasisaruksia
ja Suvi Leinonen
heidän ovelaa
sisarentytärtään.
• Näytelmän ohjaa
Michel Budsko
ja lavastajavalosuunnittelija on
Tarja Ervasti. He
vastasivat myös
Malmin viime vuoden
esityksestä, Tony
Roperin Pyykkäreistä.
• Ohjaaja Budsko
on pyytänyt kaikki
näyttelijät rooleihin. He
tulevat kaikki KoillisHelsingin ulkopuolelta.

näytelmä on sekä hieno että
järisyttävä sairaskertomus,
jossa hahmot ovat vaurioituneita ja vioittuneita.
Pirjo Pihlajamaa

7. Voisiko Gabrielin
naishuijaus onnistua
nykypäivänäkin?
N G: – Taatusti. Olen
miettinyt tätä kysymystä itsekin, ja uskon että sitä tapahtuukin, suuntaan ja toiseen. Ei ehkä noin mustavalkoisesti.
V G: –Sitä tapahtuu jatkuvasti, myös Suomessa. Niin
ei tehnyt vain Auervaara.
Repliikeissä on kohtia, jotka ovat täysin siirrettävissä tähän päivään. Huijattujen kynnys ilmoittaa on nykyäänkin korkea jo häpeän
vuoksi.
Ensi-ilta su 8.2. klo 13
Malmin Työväentalo,
Takaniitynkuja 9. Liput
6–8–15 e. Varaukset
hilkka.e.kinnunen@
gmail.com tai klo 16 jälk.
p. 040 7382843.

Gabrielia näyttelevä Markku Maula ja Railia näyttelevä
Suvi Leinonen.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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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.

Vaarin
potkukelkka
Kuka vei tytön sateenvarjon?
7-vuotias tyttö jätti pienen punaisen korvilla varustetun Nalle Puh-sateenvarjonsa
K-Tapanintorin tuulikaappiin,
ettei märkä sateenvarjo kastelisi
kaupan lattiaa liukkaaksi.
Pettymys oli suuri, kun kaupas-

ta pois lähdettäessä ei sateenvarjoa enää eteisessä ollutkaan, joku
oli ottanut sen.
Jos omatunto kolkuttaa, palauta sateenvarjo samaan paikkaan
tai kassalle.
Harmistunut

Tehdäänkö tyhmyys
Ala-Malmintorilla?
Ala-Malmintorin alkuperäiseen kokonaisuuteen kuulunut
juokseva vesi ilahdutti monta
vuotta, kunnes allas tyhjennettiin.
Suuria kukkaruukkuja on sentään
ollut koristeena. Nyt allas aiotaan
poistaa kokonaan. Torille ollaan
tuomassa lisää penkkejä.
Onko realistista uskoa, että
kauppoihin, juniin, linja-autoihin, Malmitaloon, oppilaitoksiin,
uimahalliin, Kelaan tai kotiin kiiruhtavat ihmiset jäisivät istuskele-

Nimimerkki Harmistunut
lähimmäinen kirjoitti tällä palstalla 3.1.2015 Vaarin potkukelkasta,
joka olisi varastettu Tapanilan
Lähikaupan edestä.
Todellisuudessa kunnioitettavaan 85 vuoden ikään ehtineen
Vaarin muisti on saattanut tehdä
tepposet. Kaupan eteen oli unohtunut potkukelkka, joka otettiin

levat virkamiehet ole torin osalta
välittäneet.

maan torille?
Syksystä kevääseen ei ilma houkuttele viivyttelemään. Parhaiten
kestävät kylmää ja märkää kaljaveikot ja -siskot. Heti Malmitalon takana on hieno Ala-Malmin
puisto. Eipä sielläkään yleisesti
oleskella.
Ala-Malmintorin muuttaminen
on osa Pekanraitin lähiöprojektia.
Lähiasukkaiden mielipiteistä ja
esimerkiksi Malmi-Seuran lausunnoista eivät konsultti ja valmiste-

Pekanraitin projekti on jo tähän
mennessä ollut kallis. Kaupunki
olisi torin kohdalla päässyt halvemmalla yksinkertaisesti pitämälllä huolta siisteydestä, oikaisemalla ja puhdistamalla vinoon
menneet tai tuhritut pylväät ja
poistamalla luvattomat mainokset. (Lokakuun alussa ilmoitti
avaamisesta uusi yökerho kymmenillä lujasti teipatuilla mainoksilla, joita oli liimattu myös kaupungin roskapönttöihin. Niitä on
jäljellä vielä nyt tammikuussa.)

