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Uutiset:
Alppikylän päiväkoti
saattaa viedä remonttirahoja.
Urheilu:
Tapuli saa kaipaamansa nurmen.
Kulttuuri:
Nimekkäät naiset Pukinmäessä.

Maakuntakaava
vaihtaa konerivit taloihin

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi
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LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

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

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

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

MALMI OKT
Mansardikattoinen vanha oma-
kotitalo 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 + varas-
tolämpökeskusrakennus 24 m².
Oma tontti 700m². Hp. 265.000 €
Juna-asemalle vain n. 400m

TAPANINKYLÄ TONTTI
Myydään pientalotontti 880 m²,
rakennusoikeus 220 m².
Kunnallistekniikka tontilla. Tontilla
purettava asuinrakennus.
Hp. 240.000 € Kuhankeittäjäntie 17

TONTTEJAMALMI TEOLLISUUSHALLI

Myydään kivirakenteinen 2-kerrok-
sinen teollisuusrakennus 745 m².
Tilat jaettavissa. Rv. 1989.
Tontti 1527 m².

Kirkonkyläntie 3,
MALMI

09 3855878

UUTTA!
OIL MIRACLE

LÄMPÖNAAMIO
HIUKSILLE

sis. hoito, pesu ja
kuivaus

25€
Tervetuloa!

parturikampaamoalanko.fi

(pitkien hiusten
lisä 10€)

Sienitie 34,
00760Helsinki
029 3005500

Uranuksenkuja 1E
01450Vantaa
029 3005501

Heikinlaakso

Korso

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

Ark. 08:00 - 17:00
La

heikinlaakso@autonkorjaus.net

korso@autonkorjaus.net
Sopimuksen
mukaan

ViinikkaOy

Jaamaksusi osiin -Mekonomen
tilillä onmonia etuja!
Saat aina 30-60päivääkulutonta
ja korotontamaksuaikaa!
Voit käyttää tiliä seuraavallakin
käynnilläsiMekonomenilla.

Huollot ja korjaukset
kaikkiinmerkkeihin!
Huollot Korjaukset Asennukset
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Aito nepalilainen
ravintola Malmilla
Laadukasta ruokaa!

Ravintola Makalu
Pikkalankatu 5, 00700 Helsinki,

Puhelin: 050-59858 400
www.ravintolamakalu.fi

Avoinna: Ma–to 10.30–21.30
pe 10.30–22.00 la 12–22 su 12–21.30

Ma–to (klo 15 jälkeen)
á la carte-annoksen ostajalle

Mangolassi tai
0,33 olut tai
punaviini 16cl
KAUPAN PÄÄLLE!

Take away
-10%

annokset mukaan
vain á la carte -listan

pääruoista

Ennakkomaksulla henkilö- tai pakettiauton
määräaikaiskatsastus alkaen

ILOLA
Laaksotie 33
ark. 9-17

TIKKURILA
Tikkurikuja 1

ark. 9-18, la. 9-14

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

*

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27
ark. 8-17

2525
NETT I ETU
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Asukkaat asialla

A
ivan paikallislehtiurani alkuaikoina,
reilut 25 vuotta sitten pohdin, miten
ihmeessä toimittajilla voi riittää uutta
kirjoitettavaa ja kerrottavaa vuodesta

toiseen. Vuodet ovat opettaneet, että tapahtu-
mia kyllä riittää, usein enemmänkin kuin leh-
teen mahtuu. Lisäksi lähes jatkuvasti esitellään
kaavasuunnitelmia, rakennetaan lisää ja myös
lakkautetaan palveluita ja toimintoja. Kaikki ne
ovat uutisoitavia asioita. Monista suunnitelmis-
ta kirjoitetaan useaan kertaan ja eri kanteilta.
Asukkaiden näkemyksiä nostetaan esiin, mikäli
suunnitelmat niitä kirvoittavat. Osa kaavaluon-
noksista ei mielipiteitä juuri herätä, jotkin sitä-
kin enemmän.

Aika ajoin jokin asia saavuttaa sellaiset mitta-
suhteet, että se synnyttää suoranaisen kansan-
liikkeen. Sellaisesta voidaan puhua nyt Malmin
lentoaseman lakkauttamisen kohdalla, niitä on
herännyt myös muutamien koulujen ja kirjasto-
jen lakkauttamisuhista sekä Suurmetsäntien
varteen suunnitellusta rakennusjätteen keräys-
paikasta. On luonnollista, että ihmistä kosketta-
vat eniten ne asiat ja suunnitelmat, jotka tavalla
tai toisella liittyvät omaan itseen. Itselle tai lähei-
sille tärkeisiin palveluihin tai lähiympäristöön ei
haluta kajottavan. Useimmat kannattavat tasa-
puolisuutta ja tasa-arvoisuutta eri kaupungin-
osien tarjoamien palveluiden suhteen. Siksi esi-

merkiksi Pukinmäessä oli aikoinaan vaikea
ymmärtää, miksi oma terveysasema lakkautet-
tiin ja asukkaiden oli ryhdyttävä matkustamaan
Malmille.

Toisinaan joku asia saa vain muutaman ihmisen
toimimaan sen puolesta. Sellainen esimerkki on
Malmin virkistyskeskus, jonka lakkauttamista
senioreiden harrastuspaikkana vastustivat alku-
jaan monet, pääasiassa talon käyttäjiin kuulu-
neet. Kun rakennukset päätettiin sitten myydä
ilman julkista kilpailutusta, siitä sisuuntui mal-
milaispariskunta, joka vei asian aina oikeuteen
saakka. Kauniilla vehreällä tontilla sijaitsevan
historiallisen rakennuksen väärä myyntitapa
soti niin heidän periaatteitaan vastaan, että he
käyttivät omia rahojaan oikeustaisteluun kau-
punkia vastaan. Nyt hekin ovat joutuneet nosta-
maan kätensä pystyyn, sillä oikeudenkäynti on
kallista.
On kuitenkin upeaa, että täällä asuu välittäviä ja
kantaaottavia ihmisiä. Välinpitämättömyys on
yksi ikävimmistä piirteistä ihmisissä.

Aika ajoin jokin asia
synnyttää suoranaisen
kansanliikkeen.

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tervetuloa tutustumaan Malmin lentokentän nykytilanteeseen
ja kenttään Lentokentän Ystävien pj Timo Hyvösen johdolla
la 31.1. klo 10–11. Paikalla mahdollisuus keskustella sdp:n
valtuutettujen ja edustajien kanssa.
Kahvitarjoilu.

Vaalikauden
avaus

Tervetuloa!

Stadin Demareiden teltta Puistorilla pe 30.1.klo 18.00–19.30.
Paikalla demariehdokkaita, mm. Puistolan oma ehdokas
Sinikka Vepsä. Kahvitarjoilu.

Ilmoituksen maksoi Sinikka Vepsä

K-CITYMARKET
MALMI

Malminkaari 19
Ke 28.2.– Pe 30.1.
Klo 10–16.30

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

Ostamme KULTAA ja HOPEAA
korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat,
rahasarjat, setelit, sotien kunniamerkit,
Kalevala-korut

Yhteistyössä:

AUREK

INVENTAARIOALE

KORUPAJAN
KUUMA
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un päiväkoti
on va lmi s ,
aikoo varhais-
kasvatusvirasto
selvittää, onko

jostakin Jakomäki-Puistola-
Suutarila-alueen peruskorja-
usta vaativasta toimipisteestä
syytä luopua.

Yhteensä 130 lapselle mi-
toitetusta päiväkodista tulee
monikäyttöiseksi muunnel-

tavissa oleva tila. Rakenta-
minen maksaa veroineen rei-
lut 5,6 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatusvirasto tu-
lee maksamaan tiloista
294 664 euron vuosivuokraa
kiinteistövirastolle. Paikka
työllistää noin 20 henkilöä.

Arvioidut käyttökustan-
nukset ilman vuokramenoja
ovat vuodessa 1 260 120

euroa, josta henkilöstömeno-
jen osuus on 913 445 euroa.

Päiväkodissa on 1 372
bruttoneliömetriä ja 1 063
hyötyneliömetriä. Päivä-
kodin tilankäyttö noudat-
taa varhaiskasvatusviraston
uutta tehostettua ohjeistus-
ta, jonka mukaan yhteen ti-
lapaikkaan tarvitaan 8 neliö-
metriä.

Rakennuspaikka sijait-
see haastavassa paikassa
täyttömäen alarinteessä ja
on sekä pohjavesialueella

että pisteittäin pilaantuneel-
la maalla. Pilaantuneet maat
tullaan poistamaan ja poh-
javeden suhteen noudate-
taan jo laadittua pohjave-
den hallintasuunnitelmaa.
Pohjan vakautustyö vaatii
aikaa puoli vuotta.

Hankkeelle laaditaan vie-
lä suunnittelua ja rakenta-
mista varten turvallisuus-

asiakirja, jossa annetaan
tarkempaa tietoa hankkee-
seen liittyvistä poikkeuksel-
lisista ongelmista ja vaarate-
kijöistä.

Kiinteistölautakunta hy-
väksyi kohteen tarveselvi-
tyksen ja hankesuunnitel-
man viime keskiviikkona.
Seuraavaksi asiaa käsittelee
varhaiskasvatuslautakunta.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto 28.1.2015Uutiset

Paloautot siirtyvät Kotinummen koulun kainaloon. Sivu 4.

Runkolinja 560 tulee saa-
maan uuden pysäkin kadul-
le terminaalin lähelle ja ter-
minaalin taksiasema siirtyy
kadun vastakkaiselle puolel-
le, terminaalin kohdalle. Tä-
män vuoksi kadulle tehdään
reunakivijärjestelyjä jamuu-
tetaan Kauppakaaren poh-
joispuolella oleva linja-au-

topysäkki ajoratapysäkiksi.
Taksiasema tulee olemaan
kaksi metriä leveä ja se ero-
tetaan 0,8metrin erotuskais-
talla pyörätiestä ja jalkakäy-
tävästä.
Pyörätiet päällystetään

edelleen punaisella värias-
faltilla.
Valaistus uusitaan Torika-

dun ja Pekanraitin välisellä
osuudella entisillä paikoilla,
mutta uusilla valaisimilla.
Katusuunnitelma on asuk-

kaiden tutkittavissa raken-
nusviraston kotisivuilla ja ra-
kennusviraston kirjaamossa
3.2. saakka.

Teija Loponen

Kirkonkyläntien katusuunnitelma siirtää taksiaseman

Kirkonkyläntien ja Latokartanontien Torikadun ja Pekanraitin
välinen katusuunnitelma on valmistunut. Kadulle rakennetaan uusi
bussipysäkki ja terminaalin taksiasema siirtyy kadun toiselle puolelle.

TEIJA LOPONEN

Uusi päiväkoti
voi olla vanhan surma
Päiväkoti Alppikylän maapohjan jylläystyöt on tarkoitus aloittaa helmi-maaliskuun aikana. Noin vuoden päivät
kestävä rakentaminen alkaa näillä näkymin syyskuussa.

Päiväkodin ilmeestä vastaa arkkitehti Pekka Löyskä Helsingin kaupungin rakennusviraston arkkitehtuuriosastolta.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTO

Malmi

Taksiasema siirtyy uudistuksessa pois terminaalin sisältä kadun toiselle laidalle.

K
Rakentaminen

maksaa
veroineen reilut

5,6 miljoonaa
euroa.



