SIVU 12
MUSIIKKI
VAIHTUU
HUONEKALUIHIN.
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Jakomäkeä kehitetään
asukkaiden kanssa

Uutiset:
Jakomäki sai muhkean rahapotin.
Urheilu:
Salibandymiesten pelivire
hukassa.
Kulttuuri:
Tubemiitti on nuorten
oma juttu.
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LEVIKKI 37 600 ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA,
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI
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PUHDASTA TULEE!
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!
Lakanapyykki

TILAA
EDULLINEN

mankeloituna
5,20€/kg
5,40€/m2

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

[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

ITÄ-PAKILA OKT

Tilava rintamamiestalo 4h, k, sauna, varastotilat, autotalli n. 180m².
Kaukolämpö. Tontti 600 m².
Hp. 230.000 €. Taulutie 31
KAARELA OKT
Puurakenteinen talo 4h, k, s,
peh, wc, n. 90 m². Kuntotarkastus
tehty 10/15. Tontin koko 464 m².
Hp. 220.000 €. Kalannintie 9
ERILLISTALO RUSKEASANTA
Suositulla alueella tyylikäs lohkotiilitalo. 5h, k, saunaos. n.150 m².
Autokatos 2 autolle + varasto n.
55 m². Tonttiosuus 419 m². Rajoittuu Tulppaanipuistoon. Rv 1998.
Hp. 360.000 €. Malvatie 40
RAMSINNIEMI OKT
Kivirakenteinen omakotitalo. 5h,
k, s, peh, 2 auton talli, n. 230m².
Tontin koko 1153 m². Käyttämätön rakennusoikeus 153 m².
Hp. 390.000 €. Verkkotie 2
Varaa oma esittely / tee tarjous.

TONTTI TAPANILA

Tasainen rivitalotontti 750 m².
Rak.oikeus 300 m² + 40 m² /
as. Enintään 3 asuntoa. Hiekkapohja. Ei vanhoja rakennuksia. Hp. 340.000 €.
Vanha Tapanilantie 73
2 OKT-TONTTIA KAARELA

Tasaiset kovapohjaiset tontit
491m² ja 605m². Rak.oikeudet
123m² ja 151m². Hp. 140.000 €
ja 160.000 €. Kalannintie 9
PIENTALOTONTTI LAAJASALO

Rakennusoikeus 333 m²,
asuntojen määrää ei rajattu.
Meri lähellä. Venepaikkaoikeus. Tonttiosuus n. 875 m².
Hp. 270.000 €. Jollaksentie 19
TONTTI MELLUNKYLÄ

Rakennusoikeus 145 m², asuntojen lukumäärää ei rajattu.
Tonttiosuus 579m². Tontilla
purettava talousrakennus. Hp.
110.000 €. Koskenhaantie 47
TONTTI HEIKINLAAKSO
Kovapohjainen länsirinnetontti
1277m². Rak.oikeus 319m². Saa
rakentaa 3 asuntoa. Autosuoja- ja
varastotiloja 30 m²/as.
Hp. 339.000 €. Kirvestie 11

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

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

Huollamme
kaikki merkit
•
•
•
•

Varaosilla aina vähintään 3 vuoden takuu.
Saat leiman huoltokirjaasi jolloin autosi arvo säilyy.
Uuden auton tehdastakuu säilyy.
Saat aina kirjallisen tarjouslaskelman.

paivi.pirnes@kodista.fi

Huolla autosi

Annis
Viljander

NYT,

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

maksa erissä!

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Hae luottoa Mekonomen toimipisteessä tai mekonomen.fi

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Viinikka Oy
Heikinlaakso Sienitie 34
029 300 5500
heikinlaakso@autonkorjaus.net
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2  
Pääkirjoitus
Su 22.11. klo 18:00

TEIJA
LOPONEN

Fiksuja suomalaisia

Kutsuhuuto
Risto Kultanen & Jari Päärni

S

Malmin Saalem | Malmin asematie 3, 00700 Helsinki

Perinteiset
käsityöläisten
joulumyyjäiset
Tuulen tuvalla Puistolassa
28.–29.11.2015 klo 10 – 15.00
Ylermintie 2 00760 Helsinki
P.044 3525671/Sinikka

Lähitieto
joka
keskiviikko

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan

lush15-tapahtumassa on julkistettu mielenkiintoisia suomalaisia uusia keksintöjä. Esimerkkinä vaikkapa älykahvikuppi, jossa PauligMukin kylkeen on
integroitu e-paperinäyttö, joka saa virtansa kahvin lämpöenergiasta. Bluetooth-yhteydellä voi
älypuhelimesta lähettää kaverin mukiin vaikkapa kuvia. Näytön sisältö päivittyy, kun mukiin
kaataa kuumaa kahvia ja viimeisin kuva jää
näkymään, vaikka energia loppuu. Hauskaa! Ja
varmasti keksintö, jota jatkojalostetaan vaikkapa mainontaan. Toinen fiksu idea viettää avajaisiaan Viikin ympäristötalossa ensi viikolla. Siellä
julkistetaan Suomen ensimmäinen älykäs sähkövarasto, joka on osa kiinteistön älykästä sähköverkkoa. Älykkyys tulee siitä, että ympäristötalo tuottaa aurinkopaneeleilla varastoon sähköä, jota voidaan käyttää silloin kun halutaan ja
siten kuin halutaan.

MV-KUVAT Malmintori

Yritysryhmien tykypäivät
keilaus ● jousiammunta
● tankofutis ● intialainen
päähieronta ● kiipeily ●
syvärentoutus ● asahi
(+ 26 ohjattua palvelua)
● sauna- ja kokoustilat
● luennot ● catering ●

Älykkäille keksinnöille on tarvetta. Parhaillaan
koulumaailmaa ollaan uudistamassa niin, että
se antaisi paremmat mahdollisuudet oppilaille
oman luovuutensa käyttöön sekä sen jalostamiseen. Kaikkia ei ole veistetty samasta puusta ja
siksi oppimisen keinojakin on voitava tarjota
erilaisia. Tietokoneiden käyttö sopii monille,
mutta ei kuitenkaan kaikille ja kaikessa, sekin
on huomioitava. Kirjoittamisen, lukemisen ja
laskemisen taitoa ei saa kadottaa, vaikka tieto-

Älykkyys tarkoittaa
myös yksilön kykyä oppia
ja sopeutua.
kone ja sen erilaiset ohjelmat voivat hoitaa monta asiaa puolestamme. Niitä on osattava hyödyntää, ei joutua niiden armoille. Aina tulee kuitenkin olemaan tilanteita, joissa tietokonetta tai
älypuhelinta ei ole, tai sitä ei voi jostain syystä
käyttää. Älykkyys tarkoittaa myös yksilön oppimisen ja sopeutumisen kykyä, ei vain lahjakkuutta osata, tietää, muistaa tai kehittää jotain.
Nobelin rauhanpalkinto tai muu vastaava kunnianosoitus annettaisiin varmasti henkilölle,
joka keksisi keinon tunnistaa ja estää terroristien toiminta. Me Suomessa olemme saaneet
välttyä noilta tuhoisilta iskuilta ja siltä kauhulta,
mitä terroristit onnistuvat teoillaan aikaansaamaan. Finlandia-talon valaiseminen Ranskan
lipun väreillä oli kaunis tapa osoittaa tukea ja
kunnioitusta iskujen uhreille ja koko Ranskalle.
Moni ihmetteli uusista iskuista kuultuaan kuinka niin monia asioita pystytään maailmassa seuraamaan ja valvomaan varsin tarkastikin, mutta
terroritekoja ei saada estettyä. Sekin kertoo, että
tietotekniikasta ei ole maailman pelastajaksi.

Kaikki virkistävän päivän
rakennusaineet kätevästi
044 308 00 22 tai netissä

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Poliisi tutkii Finavian
sijoitussotkuja
TEIJA LOPONEN

Tattarikadulla piti putsata
maata
Alppikylä
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto vuokrasi

Alppikylän Tattarikadulta uudelle asunto-osakeyhtiölle tyhjän tontin rakentamista varten heinäkuussa. Tontille oli suunniteltu kahta taloa, joihin tulee yhteensä kahdeksan asuntoa.
Kun tontin rakentaminen oli alkamassa, havaittiin siellä pilaantunutta maata. Alueelta on kaivettu huomattava määrä
jätettä ja jätteensekaista maata sekä poistettu lievästi pilaantuneita massoja.
Metsittyneellä alueella on ollut 1960-luvulla hiekkakuoppa,
joka on myöhemmin täytetty. Kuopasta löytyi savea, kiviä ja
jätettä, kuten betonia, rautaa, puuta ja renkaita. Lisäksi löytyi
lievästi PCB-pilaantunutta maata sekä kynnysarvon ylityksiä
muita haitta-aineita.
Puhdistaminen tuli maksamaan yli 166 000 euroa. Helsingin kaupunki on tullut laskussa vastaan, ja maksaa sen pois.
Jos tontilta löytyy vielä saastunutta maata, maksaa sen poiskuljetuksen tontin vuokralainen.
PP

Finavian johdon yritykselle tuottamat johdannaistappiot ovat kenties yhtenä syynä Malmin lentotoiminnan lakkauttamiseen.

Poliisi on ryhtynyt tutkimaan Finavian tekemiä
kymmenien miljoonien johdannaistappioita. Finavia
on valtion lentoasemayhtiö
ja nyt selvityksen alla on,
ketkä ovat vastuussa Finavian vuosina 2009–2011
tekemistä keinotteluluonteisista johdannaisista, joista
koitui 34,3 miljoonan
euron tappiot.
Asiasta teki tutkintapyynnön jo huhtikuussa lentäjä Horst Wecksröm, jonka mielestä Finavian suuret
tappiot ovat yhtenä syynä
Malmin lentoaseman liikennöinnin alasajoon.
– Yrityksen suuret tappiot ajavat säästöihin, joiden seurauksena on päätetty Malmin ja muutaman
muun lentoaseman sulkemisesta.
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HILLA RUDANKO

Jakomäen sydän –työpajaan kirjastolla tuli toiveita muun muassa penkeistä, valaistuksen lisäämisestä ja polkupyörätekniikkaradasta, kiitosta
saivat nuta, koulu ja kohentunut ostari.