myymälän henkilökunnan toimesta talteen liikkeen sulkeutuessa klo 21.
Oikea omistaja voi noutaa kelkan kaupalta tuntomerkkejä vastaan. Samasta paikasta löytyy
kelkkavarkaaksi epäilty jouluryökälekin, joka toivoo Vaarille turvallisia kauppareissuja tallessa pidetyn kelkan avulla.
Seppo Mäkelä
M Tapanilan Lähikauppa

Mainokset ovat muutenkin lisääntyneet. Niitä on mm. Pekanraitin
varressa, liikennemerkissä ja liikenteenjakajissa hyvinkin kaukana ao. ﬁrmoista. Kaupunki ei ole
omavaltaisuudesta välittänyt.
Jos kaupungilla on rahaa, niin
sitä olisi voitu käyttää esimerkiksi painaumien korjaamiseen, joita kaduilla on eri puolilla Malmia
ja jotka paisuvat sateella lammikoiksi.
Pekanraitin suunnitelmaa on ainakin Ala-Malmin torin kohdalla harkittava yleisten töiden lautakunnassa perusteellisesti.
Aarne Laurila

Autokoritehtaan
purut lämmittivät
uuneja
Lähitieto pyysi kertomaan
Tapanilan tehtaiden historiasta. Olen syntynyt -63, joten ihan
hirveästi omakohtaisia Sanduddin tapettitehtaaseen kohdistuvia muistoja minulla ei ole. Mitä
nyt kävin tehtaanmyymälästä
äitini kanssa valitsemassa psykedeeliset oranssinkirjavat tapetit
60–70-luvun taitteessa.
Isäni muutti 2-vuotiaana Liiketielle vuonna 1925. Sen olen
kuullut, että talon tulisijoihin kävi perheeni hakemassa säkkikaupalla sahanpurua isoisäni polkupyörään kiinnitetyllä isolla peräkärryllä 40-luvun lopulla Sanduddin viereisestä autokoritehtaasta,
kun polttopuusta oli pulaa.
Äiti on kertonut kuinka hän
kääri sitä sottaavaa purua sanomalehden sisään ja yritti puristaa
käärön mahdollisimman tiiviiksi,
jotta pesällinen ei olisi yhdessä humahduksessa palanut taivaan tuuliin. Hätä keinot keksii.
Carita

Vaikuttajanaiset
vastakkain Pukinmäessä
Pukinmäen kirjasto täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja sitä
juhlitaan monenlaisella ohjelmalla.
Lauantaina 17.1. kirjasto
viettää synttäreitään tarjoamalla lastenesityksen Peppi
Pitkätossu Minna Rimpilän
esittämänä. Lauantaina
kuullaan myös kello 13 kirjastotoimenjohtaja Tuula
Haaviston juhlapuhe ja nautitaan kakkukahveista sellisti Pekka Haahden säestyksellä. Päivän päättää Minna
Rimpilän monologi ”Kyä
tässä jotain häikkää o”.
Tunnetut vaikuttajanaiset
Elisabeth Rehn ja Maria
Romantschuk haastattelevat toisiaan Pukinmäen kirjastossa tiistaina 20.1. kello
18.
Tuoreissa omaelämäkerroissaan Rehn ja Romantschuk tutustuttavat lukijat lähihistorian poliittisiin
käännekohtiin, vallankäyttäjiin ja asioihin, jotka ovat
vaikuttaneet taustalla.
Elisabeth Rehn tunnetaan erityisesti ensimmäisenä naispuolustusministerinä, presidenttiehdokkaana
ja kansainvälisen kriisienhallinnan ja ihmisoikeuksien asiantuntijana. Maria
Romantschuk puolestaan
tuli tunnetuksi Suomen historian ensimmäisenä presidentin lehdistöpäällikkönä,
presidentti Tarja Halosen
tehtävään kutsumana.

Kirjastossa pääsee kuulemaan, mitä nämä monessa
liemessä keitetyt naiset haluavat kysyvät toisiltaan ja
mitä he antavat vastauksiksi.
Iltaan voi valmistautua

lukemalla keskustelijoiden
kirjoittamat kirjat: Lillan
– Elisabeth Rehnin epätavallinen elämä ja Ei, rouva
presidentti.
Teija Loponen

The
Th
he Sn
Snow Q
Snow
Queen
ueen
ue
en
Sielukas ja svengaava ilta saksofonin ja ﬂyygelin ääressä.
Jukka Perko – saksofoni ja Jukka Linkola – piano. Konsertti aloittaa
säveltäjä Jukka Linkolan 60-vuotisjuhlasarjan. Ke 21.1. klo 19, alk. 15 €