4 Uutiset

Malmi, Pihlajamäki
Osa kaupunginhallituksen jäsenistä kritisoi sitä, että tois-
samaanantain kokouksesta puuttuivat tyystin asukastalo-
raportit, jotka on tehty viime vuonna haastattelemalla talo-
jen henkilökuntaa ja käyttäjiä.
Kaupunginhallitus ei tehnyt asukastaloesityksestä lain-

kaan päätöstä, vaan asia jäi pöydälle. Taloista luopumis-
ta kannattava esitys oli toistamiseen käsiteltävänä viime
maanantain kokouksessa. Nyt raportit oli liitetty mukaan.
Esittelytekstin viesti oli edelleen se, että kaupunki voi an-

taa yhdeksän asukastaloaan järjestöjen vastuulle. Ajatus
on repinyt valtuustoryhmiä puolelleen ja vastaan.
Päätös asukastalojen kohtalosta ei ehtinyt tähän lehteen

painoaikataulullisista syistä. PP

Asukastalojen selvitysraportit
vihdoinkin päättäjille

NytMalmin lentokentällä sijaitsevan Malmin pelastusase-
man uusi paikka on Silkokujalla, aivan Kotinummentiellä
olevan koulun ja leikkipuiston naapurissa.
Uuden Malmin pelastusaseman käyttöönoton vuodeksi

on merkitty 2021, mikä edellyttää, että varsinainen hanke-
suunnittelu käynnistyy vuonna 2017.
–Kaavoitus sekä kunnallistekniikan päivitys vievätmuuta-

man vuoden, joten 2021 vaikuttaa realistiselta, arvioi raken-
nuspäällikkö Keijo Mäki Helsingin kaupungin pelastuslai-
tokselta.
–Tätä aikaisemmin tuskin pääsemme taloustilanteesta

johtuen aloittamaan, lisääMäki.
Pelastuslaitoksen rakennusmäärärahat kuluvat vuosina

2015–16 Haagan pelastusaseman peruskorjaukseen.
PP

Paloautojen muuttoon
vähintään viisi vuotta

Piispa Irja Askola kiitteli
siunauspuheessaan sairaa-
lan suunnittelijoita siitä, että
omaisille on haluttu suunni-
tella varta vasten poisnuk-
kuneen läheisen hyvästijät-
töön sopiva huone, joka on
rauhallinen ja levollinen tila.

–Tämä muistohuone tu-
lee kohtaamaan monenlai-
sia tunteita. Muistohuone
viestii kunnioitusta ja huo-
lehtimista, niin elossa olevia
kuin vainajia kohtaan.

Metropoliitta Ambrosius
siunasi Malmin seurakun-
nan ja Helsingin sairaalasi-
elunhoidolta lahjaksi saa-
dun ikonin. Ikonin on maa-
lannut tapanilalainen ikoni-
maalari Liisa Holst.

–Pyhä mirha on Jumalan
hyvyyden ja rakkauden vä-
likappale. Siunaus suorite-
taan neljältä suunnalta, va-
listi metropoliitta Ambrosi-
us kuulijoita ennen suoritta-
maansa siunausta.

Paikalla oli myös Suomen
Islamilaisen Neuvoston va-
rapuheenjohtaja Pia Jardi,
joka kiitti tilaisuuden järjes-
täjiä saamastaan kutsusta
ja sairaalan suunnittelijoi-
ta siitä, että hänet oli otettu
mukaan vainajien pesutilan
suunnitteluun.

– Muslimit eivät tätä
muistohuonetta niinkään
käytä. Meille tärkein on tuo

viereinen pesutila, jossa vai-
naja pestään ja kiedotaan
käärinliinoihin, jotta hän on
puhdas kohdatessaan juma-
lansa, Jardi selosti.

Jardi myös esitti toiveen,
että Malmin sairaalan pesu-
tila voisi olla kaikkien hel-
sinkiläisten muslimivainaji-
en pesutila. Helsingistä kun
ei muualta asianmukaista ti-
laa tahdo löytyä.

Muistohuoneen siunaus-
tilaisuudessa johtajalääkäri
Mia Laiho kertoi, että sai-
raalan suunnittelun alusta
alkaen on potilaiden omai-
set haluttu ottaa mahdolli-
simman hyvin huomioon.
Muistohuone ja hiljenty-
mistila ovat osa tätä huomi-
oimista.

Malmin sairaalapastorina
toimiva Marko Mattila ker-
too muistohuonetta jo käy-
tetynkin ja tila on myös us-
konnottomien käytössä.

–Tänne ei alunperinkään
suunniteltu erityisiä uskon-
nollisia elementtejä, mutta
ristin saa pöydälle niin halu-
tessa. Malmin uutta sairaa-
laa suunniteltaessa otettiin
huomioon vainajista huo-
lehtiminen siten, että kylmi-
öt ovat suoraan muistohuo-
neen vieressä, samoin vaina-
jien pesutila. Ja hautaustoi-
mistot hakevat tämän oman
sisäänkäynnin kautta vaina-
jat, tietää Mattila.

Muistohuoneen siunauk-
sessa olivat mukana myös
Malmin kirkkoherra, lää-
ninrovasti Pertti Simola,
selloa soittanut Iida-Vilhel-
miina Laine sekä sairaalan
osastonhoitajat ja muuta
henkilökuntaa.

Teija Loponen

Piispa Irja Askola ja metropoliitta Ambrosius vierailivat Malmilla

Sairaalan muistohuone
siunattiin käyttöönsä
Vainajien muistohuoneessa Malmin sairaalassa oli viime viikolla koolla
kolmen eri uskontokunnan johtoa. Ortodoksien ja luterilaisten lisäksi
edustettuna oli Suomen Islamilainen Neuvosto.

Metropoliitta Ambrosius, piispa Irja Askola ja Suomen Islamilaisen Neuvoston varapuheenjohtaja Pia Jardi sekä
heidän takanaan istuvat kirkkoherra Pertti Simola ja ikonimaalari Liisa Holst kuuntelivat johtajalääkäri Mia
Laihon kertomusta muistohuoneen suunnittelusta.

Metropoliitta Ambrosius vihki Liisa Holstin maalaaman
ikonin.

TEIJA LOPONEN

Noin puolet tonteista on varattavissa hitas- tai asumis-
oikeusasuntojen rakentamiseen ja puolet vapaarahoittei-
seen sääntelemättömään tuotantoon.
Tontit sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Tapaninkylässä

hakuun tulee Vihervarpusentien ja Vihervarpusen polun
varrelta useampia tontteja sekä Tapanilankaarelta tontteja
Ripetienmolemmin puolin. Ryhmärakennuttamisessa tule-
vista asukkaista koostuva ryhmä tai yhteisö hankkii tarpei-
taan vastaavan tontin ja toimii itse kohteen rakennuttajana.
Ryhmässä voidaan rakennuttaa samanaikaisesti useam-

pi omakotitalo tai kokonainen kerrostalo. Ryhmärakennut-
tamisen etuna onmahdollisuus päästä alusta asti vaikutta-
maan siihen, että rakennettava asunto vastaa omia toiveita.
Myös asunnon loppuhinta muodostuu vain hankkeen to-
dellisista rakentamiskustannuksista. Säästöä syntyy, kun
työt jamateriaalit kilpailutetaan ja hankitaan yhdessä.
Tonttihaku kestää huhtikuun loppuun saakka. Hakuajan

päättymisen jälkeen kiinteistövirasto valitsee arpomalla ha-
kijat, jotka kutsutaan jatkoneuvotteluihin. Tontinvarauksen
saaneella on noin kolme vuotta suunnitteluaikaa ennen ra-
kentamisen aloittamista.
Tontit varataan ensisijaisesti yksityishenkilöiden muo-

dostamille ryhmille tai yhdistyksille ja yhteisöille. Jos haku-
kriteerit täyttäviä ryhmä- tai yhteisöhakijoita ei ole tietylle
tontille, voidaan tontti varatamyös konsulttihakijalle.

Teija Loponen

Ryhmärakennuttamistontteja
Tapaninkylässä
Helsingin kaupunki luovuttaa 16 asuntotonttia
ryhmärakennuttamishankkeita varten. Osa
tonteista on tarkoitettu kerrostalon ja osa
pientalon rakentamista varten.

Sairaalan
suunnittelun
alusta alkaen

potilaiden omaiset
on haluttu ottaa
mahdollisimman
hyvin huomioon.

HSL:n bussiliikenteen tarjouskilpailun kautta ensi syksyn
liikenteeseen tulee kuusi uutta vähäpäästöistä bussia. Vuo-
den 2016 alusta saadaan vielä kymmenen uutta Euro 6-nor-
min bussia.
Euro 6-bussit on varustettu matkustamotilan ilmastoin-

nilla, automaattisella palonsammutusjärjestelmällä, ajota-
van seurantajärjestelmällä, kuljettajan alkolukolla, turvaoh-
jaamolla ja kameravalvonnalla. Bussien typen oksidipäästöt
laskevat viidenteen osaan ja hiukkaspäästö puolittuu.
Uusi vähäpäästöisiä busseja tulee muun muassa Viikki-

Pohjois-Tapiola 506 -linjalle Veolia Transport yhtiöiden toi-
mesta ja Kontula-Malmi H78–linjalle, jota liikennöi Etelä-
Suomen LinjaliikenneOy. Teija Loponen

Uusia vähäpäästöisiä busseja
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ALE
-40%

-50%JOPA

-20% -30%
ALE MYÖS

VERKKOKAUPASSA
KRUUNUKALUSTE.FI

VANTAA VARISTO Riihitontuntie 1 (kehä III) | VANTAA PORTTIPUISTO Porttisuontie 4 | HELSINKI LANTERNA Varikkotie 2

Smile Day SOHVA
2,5-istuttava (197 x 93 x 78 cm) 795,- (1084,-).
3-istuttava (217 x 93 x 78 cm) 895,- (1169,-).
Kangas vaalea Nancy Nature. Varastoerä. 795,-

(1084,-)
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Lentoasemalle kokoon-
tuneista ihmisistä oli kovin
ristiriitaista, että Helsinki
haluaa asuntoja kentälle,
mutta vain 15% uusmaalai-
sista haluaa kentän tulevan
rakennetuksi asuntokäyt-
töön.

PoKo Kehrän lentokenttä-
ryhmä toivoo jokaisen kau-
punginosayhdistyksen anta-
van oman kirjallisen lausun-
tonsa kaavaluonnoksesta.
Niiden lisäksi kerätään run-
saasti etenkin paikallisten
asukkaiden ja lentokentän
sekä sen ympäristön käyt-
täjien näkemyksiä vaihtoeh-
doiksi kaavaluonnokseen.

–Ongelmana on, että kaa-
voittajat eivät usein tunne
kaavoittamansa alueen eri-
tyisyyksiä, tarpeita saati sit-
ten merkitystä asukkaan ar-

jessa, toteaa PoKo Kehrä
lentokenttä ryhmän sihtee-
rinä toimiva Soile Atacocu-
gu.

Ryhmän keskusteluissa
nousi esille, että kentän alu-
eelle suunnitellaan asuntoja
yhtä monelle, kuin mitä Rii-
himäellä on asukkaita. Puis-
tola-seurasta tuotiin esille
että vihersormea ei Koillis-
Helsingissä ole laisinkaan.
Lentokentän alue on ainoa
merkittävä henkireikä
monen kaupunginosan
asukkaille, kun merta eikä
Keskuspuistoa ole vieressä.
Sekin huomattiin, että maa-
kuntakaavassa alue on lii-
kennekäytössä ja yleiskaava
on alisteinen maakuntakaa-
valle.

Ensimmäisessä kokoon-
tumisessa ehdotettiin kaa-
vakävelyiden järjestämistä

maaliskuussa ja että suosi-
tellaan eduskuntavaaleis-
sa äänetettävän vain heitä,
jotka ovat kaavakävelyille
osallistuneet.