Koulujen ja päiväkotien kohtalo kiinnosti eniten

Asukkaat mukana
Jakomäen kehittämisessä

hyviä ehdotuksia, joihin
uskoisin kaupunginkin suhtautuvan positiivisesti. Sellainen oli esimerkiksi pururadan jatkaminen Slåttmossenille asti ja turvalliset
kadunylitykset Huokotielle,
kertoo arkkitehti Rudanko.
Jakomäkeen toivottiin
myös tiivistä keskustaa, jonka rakennusten keskelle jäävälle aukiolle haluttaisiin toritoimintaa, hyvä pyöräreitti sekä rakentamisen avulla
aktiivisempi ja turvallisempi ilme.
– Yksi arkkitehtiryhmä
kyseli Helsingin keskustassa
näkemyksiä Jakomäestä. Jakomäen sanottiin olevan sekä kiinnostava, että ei-kiinnostava, sitä luonnehdittiin
sekä lähiöksi, että kyläksi ja
Jakomäen luontoarvot olivat joillain vastaajilla hyvin
tiedossa.
Nyt arkkitehtiryhmien keräämiä tietoja kootaan yhteen ja ne luovutetaan Jakomäestä työstettävien esittelyvideoiden kanssa kaupungille Jakomäen suunnittelun
avuksi. Sekä kaavoittaja, että kiinteistövirasto voivat
käyttää niitä hyväksi.
Videot tullaan julkaisemaan kaikkien nähtäväksi
vuodenvaihteen tietämillä.
– Vireillä olevasta kaavasta saa tietoa osoitteesta www.hel.fi suunnitelmat
kartalla –sivulta ja lisäksi muun muassa työpajassa
esiin tulleista toiveista löytyy tietoa osoitteessa www.
uusi-kaupunki.fi/jakomaki,
opastaa Hilla Rudanko.
Teija Loponen

Uusi Kaupunki
on nuorten arkkitehtien
kollektiivi, joka haluaa
hyödyntää arkkitehtuuria
urbaanien ongelmien
ratkaisuissa yhdessä
kaupunkilaisten kanssa.

Jakomäen tulevaisuutta suunnitellaan yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja alueen toimijoiden
kanssa. Viisi arkkitehtiryhmää kokosi parina päivänä Jakomäen palveluihin ja ympäristöön
liittyviä toiveita, jotka toimitetaan kaupungille jatkokäsittelyä varten.
– Meillä oli Jakomäen kirjastossa kahtena päivänä
työpajat, joissa asukkaat
saivat käydä kertomassa
toiveitaan ja näkemyksiään.
Pajoissa kävi satakunta
ihmistä, kertoo arkkitehti
SAFA Hilla Rudanko.
Pajan lisäksi neljä arkkitehtiryhmää kierteli alueella kyselemässä mielipiteitä. Yksi kyselyiden koh-

de olivat päiväkodit ja koulut, toinen asuminen ja sen
tiivistäminen, kolmas teema paneutui urheilu- ja liikunta-asioihin, neljäs julkisiin tiloihin, kuten Jakomäen aukioon ja viides kysely
kosketti Jakomäkeä asuinalueena.
– Etenkin koulut ja päiväkodit tuntuivat kiinnostavan ihmisiä, koska hu-

hut ovat kertoneet sisäilman
huonosta laadusta kouluissa ja päiväkoti Naavassa ja
siksi niiden tulevaisuus huoletti. Saattaisi olla todennäköistä, että uimahallin viereen rakentuisi uusi koulukeskus. Silloin jotain vanhaa purettaisiin ja siihen
sitten saataisiin tilaa uudelle
rakentamiselle, arvelee Hilla
Rudanko.

Uuden asuinrakentamisen
toivottiin olevan laadukasta, slummiutumisvaaraa ei
haluta.

– Liikuntamahdollisuuksiin liittyen tuli
Arkkitehtiryhmä
haastattelemassa
asukkaita päiväkoti
Naavassa.

Hetemaj vähentäisi valkoposkihanhien määrää munia puhkomalla. Sivu 6.
Tonttimaa vaihtaa omistajaa
Viikinmäki

Kaupunki myy tontin osoitteesta Ristiretkeläistenkatu 1.
Kooltaan 2 500 neliömetriselle tontille on tarkoitus rakentaa omistus- tai vuokra-asuntoja tai molempia.
Tontti on vaihtamassa omistajaa reilulla 895 000 eurolla.
Tontti on ollut varattuna Optimi Kodit Oy:lle joulukuusta
2014. Yhtiöllä on ollut tonttiin osto-oikeus ja lupa aloittaa
maanrakennustyöt 1.10.2015.
Optimi Kodit Oy ei ostakaan tonttia, vaan on neuvotellut ostajaksi keväällä perustetun FIM Tonttirahasto I Ky:n.
Uuden yhtiön toimialana on ostaa tonttikiinteistöjä.
PP

Pysäkkimuutoksia ja pysäköintikielto
Suutarila

Liikennesuunnittelu

tekee muutoksia Suutarilan
teollisuusalueen lähellä oleville bussipysäkeille.
Bussilinjat 70T ja 611 B
kulkevat Lampputien ja Valokaaren kautta. Lampputiellä
sijaitsee linjan 611B päätepysäkki. Valokaari 8 edustalla sijaitsee ajoratapysäkki,
jonka HSL on todennut tar-

peettomaksi liian tiheän pysäkkivälin takia ja haluaa
poistaa pysäkin.
Lampputie 5 edustalla sijaitsee yhdelle bussille mitoitettu ajoratapysäkki, joka tulisi pidentää kahden bussin
pituiseksi, sillä pysäkki toimii
linjan 611B päätepysäkkinä.
Kadulla on vapaa pysäköinti.
Kun bussipysäkkiä vasta-

päätä on auto pysäköitynä,
ei päätepysäkillä vuoroaan
odottavan bussin takaa lähtevä toinen bussi mahdu ohi.
Tämän vuoksi suunnitellaan
pysäköintikieltoa kadun vastakkaiselle puolelle Lampputie 6 edustalle.
Liikenteen nykyisissä ohjaussuunnitelmissa ei ole
esitetty Lampputie 5, Valo-

kaari 6 ja Valokaari 8 edustalla sijaitsevia bussipysäkkejä. Lampputie 5 ja Valokaari 6 edustalla sijaitsevat
bussipysäkit esitetään uudessa liikenteen ohjaussuunnitelmassa, jossa samalla kielletään pysäköinti
Lampputiellä Valokaaren läntisen ja itäisen haaran välillä.
TL

4   Uutiset
HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Koulun väliaikaistiloille
virallinen käyttölupa
Pihlajamäki
Pihlajamäen ala-asteen koulun 250 oppilasta saavat

opetusta pihalle rakennetuissa kolmessa eri viipalerakennuksessa, koska Lucina Hagmanin kujan pääkoulu
on remontissa.
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen tarkastaja
on käynyt tutkimassa, että väliaikaistilat ovat terveydensuojelulain edellyttämässä kunnossa. Paikat olivat muuten kunnossa, mutta tarkastushetkellä marraskuun 6.
päivä yhden rakennuksen toinen vessa oli lukittu ja useammassa kahden muun rakennuksen vessoista oli poistoilmaventtiilit suljettu muovipeitteellä.
Tarkastuksen päätteeksi wc-tilojen poistoilmaventtiileistä poistettiin muovipeitteet, ja koulua ohjeistettiin pitämään kaikki 18 vessaa käytössä.
Helsingin kaupungin ympäristökeskus muistaa opetusvirastoa käynnistään 545 euron laskulla.
PP

Urheilutalosäätiö
sai lisätuen
Tapanila
Kuva Viikin kampusalueelta, jossa tummat rakennukset ovat yleiskaavan ehdottamia uusia rakennuksia.
Viikintien varteen esitetään asuntoja myös sillä perusteella, että Raide-Jokeri saisi uusia matkustajia.

Lautakunta ei
lämmennyt lentokentälle
Malmin lentokentän suunnitelmat eivät muuttuneet piirunkaan vertaa
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa viime tiistaina,
jolloin lautakunta päätti Helsingin yleiskaavaehdotuksesta.
TEIJA LOPONEN

Lautakunnan perussuomalaisjäsen Tom Packalén
jätti esitykseen eriävän mielipiteensä, koska hänen
vastaehdotuksensa raukesi kannattamattomana.
Packalén toivoi, että lentokentän karttamerkinnät olisi muutettu niin, että asuinrakentamisesta huolimatta
ilmailu olisi voinut jatkua.
Packalén jäi 9-jäsenisessä
lautakunnassa ajatuksineen
yksin.
Lautakunta teki kokouksessa lukuisia muutoksia
yleiskaavaesitykseen. Muutoksista vain yksi osui Koillis-Helsinkiin. Siinä lautakunta päätti yksimielisesti, että Suurmetsäntien
pohjoispuolella pientaloasuntovaltaisen alueen neljä
ruutua Aurinkomäen puiston itäreunassa muutetaan
virkistys- ja viheralueeksi.
Yksi ruutu tarkoittaa pikseliä, jonka koko yleiskaavakartalla on hehtaari.
Yleiskaavaehdotus
lähtee oletuksesta, että Helsinki kasvaa noin 865 000
asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä, ja kaupunkiin tulee vähintään
170 000 uutta työpaikkaa.

Tämän vuoden elokuun
päätteeksi Helsingin väkiluku oli liki 628 000 asukasta.
Tulevasta rakentamisesta
noin kolmannes on täydennysrakentamista, jota halutaan sijoittaa raideliikenteen solmukohtiin. Kolmannes sijoittuu uusille rakentamisalueille, kuten Malmin
lentokentälle, jonne on kaavassa asutettu peräti 25 000
uutta asukasta ja kolmannes kaupunkibulevardien
varsille kantakaupunkiin,
jota on yleiskaavassa laajennettu nykyisestä. Kantakaupunki kattaa muun muassa osin Viikin, josta on tehty kaavassa reilusti kasvava
kaupunginosa.
Bulevardien mahdollinen
toteuttaminen aloitetaan
kohteista, jotka ovat taloudellisesti kannattavimpia ja
liikenteellisesti toimivimpia.
Lisäksi selvitetään se, miten bulevardit voi toteuttaa
niin, ettei liikenteestä aiheudu kohtuuttomia terveysriskejä asukkaille.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös ei
ollut vielä lopullinen niitti
yleiskaavaan. Seuraavaksi
yleiskaavaehdotus asetetaan

Tapanilan Urheilutalosäätiölle on myönnetty
30 000 euroa liikuntatoimen varamäärärahoista, joiden
jakamisoikeuden liikuntalautakunta on antanut Helsingin kaupungin liikuntaviraston liikuntajohtajalle. Tapanilan Urheilutalosäätiö haki lisätukea 99 138 euroa.
Tuetun käytön laitosten varamäärärahoja oli jaossa
kaikkiaan reilu 100 000 euroa. Loppuosa tuesta meni
muun muassa Malmin uimahallia ylläpitävälle Urheiluhallit Oy:lle, joka sai 75 080 euroa sekä Näkövammaisten
palvelu- ja toimintakeskus Iirikselle, joka sai 8 000 euroa.
Liikuntalautakunta jakoi tukea kaupungin eri liikuntatoimijoille yli 3,2 miljoonaa euroa maaliskuussa. Tuolloin
Tapanilan Urheilutalosäätiötä tuettiin 432 000 eurolla ja
Urheiluhallit Oy:tä 398 000 eurolla.
PP

Kauppakeskus saa
alivuokrata tonttia
Jakomäki
Jakomäen Kauppakeskus Oy saa jatkossakin ali-

Tattarisuon teollisuusalue muuttuu yleiskaavassa
toimitila-alueeksi.