TEIJA LOPONEN

The

Jiri Nikkinen

te
butte
Triibu
tles Tri
Beeaatl
B
Baan
B
nd
d

M i lM
t
T
The Magical
Mystery
Tour
-konsertissa kuullaan Beatlesin
60-luvun ikivihreitä.
To 22.1. klo 19, alk. 15 €

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

Madagascarin
s:

Kino Helio

French

Riviera

Kiehtova elokuva tosielämän
rikosmysteeristä. 116 min, K12.
Pe 16.1. ja la 17.1. klo 18, alk. 6 €

Elisabeth Rehn on sota-ajan lapsi, joka on saanut elää
poikkeuksellisen monipuolisen ja mielenkiintoisen
elämän ja toimia haastavissa tehtävissä.

3D

it
nit
pingviin

Kino Helios:

Hauska animaatio pingviinitiimistä.
92 min, K7. Puhuttu suomeksi.
La 17.1. klo 14 ja ke 21.1. klo 18, alk. 6 €
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.ﬁ
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Menot

Peik Nasrollahin kuvat kertovat elämästä Bamyanissa.

Elämää Bamyanissa
ennen Buddhan räjäytystä
Peik Nasrollahin valokuvanäyttely kertoo elämästä
Bamyanissa vuosina 1995–96 välisenä aikana.
Tuolloin Buddhat vielä seisoivat.
Bamyan on muinainen historiallinen paikka ja nykyisin se

on yksi Afganistanin maakunnista.
Vuonna 2003 esineistöä ja kulttuurikohteita Bamiyanista valittiin Unescon maailmanperintökohde-luetteloon.
Peik Nasrollah on kuvannut muun muassa Bandamiriä, joka on Afghanistanin kansallispuisto. Kuvia löytyy myös Bamyanin alueella olevista historiallisista nähtävyyksistä ja luonnosta.
Peikin kuvaamista patsaista Shamama patsas on 37 metriä korkea, Salsal taas 53 metrinen mieshahmo. Kuvauksen
kohteena on ollut myös Qolghola- kaupunki, jota rakennettiin
noin 2000 vuotta sitten.
Peik Nasrollahin valokuvanäyttely on esillä Viikin kirjastossa 12.1–6.2.

MALMI

Malmin toimintakeskus
TL Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
PIRJO PIHLAJAMAA
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. Alkamassa uusia ryhmiä.
Elämäntarinaryhmä ikääntyneille (Luottamuksellinen
muisteluryhmä) ja Hyvän mielen kurssi seniori-ikäisille
(Kurssilla opiskellaan masennuksen itsehoitotaitoja työkirjan avulla) Kumpaankin ryhmään haastattelun kautta.
Lisät. p. 050 518 8707.
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Itämaista tanssia
a a see tahrauhalliseen
Ma
tiin Malmin
Lähimenot–
Nuo
Nuorisotalolla,
palstalle
M
Malminraitti
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
3.
menovinkkejä.
Parillisten
Etusijalla ovat maksuttomat
viikkojen
tapahtumat. Toimitus voi muokata
su alk.
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
11.1. klo
lähettää viimeistään torstaina klo
13 –14.
15 mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon lehteen.
Sopii
myös
OSOITE:
janina.issakainen@
vastalahitieto.ﬁ
alk
alkajille
ku
ja kuntoliikunnaks Vetäjä
kunnaksi.

Suomesta ruokaa Pohjois-Koreaan
Siltamäen seurakuntakodin
päiväpiirissä torstaina 15.1.
kello 13 kuullaan aiheesta
”Fidan ja Suomen
valtion yhteinen
ruokaturvaohjelma
Pohjois-Koreaan”.
Aiheesta kertoo Seppo
Siren, joka on toiminut
pitkään lähetysjärjestö Fida:n
virallisessa avustusohjelmassa.
Fida vetää Pohjois-Koreassa
muun muassa perunaprojektia,
jotta kansa saisi lisäravintoa.

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Ti 20.1. klo 11 terveydenhoitaja Sinikka Vepsä kertoo
uusista ruokasuosituksista.
Kokoontuminen aina ti klo
11–13. Nyt myös to avoimet
ovet klo 11–13. Tule tutustumaan toimintaan Jakomäentie
6 i - talon kerhohuoneelle.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajankohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.