Samalla tutkitaan mah-
dollisuutta saada kaupun-
kisuunnitteluvirasto järjes-
tämään samantapainen työ-
pajan lentokenttäryhmälle,
jollainen pidettiin Kivino-
kan rakentamista vastusta-
neile.

Teija Loponen

Malmin lentokentän alue on Koillisen ainoa isompi henkireikä.

PoKo Kehrä jatkaa kentän suunnittelua
Pohjois-Koillisen Kehrän lentokenttäryhmän järjestämä kokous keräsi salillisen
väkeä eri yhdistyksistä ja seuroista miettimään vaihtoehtoisia näkökulmia Malmin
lentoaseman ja sen ympäristön rakentamiselle. Seuraava kokous on helmikuun
alussa.

Seuraava PoKo
Kehrä lentokenttä-

ryhmän tilaisuus
pidetään Malmin lentoase-
malla sijaitsevan ravintolan

kokoustilassa keskiviik-
kona 4.2. kello 17. Silloin

on tarkoitus muokata
lentokentän vaihtoeh-
toista kaavaehdotusta.

JARMO LOPONEN

Nähtäville laitettu kaava
on niin sanottu neljäs vaihe-
maakuntakaava. Se täyden-
tää voimassaolevia maa-
kuntakaavoja tiettyjen,
ajankohtaisten teemojen
osalta. Käsiteltävät teemat
ovat elinkeino- ja innovaa-

tiotoiminta, logistiikka, tuu-
livoima, viherrakenne sekä
kulttuuriympäristöt.

Siinä missä samaan ai-
kaan kommentoitavana
oleva yleiskaava linjaa Hel-
singin tulevaisuutta vuoteen
2050 asti, tähtäävät maa-

kuntakaavan suunnitelmat
vuoteen 2040.

Alueena on koko Uusi-
maa lukuun ottamatta jo-
pa 70 000 asukkaalle kote-
ja lupaavaa Östersundomia,
josta on julkistettu erillinen
kaavaehdotus maanantaina.

Yksi luonnoksen koillishel-
sinkiläisittäin merkittävistä
asioista koskee Malmin len-
tokenttää. Kaavassa lento-
kentän nykyinen merkintä
kumotaan ja alue muute-
taan taajama-alueeksi.

– Paikalle rakentuu uu-

si asuinalue hyvien kulku-
yhteyksien ja palvelujen ää-
relle. Samalla kumotaan
lentoasemaan liittyvä len-
tomelualuemerkintä. Alu-
eella säilyy kuitenkin kult-
tuuriympäristöön liittyvä
merkintä, lupaa tiedote.

Luonnos Uudenmaan nel-
jännestä vaihemaakunta-
kaavasta laitettiin nähtäville
viime viikon tiistaina. Luon-
noksesta saa antaa palautet-
ta kuukauden päivät. Vii-
meinen palautepäivä on hel-
mikuun 20. päivä.

Uudenmaan liitossa toi-
votaan palautetta ja kom-
mentteja erityisesti siitä, mi-
ten kaavaluonnosta tulisi
edelleen kehittää kohti kaa-

tekee lentokentästä
taajama-alueen
Koillis-Helsinginkin rakentamista ohjailevan maakuntakaavan vaiheiden valmistelusta ei
ole paljon meteliä pidetty. Viime viikolla tulleen tiedotteen mukaan nyt on paras aika antaa
palautetta ja tutustua kaavan tuomiin muutoksiin.

Maakuntakaavan luonnos

• Kaavaluonnoksen aineisto
on julkisesti nähtävillä
ja kommentoitavana
Uudenmaan liiton
verkkosivuilla ja
toimistossa sekä
jäsenkunnissa. Myös
kaavaa taustoittavat
selvitykset löytyvät liiton
verkkosivuilta. Lisätiedot ja
aineistot ovat osoitteessa
www.uudenmaanliitto.fi/
kaavaluonnos.

• Mielipiteet kaavasta
toimitetaan Uudenmaan
liitolle 20.2.2015
mennessä joko
sähköpostilla osoitteeseen
toimisto@uudenmaanliitto.
fi tai postitse osoitteeseen
Uudenmaan liitto,
Esterinportti 2 B, 00240
Helsinki.

• Palautetta voi antaa
myös Uudenmaan liiton
karttapalvelun kautta
osoitteessa kartta.
uudenmaanliitto.fi/
maakuntakaavat.

• Palautteen pohjalta
luonnos tarkennetaan
kaavaehdotukseksi, joka
tulee nähtäville vuoden
2016 alussa

Lähde:
Uudenmaan liiton tiedote

Palautetta
sähköisesti ja
paperilla

vaehdotusta.
Asiantuntijat esittelevät

luonnosta ja vastaavat ky-
symyksiin neljässä eri ylei-
sötilaisuudessa eri puolilla
maakuntaa. Helsingin tilai-
suus on pidetty eilen Pasi-
lassa. Loput kolme asuka-
siltaa ovat tänään Keraval-
la, huomenna Porvoossa ja
ensi tiistaina Lohjalla.

Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Malmin lentokentän
tulevaisuutta
kirjoitetaan parhaillaan
sekä yleiskaavaan
että neljänteen
vaihemaakuntakaavaan.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa TO-SU
28.1.–1.2.2015 ellei toisin mainita
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
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1495
kg 1195kg 3490

kg 249
kg

499
rs

799
kg
raj. 2 kpl /tal. 059

kg
raj. 3 kg /tal.

HK takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE
palana

Tuore suomalainen
KIRJOLOHIFILEE
Voim. to-la

HK sika-nauta
JAUHELIHA 1 kg
4,99/kg

Atria suomalainen
NAUDAN MUREA
KULMAPAISTI
palana

Oman savustamon ruodoton
SAVULOHIFILEE

Hätälä Oulujärven
KUHA
kokonaisena, voim. to-la

Valio
HYVÄ SUOMALAINEN
ARKIJUUSTO 1,25 kg
3,99/kg

APPELSIINI
Egypti

KURKKU
Suomi

ERÄ Hätälä tuore
KUHAFILEE
Suomi, säävaraus, voim. to-la

899
kg 499

pkt1995
kg
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Kastemaljan lahjoittivat
Pukinmäen seurakuntapii-
rille kilpailun voittaja lasi-
taiteilija Tero Välimaa sekä
Kristillinen taidesäätiö.
Lasisen lahjoituksen luovut-
tivat kotiseurakunnalleen
säätiön jäsen, arkkitehti Vei-
jo Muroke ja Tuula Hökkä.

Suomalaisen kastemaljan
muotoilukilpailu oli lasitai-
dekilpailuna ainutlaatuinen,
sillä kotikastetta ei muualla

maailmassa juuri tunneta.
Vaikka Suomessa kotikas-
tetta suhteellisen paljon suo-
sitaan, ei kasteeseen liitty-
vää kotikastemaljaa ole ai-
emmin ollut.

Suomalaisen kastemaljan
muotoilukilpailun ensisi-
jaiseksi kohteeksi asetettiin
kotien kastemalja tai seura-
kuntakodin kastemalja, jota
voidaan käyttää seurakun-
takodilla tai lainata kotikas-
teisiin kastemekon tapaan.

–Muotoilukilpailun ohjel-
massa ajateltiin nuoria per-
heitä ja arvostelussa kiinni-
tettiin huomiota ehdotuk-
sen edulliseen hintaan. Ta-
voitteeksi asetettiin, että
lapsen vanhemmat tai kum-
mit yhdessä pystyvät koh-
tuudella kastemaljan hank-
kimaan, kertoo palkintolau-
takunnan jäsenenä toiminut
Veijo Muroke.

Hintahaarukan alapään
toivottiin olevan noin sadas-
sa eurossa.

Ainutlaatuista kotikaste-
maljassa on myös se, että
maljan koko, väri, kuviot ja
kaiverrukset voivat olla yk-
silöllisiä.

– Näin ostajien toiveis-
ta tulee haaste tekijöille, ja
lapsi saa uniikin taideteok-
sen kastelahjanaan, Muro-
ke iloitsee.

Muotoilukilpailussa
kiinnitettiin huomiota kas-
temaljan toimivuuteen
veden kanssa, sen symbo-
liikkaan, esteettisyyteen,
valmistettavuuteen ja hin-
taan.

Kilpailun voittanut Te-
ro Välimaan Kanteenris-
ti koettiin kauniiksi ja le-
volliseksi. Erityiskiitosta sai
vanhan koristelutekniikan
käyttö, jolla oli kastemaljan
pohjaan pienin ilmakuplin
muodostettu ristikuvio.

Kilpailuun tuli kaikkiaan
74 kastemaljaehdotusta ko-
ti- ja seurakuntakäyttöön.
Kilpailun toisen palkinnon
sai Pauli Partasen Santa Via
ja kolmannen Helmi Re-
meksen Rakkaus.

Kilpailun parhaista töis-
tä on koottu näyttely, joka
lähtee kiertämään eri kau-
pungeissa Oulusta alka-
en. Suomalainen kastemal-
janäyttely nähdään kesällä
Helsingissä viikoilla 31–32
Tuomiokirkon kryptassa ja
viikoilla 33–35 Johannek-
sen kirkossa.

Teija Loponen

Pukinmäki sai palkitun maljan
Pukinmäen
seurakuntakoti on
saanut käyttöönsä
Kristillisen
taidesäätiön
järjestämän
Suomalaisen
kastemaljan
muotoilukilpailun
voittajatyön,
Kasteenristin.

TEIJA LOPONEN

Kastemaljojen saatavuus
ja muita lisätietoja

www.kristillinentaidesaatio.fi
Tero Välimaan kastemaljan pohjassa kastehelmiltä
näyttävät ilmakuplat muodostavat ristikuvion.

Malmin sairaalarakennuk-
seen numero 18 tullaan siir-
tämään Hangonkadun vie-
roitushoidon yksikkö. Siirto
on osa suunnitelmaa, jossa
Malmin sairaalaan on tar-
koitus perustaa vieroitus-
hoito-osasto päihdeongel-
maisille.

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta on päättänyt vieroi-
tushoidon siirrosta jo tam-
mikuun 21. päivä vuonna
2014 hyväksyessään vuo-
den 2014 käyttösuunnitel-
man.

Tuolloin päätettiin vahvis-
taa päivystyksen resursse-
ja Malmilla siten, että psy-
kiatrinen ja päihdehuollon

päivystys integroidaan so-
maattisen päivystyksen yh-
teyteen.

Kun lautakunta hyväk-
syi vuoden 2015 tulosbud-
jetin ja käyttösuunnitel-
man 16.12.2014, päätettiin
kehottaa virastoa selvittä-
mään Hangonkadun vieroi-
tuksen Malmille siirto. Mal-
mille muutto sinetöitiin vii-
me viikon tiistain kokouk-
sessa.

Malmin yksikkö tulee ot-
tamaan päivystyksessä vas-
taan vaikeista alkoholivie-
roitusoireista kärsiviä po-
tilaita. Asiakkaat pääsevät
tarvittaessa suoraan päivys-
tyksestä vieroitushoitoon.

Hangonkadun arvioin-
tiyksikköön asiakkaat ovat
tulleet poliklinikan kautta
arkisin ennen puoltapäivää.

Malmin vieroitushoito-
osaston perustamisen jäl-
keen aiotaan päihdehuollos-
ta vähentää 20 laitospaik-

kaa ensisijaisesti ostopalve-
luista luopumalla.

Psykiatria- ja päihdepal-
veluja sosiaali- ja terveysvi-
rastossa johtaa Leena Tur-
peinen.