60 päiväksi nähtäville. Tänä
aikana kaavasta saavat jättää kommenttinsa kaikki
asukkaat, toimijat, virastot
sekä muut tahot, joiden elämään kaava vaikuttaa. Asukasmielipiteiden virallinen
nimi on muistutus, ja virastojen mielipiteet ovat lausuntoja. Vajaa vuosi sitten
annetut asukaskommentit
kaavaluonnoksesta olivat
viralliselta nimeltään mielipiteitä.
Ehdotuksesta tulevat
muistutukset ja lausunnot
käsitellään vielä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Kun kuulemiskierros on

saatu päätökseen, menee
yleiskaavaehdotus kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi näillä näkymin loppuvuoden 2016 aikana.
Kaupunkisuunnittelulautakunnassa ei istu yhtään
koillishelsinkiläistä jäsentä.
Valtuustossa heitä on seitsemän, joten jos asukkaat ja
alueen toimijat aktivoituvat
paikallisiin ja miksei muihinkin valtuutettuihin päin,
saattaa edessä olla vielä julkituloja Koillis-Helsingin
kaavoitussuunnitelmien tiimoilta.
Pirjo Pihlajamaa

vuokrata Helsingin kaupungilta vuokraamaansa tonttia
huoltoasemayhtiölle.
Alkuperäisen vuokrasopimuksen mukaan alivuokraus
ei ole sallittua, mutta kauppakeskus saa kiinteistölautakunnan päätöksellä poiketa sopimuksesta. Lupa jakelulaitteen pitämiseen on myönnetty vuonna 2004 ja se on
voimassa 31.12.2015 saakka.
Kiinteistölautakunta jatkoi vuokra-aikaa viidellä vuodella eli vuoden 2020 loppuun asti. Kauppakeskus oli
toivonut kymmenen vuoden jatkoa, mutta lautakunnan
mukaan vastaavissa tapauksissa viisi vuotta on tyypillinen jatkoaika.
Jakomäenkuja 2:ssa oleva tontti on ollut vuokrattuna
Jakomäen Kauppakeskus Oy:lle vuodesta 1968 lähtien.
Seuraavan kerran sopimus on uusittava vuonna 2030.
Kaupunki saa sopimuksen mukaan vuokratuloja noin
57 000 euroa vuodessa.
PP

Kaupunki maksaa renkaan
Puistola
Kaupunki maksaa Raidepolulla sattuneessa onnettomuudessa rikkoutuneen renkaan ostohinnan, jos onnettomuudesta ei vaadita muita kuluja.
Uusi rengas maksoi 117,50 euroa. Rengas vaurioitui,
koska auto putosi kuoppaan, kun kuljettaja ajoi pihalta
ajoradalle.
Rakennusviraston kunnossapitopiiri myönsi, että ajorata ei ollut tyydyttävässä ajokunnossa. Kuoppa oli syntynyt puuttuvasta reunakivestä.
PP

Koillis-Helsingin Lähitieto

Pihakuusesta julkkis?
Jos pihalla kasvaa jo turhan

pitkäksi venähtänyt, mutta
yhä muodoiltaan tasasuhtainen ja oksistoltaan terve
kuusi, on sillä hyvät edellytykset päästä julkkikseksi
Senaatintorille tai Hakaniementorille.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto etsii parhaillaan terveitä ja hyväkuntoisia
kuusia ilahduttamaan kaikkia kaupunkilaisia joulukuusina Senaatintorilla ja Hakaniementorilla.
Mitään kotijoulukuusia puut
eivät saa olla, vaan niillä pitää

Kuusia metsästävät toteavat, että kuva olisi kiva. Siis
kuusesta. Pihapuitaan julkkiskuusiksi tarjoavien toivotaan lähettävän kuusestaan
valokuvan, jossa kuusi näkyy
koko mitassaan kasvuympäristössään. Kuvaviestejä ottavat vastaan Ilkka Keko ja
Jari Keränen, etunimi.sukunimi@hel.fi
Koillis-Helsingistä on ennenkin löytynyt kaupungin
komeimmat kuuset, muun
muassa Syystien kulmilta
kaadettiin joitakin vuosia sitten Hakaniemeen päätynyt
komea kuusi.

löytyä pituutta 12–17 metriä.
Kaupunki tarjoaa samalla
hyvän tilaisuuden päästä
eroon omakotitontilla kasvavasta, liian suureksi päässeestä kuusesta kuluitta. Ehtona kuitenkin on, että kuusi
sijaitsee sellaisella paikalla,
johon järeällä kalustolla pääsee lähelle. Mielellään siis
kadun lähettyvillä. Kuusen
kaadon hoitavat kaupungin
metsurit.
Jos kuusitarjokkaita löytyy
yli tarpeen, voidaan tänä syksynä sopia jo ensi vuoden
joulukuusen hankinnasta.

Teija Loponen

Jätä ve
ronpalautu
kset
Suome
en!

KOTIMAISET
MONITEHOLINSSIT

Joulun

avaus

la 21.11.
Mukavaa ohjelmaa,
loistavia lahjavinkkejä
ja jouluista tunnelmaa.
Tervetuloa!

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

KLO 11-15
JOULUPUKKI
käyskentelee
kauppakeskuksen
käyvävillä

(Hinta sisältää laadukkaan pinnoitteen: kova-,
heijastamaton- ja likaahylkivä pinta)

Ei paha - Ne on suomalaiselle tehty!

väänNtTi
hinnat alas
siltamäessä!
NAUDAN ULKOFILEE
JA ENTRECOTE
Suomi

19

90

kg

0
Fazer

MARJAPIIRAKAT
140g

kpl

Atria

5

PORSAAN ULKOFILEE
800g pala

0

kpl

Tarjoukset

LASTEN ONNENPYÖRÄ
KLO 11-14
Kivoja palkintoja! Ala-aulassa

voimassa

To-Su
015
19.-22.11m.2
ainita

HERRA HAKKARAINEN
vierailee
Suomalaisessa Kirjakaupassa
KLO 11-16 tasatunnein

ellei toisin

Grillattu

0

BROILERIN KOIPI

HARMAAPAPUKAIJAT
VIERAILEVAT
KLO 12-16
Punnitse&Säästä

kpl

Voimassa to–la

GLÖGITARJOILU
Huoneistokeskus

KLEMENTIINI

kg

K-MARKET
KAVALJEERI

Ma-Pe 7–22, La 8–22, Su 8.11. suljettu
Muut voimassa olevat tarjoukset www.k-market.ﬁ

Jousimiehentie 3,
00740 Helsinki
Puh. 010 386 8500
eero.pyy
@k-market.com
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KAUPPAKESKUS

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

Nyt meiltä!
alk. 279€/pari

18.11.2015

GLÖGITARJOILU &
PIKAKAMPAUKSIA
Koko päivän!
Glitter
Malmin srk:n
LAHJA LAPSELLE KAMPANJA
Keräys ja ohjeet
kauppakäytävällä 7.12. asti

Kauppakeskus Malmin Nova
Avoinna: Ma-Pe 7–21, La 7–18, Su 12–21

KAUPPAKESKUS

Malminkaari 13-19 | 00700 Helsinki | www.malminnova.com
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TAPULIKAUPUNGIN KIRJASTO

Datanomiopiskelija Joonas Taavitsainen toimii
digitalkkarina vuoden 2016 maaliskuun loppuun
asti.

Digitalkkari auttaa
lähikirjastossa
Vantaalaisopiskelija Joonas Taavitsainen, 19, on

Valkoposkihanhet ovat tuhonneet hehtaaritolkulla viljelyksiä Viikissä. Kuvassa hanhia parveilee Viikintien varren
pelloilla lokakuussa.

Hetemaj ehdottaa
munien rei’ittämistä
Tapanilalainen kokoomusvaltuutettu Fatbardhe Hetemaj toivoo
aloitteessaan, että kaupunki vähentäisi valkoposkihanhien määrää
esimerkiksi puhkomalla niiden pesissä olevia munia. Hetemaj’n aloitetta
kannattaa 41 muuta valtuutettua.
Valkoposkihanhet aiheuttavat ongelmia ulostamalla runsaasti nurmille ja
hyökkäilemällä pesintäaikaan liian lähelle tulevien
ihmisten päälle. Esimerkiksi
Viikin opetus- ja tutkimustilalla hanhista on tullut vuosittain jo kymmenien tuhansien eurojen tappiot, sillä
linnut tuhoavat tutkijoiden
koeviljelyksiä.
Linnun torjuntaa vaikeuttaa se, että valkoposkihanhen häiritseminen, pyydystäminen tai tappaminen on
kielletty luonnonsuojelulailla. Laista poikkeaminen
vaatii ELY-keskuksen lupaharkinnan ja luvan.
Helsingin yliopiston maille Viikkiin haettiin vuonna
2013 poikkeuslupaa, jotta hanhia olisi voinut ampua metsästyskaudella kolme viikossa. Asia eteni Korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti, joka päätti tänä
kesänä, että ELY-keskuksen
päätös olla antamatta poikkeuslupaa oli oikea.
Valkoposkihanhi on luon-

nonsuojelulailla rauhoitettu
laji ja EU:n erityisesti suojelema. Valkoposkihanhea ei
voi määritellä kansallisella
lainsäädännöllä riistalajiksi.

Helsingin kaupungin
Staraa johtava teknisen palvelun lautakunta on antanut Hetemaj’n aloitteeseen
lausunnon, jossa Stara
lupaa auttaa asiantuntija- ja
toteutustehtävissä, jos kaupunki päättää pienentää
hanhipopulaatiota.
Lausunnossa ehdotetaan,
että kaupunki selvittäisi mitä keinoja muut hanhiongelmasta kärsivät maat ovat
käyttäneet, jottei Helsinki
suotta tuhlaisi rahaa ja aikaa kokeilemalla muualla jo
turhiksi havaittuja keinoja.
Stara on itse kokeillut onnistuneesti pesien ja luontopolun välisiä aitaelementtejä. Aidat ovat suojanneet
kulkijoita koirashanhien
hyökkäyksiltä Harakan saaressa.
Pirjo Pihlajamaa

Populaatio kasvaa
reippaasti
Suomen ympäristökeskuksen elokuussa anta-

man arvion mukaan Itämeren alueella oli elokuussa
noin 50 000 valkoposkihanhea. Helsingissä hanhia
oli noin 4 500 ja Espoossa noin 1 500.
Määrä on kasvanut vuodessa peräti 50 prosenttia.
Poikueiden määrä on noussut peräti 78 prosenttia.
Helsingin alueen hanhet pesivät meren saarilla.
Hanhiemo tuo poikueensa saarilta rannikon nurmille laiduntamaan. Poikueet jäävät laidunalueille.
Yöt ne viettävät veden ympäröimillä alueilla.
Hanhiparista etenkin koiras puolustaa pesänsä
seutua uhkaavasti ja hyökkäillen lähestyvän ihmisen päälle. Puolustusta tapahtuu myös laidunalueilla.
Lintupopulaatiossa on myös pesimättömiä nuoria
sekä pesinnässä epäonnistuneita vanhempia. Elokuun laskennassa niitä oli 4 100.
Suomen läpi muuttavat valkoposkihanhet ovat
pääosin Novaja Zemljalla ja Venäjän luoteisosan
arktisilla alueilla pesiviä lintuja. Valkoposkihanhia
pesii Itämeren maissa, ja osa talvehtii Euroopan eri
maissa. Vuonna 2010 Euroopassa talvehti arviolta
noin 800 000 arktista valkoposkihanhea.
Pirjo Pihlajamaa

pestattu digitalkkariksi Tapulikaupungin kirjastoon.
Taavitsainen opiskelee datanomiksi Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa ja suorittaa kirjastossa opintoihinsa
liittyvää harjoittelujaksoa. Harjoittelu kestää pääsiäiseen
saakka.
Digitalkkari on paikalla maanantaina, torstaina ja perjantaina. Hän auttaa ja opastaa tulostamisessa ja skannauksessa, e-aineistojen käytössä, sähköisessä asioinnissa ja
antaa laiteneuvontaa.
Digitalkkarin työssäoppimiseen kuuluu paitsi opastustoiminta myös tavallinen kirjastotyö.
Joonas Taavitsainen tekee aamu- ja iltavuoroja ja täyttä
työpäivää. Kirjasto on auki parhaimmillaan 11 tuntia, aamuyhdeksästä iltakahdeksaan, joten aina hän ei ole paikalla. Siksi opastukset kannattaa sopia etukäteen. Joonas
Taavitsaiselta voi varata tunnin henkilökohtaisen opastusajan numerosta 09 3108 5075.
Digitalkkarimalli on Helsingin kaupunginkirjastossa uusi.
Ensimmäiset digitalkkarit aloittivat elokuussa. Digitalkkareiden valinnasta vastaa kaupunginkirjaston johtava pedagoginen informaatikko Lea Kuusirati.
Pirjo Pihlajamaa