Riitta Heleste p. 040 7207
262. Järj. Korret Kekoon ry p.
0400 447 022 (vapaaehtoinen maksu yhdistykselle).
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.
Vuorensyrjän näyttely
Palvelutalon asukkaat ovat
tehneet taidetta ohjatussa
taideryhmässä, ohjaajana
Katri Kaverinen. Ryhmäläiset
ovat iältään 65–101-vuotiaita. Monen edellinen kokemus piirtämisestä ja maalaamisesta on kansakouluajoilta.
Avoinna ark. ma–pe 9–20 ja la
9–16. Vapaa pääsy, Malmitalo,
ke 14.1.– la 31.1.2015
Helsingin taidemuseo
kylässä: Videopotpuri
Kolmen videoteoksen projisoinnissa nähdään Maria
Dunckerin Oksat, Santtu
Koivun Lentäjiä ja Maria
Ångermanin Silent pleasure.
Teoksia yhdistää liikkeen hienovarainen havainnointi.
Avoinna ark. ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, pe 16.1. – to 19.2.
Sarastus – improvisoituja
äänimaisemia
Syvyyksiä luotaava konsertti. Liput 8 e. Malmitalo,
ti 20.1. klo 19.
Jukka Perko & Jukka
Linkola: ”The Snow
Queen” -duokonsertti
Sielukas ja svengaava ilta saksofonin ja ﬂyygelin ääressä.
Konsertti aloittaa säveltäjä Jukka Linkolan 60-vuotisjuhlasarjan. Liput 15 e.
Malmitalo, ke 21.1. klo 19.
Jiri Nikkinen The Beatles
Tribute Band: The
Magical Mystery Tour
Konsertissa kuullaan
Beatlesin kaikki 60-luvun ikivihreät klassikot. Liput 15 e.
Malmitalo, to 22.1. klo 19.
Poliittinen toiminta ja
oppositioliikkeet Venäjällä
Työväenopiston luentosarja
Venäjä – diktatuuri vai demokratia? jatkuu Malmitalon isoluokassa, Ala-Malmin tori 1B, ti
20.1. klo 18–19.30. Millainen
naapuri Venäjä on ja mistä
Venäjän viimeaikainen kehitys
kertoo? Miksi Venäjä käyttäytyy
provosoivasti ja kuinka venäläinen kansalaisyhteiskunta tähän
reagoi? Luennoitsija VTT Laura
Lyytikäinen. Vapaa pääsy.

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.
Puistotäti
Puistotäti Pipan hoitoon mahtuu muutama yli 2-vuotias
lapsi. Puistohoito on ma, ti ja
to klo 9.30–11 ulkona aidatulla alueella osoitteessa leikkipuisto Nurkka, Nurkkatie 2.
Maksu 10e kerta tai 30-60e/
kk, sisaralennus 5e. Lisät.
p. 0400 645 210, facebook: Touhutenavat.
Puistolan VPK
käynnistää vuoden 2015 toiminnan, tulkaa palokunnasta
kiinnostuneet uudet jäsenet!
Hälytysosasto harjoittelee to
alk. klo 19, lisät. Antti Siivo p.
050 406 9216, nuoriso-osasto
10–16 v harjoittelee ti alk. klo
18 alkaen, lisät. Tom Leitsaro
p. 040 766 6966. AS1 - alkusammutuskorttikoulutus järj.
11.2. klo 17–19. Lisät. Markus
Sarlin p. 040 548 4980.

PUKINMÄKI

Pukinmäen Kisa
BailatinoKids ja Bailatino
Fitness Pukinmäkitalolla
16.1. alkaen. Lisät. www.
pukinmaenkisa.ﬁ
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
ti klo 18–19. Ensimmäinen
kerta 27.1. 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 kirjastosta. Aina parittoman viikon
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule
ja kysy-opastus, johon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Pukinmäen kirjasto 30 vuotta
La 17.1. juhlistetaan 30-vuotiasta Pukinmäen kirjastoa koko
päivän. Tarjolla kakkua ja kahvia
sekä juhlapuheita ja ohjelmaa
niin lapsille kuin aikuisillekin.
Vaikuttajanaiset
Elisabeth Rehn ja Maria
Romantschuk haastattelevat
toisiaan Pukinmäen kirjastossa
ti 20.1. klo 18. Vapaa pääsy.
Rohkea Verneri –
nukketeatteria lapsille
Ti 20.1. klo 10 nukketeatteritaiteilija Ilpo Mikkosen Rohkea
Verneri-esitys pienimpien
iloksi Pukinmäen kirjastossa.
Vauvojen lorutuokiot
Alk. 13.1, aina kuun toisena tiistaina klo 10.15–
10.45. Kaikki alle 3-vuotiaat vauvat ja taaperot vanhempineen tai huoltajineen,
myös isommat sisarukset.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Novellikoukku
Pukinmäen kirjastossa ke
14.1., 11.2., 11.3. ja 8.4.
klo 18–19.30. Tule mukaan
oman neuletyösi kanssa,
neulo langoista hyväntekeväisyyskohteisiin tai istahda
ihan vain kuuntelemaan
ääneen luettuja novelleja.