PP

Vieroitushoito siirtyy
Hangonkadulta
Malmille

Auroran psykiatrisen osaston hajauttaminen
Haartmanin ja Malmin sairaaloihin ei ole ainut
iso muutto Malmille. Sairaala-alueelle sijoitetaan
myös päihteistä eroon pyrkivien vieroitusyksikkö
Hangonkadulta.

PIRJO PIHLAJAMAA

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.

Paljon onnea 10v
koripallopoika
Rasmukselle!
Onnea toivottaa Eno-
Mummi ja Jani-eno.

Toinen toista meidän
Visa täyttää nyt jo kuusi
ja lempiruokaa taitaa olla
mummin pottumuusi. Olkoot
päiväs onnellinen täynnä
naurujumppaa, silloin sydän
kiljahdellen verta päähän
pumppaa. Onnea t. Mummi

Elli täyttää 4 vuotta 25.1.
On suurta olla pieni
päivänsäde, suurempaa
on olla ilon lähde. Paljon
onnea ja halauksia
mummulta ja tutalta.

Viikki, Suutarila, Tapaninkylä
Pelastuslautakunta on antanut lausuntonsa kolmes-
ta Koillis-Helsingissä vireillä olevasta asemakaavan muu-
toksesta.
Lautakunta on puuttunut ainoastaan yhteen, Viikin Lato-

kartanon ja Viikin tiedepuiston rajalla tehtävään asemakaa-
van muutokseen. Kohteen rakennukset ja tie on lautakun-
nanmielestä sijoiteltava niin, ettei pelastustoiminta esty.
Suutarilan Pätsitien ja Tapaninkylän kaupunginosassa Ta-

paninvainion ja Tapanilan rajalla olevien Huhtapuiston, Pel-
topuiston, Kotinummentien ja Vanhan Tapanilantien kaava-
muutokset eivät lautakunnan mukaan vaikuta pelastustoi-
mintaan, joten näiden kahden kaupunginosan kaavamuu-
toksista ei ollut mitään huomautettavaa.

PP

Viikissä huomioitava
pelastusreitit

Malmi
Malmin aseman jalankulkusillalla neljä vuotta sitten liukas-
tunut ja polvilumpionsa murtanut asukas on vaatinut kau-
pungin rakennusvirastoa johtavalta yleisten töiden lauta-
kunnalta lisää korvauksia onnettomuudesta tulleiden va-
hinkojen vuoksi.
Hakijalle on jo aiemmin maksettu korvauksia tilapäisestä

haitasta 3500 euroa sekä kivun, säryn jamuun tilapäisen hai-
tan korvausta 300 euroa.
Yleisten töiden lautakunta käsitteli viime kokouksessaan

oikaisuvaatimusta, jossa huonon talvikunnossapidon vuoksi
liukastunut vaati korvaussumman korottamista, koska pol-
veen on syntynyt tapaturmasta pysyvä haitta ja siihen on jou-
duttu tekemään korjausleikkauksia.
Lautakunta ei kuitenkaan suostunut vaatimuksiin, vaan

päätti, että lääkärilausuntojen perusteella vamma ei ole niin
paha, että lisäkorvauksia pitäisi maksaa.

PP

Liukastujan korvaussummaa
ei koroteta

Linjan 69 lakkautusaikeiden vuoksi asukasaktivistiksi
ryhtynyt ja bussin puolustajana julkisuuteen noussut Jus-
si Jalkanen on tulostanut monta arkillista palautetta, joka
koostuu yli 200 linjan säilyttämistä vaativan bussimatkusta-
jan kirjallisistamielipiteistä.
Jalkanen on toimittanut palautteet sekä 1325 ihmisen al-

lekirjoittaman adressin HSL:n kirjaamoon.
–Palautteiden pitäisi olla HSL:ssä tammikuun 31. päivään

mennessä, muistuttaa Jalkanen kaikkia matkustajia, jotka
ovat huolissaan käyttämiensä linjojen reittimuutoksista.

PP

Bussilinjoilla riittää puolustajia

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman
pääradan länsipuolen esittely

Karviaistien koulussa (Karviaistie 1) ma 9.2. klo
18–20. Pääradan itäpuoli Jakomäen peruskou-

lussa (Huokotie 3) ti 10.2. klo 18–20.

PIRJO PIHLAJAMAA
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KAIKKI
KEHYKSET -50%

LITE BÄTTRE TAMMIALE

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori

PRISMAN talo 2. kerros,
Puh. 09-345 4292
tai 0500 515 707,
ark. 10–18, la 10–14

Varaa aika näöntarkastukseen
(09) 345 4292

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

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

Talven odotettu

LAATUALE

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

KEHYKSIÄ JA
AURINKOLASEJA

-50% - 40%

-80%

- 60%

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

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
000#RUN4QLSQL4U25;O2LL;3#KZM;NMQ
Seurakunta facebookissa:
000#T;9U:77O#97MZM;NMQL4U25;O2L3;

Ansaitsematonta armoa parhaim-
millaan: valon määrä alkaa viedä
tilaa pimeydeltä, auringon säteet
tuovat viestin tulevasta. Lupaus
keväästä meille jokaiselle, yksin

armosta ilman ansioitamme.

Yhteisvastuulle
mm.näidentapahtumientuottoyhteisvastuulle:
Messu ja lounas Malmin kirkolla su 8.2.
klo 10. Lounas klo 11.30. Broileri-vihannes-
OUQ337 P; O;R1Q3# C UZ;QO# P; G UZH!JI 1#
Yhteisvastuukonsertti Tapanilan kirkolla
15.2. klo 18.
Lastenvaate- ja lelukirppis Pihlajamäen
OQ5O7NN; N; IC#I# ON7 JV!JH# =7R1UNQO;R1QN;#
Yhteisvastuutapahtuma Porttikahvilas-
4; OU G#H# ON7 JI!JF# [;5P;N;L6QQ5;O7Q3; P;
muita leivonnaisia. Lauluhetki ja hartaus
ON7 JI#GF# [Q5662375Q#
Haitilainen ilta =QQOQL OQ5O7NN; 37 F#H# ON7
JC# =;6;;UR37Q43UL 1;NMQ43;M; ;3U5Q;' JV
UZ;QO#' F UZN;64UN3;# "NM7Q33;232MQ4U3 723Q#
N;L337+U1N#K' 6# VB IHGV GGDF#
Messu ja perhetapahtuma Jakomäen
kirkossa su 22.3.
Messu ja leivoskonsertti Pukinmäen
4U25;O2L3;O78QNN; 42 II#H# ON7 JI# [7L-
4U533Q ON7 JH#JF!JG ?Q:UNQ2O4UL 4,1UNN/O-
siä. Maksuton kahvitarjoilu, leivos kahvin
O;L44; <R3UQ41;4322L R/1,O4Q#
Yhteisvastuutapahtuma Siltamäen seu-
5;O2L3;O78QNN; N; JJ#G# ON7 JI!JG# Y72L;4'
lauluhetki.

YHTEISVASTUUKERÄYK-
SEN AVAUS
messuissa su 1.2.
Messu W;NMQL OQ5O744; ON7 JV# [Q5O-
O7O;R1Q3 /R3UQ41;4322L R/1,O4Q#
Messu Jakomäen kirkossa klo 12.
[Q5OO7O;R1Q3#
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 16.
Ruokailu, 5 e.
Messu Puistolan kirkossa klo 10.
[Q5OO7O;R1Q3#
Messu Siltamäen seurakuntakodis-
4; ON7 JI# Y,RU3/4O;R1QN;#
Lähetysmessu Tapanilan kirkos-
4; ON7 JI# Y72L;4 /R3UQ41;4322L
R/1,O4Q#
Messu =QQOQL OQ5OO7 ON7 JV# [UQ337-
N72L;4 JVUZ;QO#' FUZN;64Q' IVUZ6U5RU#

Yhteisvastuukeräyksen kohteet
[U5,/O4UL O7R3UUL; 7L O72N2PUL 5;OUL3;MQ-
LUL $;Q3Q44; 4UO, ?225UNN; 4/8,MUNN, %1;6;;-
ehtoisverkoston kehittäminen Suomessa.
Lahjoita tilille:
A758U; &"JE IVCB JCVV VVED DF
@7RP7N; @;LOOQ &"JG FVVV VJIV IHEI IC
(;L4OU :;LO &"CJ CVVV JEVV VFJE FJ
$;L8UN4:;LOUL &"CJ HJHJ JVVV GEFJ IG
)O3Q; &"CI GVFF VVJV GJGC GJ
.N;L84:;LOUL &"FH EEVJ VVVI ICIF CV
Jos haluat, että 10 % lahjoituksesta oh-
P;2322 W;NMQL 4U25;O2LL;L 8Q;O7LQ;3/*L
kautta pienituloisten lapsiperheiden tuke-
MQ4UUL' O,/3, 1QQ3U33,- HVCHIV#

VERTAISTUKEA
Yhdessä enemmän %5/RM, MQUNUL-
3U51U/4O2L37232PQNNU W;NMQL OQ5O7NN;
joka toinen ma klo 13, seuraava 9.2.
Näkövammaisten kerho Malmin
kirkolla joka toinen ma klo 14, seu-
raava kerta 9.2.
Omaishoitajien 5/RM, W;NMQL OQ5-
kolla joka toinen ti klo 9.30, seuraa-
va kerta 10.2.
Kristillisen toipumisen 5/RM,'
[5Q37' XW;3O; 1;N77L % O5QQ4Q43, 17Q
37Q62;X W;NMQL OQ5O7NN; IH#I#!IV#G#
ma-iltaisin, 7 krt. Materiaalikirja 18 e.
"NM# P; 62RUNQLR;;43;33UN2 1U53;Q432OQ-
5/RM,,L 37 F#I# ON7 JE!JD#HV' 6# VB
IHGV GGCIZ[74OUNQL#

UURNAKURSSI
>25L;O2544Q @QRN;P;M,U44,' [QQN-
NUO2P; H# [2544Q OU JJ#I#!JJ#H# ON7
JC!IJ# @223/*6;P;44; 1;NMQ43U3;;L
ohjatusti oma uurna. Tied. ja ilm.
Paula Närhi 09 2340 4477.

Avoimet ovet
toimituksessa
4.2. klo 12–15.
Malmin raitti 4,
00700 Helsinki

Tule kahville
ja osallistu samalla
valokuvien
arvauskilpailuun!

Koillis-Helsingin Lähitieto
täyttää 2 vuotta!

Tervetuloa!

Poliisi pysäytti miesautoili-
jan Ratavallintien Shellin pi-
halle torstaina aamuyöllä.
Kuskilla ei ollut ajo-oikeut-

ta, hän vaikutti päihtyneeltä,
hänen autostaan löytyi hie-
man huumausainetta ja tas-
kustaan verinen injektio-
ruiske.
Edeltävänä keskiviikko-

namyös Ala-Tikkurilan tun-
tumassa Tikkuritiellä haa-
huili päiväsaikaan kortiton,
33-vuotiasmieskuski. Hä-
nenkään veressä ei ollut al-
koholia, mutta pikahuume-
testi kertoi amfetamiinin
käytöstä.
Poliisi kuskasi molemmat

miehet oikeuslääketieteen
laitokselle verikokeisiin.

PP

Miehet ajoivat
huumepöllyssä
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Totta, Erän fanit päätyivät
ehdottamaan TPS-otteluun
aloituskentäksi kolmosvii-
sikkoa: Eero Nuutinen,
Tomi Palin, Jere Oksanen,

Ilkka Koski ja Tom Ström-
sten. Eikä Vantaan Energia
areenalla tarvittu kuin histo-
riallinen kolme sekuntia,
kun Jere Oksanen pläjäytti

1–0 johdon.
”Keppana-meno” sai jat-

koa avauserän puolivälin
jälkeen. Nyt oli vuorossa
Eero Nuutinen, joka ohja-

si Strömstenin laukauksen
TPS-pömpeliin. Fanivalin-
nan osuvuuden vahvisti vie-
lä Tomi Palin tehden tauko-
luvuiksi 3–0.