Uusia yrityksiä
Koillis-Helsinkiin
Erika Nightingale Tmi, korujen ja käsitöiden
valmistus (00700), Pelastajaveljet (koulutus,

ea-tarvikkeiden myynti, terveydenhuolto, urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut (00700), Air Detec
Oy, sovelluksiin liittyvien tuotteiden ja palvelujen
myynti, mm. laadun monitorointi, mittaus, lääketieteelliset sovellutukset (00700), Lost Keys,
avainten löytöpalvelu (00700), Jamila, parturi- ja kampaamopalvelut (00700), Ali ja Restaurant, kahvila ja ravintola (00710) Tmi Maree Kraus, kahviloiden konsultointi (00710),
Kahvila Neljä Vuodenaikaa Oy (00730), Salectrica, sähköasennus (00720), Kehäkettu, liikkeenjohdon konsultointi (00730), Sähköurakointi Vehkanen Oy, sähköasennus
(00730), Nand D, maalaus, lumi-, siivoustyö,
renkaiden vaihto, yleistoimiala (00730), Tmi
Elina Enlund, kylpylaitokset, solariumit, saunat
(00740), Tash Japan Support, kääntäminen,
tulkkaus, matkanjärjestäminen (00740), Talohuolto Ykkönen, kiinteistönhuolto (00750),
Mahdollistajat Osuuskunta, yrittäjyysvalmennus, koulutus, konsultointi, työvoimavuokraus
(00760), Kuljetus Saarenaho Oy, kuljetusala (00770).
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Tarjoukset voimassa
KE-SU 18.–22.11.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

18.11.2015

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

Ilmainen ﬁleointi!

5

3

99

pkt

kg, raj.
2 kalaa /tal.

9

50
raj. 1 erä
/tal.

Voimassa ke-la
ERÄ Tuore kokonainen

Voimassa ke-la
Juhla Mokka

Norja

6,33/kg, myös tumma paahto,
yks. 3,45 pkt (6,90/kg)

LOHI 1,5-3 kg

kg

4

99
kg

-16%

Snellman maatiaispossun pieni

Voimassa ke-la
ERÄ
Tuoreet

JUHLAKINKKU n. 3 kg
luuton, pakaste
Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,95 kg

KUHAFILEET
Viro, säävaraus!

18

1

29

95
kg

Voimassa ke-la
Kalamestariltamme ruodoton

SAVULOHIFILEE

12

5

90

kg

99

kg

NAUDAN JAUHELIHA
17% 1 kg

NAUDAN
ULKOFILEE PALANA

2

5,99/kg

0

99

99
kg

kg

PUNAJUURI, PORKKANA,
LANTTU

GRANAATTIOMENA
Espanja

PERSIMON

rs, raj.
2 rs /tal.

HK

Voimassa ke-la
Snellman suomalainen

Suomi

Espanja

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

19

95

KAHVI 500 g
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TEIJA LOPONEN

TEIJA LOPONEN

Syystielle mennään vanhustentaloon, palvelukeskukseen ja monipuoliseen
palvelukeskukseen. Yksinkertaisempi nimi on hakusessa.

Mikä nimeksi Syystien palveluille?
Jakomäessä saadaan seuraavien kolmen vuoden aikana kokea teatteritaidetta myös
itse tehtynä. Taide maistuu kaikenikäisille, se koettiin muun muassa Pihlajamäen
päiväkoti Louhikossa pari vuotta sitten, kun Kiasma kävi pitämässä siellä
taidetyöpajoja.

Jakomäkeen luvassa
teatteria ja musiikkia

Sosiaali- ja terveysvirasto etsii parempia nimiä
palvelukeskuksille. Nykyisin käytössä oleva Syystien
monipuolinen palvelukeskus on kankea ja pitkä ja
sama ongelma on Helsingin muiden palvelukeskusten nimien kanssa.
Nämä monipuoliset palvelukeskukset tarjoavat
asukkailleen pitkäaikaista
hoitoa ja hoivaa sekä kotona asuville ikääntyneille
kuntoutusta, päivätoimintaa ja lyhytaikaista hoitoa.

Samoin uutta osuvampaa
nimeä haetaan palvelukeskuksille, jollainen sijaitsee
myös Syystiellä. Palvelukeskukset ovat eläkeläisten
ja työttömien avoimia kohtaamispaikkoja.

Uusien nimien toivotaan
kuvaavan paremmin ja ytimekkäästi keskusten toimintaa.
Nimikilpailu on kaikille
avoin ja siinä on vastausaikaa 30.11. asti. Palkintojakin on luvassa, hyviä ni-

miä ehdottaneiden kesken
arvotaan tablettitietokone,
kylpylävuorokausi sekä aktiivisuusrannekkeita ja leffalippuja.
Nimikilpailuun voi osallistua sähköisen vastauslomakkeen avulla sosiaalija terveysviraston sivuilla
tai palvelukeskuksista löytyvällä paperilomakkeella,
jonka voi palauttaa palvelukeskukseen.
Teija Loponen

Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakaa vuonna 2016 Helsingin
mallin mukaisista kehittämisavustuksista kulttuuri- ja taidehankkeille
keskusta-alueen ulkopuolella noin 376 000 euroa. Jakomäen kolmesta
kohteesta hyväksyttiin kaksi.
Avustushakemuksia
oli selkeästi enemmän kuin
niitä hyväksyttiin.
Lähtökohtaisesti kolmivuotisiksi tarkoitettuihin
hankkeisiin valikoitui 45
hakemuksen joukosta 12
kulttuuri- ja taidetoimijaa.
Helsingin teatterisäätiö,
Helsingin kaupunginteatteri, saa ensi vuonna 46 000
euroa avustusta Jakomäessä toteutettavaa näyttömötaidetta varten. Pohjois-Helsingin bändikoululle myönnetiin 25 000 euroa Jakomäessä toteuttavaa
musiikkihanketta varten.
Kolmivuotisen Estradilla
Jakomäki-hankkeen aikana
järjestetään erilaisia teatterityöpajoja, kertatapahtumia
ja esityksellisiä kokonaisuuksia yhdessä jakomäkeläisten kanssa. Tavoitteisiin
sisältyy jalkautua alueelle ja
tutustua erilaisiin asukkaisiin ja asukasryhmiin sekä
etsiä mukaan eri-ikäisiä ja –
taustaisia ihmisiä. Jakomäen alueen identiteettiä tehdään näkyväksi taiteen ja
teatterin keinoin matalan
kynnyksen toimintaa tarjoten. Lisäksi halutaan tukea ja kehittää pitkäjänteistä taidetoimintaa alueella ja
kehittää yhteisöllisen teatte-

rihankkeen mallia Kaupunginteatterissa sitouttaen samalla henkilökuntaa yhä
enemmän osaksi yleisötyötä.

Pohjois-Helsingin bändikoulun Jakis –musikaali –hankkeen tavoitteina
on Jakomäen asukkaiden,
maahanmuuttajien, lastensuojelun piirissä olevien
asukkaiden sekä työttömien
syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten voimaannuttaminen ja sosiaalisen pääoman
kasvattaminen. Hankkeen lopputuotteena syntyy musikaaliesityksen ohella osallistava yhteistyömalli,
jossa asukkaita , yhdistyksiä
ja muita alueellisia toimijoita saadaan mukaan yhteisiin projekteihin yhteisötaloissa.
Tavoitteena on myös yhdessä työskentelyn avulla
ehkäistä muukalaispelkoa
ja -vihaa sekä vähentää jengiytymistä.
Jos avustussummia tutkaillaan asukasta kohden
jaettuna, on Jakomäki selvästi kärjessä. Sinne asukasta kohden kohdistuva tuki on 13,3 euroa, kun seuraavana tuleva Maunula saa
7,4 euroa asukasta kohden.

PIRJO PIHLAJAMAA

Ilman avustusta jäivät esimerkiksi Pukinmäen taidetalo-yhdistys, Föreningen Luckan i huvudstadsregionen (Malmi) Kassandra
(Pihlajamäki) ja Kulttuuriyhdistys LILA (Jakomäki).

Helsingin malli on alueellisen ja osallistavan kulttuurityön toimintamalli, jota
pilotoidaan vuosina 2016–
2018 Jakomäen, Kaarelan,
Maunulan ja Vuosaaren
kaupunginosissa. Helsingin
mallin avustuksia jaetaan
kolmivuotiskauden aikana
yhteensä lähes 1 130 000
euroa.
Toiminnan tavoitteena on
tukea keskustan ulkopuolisten kaupunginosien yhteisöllisyyttä, myönteistä
kehitystä ja profiloitumista. Tarkoituksena on luoda
kaupunkilaisille uusia mahdollisuuksia kulttuurin kokemiseen ja taiteen tekemiseen arjessa. Tärkeitä asioita
ovat vuorovaikutus ja dialogi asukkaiden ja taideorganisaatioiden välillä sekä
pyrkimys löytää entistä monipuolisempia tapoja toimia
ja löytää taiteelle ja kulttuurille uusia yleisöjä.
Teija Loponen

Elias Hämäläinen suosittelee katumuusikon työtä kaikille laulajille.