Tarjolla kahvia ja teetä!

SILTAMÄKI

Siltamäen Nuorisoseura ry
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.
Siltamäen srk-koti
Päiväpiiri to 15.1. klo 13, Fidan
ja Suomen valtion yhteinen
ruokaturvaohjelma PohjoisKoreaan, Seppo Siren kertoo.
Siltamäen Korttelitupa
avoinna pe ja ti klo
11–14, srk-kodissa.

SUUTARILA

Lentokentän villi luonto
Soile Atacocugun maisemaakvarelleja Malmin lentokentän lähistöltä. Esillä 2.–30.1.
Suutarilan kirjaston ikkunagalleriassa. Tule katsomaan
ja kirjoita näyttelykirjaan, mitä
lentokentän ympäristön villi
luonto sinulle merkitsee!

TAPANILA

Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo 11.30–13.30. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapainon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie
4. Ohjelma netistä: tapanilan.elakkeensaajat.ﬁ.
Mammojen ja
muksujen kahvila
Joka pe 16.1. klo 10–13.
Vaunuparkki, muksunurkka,
ja keittolounas. Päivöläntie
15, PuutarhaJuhla
Elävänmallin piirustusta
tammikuussa to klo 18–19.30.
Osallistumismaksu 8e. Galleria
Viileä Punainen, Päivöläntie 20.

TAPULIKAUPUNKI

Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila kokoontuu ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa osoitteessa Moisiontie 18.

TÖYRYNUMMI

MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ke
9.30–11.30! Tarjolla mukavaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI

Hedelmäinen tervehdys
postikortilla
Gardenian vitriinissä näyttelyn postikorteista, joiden
kuva-aiheina ovat hedelmät.
Vanhimmat näyttelyn hedelmätuotteista ovat jo 100 vuotta
sitten ilmestyneet ja uusimmat kuluvalta vuodelta 2014.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Avoinna 1.2. asti ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la-su
klo 10–17. Koetilantie 1.
Viikin Seniorikerho
aloittaa kevätkauden ke
21.1. klo 13–15 kk-tapaamisella asukastalo Kaaressa,
Tilanhoitajankaari 9. Esitellään
kevään ohjelma. Lisäksi seniorimatkoista Baltiaan kertoo Ulla Gustafsson
Matkatoimisto Pamagista.
Vapaaehtoinen kahviraha 2 e.

Koillis-Helsingin Lähitieto

OPTIKOT

PALVELUJA TARJOTAAN

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

OGELISSA

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

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

Ark. 9-18,
la 9-14

KW22

www.keharengas.ﬁ

TEBOIL MALMI

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

WI31

Kehärengas Oy

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2014–15

a
uott
25 v
illa!
Malm

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

15

14.1.2015

Puh. 09-385 5297

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

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja
rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.
VEIKKAUSPISTE

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

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
!

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

!

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT

Helsinki

Parturi-Kampaamo

Hammaslääkärit:

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Puh. 09 345 3350

Suuhygienisti:

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Tiina Kokko

Joulukinkut on syöty ja vyötä löysätty. Lisää uuden
vuoden lupauksiin säännöllinen hiusten huolto!

Parhaiten siitä pitää huolen Parturi-Kampaamo zoisin osaavat kädet!
Varaa aikasi www.zois.ﬁ,
meidät löydät Citymarketin päädystä katutasosta.
Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Sini ja Alex

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

Kampaamo-Parturi

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

Parturi-Kampaamo

85
75

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

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

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

Soita
ilmainen
mittaus
• Rullaverhot
• Pystylamellit
• Sälekaihtimet
• Puusäle- •
kaihtimet
• Peililiukuovet

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.=

!

TILITOIMISTOJA

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

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

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

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

puh. 3507050

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Inhimillistä
isännöintiä

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

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

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

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393
Fax 09-351 1693

www.torikaihdin.ﬁ

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

info@torikaihdin.ﬁ

TYÖTÄ TARJOTAAN
Remonttimiehelle töitä!
Asunnossa kaapisto/lattia/
ym. töitä. p. 045 3262 375

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

ABONE

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