Toisessa erässä Aurajoen
pojat hivuttautuivat 3–2 ti-
lanteeseen, jolloin illan täh-
tiketjun Nuutisen oli aika li-
sätä Erän johdoksi 4–2.

Päätöserän alussa sitkeä
Tepsi kavensi 4–3. Onneksi

Erän muukin joukkue osoit-
ti kykenevänsä maalien te-
koon. Janne Salonen va-
pautti tilanteen 5–3 maalil-
laan ja Lauri Kapanen pää-
si neppaamaan 6–3 lukemat
tuoneen ilmapallomaalin.
Lopussa Erä pääsi kauniste-
lemaan ylivoimalla 7–3, te-
kijänä Palin. TPS:kin innos-
tui vielä alivoimalla maalaa-
maan päätösluvuiksi Erä-
voiton lukemin 7–4.

TPS-voiton jälkeen Erällä
on koossa 17 sarjapistettä,
jotka oikeuttavat sen viimei-
seen ”pleijari-paikkaan”, eli
kahdeksanteen sijaan sarjas-
sa. Tästä on hyvä jatkaa.

Maanantaina, lehtemme
ollessa jo painossa, Erä koh-

tasi vieraissa Nokian. Tä-
nään 28.1. keskiviikkona
Energia Areenalla on tun-
nelma katossa, kun Erä käy
klo 18.30 Classicin kimp-
puun. Ensi viikon keski-
viikkona, 4.2. klo 18.30,
Erä pelaa nostalgisesti kau-
den ainoan kotiottelun syn-
nyinpesässään Mosahallis-
sa. Vastustaja SalBa saapuu
Raumalta.

–Nyt on saatu sairastupa
tyhjäksi ja päästään pitkästä
aikaa harjoittelemaan täy-
sipainoisesti, riemuitsi Erän
päävalmentaja Petteri Berg-
man Turku-voiton jälkeen
myönteisesti kevätkauteen
tähyten.

Heimo Laaksonen

Erän faniavaus toi
helpottavan voiton
Kyllä kansa tietää, on politiikan puolelta tuttu väittämä.
Sama on sävel urheilussakin, Erän fanien valitsema
avauskentällinen takoi neljä maalia Turun Palloseuran
maaliin Erän voittaessa tärkeän pistesaalistuksen 7–4.

Nuori Eero Nuutinen,13, oli keskeinen takuumies Erän sinipaitojen TPS-voitossa.

Tapulin, ja samalla koko
Koillis-Helsingin jalkapallo-
olosuhteiden tason nostat-
tamisen mahdollisti Töölön
Sonera Stadiumin uusitta-
va tekonurmi, joka päätettiin
siirtää Tapuliin. Pinnoite on
kaupungin omaisuutta.
Asiantuntijalausunnonmu-

kaan siirrokkaalla on käyt-
töikää jäljellä vielä viisi vuot-
ta. Asennukseen liittyy myös
tekonurmen alla oleva jous-
to-osa, jota ei tarvitse vaihtaa
silloin kun itse tekonurmi tu-
lee käyttöikänsä päähän.
Tapulin kanssa Soneran

”matosta” kilvoitteli tiukas-
ti Kannelmäen urheilupuis-
to. Keinonurmen siirtokus-
tannuksiksi on arvioitu noin
60 000 euroa, ja sen ympäril-
le rakennettavan aidan noin
30 000 euroa.
Tapulin tekonurmi tulee

olemaan koillisessa ensim-
mäinen kaupungin kustanta-
ma ja ylläpitämä täysimittai-
nen tekonurmikenttä.

–Koillisen jälkeenjäänei-
syys, Tapulin palvelujen pa-
rantaminen, toimivat puku-
tilat ja riittävän hyvä valais-
tus olivat painavimmat syyt
iloisen myönteiseen päätök-
seen, kertoo liikuntalauta-
kunnan puistolalainen vara-
puheenjohtaja Heimo Laak-
sonen.
Hän kertoo paimentaneen-

sa asiaa jo viime syyskuusta
asti kuultuaan Soneran nur-
men uusimisesta.
Liikuntaviraston osasto-

päällikkö Stefan Fröbergin
mukaan keinonurmi siirtyy
Töölöstä Tapuliin heti kevääl-
lä kun maa on Tapulissa tar-
vittavan sula työstettäväksi.

Tapulin tekonurmi tulee
olemaan merkittävä olosuh-
deparannus alueella voima-
kasta nuorisotyötä tekevil-
le Malmin Palloseuralle ja
Puistolan Urheilijoille. Lisäksi
kaupungin ylläpitämälle ken-
tälle tullaan varaamaan aikaa
vapaaehtoiselle pelaamisel-
le, niin sanotulle höntsäilylle.
–Täytyy vielä kiittää Ste-

fan Fröbergiä asian valmiste-
lusta, jossa hän esitti Tapulia
ykkösvaihtoehdoksi. Kiitos
kuuluu myös yksimielisel-
le lautakunnalle, kaikki kan-
nattivat puoltoani olla Tapulin
kannalla. Lautakunnassa oli
myös kolme koillishelsinki-
läistä edustajaa, puheenjoh-
taja Riku Ahola Tapanilasta
sekä Tiina Sandberg Puis-
tolasta, purkaa Heimo Laak-
sonenmieleistään päätöstä.

Teija Loponen

Tapulin hiekkakenttä saa keväällä tekonurmen
Tapulin urheilupuistoon asennetaan keväällä jalkapalloilijoiden käyttöön ympärivuotisesti vihertävä tekonurmi. Näin päätti liikuntalautakunta
yksimielisesti viime viikon kokouksessaan.

Ensi kevään päivökotilasten Kimalais-cup saatetaan ehtiä jo kirmaamaan Tapulin
tekonurmella.

SAMI KOSKINEN

MIKKO HYVÄRINEN
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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.

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki
(09) 3507 077 • mosabowling.fi

hohtokeilauksen ratatuntihoh
Voimassa keskiviikkoisin klo 19-22. Radalla
max 4 heittäjää. Lisäksi kenkävuokra 2 €/ hlö.

Keskiviikko on keilapäivä10 €

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: la 31.1. klo 18.30
Erä Akatemia – SBS Wirmo (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: ke 18.2. klo 18.30
Erä III – SB Vantaa (liput 7/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa: ke 28.1. klo 18.30
Erä – Classic (liput 13/8 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

Katselin helsinkiläisten kunta-
laisaloitteita ja niiden kannatusta.
Monelle varmasti tärkeä kuntalais-
aloite ”Pyöräkaista Hämeentielle”
oli saanut 16.1.2015 mennessä
12 046 kannattajaa, mutta ”Auro-
ran päivystys säilytettävä” Auroran
sairaalan tiloissa vain 1532 nimeä.
Kyseessä siis psykiatrisen päivys-
tyksen siirtäminen Malmin ja
Haartmanin sairaaloihin.

Toki siellä on myös kuntalaisaloi-
te ”Malmin lentoasema on säilytet-
tävä ilmailukäytössä”, nyt 4733 ni-
meä.

Mietithän kantasi ja allekirjoitat,
jos olet sitä mieltä että jotkut niis-
tä olisivat kannatettavia tai vaikka-
pa kaikki.

Itse ihmettelen suuresti, jos edes
osaakaan psykiatrisesta päiystyk-
sestä siirrettäisiin Malmin uuteen
sairaalaan, kun siellä ei vielä tunnu
toimivan mikään. Toivottavasti vii-
saat päättäjämme peruvat aikeensa
tai ainakin odottavat, kunnes Mal-
min sairaala toimii täydellä teholla.
Sitäpaitsi psyykkisesti sairastuneet
ansaitsevat hyvän ja alan asiantun-
tevan hoidon kuten kaikki muutkin
sairastuneet.

Jos olet jo laittanut nimesi Kan-
salaisadressiin jonkin asian tiimoil-
ta, niin se on eri asia kuin kunta-
laisaloitteen allekirjoitus, joka vaa-
tii vahvan tunnistautumisen esimer-
kiksi pankkitunnuksilla.

Ystävällisin terveisin ja hyvän al-
kaneen vuoden toivotuksin,

Anne Fredriksson

Linkit kuntalaisaloitteisiin:
Auroran päivystys säilytettävä:

https://www.kuntalais-
aloite.fi/fi/aloite/816

Malmin lentoasema on säily-
tettävä ilmailukäytössä:
https://www.kuntalais-

aloite.fi/fi/aloite/983

Pyöräkaista Hämeentielle:
https://www.kuntalais-

aloite.fi/fi/aloite/777

Allekirjoitatko?

Kun Syystien Palvelukeskus
muutama vuosi sitten avasi
ovensa, pääsivät asiakkaat ja
henkilökunta täysin uusittuun,
tämän päivän tarpeet täyttävään
Palvelutaloon.

Aluksi pysäköintitilat täyttyi-
vät lähikiinteistöjen autoista,
mutta kun kaupunki antoi py-
säköinninvalvonnan yksityiselle
yritykselle, tilanne parani.

Syksyllä 2012 oli aika vaihtaa
henkilökunnan pysäköintiluvat
uusiksi, mutta kun kolme lupa-
lappua oli kadonnut, palveluta-
lon johto rankaisi koko henki-
lökuntaa, eikä uusia pysäköinti-
lupia enää tilattu. ”Minua ei voi
vähemmän kiinnostaa, mihin
henkilökunta autonsa työvuo-
ron ajaksi pysäköi”, oli henkilö-
kunnalle annettu vastaus.

Millä vuosituhannella esimies-
asemassa työskentelevä henkilö
oikein elää? Lattiatason työnte-
kijät, jotka pyörittävät palvelu-
taloa 24/7, joutuvat jättämään
autonsa jopa kilometrin pää-
hän, kun itsellä on paikka pihas-
sa. Ne työntekijät jotka joutuvat
pysäköimään tyhjään pihaan,
saavat illalla ja yöllä käydä siir-
tämässä autojaan, jotta pienestä
palkasta jäisi jotain käteenkin.

Miesvaltaisella alalla muodol-
lisesti pätevä esimies lähetettäi-
siin ”kotiin kasvamaan”, mutta
pienipalkkaisia hoitoalan työn-
tekijöitä voidaan vielä vuonna
2015 vapaasti simputtaa.

Onneksi hoitoalan töitä on
naapurikunnissakin tarjolla.

nimimerkki
perus pesujen suorittajat

Erikoista johtamista

Terveisiä Malmitalolta. Paikal-
la oli arviolta liki 300 pettynyttä
Koillis-Helsingin asukasta. HSL
on kotisivuillaan, sosiaalisessa
mediassa ja lähilehdissä kutsunut
kuntalaisia asukastilaisuuteen
kuulemaan ja kommentoimaan
alueen valmistunutta linjastosuun-
nitelmaa. Kutsun mukaan tilaisuu-
dessa oli mahdollista tutustua lin-
jastokarttoihin ja keskustella
suunnittelijoiden kanssa sekä jät-
tää palautetta suunnitelmasta.
Ihmiset jonottivat kiltisti pienem-
pään Malmisaliin ja istuivat riittä-
mättömille tuoleille odottamaan
alustusta ja perusteluja linjamuu-
toksille. Yllätys, yllätys. Mitään
alustusta ei tullut.