Yhtä hyvä kuin Elias!
Malmin putkessa voi bongata kitaroineen astetta
kuuluisamman katusoittajan, jonka jykevän soinnikas ääni nostaa Lähitiedon
myyntijohtajankin ihokarvat pystyyn.
Katusoittaja on Elias Hämäläinen, X-factorvoittaja
vuosimallia 2010.
Muusikon mukaan osa
ohikulkijoista tunnistaa hänet ja osa näkee hänessä jotain tuttua.
– He ovat sanoneet, että
sinä olet yhtä hyvä kuin Elias, hän hymyilee.
Elias soitti paljon kadul-

la jo ennen voittoaan, ja palasi kadulle myös voittonsa jälkeen. Työmaana on
vuosien saatossa ollut usein
Sörnäinen, mutta myös
Malmi. Viime kesä meni
vanhassa Porvoossa. Tällä hetkellä Malmi on ykkönen. Sitä selittää osin lyhyt
työmatka. Elias asuu väliaikaisesti Puistolassa.
Katumuusikkous on yksi osa keikkamuusikon työtä. Samalla kun pääsee keskinkertaisiin ansioihin, voi
kehittää omaa ammattitaitoaan.
– Treenaan mielelläni ka-

dulla uusia biisejä. Teen sen
paljon mieluummin näin,
kuin että harjoittelisin yksin jossakin kämpässä.
Kadulla treenaus on hyvää ääniharjoitusta ja helpottaa myös esiintymisjännitystä.
– Esimerkiksi toissa perjantaina minulla oli esiintymispaineita, kun olin menossa hautajaisiin. Tulin
sitten harjoittelemaan hautajaismusiikkia ja testaamaan sitä yleisöön tänne
Malmille.
Pirjo Pihlajamaa

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. Viestissä oltava mukana
lähettäjän yhteystiedot.

Jälkipolville Vihreä Malmi ja Helsinki
En olisi uskonut, että pari viikkoa sitten lehdessä kirjoituksen - Millaisen Malmin jätämme jälkipolville - kirjoittaja on
vihreä!
Todennäköistä on, että Malmista tulevaisuudessa tulee paikallinen liikekeskus
ja tärkeä liikenteen solmukohta, mutta
tästä huolimatta se voi olla vihreä ja säilyttää omat erikoispiirteensä ja luonnon.
Malmin historiallinen ja tarpeellinen lentokenttä voitaisiin säilyttää vaikka supistettunakin ja silti olisi mahdollista rakentaa asuntoja isolle alueelle.
Kaavaluonnos on parhaillaan kaupunkisuunnittelulautakunnan puntaroitavana. Toivottavaa olisi, että lautakunta todella jättäisi rakentamatta paitsi osan lentokenttäaluetta myös Keskuspuiston, Haltialan ja Tuomarinkylän alueet. Viimeksi
mainitut viheralueet kuuluvat Helsingin
paljon mainostettuihin vihersormiin, jot-

ka on ”luvattu” säilyttää. Haltiala on paljon käytetty upea kokonaisuus, Tuomarinkylän kartano peltoineen, metsiköineen ja hevostalleineen muodostaa ainutlaatuisen kulttuuriympäristön, joka tulisi
suojella kokonaisuutena ja unohtaa kartanon alueelle kaavailtu tiheä kaupunginosa. Raide Jokeri 2 tulisi Tuomarinkylän
kohdalla ohjata pohjoiseen eikä viedä raitiovaunuja kahden metrin tolpilla peltojen
yli ja siltaa pitkin eteenpäin. Nyt on myös
todella viimeinen hetki suojella keskuspuisto, jonka aluetta on kavennettu vuosi vuodelta.
Helsingistä ei saa tehdä pelkkää asuntomattoa, kivikylää. Kaupungin asukkaat
tarvitsevat myös luonnonrauhaa vihreyttä, metsiä ja avaruutta.

Vapaaehtoiset ompelijat kaipaisivat ompelukonetta lahjoituksena.

Hyvä kiertämään
Syystien palvelukeskuksen vapaaehtoisten ahkerat kädet ompelevat ryhmäkoteihin
tällä hetkellä muun muassa pyörätuoleilla
ulkoileville jalkapusseja lahjoitetuista
makuupusseista.
Meillä olisi toiveena, että ompeluryhmä
voisi saada lahjoituksena hyväkuntoisen
ompelukoneen, niin ompelutyö sujuisi sut-

Liisa Haapala
Tapaninvainio

to kurvaakin suoraan oikealle kaistalle,
johon samanaikaisesti tullaan Laulurastaantieltä.
Kyllä kääntyminen tapahtuu sille vasemmanpuoleiselle kaistalle, josta sitten
heti sopivan tilaisuuden tullen vaihdetaan
pois.
Lähes kolareita nähnyt

Tapanilan Kaamosiltamat oli musiikin
runsaudensarvi

A
TIM O UOTIL

Lauantaina
15.11. lähdin totta kai jo vanhasta muistista Tapanilan VPK:n talolle, jossa järjestettiin
perinteiset Mosan
Kaamosiltamat.
Ohjelmalehtisen kannessa luki Tapanila–Musabacka, siis Musa eikä Mosa. Musahan
on stadin slangia ja
tarkoittaa musiikkia.
Ja musiikkia olikin
tarjolla todella paljon
O’Hannas –kuoro VPK:n talolla.
ja laadukasta, kaikki
mosalaista. Kaamosiltamat
oli ohjelmaltaan oikea runsaudensarvi. trubaduuri Janne Mäkelä. RunsaudensarTäytyy ihmetellä ja ihailla, miten paljon ven anti jatkui irlantilaisilla sävelillä, joita
erilaisia luovia kykyjä Tapanilasta löytyy. tarjoili kuoro O’Hannas. Sen jälkeen laJuha Mäntylä esitti hanurilla tervetuliais- van otti haltuunsa Teatteri Tuike rempseimusiikkia ja Tapanila-Seuran puheenjoh- ne ja uskaliaine performansseineen. Olli
taja Vesa Kinnunen avasi tilaisuuden.
Ikonen lauloi J. Alfred Tanneria ja Veikko
Sitten kuultiin uudenlaista Mosan ää- Lavia uusina ja tuoreina versioina. Ohjelni –kuoroa. Ohjelmassa oli norjalaista massa oli tietenkin myös Erik Lindströja ruotsalaista kansanmusiikkia. Heik- min Mosabackan lavalla.Kaiken tämän
ki Viljanen puolestaan toi lavalle mehe- jälkeen yleisöä ryhtyi tanssittamaan The
vää stand up –komiikkaa ”kun Krisse Mad Dogs and an Englishman. Meillä on
Salminen ei ehtinyt”. Seuraavaksi Mary tällä kylällä muusikko näet myös Britan& Macy Band ryhtyi hurmaamaan ylei- niasta. Ja jos nälkä yllätti, pihalla oli tarsöä. Touko Korhonen esitteli koululaisten jolla makkaraa.
Timo Uotila
piirtämiä mainioita joulukortteja, joita oli
myös myynnissä. Seuraavana lavalla loisti

Ompeluryhmä

, 7.

Sekava vanhus hukassa huoneestaan. Perheenäiti leipäjonon
liepeillä, vauva vaunuissaan.
Metsien mies, kohmeessa, koditta.
Kuinka monta kertaa kuljen
ohitsesi, Kristus?

Bussikaistalle kuuluu kääntyä
Kirkonkyläntien uudet bussikaistat
tuottavat näköjään paljon ongelmia. Osa
ajelee niitä surutta useammankin korttelin, toiset taas pelkäävät kuin ruttoa.
Nuo jälkimmäiset kääntyvät sivuteiltä
bussikaistan yli suoraan vasemmanpuoleiselle kaistalle ja aiheuttavat siten vaaratilanteen. Näin on usein muun muassa Syystien kohdalla, josta kääntyvä au-

jakkaasti useamman tekijän voimin.
Tervetuloa tutustumaan ompeluryhmään
muutenkin. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 9-11.30 ( 2. krs, Floora-tilassa )
lisätietoja puh. 09 310 73431, Syystien palvelukeskus Takaniitynkuja 3.

Mitä symbolit kertovat:
taidetta pintaa syvemmältä
Kirjallisuusilta Malmin kirkolla to 26.11. klo
18.30. Symbolit ovat osa omaa historiaamme ja kulttuuriamme, olemme tekemisissä symbolien kanssa joka päivä.
Fil.toht. Liisa Väisänen johdattaa taiteessa
ja ympäristössämme esiintyvien symbolien
rikkaaseen maailmaan. Kahvitarjoilu.

MUSIIKKIA
Iltaruskon aikaan -konsertti Puistolan
kirkossa to 19.11. klo 18.30. Schubertin,
Straussin ja Wolfin lauluja. Maria Saarivuo,
sopraano, Ville Haavisto, piano ja urut.
Yhteislauluilta Puistolan kirkossa pe
20.11. klo 18. Lauletaan Siionin lauluja
ja virsiä.
Tulkinnanvaraista - uuden musiikin
konsertti Viikin kirkossa su 22.11. klo
18. Juho Laitinen, sello. Ohj. 10 e.
Kamarimusiikkikonsertti Puistolan kirkossa ti 24.11. klo 19. Pohjois-Helsingin
musiikkiopisto.
Häämusiikin ja -traditioiden ilta
Malmin kirkossa su 22.11. klo 18. Heikki
Poutanen, urut, Outi Aro-Heinilä, laulu.
Pirkko Poisuo kertoo häätraditioista.

HUOMIO PARISUHTEESEEN
Lapsiperheen parisuhteesta puhutaan
perhekerhossa Pukinmäen seurakuntakodilla pe 20.11. klo 9.30. Mukana perheneuvoja Katianna Ruuskanen.
Parisuhdeilta Siltamäen seurakuntakodilla to 26.11. klo 18–20. Kommunikaatio
parisuhteessa – riitaa vai kohtaamista.
Löydä työvälineitä parisuhteen arkeen.
Kati Karppinen ja Pirjo Kettu. Lastenhoito
järjestetty.

TULOSSA
Adventtimyyjäiset Malmin kirkolla
28.11. klo 11–13. Perinteisiä myyjäistavaroita, ruokaa, kahvia ja arpajaiset.
Tuotto lähetyksen hyväksi. Kello 12
lauletaan Rakkaimpia joululauluja.
Adventtimyyjäiset Viikin kirkolla la
28.11. klo 11–14. Käsitöitä, jouluherkkuja, lelukirppis, Toisenlainen lahja, lounaskahvila, tuotto hyväntekeväisyyteen.
Adventtitapahtuma Siltamäen seurakuntakodilla la 28.11. klo 12–13.30.
Leivonnaisia, arpajaiset, hernekeittoa,
riisipuuroa, kahvila. Tuotto lähetykselle.
Jakomäen joulumaa la 28.11. Aloitustapahtuma klo 10 nuorisotalolla. Klo
11-13 kirkon alakerrassa on piparipaja ja
lauletaan joululauluja.
Joulukauden avaus Pukinmäen ostarilla la 28.11. klo 10–11.30. Glögi- ja piparitarjoilu, joululauluja yleisön toiveiden
mukaan.
Kynttilöiden askartelua ke 2.12.
Pukinmäen Porttikahvilassa mahdollisuus tehdä itsenäisyyspäiväkynttilöitä
klo 12–14. Vahalevy 3e/kpl, josta tulee 2
kynttilää. Askartelu sopii kaikenikäisille.
Oma hiustenkuivaaja mukaan. Kahvila,
Säterinportti 1 A avoinna klo 12–15.
SURURYHMÄ
omaisensa menettäneille to 21.1., 4.2.,
18.2., 3.3., 17.3. ja 31.3. klo 18 Viikin
kirkolla, Agronominkatu 5. Läheisen
kuolemasta olisi hyvä olla kulunut väh.
4–6 kk. Keskustelut luottamuksellisia.
Tied. diakoniatyöntekijä Tarja Koivumäki p. 09 2340 4526 tarja.koivumaki@evl.fi ja pastori Petri Jukanen p. 09
2340 4457 petri.jukanen@evl.fi. Ilm.
kirkkoherranvirastoon ark. klo 9-15 p.
09 2340 4400, malmi.srk@evl.fi

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Erän Jussi Kosola sai maila pystyssä tehdä puolustustöitä estäessään viikinkien salibandylegenda Tero Tiitun
lähestymistä.