Salissa oli muutamia pöytiä reitti-
karttoineen ja viisi HSL:n työnte-

kijää. Tilaisuus oli todella sekava
ja ihmiset turhautuneita. Pöytien
eteen tuli pitkät jonot ja hälinässä
ei ollut mahdollisuutta keskuste-
luun. Asukkaat olivat tulleet pai-
kalle, koska olivat oikeutetusti
huolissaan muutoksista tärkeiksi
kokemiinsa bussiyhteyksiin.
”Nakki” 69 samoin kuin linja 72
ja linja 77, 76 ja 75 muutokset
koskettavat isoa joukkoa. Har-
vakseltaan liikkuvat liityntäyhtey-
det eivät korvaa aiemmin olleita
suoria yhteyksiä keskustaan.

Tämän kaltainen tilaisuus ei vas-
taa käsitystäni asukastilaisuudes-
ta. Palautelomakkeita HSL sai pal-
jon. Lomakkeen täyttö oli illan ai-
noa anti tosin sen olisi voinut täyt-
tää sähköisesti kotona.

Sinikka Vepsä, Puistola

Helsingin seudun liikenteen
tilaisuus oli iso pettymys

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 28.1. klo 19.00 Rukousilta, kastejuhla: seurakunnan
nuoret, Jimmy Huhtala

Pe 30.1. klo 18.30–21.00 Koululaistenilta. ”Onko ihminen
simpanssin serkku vai Jumalan kuva”, Pekka
Reinikainen

La 31.1. klo 19.00 Nuortenilta
Su 1.2. klo 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus: Mika Särkkä,

Jari Päärni; tulkkaus englanniksi ja venäjäksi.
Musiikki: MM-kuoro

Su 1.2. klo 14.30 Latinokokous: Mika Särkkä
Ti 3.2. klo 13.00 Päiväseurat: Marjatta Kähkönen.

Musiikki: Maranata

OSTA 4 MAKSA 3
Neljän à la carte-annoksen ostajalle kallein
annos veloituksetta. (Ei koske alku- ja jälkiruokia)
sunnuntaisin
KAAREN KIRPPUTORI
Varaa pöytäsi numerosta 010 281 5440

<:4 %#(%"

Perjantaina 30.1. burgerin ostajille
kanta-asiakaskortti veloituksetta.
(hinta normaalisti 5€)
TULOSSA
LA 7.2. Eki McGregor
LA 14.2.Riverland Duo

Kaari18 tarjoaa:
La 31.1.2015 n. klo 19.00

Yksi Suomen kysytyimmistä taikureista!:
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Ja sitten tanssibileet n. klo 20 alkaen,
esiintyjänäMasa Jurva & Rapparit!
Tangosta rokkenrolliin meiningillä.

www.kaari18.fiPukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki.
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Perjantaisin Koff III 0,5l 4€

HSL:n suunnitelmat myllätä
Koillis-Helsingin bussilinjat on
hankaloittamassa mm. Pukinmä-
essä ja Tapaninvainiossa asuvien
matkantekoa. Bussin 72 radikaali
reittimuutos ja bussin 69 muutok-
set ovat viemässä toimiviksi tode-
tut ja käytetyt yhteydet.

Tapaninvainion lähipalvelut
ovat Pukinmäessä. Siellä ovat päi-
väkodit, koulut, posti, R-kioski ja
monet muut arjen palvelut. Lähes
jokaisella asukkaalla on asiaa näi-
hin, ainakin joskus.

Alueen lapset kulkevat busseilla
kouluun ja harrastuksiin. Keskus-
tan suuntaan pääsee ilman vaih-
toa, mitä lasten ohella arvostavat
monet muutkin. Kulkuvälineen
vaihtaminen ei ole kaikille niin yk-
sinkertaista kuin suunnitelmissa
näyttää.

Tämä kaikki säilyy parhaiten,
kun bussit 72 ja 69 jätetään nykyi-
sille reiteilleen.

Myös yhteydet Itäkeskukseen

ovat huononemassa. Arkisin lii-
kennöi bussi 54, mutta nyt viikon-
loppuisin mm. savelalaisia ja pu-
kinmäkeläisiä Itäkeskukseen vie-
vä linja 554/554K ajaisikin tule-
vaisuudessa Hakunilaan. Muutos
ei välttämättä ole huono, kunhan
samalla turvataan yhteydet Itä-
keskukseen myös viikonloppuisin.
Tämä ratkeaa helposti, sillä mikä
estää bussia 54 kulkemasta myös
viikonloppuna.

HSL:n ajatus sujuvasta joukko-
liikenteestä on hyvä. Sujuvuutta ei
kuitenkaan ole se, että kaupunki-
laisten arki mutkistuu ja oman au-
ton käyttö tulee entistä houkutte-
levammaksi. Sujuvuutta ei ole se,
että huonosti liikkuvat löytävät it-
sensä säntäilemästä edestakaisin
vaihtaessaan kulkuvälineitä ruuh-
kaisilla ja kiireisillä asemilla.

Pukinmäen sosialidemo-
kraattinen yhdistys ry

Sari Kokko, Joni Penkari

Pukinmäki ja Tapaninvainio
jäämässä mottiin
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Seuraavaan mutkaan
kertoo ratamoottoripyöräilijä
Juha Kalliosta, joka katsoo
DVD:ltä yhtä maailman hur-
jimmista katuratakilpailuista.
”Pystyisitkö vetää tol-

leen?”kysyy kaveri vieressä.
”Pystyisin”, Juha vastaa rau-
hallisesti, vaikkaMansaaren
TT-ajojen rata on haastava
kuskille kuin kuskille. Vaa-
rallisella reitillä on yli kak-
sisataamutkaa, jotka pitää
painaamieleen etukäteen.
Kisa edellyttää paitsi tai-

toamyös tuuria tallipaikan
saamiseksi ja riihikuivaa ra-
haa kulujen kattamiseksi.
Tie legendaariselle radalle
on kuoppainen.
Seuraavaanmutkaan on

elokuva ratamoottoripyö-
räilyn huimapäisestämaa-
ilmasta. Se onmyös tarina
periksiantamattomuudesta.
Luovuttaminen ei ole vaihto-
ehto, vaikka unelmalta läh-
tisi pohja vain hetkeä ennen
sen toteutumista.

Toinen nähtävä dokument-
ti on nimeltään Kihniö. Sen
läpi kulkee yksi tie, jonka
ajaa viritetyllä mopolla mi-
nuutissa.
OhjaajaSaija Mäki-Ne-

vala katsoo lapsuutensa
kotipaikkakunnan elämää
kameransa linssin läpi jos-
tain vanhan rakkauden ja
uuden ulkopuolisuuden vä-
limaastosta. Esiin nouse-
vat elämän yksityiskohdat.
Kaikki on samanaikaisesti
tuttua ja outoa.
Kihniö on ennen kaikkea

dokumentti ihmisistä. Ky-
lää kierretään huoltomie-
henmatkassa, kahvilanpitä-
jä kertoo juttua ylirehellises-
tämurtovarkaasta, joka jät-
tää tippiä nappaamastaan
Jaffa-pullosta. Väki tuntee
toisensa.
Dokumentti avaa ikkunan

nykyhetkeen ja esittelee sa-
malla vuosikymmenten ker-
rostumat. Se puhuu työstä,
kodista ja vieraudesta. Eri-
laisuutta katsomalla alkaa
oma elämä näyttää astetta
erikoisemmalta.

Jatkojen kolmas esitys
vie alkoholismin pariin. Ylä-
kerran Tuula on tarina kes-
ki-ikäisestä naisesta, joka on
itse raitistunut vakavan sai-
rauden jälkeen, mutta hä-
nenmiehensä nauttii yhä al-
koholia ”mieluummin liikaa
kuin liian vähän”.
Tuulan elämä pyörii täysin

Eskon ympärillä. Hän kan-
taa kotiin viinat, tekee ruuat
ja vaihtaa kännisenmiehen-
sä likaiset vaatteet puhtai-
siin. Ilman Tuulaa Esko oli-
si katuojassa. Tuula ja Esko
elävät noidankehässä: Mitä
enemmän Tuula pitää kiinni
Eskosta, sitä enemmän Es-
ko juo.
Yläkerran Tuula on aito

ja lämminhenkinen kuva-
us suomalaisesta alkoho-
lismista, sen syistä ja seura-
uksista. Erityisen ilahduttava
on ohjaaja Henriikka Hem-
min läheinen suhde naapu-
riinsa. Tuula avaa oven ar-
keensa ja kertoo unelmis-
taan ja turhautumisestaan:
Loppuuko Eskon ryyppää-
minen koskaan?

Teija Loponen

DocPoint jatkuu
Malmilla
Dokumenttielokuvien festivaali DocPoint tuo
Malmitaloon tänäkin vuonna varsinaisen
festivaaliajan jälkeen kotimaisen
esityssarjan elokuvia. Helmikuun alussa
nähdään jatkoilla kolme erilaista tosielämän
tarinaa.

Yläkerran Tuula on itse päässyt eroon viinasta, mutta
mies ei.

Seuraavaan mutkaan,
ti 3.2. kello 18,kesto 70
min. Kihniö, ti 3.2. kello

20, kesto 58 min.
Yläkerran Tuula, to 5.2.
kello 18, kesto 58 min.
Dokumentit esitetään

Malmitalon pienessä salissa
ja niihin on vapaa pääsy.

eräyksen
kohteena on
koulujen
rakentaminen
Haitissa sekä

Suurella sydämellä -vapaa-
ehtoisverkoston kehittämi-
nen Suomessa.

Verkosto http://www.suu-
rellasydamella.fi/ on toimi-
nut muutamia vuosia ja ke-
räyksen avulla se laajenne-
taan kattamaan koko Suo-
men. Verkkosivujen kautta
seurakuntien työntekijät
kertovat vapaaehtoistehtä-
vistä, joissa kaivataan lisää
väkeä. Sieltä löytää helpos-
ti itselleen sopivia tehtäviä
ja sitä kautta mielekkyyt-
tä omaan elämään. Myös
Malmin seurakunta käyttää
Suurella sydämellä -sivus-
toa etsiessään vapaaehtoi-
sia eri tehtäviin lähimmäis-
ten avuksi.

Keräyksen myötä verkos-

toa kehitetään sellaisek-
si, että sitä kautta voi myös
pyytää itselleen apua.

Haiti oli Yhteisvastuukerä-
yksen esimerkkikohteena
vuonna 2010, jolloin maa
oli kärsinyt tuhoisasta
maanjäristyksestä. Kirkon
Ulkomaanavun kautta Hai-
tiin on saatu 340 opiskeluti-
laa ja pulpetit yli 3 000
oppilaalle, kaivoja, velisäili-
öitä ja paljon muuta tar-
peellista. Maanjäristystä
seurasi koleraepidemia, jon-
ka aikana Kirkon Ulkomaa-
napu pystyi auttamaan
lähes 72 000 perhettä jaka-
malla puhdasta vettä ja
hygieniatuotteita.

Maanjäristys ja hirmu-
myrskyt ovat aiheuttaneet
Haitissa niin mittavia tuho-
ja, että avustustyötä tarvi-
taan vielä pitkään. Nyt ke-
räysvaroilla rakennetaan

kouluja, jotka on suunni-
teltu kestämään ankarissa-
kin olosuhteissa. Kouluihin
tulee myös aurinkopanee-
lit sähköä tuottamaan sekä
wc-jätteet hyödyntävää tek-
niikkaa.

Haitilainen 10-vuotias
Lorrens Jean Phillipe haluaa
isona rakennusinsinööriksi
tai agronomiksi.