Erän oli tyytyminen
nollaviikkoon
Salibandyliiga miehet

Tapanilan Erällä oli haastava viikko. Maaottelutauon jälkeen sillä oli
vastassa kaksi kovaa vastusta, naapuri Viikingit ja sarjajohtaja Happee.
Saldoksi jäi nolla sarjapistettä, vaikka kumpaankin taistoon mahtui
mallikkaitakin tapanilalaisotteita.
Erä haki kotikaukalossaan
vesi kielellä revanssia viikingeistä, jolle se koki muutamaa päivää aikaisemmin
cup-tappion. Suu kuitenkin
kuivui vuosaarelaisten kyy-

dissä, Viikingit tylyttivät
11–4 voiton.
Taidokas vastustaja näytti heti alkuun osaamisensa
kaapaten ensimmäisen erän
itselleen 3–0 maalein. Toi-

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: pe 27.11. klo 18.30
Erä – Salba (liput 14/9 €)
Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki
Miesten Divari: la 21.11. klo 18.30
Erä Akatemia – KeLy (liput 7/4 €)
Naisten liigaa: su 22.11. klo 17.00
Erä III – JoKa (liput 8/4 €)
Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

sessa oli Eräkin hereillä.
Se päättyi 2–2 lukemiin,
mosalaisten maaleista
vastasivat Janne Salonen
ja Mikko Jolma.
Kolmannessa erässä
Viikingit rankaisivat heti alussa mosalaisten karkeista virheistä. Peli oli
selvä, vieraat veivät päätöserän 6–2 murskaluvuin. Mukava valopilkku
oli Tommi Rosendahlin
paluu lasarettiosastolta.
Hän värkkäsi kummatkin Erän maalit.
Erän ongelma-alueet
ovat maalinteon vaikeus ja ajoittaiset helpot
virheet. Myönteistä lohtua tuo maalivahtien torjuntatilasto, jossa Erä oli
niukasti vastustajaansa
parempi luvuin 9–10.

Lauantaina Erä asettui
Jyväskylän Hirviteatterissa kotijoukkue Happeen
vastanäyttelijäksi. Pääroolia vei Happee voittaen mosalaiset kirkkain
loppuluvuin 10–5. Avauserän kauhu oli siirtynyt
Jyväskyläänkin Erän

antaessa kotijoukkueelle
siimaa ja mahdollisuuden
4–1 johtoon. Toinen erä
tahkottiiin tasan 3–3.
Erän häkeistä vastasivat
Mikko Jolma kahdesti ja
Janne Salonen.
Kolmannen erän alku oli taas kopio Viikingit pelistä. Nyt rykäisi
Happee mennen nopeasti
8–4 johtoon. Lauri Kapanen kavensi 8–5. Lopun
yritys ilman maalivahtiakaan ei tuonut Erälle maaleja, mutta isännät
pääsivät viimeistelemään
10–5 päätösluvut.
Erä oli Jyväskylässäkin maalivahtien torjunnoissa lähes ylivoimainen. Erän Markus Laakso torjui 14 laukausta,
kun Happeen veskarilla
oli torjuntahommia peräti 27 kertaa.
Erän seuraava liigaesitys nähdään Vantaan
Energia Areenalla vasta perjantaina 27.11. klo
18.30. Vastustajana on
tuolloin Salba.
Heimo Laaksonen





 

Lastenvaatteita, pelejä,
laukkuja, myyrätuotteita

Tervetuloa
tutustumaan uuteen
valikoimaan
Kirkonkyläntie 12, 00700 Helsinki
www.condiana.fi

MALMIN HAUTAUSTOIMISTO
Hautauspalvelua ammattitaidolla.
Hautauspalvelut sekä
Arkut, uurnat, kukat, pitopalvelu
perunkirjoitukset.
www.malminhautaustoimisto.fi
Kirkonkyläntie 14, 00700 Hki
09/ 7002 4824 tai 040 832 6929
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Kirkonkyläntie & Latokartanontie – elävä liikekatu

Teboil
Malmi
Abl
laatat

Nööp

onkyl ä n t
Kirk

YLI 1500 NELIÖN LAATTANÄYTTELY
IHAN NAAPURISSA.

Pizza Taxi
Malmin
hautaustoimisto

Condiana

ie

Tule etsimään kotisi uudet keraamiset pinnat
Suomen laajimmasta laattavalikoimasta.
Poikkea myymälään nauttimaan kuppi kahvia
tai glögia ja tutustu samalla perheyritykseemme
ja miltei 100-vuotiaaseen taloomme Helsingin
Siltamäessä osoitteessa Kirkonkyläntie 103.
Voit myös samalla varata ajan ilmaiseen
suunnittelupalaveriin osaavien myyjiemme kanssa.

Asuntomyynti City

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Foto
Mannelin

Malmin
asema

L atok

Parturi
Kampaamo
P&S

Kuntoutus
Karppinen

Milja

BAS-Shop.fi

nontie
arta

Bikes
& Stuff

Polkupyöräliike
BAS-Shop Oy
Latokartanontie 7

Avajaistarjous
Polkupyörän täyshuolto

49€ (99€)

ABL-LAATAT, Kirkonkyläntie 103, 00740 Helsinki, www.abl.fi, puh. (09) 350 8700

Malm
asem in
a

PESETÄ ENNEN PAKKASIA!
Auton pesu
alkaen

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy

TEBOIL
MALMI

ma-pe 12-18.00
0400 879 386 /
09 388 2996
www.noop.fi
Toiminnassa 20v.

13
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Laulurastaantie 2, Hki 78.
Ark. 6–21, la 7–21, su 8–21
Puh. 09 385 5297

Miljan palvelutalo

Soita ja varaa 044 4021 260

Pieni viihtyisä ja turvallinen

voimassa 31.12.2015

Palvelutalossamme on 26 aravalainoitettua vuokraasuntoa, joiden koot vaihtelevat 35–56m2 välillä.
Palvelutuotantoon kuuluu yksilöllinen ja asiantunteva
hoivapalvelu. Hae meille asumaan!

Kirkonkyläntie 14, 00700 Helsinki

ma–to 10–22, pe 10–05, la 11–05, su 11–22

OLEMME AUKI PE–LA YÖ KLO 24–05

YÖ taxitaxa 5€/toimitus

ARKIPÄIVISIN MA–TO
2X PIZZA/KEBAB 15,00

Noudettuna tai kuljettettuna.

SOITA JA TILAA:
044 9490 710,
044 9490 784

Lounasruokala on
avoin kaikille arkisin
8–14.30. Tervetuloa
aamupalalle, lounaalle
tai kahville!
Palvelutalosta voi
lisäksi vuokrata
kokous- ja juhlatiloja
Kuntosali on käytössä
myös ulkopuolisille
Lisätietoja www.milja.net
Latokartanontie 9 p. 09 725 15151
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12   Kulttuuri
Konserttikiertueen jälkeen alkaa opiskelu Lontoossa

Koop Arponen tuo joulun Malmille
Muusikko Koop Arponen viettää jo seitsemättä jouluaan Suomessa. Tänäkin vuonna joulukuu kuluu tiiviisti bändin
kanssa kiertäen Helsingistä Lappiin joulukonsertteja pitämässä. Malmin kirkossa Koop ja Flute of Shame esiintyvät heti
joulukuun alussa.
TEIJA LOPONEN

Koopin haaveena on levyttää tulevaisuudessa Tapio Rautavaaran ja Georg
Malmstenin musiikkia suomen kielellä.

Kompostoinnin salat ilmi
Malmin Seudun Omakotiyhdistys järjestää kom-

postointiin liittyvän teemaillan ensi tiistaina Tervapääskyn
leikkipuiston sisätiloissa.
Kierrätyskeskuksesta paikalle saapuu kompostoinnin
asiantuntija jakaen tietoa ja antaen ohjeita kompostorien
hoidosta. Illan jälkeen jokainen tietää, miten saada oma
kompostorinsa tuottamaan erinomaista multaa pihoille ja
puutarhoihin.
Mukaan 24.11. kello 18–20 pidettävään kompostointi-iltaan mahtuu parikymmentä ihmistä, joten ilmoittautuminen
on suotavaa: seija-liisa.kyronseppa@koti.fimnet.fi tai 044
074 2785.
Muutakin ohjelmaa on tulossa: 26.11. Malmin Seudun
Omakotiyhdityksen syyskokouksessa on esitys kosteusja homevaurioiden korjaamisesta. Asiantuntijana on Pasi
Martin. Tammikuussa pidetään tupailta aurinkopaneeleista
ja niiden käytöstä. 				
TL

L

ions club
Malmittarien
järjestämä
hyväntekeväisyyskonsertti
Malmin kirkossa sisältää
sekä Koopin itse säveltämiä
kelttiläishenkisiä kappaleita, että vanhoja tuttuja englanninkielisiä joululauluja.
Jouluisia yhteislaulujakin
on mukana ja ne lauletaan
suomeksi.
– Haluaisin kovasti, että yleisö innostuisi mukaan
myös yhteen englanninkieliseen joululauluun, minulle rakkaaseen Jouluyöhön,
heittää Koop Arponen toiveen.
Koop kertoo laulavansa
nykyään mielellään myös
joululauluja, mutta aikoinaan kun hän muutti Englantiin eikä ymmärtänyt
kieltä ja laulujen sanoja,
hän inhosi niitä.
Koopin elämään onkin
mahtunut suuria muutoksia. Suomalaisen isän ja hollantilaisen äidin poika syntyi Lappeenrannassa, mutta
perhe muutti Belgiaan pojan ollessa vain kaksivuotias ja sieltä muutamaa vuotta myöhemmin Englantiin.
Suomeen Koop palasi aikuistuttuaan ollakseen lähellä rakasta mummoaan.
– Nyt olen asunut neljä vuotta samassa paikassa,
se on pisin yhdessä paikassa
viettämäni aika lapsuuden
jälkeen, Koop toteaa.
Ja jälleen oli muutto edessä, sillä Koop hyväksyttiin
arvostetun huonekalukonservaattorin oppilaaksi Englannissa ja lokakuun lopussa hän pakkasi vaimonsa
kanssa matkailuauton täyteen tavaraa ja lähti ajamaan Lontooseen.
– Oli pakko valita tällainen matkustusmuoto suuri-

Jakomäessä Joulumaa

kokoisen koiramme vuoksi,
Koop kertoo hymyillen.