–Koulutus on tärkeää, sil-
lä haluan päästä eteenpäin
ja pärjätä elämässäni. Halu-
an osata vastata kysymyk-
siin, Lorrens perustelee hän-
tä haastatelleelle Salla Pelto-
selle.

Lorrens on yksi luokkan-
sa parhaista oppilaista. Hä-
nen vanhempansa kannus-
tavat lapsiaan koulunkäyn-
nissä ja vanhemmat siskot
auttavat pikkuveljeään läk-
syissä.

Viiden vuoden takaisessa
maanjäristyksessä Lorren-

sin kotikaupungin raken-
nuksista 80 prosenttia tu-
houtui täysin, myös Lorren-
sin koti ja koulu.

–Olimme isän kanssa pel-
lolla, yritimme juosta kar-
kuun ja kaaduimme. On-
neksi kukaan perheestäm-
me ei kuollut, Lorrens muis-
telee.

Uuden koulun rakentami-
nen onnistui Kirkon Ulko-
maanavun tuella.

Teija Loponen

”Jos en pääsisi kouluun, olisin todella tyhmä mies”

Yhteisvastuukeräys
tuo hyvää monille
Yhteisvastuukampanja käynnistyy sunnuntaina 1.2., jolloin kaikissa
Malmin seurakunnan messuissa kerätään kolehti yhteisvastuulle.

Jos en pääsisi kouluun, olisin todella tyhmä mies, kiteyttää Lorrens koulun merkityksen itselleen.

Malmin seurakunnan
Yhteisvastuutapahtumat
löytyvät seurakunnan ilmoi-

tuksesta, samoin pankkitilien
numerot. Käyttämällä seura-
kunnan omaa viitenumeroa

ohjautuu 10% tuotosta
seurakunnan diakoniatyön

kautta alueen pienituloisten
lapsiperheiden tukemiseen.

VILLE ASIKAINEN

K
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Lähitieto
tuo

lähiyritykset
luo.

DocPoint

– Sheriffi–––––Vares Paddington
Karhuherra etsii kotia.
Puhuttu suomeksi. 95 min, K7.
La 31.1. klo 14 ja ke 4.2. klo 18, alk. 5 €

Turun alamaailmaa hallitsee
”näkymätön” kummisetä. 90 min, K16.
Pe 30.1. klo 18 ja la 31.1. klo 18, alk. 6 €

Poikkinainti
Iloinen ja elämänmyönteinen
teatteriesitys sisältää myös musiikki-
numeroita. Ti 3.2. klo 15, alk. 5 €

Dokumentti ratamoottoripyöräilijä
Juha Kalliosta. 70 min, -S-.
Ti 3.2. klo 18, vapaa pääsy

Dokkumentti ratamoottoripyöräilijä

Seuraavaan mutkaan
Kylää kierretään hauskojakin juttuja
kuunnellen. 58 min, -S-.
Ti 3.2. klo 20, vapaa pääsy

Kylää kierretään

Kihniö

Alkoholi on ollut aina läsnä topakan
Tuulan elämässä. 58 min, -S-.
To 5.2. klo 18, vapaa pääsy

Allkkohholli on ollut aina läsnä top

Yläkerran Tuula

Jatkot

ScreenSSSSHKO

Uutta Malmitalossa! Helsingin
kaupunginorkesterin konsertti
nähdään valkokankaalla. Ohjelmassa
Stravinskya, Martinssonia ja Sibeliusta.
To 29.1. klo 18.30, vapaa pääsy

Suorat konserttilähetykset
Musiikkitalosta

Kino Helios:

ffi Paddington

numeroita. Ti 3.2. klo 15, alk. 5 €

n

gin
tti
jelmassa
Sibeliusta.
sysy

etet

Kino Helios:

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

Lue oman kylän pojanTeuvoTeräväisen tuore haastattelu anakonda.fi:stä!

VUOKRAA MINUT!
soita 0400 853 777

Ark.
ma–to 70€/vrk
pe–su 150€
to–ma 180€
Joulu, Uusivuosi,
Pääsiäinen,
Juhannus 250€
Normaali viikko
ilman pyhiä
ma–pe 250€

Siirrettävä
kylpytynnyri

Rehn ja Romantschuk
aloittivat keskustelemalla
ajankohtaisesta aiheesta:
mitä mieltä he ovat siitä,
että Suomi lähtisi mukaan
Yhdysvaltojen sotaharjoi-
tukseen Viroon. He pohti-
vat, mitä he olisivat itse teh-
neet, jos olisivat saaneet
päättää asiasta.

Politiikasta he siirtyivät
sujuvasti keskustelemaan
omista kirjoistaan. Molem-
milta on siis ilmestynyt kir-
ja: Romantschukilta Ei,
rouva presidentti ja Reh-
niltä Lillan. Rehn kertoi, et-
tä hän halusi kirjaan haasta-
teltavan kaikkia, jotka eivät
pidä hänestä. Vaikka sitten
osa jouduttiinkin karsimaan
pois.

He kertoivat myös, kuin-
ka olivat ehtineet kertoa
kirjojen kirjoittajille kaiken
omasta elämästään. Rehn

kertoi ryhtyneensä ensin itse
kirjoittamaan, mutta muu-
tamia vuosia myöhemmin
Lillanin kirjailija Johan-
na Vesikallio oli käynyt hä-
nen luonaan keskustelemas-
sa kirjan tekemisestä. Ro-
mantschuk taas kertoi, että
hän oli käynyt Pirjo Hounin
luona keskustelemassa jopa
viisi tuntia yhteen menoon.
Tämän jälkeen oli tietysti ol-
lut melkoinen päänsärky!

Elämänkertaa kirjoitta-
essa oppii paljon itsestään,
vaikka Rehn kertoikin, että
tuntui inhottavalta lukea
kirjan lukuja aina vain
uudestaan. Kirjan valmis-
tuttua se tuntui hänestä sit-
tenkin ihan mukavalta.
Ruotsinkieliseen käännök-
seen eksyi kuitenkin pieni
virhe: sen mukaan Rehn oli-
si kaksi kuukautta vanhem-
pi kuin on.

Rehn ja Romantschuk
pohtivat, kuinka hienoa ai-
kaa olikaan se, kun Rehn
oli ensimmäinen naispuo-
lustusministeri, Tarja Halo-
nen ensimmäinen naispresi-
dentti ja Romantschuk en-
simmäinen presidentin leh-
distöpäällikkö. He myös
pohtivat, millaista olisi ol-
lut, jos Rehn olisikin pääs-

syt presidentiksi vuonna
1994. Rehn kuitenkin tote-
si, ettei olisi ehkä halunnut-
kaan, sillä presidenttinä hän
olisi ollut koko ajan suuren-
nuslasin alla ja hän halusi
elää vapaammin. Sen sijaan
hän on saanut nähdä hyvin
voimakkaita naisia kiertäes-
sään eri puolilla maailmaa
naisasian puolesta.

Lopuksi yleisö sai esittää
kysymyksiä. Heiltä kysyt-
tiin, oliko kummallakaan
päiväkirjanomaista faktaa
kirjaa varten.

Romantschuk kertoi, et-
tä hänellä oli ihan kunnon
päiväkirjat, ilman niitä hän
ei olisi edes ryhtynyt kir-
jantekoon. Rehn sen sijaan
naurahti, ettei hänellä ollut
kuin almanakka, jossa lu-
ki esimerkiksi, milloin lumi
oli satanut tai jää sulanut ja
passi, josta näkyi hänen ul-
komaanmatkansa. Lisäksi
kysyttiin, miltä Rehnistä oli
tuntunut lentää Hornetilla.
Rehn kertoi sen tuntuneen
aikamoiselta ja pelottavalta.

Tunnin mittainen mielen-
kiintoinen keskustelu oli pi-
an ohi. Sen jälkeen Romant-
schuk vielä hehkutti, että
kannattaa käyttää kirjastoa,
sillä siihen pohjautuu kaikki
tieto ja siinä on tulevaisuus.
Lopuksi onniteltiin vielä
kerran 30-vuotiasta Pukin-
mäen kirjastoa.

Pinja Ylhävuori

Kysyjänä ja vastaajana
Lillan ja Maria
Viime tiistaina
valloittavat
vaikuttajanaiset
Elisabeth Rehn ja
Maria Romantschuk
haastattelivat toisiaan
Pukinmäen kirjastossa.
Paikalle oli saapunut
runsaasti kiinnostuneita
kuuntelijoita.

PINJA YLHÄVUORI

Maria
Romantschuk ja
Elisabeth Rehn

haastattelivat
toisiaan

Pukinmäen
kirjastossa.



JAKOMÄKI
Jakomäen Eläkeläiset
Kokoontuminen ti klo
11–13. To avoimet ovet klo
11–13 Jakomäentie 6 i-
talon kerhohuoneella.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo
11–12. Kahvi- ja teetar-
joilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Ma klo 11–13. Nuorisotalon
yläkerrassa, Huokotie 3.

MALMI
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma
klo 9.30–11.30
Jakomäen taidekerho
Malmilla
Malmin toimintakeskuksessa
esillä Jakomäen taidekerho-
laisten öljyvärimaalauksia sekä
akryyli - ja temperatöitä. Työt
ovat esillä toimintakeskuksen
kahvilassa ainakin 6.2. asti.
Helsingin taidemuseo
kylässä: Videopotpuri
Kolmen videoteoksen projisoin-
nissa nähdään Maria Dunckerin
Oksat, Santtu Koivun Lentäjiä
ja Maria Ångermanin Silent
pleasure. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, pe 16.1. – to 19.2.
Anssi Känsälä & Tallari:
Rautavaaran jäljillä
Tapio Rautavaaran, Toivo
Kärjen ja Repe Helismaan
elämäntyöstä syntyneitä
klassikoita. Liput 15 e.
Malmitalo, ke 28.1. klo 19.
Vappu Johansson &
Metta Savolainen
Metalligrafiikkaa ja akvarel-
leja. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo 29.1.–21.2.
Nuorisoilmailijat 60 vuotta:
Taivaalle hiljaisin siivin
Ilmailukerhon pyöreitä vuosia
juhlitaan erilaisin tapahtumin ja
Malmitalolla nähdään kahden
suomalaisen lentäjän ja valo-
kuvaajan Mika Ganszaugen ja
Pekka Ylipaavalniemen valo-
kuvanäyttely. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo, 3.2.–28.2.
HKO Screen – suorat
konserttilähetykset
Helsingin kaupunginorkesterin
kevätkauden konserteista neljä
esitetään suorana Malmitalon
valkokankaalla. Lähetys
Musiikkitalosta klo 18.30 ja
konsertti klo 19. Helsingin kau-
punginorkesteria johtaa John
Storgårds, solistina sopraano
Lisa Larsson. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 29.1. klo 18.30.
UMO juhlii: Music of Iro
Haarla & Edward Vesala
UMOn 40. juhlavuosi käyn-
nistyy komeasti Edward

Vesalan ja Iro Haarlan musii-
killa. Liput 13,50/17,50 e.
Malmitalo, pe 30.1. klo 19.
Teatteri Rollo:
Pelkkää pahvia!
Laulu raikaa pahvilaatikko-
varastossa. Kesto noin 45
min, ei väliaikaa. Ikäsuositus
3–10. Liput 10/7 e. Var. 09
726 1121. Järj. Teatteri Rollo.
Malmitalo, ti 3.2. klo 10.
Katriina Honkanen:
Poikkinainti
Iloinen ja elämänmyöntei-
nen teatteriesitys sisäl-
tää myös kauniita ja haus-
koja musiikkinumeroita. Liput
5 e. Malmitalo, ti 3.2. klo 15.
Kirjailijavieras
Riina Katajavuorta haastatte-
levat FM Päivi Hytönen ja kir-
jailija Jani Saxell. Kevään kir-
jailijavierailijoiden teemana
Malmin kirjastossa on nuo-
ruus. Vapaa pääsy. Malmin
kirjasto, ke 4.2. klo 18.
Goofin’ 30v:
Little Rachel ja Dr. Snout and
his Hogs of Rhythm. Kansas
Cityn ”bluesjätti” Little Rachel
lataa pienestä koostaan huoli-
matta vahvan annoksen rhythm
’n’ bluesia ilmoille. Liput 18
e. Malmitalo, to 5.2. klo 19.
Malmin Rastit- tapahtuma
La 31.1. klo 10–14 voi kier-
rellä ympäri Malmia tutustu-
massa eri yhdistysten toimin-
taan. Aloittaa voi vaikka Malmin
kirjastosta, jossa esittäytyy
useita toimijoita tai Malmin toi-
mintakeskuksesta. Rastikarttoja
saa kaikista 10:stä pisteestä.
Malmin Rintamaveteraanit
jatkavat turinoitaan Syystien
vanhustenkeskuksella,
Takaniitynkuja 3, 2.2. klo 14.
Parkinsonin-tautia
sairastavat
Kerhoilta ti 3.2. klo 17 Malmin
kirkolla. Pidetään kokous ja
kuullaan mitä yhdistys ja toi-
set kerhot ovat suunnitel-
leet ohjelmaksi meillekin.