Koop Arponen nousi
Suomessa suureen suosioon
Idols-voiton myötä vuonna
2008. Hän halusi kuitenkin
tehdä omanlaistaan akustista folkrockia englannin kielellä ja kutsui vanhat soittokaverinsa James Lascellesin
ja Dane Stefaniukin Suomeen esiintymään kanssaan.
Koop on tehnyt välillä töitä rakennuksilla ja kokeillut
toimistotöitäkin, mutta toteaa, etteivät tietokoneisiin
ja toimistoihin liittyvät työt
ole häntä varten.
– Haluan luoda jotain ja
tehdä töitä käsilläni. Siksi
musiikin teon ohella puusepäntyöt sopivat minulle hyvin. Olen nyt elättänyt itseni seitsemän vuotta musiikilla. Viime vuosina yli 200
päivää vuodesta on kulunut keikoilla reissaamisessa.
Ajattelin, että jos vielä haluan tehdä jotain muuta, on
nyt sen aika. Haluan opiskella ennen kuin tulee lapsia. Ja kun tuo reilun vuoden mittainen tiivis opiskelu
on ohi, palaamme Suomeen
ja toivottavasti saan sitten
elantoni kahdesta rakkaasta hommasta, musiikista ja
huonekalujen entisöinnistä,
Koop pohdiskelee.
Opiskelu tulee olemaan
todella rankkaa. Ryhmään
hyväksytään vuosittain vain
viisi oppilasta ja opiskelu kestää vuoden ja kolme
kuukautta seitsemänä päivänä viikossa.
– Se on tajuttoman kallis kurssi ja vapaata on vain
10 päivää kesällä. Ne päivät me keikkailemme tiiviisti Suomessa uuden kokoelmalevymme tiimoilta. Siihen on kerätty kymmenen

vuoden ajalta suosituimmat cover-kappaleemme ja
albumiin tulee myös vanhoja valokuvia katusoittovuosiltamme. On tosi haikeaa muistella kaikkia noita menneitä vuosia, kun jatko on muuten aivan auki,
Koop tunnustaa.

Viime vuonna Flute of
Shame julkaisi joululevyn
Three Wise Men, ja tuon
levyn kappaleita kuullaan
nyt myös Malmin kirkon
hyväntekeväisyyskonsertissa. Joululevyä voi tilata bändin nettisivujen kautta fluteofshame.com. Joulukonsertissa kitaristina kuitenkin
on uusi mies, James ei tälle
kiertueelle ehdi muilta töiltään mukaan.
– Joulu on sellaista lämpimän fiiliksen ja yhdessäolon
aikaa. Sanon aina joulukonserteissa, että muistakaa lähimmäisiänne. Jos ei muulloin, niin ainakin jouluna
pitää soittaa tai käydä kaikkien vanhojen sukulaisten
luona. Kukaan ei saisi jäädä jouluna yksin ja unohdetuksi!
Malmin kirkossa 2.12.
järjestettävä Flute of Shamen joulukonsertti on hyväntekeväisyyskonsertti,
jonka tuotto menee Malmin
seudun vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien
lasten ja nuorten hyväksi.
Konsertin järjestää LC Hki
Malmittaret.
Teija Loponen

Flute of Shame Joulun tunnelmaa
Malmin kirkossa, Kunnantie
1, ke 2.12. kello 18.
Ohjelma 20 euroa ovelta tai
ennakkoon varaten numerosta 040-750 5496.

Tapaus esittelee itsensä

Perhe on Pop Jakomäessä.

Joulumaassa lauantaina 28.11. koko perhe pääsee osallistumaan monenlaiseen ohjelmaan nukketeatteri Sammon esityksestä joulupuuron syöntiin ja rokkitrion kuuntelemiseen.
Ohjelmaa on monessa eri paikassa, nuorisotalolla, kirjastossa, kirkolla ja Punahilkassa sekä Koillis-seuran tilassa. Nuorisotalolla nähdään muun muassa Sirkus Magentan pellejä ja Break the Fight kokoonpanon breikkaamista, kirjastossa esiintyy rokkitrio The White Eagle, kirkolla pääsee piparipajaan sekä laulamaan ja Punahilkassa
askartelemaan kortteja. Joulumyyjäiset ja kahvio löytyy
Koillis-seuran tiloista.
Jakomäen joulumaa on avoinna 28.11. kello 10–15.

Taiteilijayhdistys Tapaus ry pitää avoimet ovet,
joissa on mahdollisuus tutustua taiteilijoiden työtiloihin
ja taidenäyttelyyn.
Tapanilassa Viertolantien alussa olevassa kiinteistössä työskentelee kolmekymmentä harrastaja- ja ammattitaiteilijaa. Joukosta löytyy taidemaalareita, valokuvaajia, taidegraafikoita, graafisia suunnittelijoita ja kuvanveistäjä.
Sisällä on 19 erillistä työhuonetta, näyttelytila Ateljee
Tapaus, grafiikan paja ja pimiö.
Tapauksen ovet ja kahvio auki lauantaina 21.11.2015
kello 12–16 osoitteessa Viertolantie 2-4.
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TEIJA LOPONEN

JAKOMÄKI

Martti Pöysälä sai nimipäivänsä kunniaksi ruusun kuoronjohtaja Aija Särkijärveltä ja
tiedottaja Sisko Kalliselta.

Laulajaiset Tapanilassa

MALMI

Iloisesti raikuva, Martti Pöysälän varta vasten Seniorikuorolle sanoittama
vanha norjalaissävelmä Laulajan ilo on yksi niistä raikkaista lauluista, joita
Tapanilan Seniorilaulajien Laulajaisissa kuullaan.
Kuoro täytti tänä vuonna
20 vuotta ja sen kunniaksi
laulutapahtumia pidettiin
helmi- ja maaliskuussa.
Huhtikuussakin piti olla,
mutta ne laulajaiset siirtyivätkin nyt syyskaudelle.
Tulevana sunnuntaina Tapanilan Työväentalolla eivät

laula vain kaksikymppisen
kuoron jäsenet, vaan mukana ovat myös Reino Backström, Duo Suomi ja Mosan kisällit.
– Ja paljon yhteislauluja, aiomme esimerkillämme saada kuulijatkin mukaan laulamisen iloon ja rie-

muun, kertoo kuoroa vahvalla kädellä johtava Aija
Särkijärvi.
Iltapäivän aikana tullaan
kuulemaan Laulajan ilon
lisäksi mahdollisesti kappaleet Elisabeth, Taikayö,
Mustanmeren valssi, Sateenkaaren tuolla puolen ja
Puhu hiljaa rakkaudesta.
– Monta muutakin laulua
on valmiiksi harjoiteltuna,
kertoo kuorossa kymmenkunta vuotta mukana ollut
Irja Suomi.
Liput Seniorikuoron järjestämiin Laulajaisiin maksavat 5 euroa sisältäen kahvin ja pullan.
Teija Loponen

Kuoro harjoitteli iloisissa tunnelmissa Laulajaisiaan.

Jakomäen kirjaston olkkari
Lehtien ääneenlukua ja keskustelua ajankohtaisista asioista
ja uutisista hyvässä seurassa!
Kahvi- ja teetarjoilu. To klo
11–12, Jakomäen kirjasto.

Tapanilan Seniorikuoron
20-vuotistapahtuma Laulajaiset
22.11. kello 14, Sompiontie.

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15–
15.30, To neulekahvila klo
9.30–12, klo 11.15–14 atkopastusta ilman ajanvarausta. Luento läheisyysterapiasta ti 24.11. klo 13–14.30.
Joulumyyjäiset 25.11.
Malmin toimintakeskus
Suomen kielen

Jake

keskustelukerho maahanmuuttajille ma klo 10–11.
Maanantaimaalarit klo
11–13. Afrotanssi ti klo
10–11. Opi soittamaan ukulelea ke klo 12.30–13.15.
Kädentaitopaja ke klo 13.30–
15.30. Lukupiiri pe klo 12–14.
Päivätanssit Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Enter ry:n tablet-opastus
Enterin vapaaehtoiset vertaisopastajat auttavat tablettietokoneiden käytössä.
Opastus on henkilökohtaista
ja maksutonta. Oman laitteen saa ottaa mukaan. Syksyn
opastukset to klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika Malmin kirjastosta p. 09 31085070.
Kuvia Jakomäestä
Esillä jakomäkeläisen Ansa
Mielosen maisemamaalauksia Jakomäestä ja lähiseudulta sekä Seppo Salon ja
muiden jakomäkeläisten albumeista valokuvia vuosien varrelta. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy
Malmitalo, 28.10.–21.11.
Saako sitä syödä? –
Teatteriruokaa
Erityisesti lapsiyleisölle suunnattu värikäs ja mielenkiintoinen Teatterimuseon näyttely kertoo ruoasta ja syömisestä näyttämöillä. Esillä on

erilaisista materiaaleista valmistettua rekvisiittaruokaa eri vuosikymmeniltä. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–18. Vapaa pääsy.
Malmitalo, 29.10.–12.12.
Jake Hertzog (USA)
Nuoremman polven amerikkalainen kitaravirtuoosi New
Yorkista trionsa kanssa soittaa monimuotoista tyyleistä
vapaata jazzia. Liput 15e,
Malmitalo, to 19.11. klo 19.
Koillis-Helsingin
parkinsonkerho
kokoontuuu Malmin kirkolla 1.12. klo 17–19.
Omaishoito tutuksi
Pääkaupunkiseudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry
POLLI esittelee toimintaansa
ja kertoo omaishoidosta.
Valtakunnallista omaishoidon
viikkoa vietetään viikolla 48.
Vapaa pääsy. Malmin kirjasto
24.11. klo 10–12 ja 16–18.
Anu Harkin jouluaskartelu
Tehdään yhdessä Anu Harkin
kanssa marionettienkeleitä ja
joulukortteja. Materiaalit löytyvät kirjastosta, 20 ensimmäistä
mahtuu mukaan. HelMetkäsityökiertueen tapahtuma.
Malmin kirjasto, 26.11. klo 14.
Tiina Pensola: Silence –
Piirustuksia eri tekniikoilla
Tuulen ja meren kohinan
äärellä taiteilija on tehnyt erityisesti lyijy- ja kuulakärkikynällä
sekä mustalla tussilla teoksia

USA

Hertzog
to 19.11. klo 19, alk. 15 €
Kitaravirtuoosi New Yorkista soundipaletin äärellä vie intensiiviseen
sukellukseen jazz-aavalla.

Tubemiitissa vlogataan
Tubettajat Eeddspeaks,
Deata, Deliwien/
Wildeem ja Soikku
sekä rap-kokoonpano
Kolminkertaisen riimejä
ja Tanssiryhmä ABC:n
tanssishow odottavat
Malmitalon tubemittiin
saapujia.
Tubemiitti on syntynyt pai-

kallisten nuorten toimesta, ja
myös sen toteutus on nuorten käsialaa. Tubemiitin idea
on lähtöisin Hietakummun
koululta, jossa ideaa on työstänyt eteenpäin muutama
nuori. Tulevan tapahtuman
toteutuksessa ovat mukana
Teo ja Oskari Hietakummusta.
Miitin mahdollistajana on
toiminut Operaatio Pulssi,
jonka toiminnan tarkoituksena on tarjota 12–18-vuotiaille nuorille maksutonta toimintaa Pukinmäen, Tapanilan, Malmin ja Jakomäen
alueella sekä antaa mahdollisuudet heidän itse ideoida

ja toteuttaa erilaisia tapahtumia.
Miitti järjestetään Malmitalolla nyt ensimmäistä kertaa.
Heti talon aulassa tulija kohtaa Tanssiryhmä ABC:n esityksen ja lavalla vuorottelevat muut esiintyjät. Jokaisella
tubettajalla on noin puolen
tunnin lava-aika ja he jakavat
nimmareita aulassa.
Tapahtuman lopuksi on
miitin yhteenveto lavalla sekä
tubettajien nuorten haaste ja
mahdollisesti yleisöhaaste.