PIHLAJAMÄKI
Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 2.2. klo
10.30 Pihlajamäen nuo-
risotalolla, Moreenitie 2.
Vieraaksi tulee terveydenhoi-
taja Sinikka Vepsä. Aiheena
uudet ravintosuositukset.
Koillis-Helsingin seniorit
Kk-tapaaminen ti 3.2.
klo 13 Pihlajamäen kir-
kolla, Liusketie1.
Yhdessäoloa ja ohjelmaa.

PUISTOLA
Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla tietotek-
nisissä ongelmissa ke klo
10–12. Lisät. ja ajanvar. kir-
jastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistolan VPK
käynnistää vuoden 2015

toiminnan. Hälytysosasto har-
joittelee to alk. klo 19, lisät.
Antti Siivo p. 050 406 9216,
nuoriso-osasto 10–16 v
ti alk. klo 18 alkaen, lisät.
Tom Leitsaro p. 040 766
6966. AS1 - alkusammu-
tuskorttikoulutus järj. 11.2.
klo 17–19. Lisät. Markus
Sarlin p. 040 548 4980.
Harry Potter-ilta
Taianomainen koko per-
heen ilta Puistolan kirjastolla
5.2. Klo 13–15 taikasauva-
askartelua, klo 17–20 mm.
Harry Potter-rata, jossa pää-
set kokeilemaan esimerkiksi
lattiahuispausta ja selvittä-
mään, mikä olisi sinun tupasi
Tylypahkassa. Mehutarjoilu
ja arvonta. Teeman mukai-
sesti saa pukeutua.

PUKINMÄKI
MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa
joka ti klo 18–19.
Enter ry:n tietotek-
niikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar. 09
310 85072 tai kirjastossa.
Vauvojen lorutuokiot
Kuun toinen ti klo 10.15–
10.45. Kaikki alle 3-vuoti-
aat vauvat ja taaperot van-
hempineen tai huoltajineen,
myös isommat sisarukset.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Novellikoukku
Pukinmäen kirjastossa
ke 11.2., 11.3. ja 8.4. klo
18–19.30. Novellikoukussa
sukelletaan tarinoiden maail-
maan sekä neulotaan yhdessä!
Tarjolla kahvia ja teetä!
Miekka –näyttely
Autenttisia jäljennök-
siä historiallisista miekoista.
Puukkoseppämestari JT
Pälikön upeita käsin taottuja
miekkoja, jotka ovat synty-
neet perusteellisen tutkimus-
työn ja monivuotisen koke-
muksen pohjalta. Pukinmäen
kirjastossa 15.1.–14.2.
Myyjäiset & Kirppis
Su 1.3.15 klo 11–15
Savelantie 6:n kerhohuo-
neella. Myynnissä mm. leivon-
naisia, käsitöitä, arpajaiset ym.
Talotoimikunta pitää kahviota
mm. grillimakkaraa. Paikkavar.
Merja 050 330 8191 tai
Annika 046 579 6674 (klo 15
jälkeen) Paikat maksuttomia.

SILTAMÄKI
Siltamäen Nuorisoseura ry
Uusia harrasteita, mm.
street-dance, kehonhuol-
tojumppa, paritanssikurssi,
aikuinen+lapsi-tanssi.
Siltamäen Korttelitupa
Pe 30.1. klo 12 Kirjavinkit:
Häivähdys suomalais-
ten kulttuurisukujen arkea
ruohonjuuritasolta katsot-
tuna. Raisa Kaikkonen,
Suutarilan kirjastosta.

SUUTARILA
Lentokentän villi luonto
Soile Atacocugun mai-
sema-akvarelleja Malmin
lentokentän lähistöltä.
Esillä 2.–30.1. Suutarilan

kirjaston ikkunagalleriassa.

TAPANILA
MLL: n iltaperhekahvila
Leikkipuisto Kurranummessa
torstaisin 17–19.
Tarjolla mukavaa seu-
raa ja pientä purtavaa.
Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo
11.30–13.30. To klo 11–14
tuolijumppaa, tasapainon kehit-
tämistä, sisä-boccia ja pelikah-
vila Tapanilan Työväentalolla
Sompiontie 4. Ohjelma netistä:
tapanilan.elakkeensaajat.fi.
Mammojen ja
muksujen kahvila
Joka pe 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.
Energiaa naurusta
ja huumorista.
Opastajana huumorin ja nau-
run saloihin on tuhansia suo-
malaisia naurattanut Vesa
Karvinen. Tapanilan työväen-
talo, Sompiontie 4, la 31.1. klo
10–14. Jäsenille ja jäseneksi
liittyville ilmainen, muilta 10 e.
Ilm. 045-321 1221/Eila. Järj.
Tapanilan Kotien Puolesta ry.
Harry Potter
Tapanilan kirjastossa velho-
mainen Harry Potter -päivä
to 5.2. klo 13–15. Tule työ-
pajaan askartelemaan oma
pöllö tai taikasauva ja testaa
Potter-tietämyksesi taianomai-
sessa tietovisassa! Mukaan
kaikki taikuuden ystävät!

TAPANINVAINIO
MLL:n perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuis-
tossa kaikille avoin perhe-
kahvila ma klo 10–11.30.
Tarjoilu 1,5e/perhe.

TAPULIKAUPUNKI
Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekah-
vila ti klo 10–12 Tapulin leik-
kipuistossa, Moisiontie 18.
Lähiöliikunnan kuntolentis
La 24.4. asti (ei 21.2., 4.4. ja
18.4.) klo 13–15 Maatullin
ala-asteella. Lähiöliikuntapassi
20e/kevät. Lisät. tomi.lempiai-
nen@hel.fi p 09 310 87512 tai
Lea Ojanne 041 504 2279.
Tapulin eläkeläiset
Ma 9.2. klo 10–12 ma-ker-
hossa vierailee Helsingin
Pohjoisen-alueen sosi-
aalityöntekijä.
Enter ry
opastaa senioreita
Tapulikaupungin kirjastolla
vertaistukihenkisesti tieto-
teknisissä ongelmissa ti klo
12–14. Opastukset alka-
vat ti 3.2. ja jatkuvat ti 26.5.
asti. Listät. ja ajanvar. kirjas-
tolta p. 09 310 85075.

TÖYRYNUMMI
MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ke
9.30–11.30! Tarjolla muka-
vaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI
Peik Nasrollahin
valokuvanäyttely
”Elämää Bamyanissa ennen

Buddhan räjäytystä” 6.2.
saakka Viikin kirjastossa.
Novellikoukku
neulontaa ja novelleja Viikin kir-
jastossa ke 28.1. klo 18–20.
Leikistä syntynyt – Laura
Hynnisen maalauksia
Harpisti Laura Hynnisen maa-
laukset ovat ikkunoita taiteilijan
mielikuvitukseen. Gardenian
käytävägalleriassa 17.1.-26.2.
Avoinna ma–to klo 10–17, pe
klo 10-14 ja la-su klo 10-17.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Viikin Seniorikerho
Viikkokävely ti 3.2. tehdään
Tekniikan Museoon. Lähtö
klo 10 viljelypalstojen edestä
Viikinojan puiston laidalta.
Ota mukaan bussikortti ja 5e
sisäänpääsymaksua varten.
Viikin Martat
kokoontuu ma 2.2. klo 18.30
Viikin kirkon takkahuoneella.

Myös uudet jäsenet.
Poistolehtien myynti
Alkaa la 7.2. Viikin kirjas-
tossa vanhojen poistoleh-
tien myynti, kahvi- ja mehu-
tarjoilu klo 11–15.
Lukupiiri
Viikin kirjastossa ke
4.2. klo 17–18.30.

14 Menot

HYVINVOINTI

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

• Asennon ja liikkeen häiriöiden tutkiminen ja korjaaminen
• Manuaalinen terapia (Maitland consept)
• Hieronta sekä sidekudos- ja lihaskalvokäsittelyt
(Fascial Manipulation)

• Lymfaterapia
• Akupunktio
• Voice Massage – terapia
(äänenhuolto- ja purentahoidot)

• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304

www.puistolanfysioterapia.com

Tervetuloa käymään!

Tarvitsetko apua tuki-
ja liikuntaelinvaivoihin?
Tarjoamme korkeatasoista fysioterapiaa
asiakkaan tarpeiden mukaan:

Lähimenot–palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Vinkit tulee lähettää
viimeistään to klo 15

mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon

lehteen.
janina.issakainen@

lahitieto.fi

Kaunis minä
Valokuvanäyttely eheyttävistä

valokuvista, joissa malleina ovat
olleet RK-Asunnot Hevosmiehessä

Alppikylässä asuvat lievästi
kehitysvammaiset nuoret. Kuvissa

nuoret toteuttavat unelmiaan.
Näyttely on esillä Malmitalon parvella 14.2. saakka.
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SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

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

25 vuott
a

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

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

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä

Pukinmäessä.
0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

PALVELUJA TARJOTAAN

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

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

Inhimillistä
isännöintiä

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2014–15

WI31KW22

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

Helsinki

Puh. 09 345 3350 Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä

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

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio

-osteopatia

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

Puh. 09-385 5297

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

katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

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

singin Lähitieto
ä asioissa
ällikkö

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi
3858 375

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi
Ark. 9-18,

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

Permis+ leikkaus
+sävy+fööni

Värjäys+leikkaus
+fööni

85€

75€

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
hemmotteluun!eeluun!

Parturi-Kampaamo

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

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

Pienikin
ilmoitus
huomataan!

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

0176!/2++2)47 '$
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Avajaisviikon aikana
2.-6.2.15 varatut
perusjalkahoidot

Jalkahoitola Kristiina Mälkki
muuttaa uusiin tiloihin
2. helmikuuta 2015

Malmin uimahalli, Pekanraitti 14.
Ajanvaraukset edelleen numerosta

50€
Ei koske lahjakortteja.

09 340 20 28
jalkahoitola.k.malkki@gmail.com

LÄHETÄ
VINKKEJÄ
Koillis-Helsingin
tapahtumista
Lähimenoihin.

Katso tarkemmat tiedot sivu 14.



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

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

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

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus Kiinnostaako

yritysesittely?
soita
050 595 3233