Illan juontavat nuoret Ivana
Vojnovic ja Mikko Taponen.
Tubemiitin nuorten tekemän mainosvideon voi katsoa osoitteessa: https://
www.youtube.com/
watch?v=CMWjoT_zxG4
Teija Loponen

Tubemiitti
Malmitalossa pe 20.11.
kello 18-21.30.
Vapaa pääsy. Alle 12
-vuotiaat aikuisen seurassa.

elios:

Kino H
s:

Kino Helio

Dheepan
pe 20.11. ja la 21.11. klo 18, liput 6 €
Cannesin Kultaisen palmun tämän
vuoden voittaja kertoo sodan kauhuista
pakenevien tarinaa. 110 min. K12

Sibeliuksen

unet

ti 24.11. klo 19, alk. 8 €
Symbolistinen ilta. Sibeliuksen musiikkia ja
mystisiä runoja. Minna Nyberg – sopraano
ja lausunta, Essi Iso-Oja – harppu.

Tuottajanuoret Jere Pöllänen ja Teo Van Ritbergenin
kävivät tutustumassa Tubeconiin ja hakemassa sieltä
ideoita.

Pan

3D

la 21.11. klo 14 ja ke 25.11. klo 18, liput 6 €
Seikkailuelokuva ilkikurisesta Peterpojasta ja merirosvosta Mikä-MikäMaassa. 112 min. K12

Malmin

tubemiitti

pe 20.11. klo 18–21.30, vapaa pääsy
Huomio pelistriimaajat ja vloggaajat!
Mukana tubettajat Soikku, Deliwien,
Eeddspeaks ja Deata sekä räp-kolmikko Kolminkertainen ja Malmin tanssiryhmä ABC. K12, nuoremmat vain
vanhemman seurassa.
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.fi

14   Menot
maisemasta – kallioista, kivistä
ja merestä. Ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy,
Malmitalo 19.11.–12.12.
Malmin tubemiitti
Tapahtuma kokoaa yhteen
pelistriimaajat ja vloggaajat!
Ikäraja 12 vuotta, mutta vanhemman seurassa mukaan
pääsevät nuoremmatkin. Vapaa pääsy, Malmitalo,
pe 20.11. klo 18–21.30.
Let’s Dance!: Joulushow
Monikulttuurisessa
tanssishow’ssa nähdään
mm. Afrikan, Amerikan,
Brasilian, Egyptin, Havaijin,
Intian, Kuuban, Kiinan,
Korean, Syyrian, Tahitin ja
Thaimaan tansseja. Järj. Let’s
Dance. Liput 15/10/5e.
Malmitalo, la 21.11. klo 18.
HKO Screen: Toivo
Kärki 100 vuotta
Jazztriolla Panu Savolainen
Toivo vahvistettu Helsingin
kaupungin orkesteri konsertoi Toivo Kärjen satavuotisjuhlan kunniaksi. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 26.11. klo 18.30.
Southpaw Steel’n’Twang:
Terveisiä St. Louisista!
Kolmen pitkän linjan muusikon yhtye on instrumentaalipainotteinen voimatrio. Liput 15e,
Malmitalo to 26.11. klo 19.
Peter Valve:
Kaksitoista naista
Öljyvärimaalauksia. Malmin
kirjastossa 16.–28.11.
Yllätyslahja ystävälle
Lumenpehmoinen kertomus eläinten joulusta ja ystävyydestä. Pienen pupujussin matka halki talvisen metsän kokoaa katsojat jouluisten ajatusten äärelle. Iki-ihana,
lämminhenkinen tarina sopii
kaikenikäisille, myös perheen
pienimmille. Kesto 35 min.
Liput 9e, alle 1v. maksutta. Ke
25.11. klo 10.15, Malmitalo.
Järj. Nukketeatteri Sampo.
RIMJAM-loruleikkituokio
“Mojäng-Vekotin”
Malmin kirjastossa la 21.11.
klo 13. Tilaisuus on kaksikielinen ja sopii n. 0–2 -vuotiaille
vanhempineen. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI

Arkeologi kertoo linnoitteista
Arkelologi John Lagerstedt kertoo Pihlajamäen alueelle rakennetuista vanhoista linnoitteista
ja seudun ensimmäisen maailmansodan aikaisesta historiasta. Pihlajamäki-Seuran ilta ke
18.11. kello 18, Pihlajamäen
nuorisotalo, Moreenitie 2.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kerho kokoontuu 23.11.
Pihlajamäen nuorisotalolla,
Moreenitie 2. Vieraana vaateesittelijä Senior Shop.

PUISTOLA

Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Enter ry
Enter ry tarjoaa senioreiden
tietotekniikkaopastusta vertaistukihenkisesti Puistolan
kirjastossa ke 10–12.
Oman ajan voi varata numerosta 09 3108 5076.
Intuitiivisen
maalaamisen kurssi
Kaikille sopiva kurssi, harjoituksilla herätellään intuitiota ja

Nuoret soittavat
syöpälasten hyväksi
Elina Teini, Amanda Niska
ja Essi Hoppari soittavat ja
laulavat Puistolan kirkolla
perjantaina 27.11. kello 19.
Esiintymässä on myös Julius
Jäppinen ja Veli-Pekka Vaari.

KOKOUKSET

Malmin Seudun Omakotiyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
Pidetään torstaina 26.11. 2015 klo 18.00
Malmin kirkon kokoustiloissa, Kunnantie 1.

Puistolan kirkolla järjestetään LC Hki
Suurmetsän ja Sylva Ry:n yhteistyönä
hyväntekeväisyysjoulukonsertti, jonka
tuotto menee syöpäsairaiden lasten ja
ja nuorten hyväksi. Ohjelma 10 e tuntia
ennen ovelta tai varaus sylva@sylva.
fi. Myös Puistolan kukkakaupat myyvät
ohjelmia ennakkoon. Väliaikakahvi 2 e.
päästetään luovuus valloilleen.
Opettajana Liisa Rasinkangas.
Sitovat ilm. 25.11. mennessä. s.atacocugu@netti.
fi. Kurssimaksu 20e.
Kansallinen Peliviikko
Puistolan kirjastossa
La 21.11. klo 10–15
Neppisautoilua koko perheelle
kirjastoon rakennetulla neppisradalla. Koko viikon ajan kirjastossa on käynnissä myös
lauta- ja korttipelien lahjoituskeräys, johon tuodut peli lahjoitetaan Puistolan nuorisotyölle. Lahjoitetut pelit voi jättää kirjaston asiakaspalveluun.
Päivä Paloasemalla
Puistolan VPK:lla
Tule tutustumaan vapaapalokunnan toimintaan, kalustoon
ja paloasemaan la 21.11. klo
10–14. Mahdollisuus kokeilla
alkusammutusta, huollattaa jauhesammutin edulliseen hintaan,
palokunnan eri osastot esittelevät toimintaansa ja kalustoaan.
Cafe Brankkarissa voit nauttia päiväkahvit ja samalla tukea
palokunnan nuoriso-osaston toimintaa. Klo 11 Nuorisoosaston toimintanäytös, klo 12
Hälytysosaston toimintanäytös.
Puistolan ja Malmin Martat
Ravintolapäivä la 21.11. klo
11–14. Tarjolla keittoja, leipää/sämpylöitä sekä kahvia/teetä ja leivonnaisia.
Marttala, Puistolantori 5.
Satutunnit
Puistolan kirjastossa
joka ma klo 10.

PUKINMÄKI

Enter ryn opastukset
Opastukset aina ke klo 14–15
ja 15–16 sekä parittoman viikon ke lisäksi myös klo 10–11
ja 11–12. Halutessaan voi
varata kaksoistunninkin. Varaa
aika kirjastossa tai p. 09 310
85072. Pukinmäen kirjasto.
Satutunnit
Pukinmäen kirjastossa aina parillisen viikon ma klo 10.15–10.45.
Heljä Vuoren
pastellimaalaukisa
Esillä kirjastossa marraskuun
ajan. Heljä Vuori on pukinmäkeläisille vanha tuttu kirjaston tiskin takaa. Näyttelytöiden
inspiraation lähteinä ovat
olleet Kolin kansallismaisemat ja Saarenmaa.

SILTAMÄKI

Korttelitupa
ti ja pe klo 11–14 srk-kodissa.
Ti 24.11. yhteislaulua mus.

op. Heidi Jakkulan johdolla.
Pe 27.11. tupa suljettu, tula
varattu muuhun käyttöön.
POP UP -ravintola
Ravintolapäivänä 21.11. klo
12–14. Suomalainen menu kaali- tai kasviskeitto + sämpylä, ruismustikkapuuro +
kahvi ja pulla, 5e. (kahvi
ja pulla erikseen 2e). Järj.
Siltamäen nuorisoseura ry.
Burleski-tanssin lyhytkurssi
Burleski-tanssia opettaa Anna
Niinimäki, 28.11. ja 5.12. klo
12–13.30. Osallistumismaksu
35e / 4 oppituntia.
Kiertotähdenpolku 2. Järj.
Siltamäen Nuorisoseura ry.

SUUTARILA

Tonttupolulle
Linnunradan leikkipuistossa järjestetään perinteinen Tonttupolku la 28.11. klo
15–18. Alueen eri toimijat ja
yhdistykset toteuttavat yhdessä
leikkipuistoon jouluisen tunnelman ja mukavaa ohjelmaa.

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta ry
Tiistaikerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Tapanilan
Seniorilaulajat harjoitukset ti
klo 13.30–15, Torstaikerhot klo
11–14. Tapanilan Työväentalo,
Sompiontie 4. Katso myös:
tapanilan.elakkeensaajat.fi.
Finlandia-ehdokkaat
Kirjallisuuskriitikko Suvi Ahola
esittelee syksyn Finlandia
-ehdokaskirjat Tapanilan kirjastossa ma 23.11. klo
18.30. Tule kuuntelemaan!
PopUp ravintola
La 21.11. klo 11–15.
Herkullista Itämaista kanakeittoa ja vihannes - sosekeittoa PuutarhaJuhlassa,
Päivöläntie 15.
Joulukorttien tekoa
Tule tekemään joulukortit, 4
kpl. Et tarvitse muuta kun hyvän
mielen. Osallistumismaksu. Su
29.11. klo 12–15 Päivöläntie
15 PuutarhaJuhlassa.
Novellikoukku
Tehdään käsitöitä ja kuunnellaan novelleja vaihtuvien lukijavieraiden lukemana. Ota
mukaan oma käsityö tai osallistu hyväntekeväisyysprojektiin. Kahvitarjoilu. Tapanilan kirjasto, ti 24.11. klo 18–19.30.
Päivän Tapaus
Taiteilijayhdistys Tapaus ry:n
avoimet ovet la 21.11. klo
12–16. Taidenäyttely ja mahdollisuus tutustua taiteilijoiden

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Lisäksi kerrotaan kosteus- ja homevaurioiden korjauksista.
Aiheesta puhuu Pasi Martin, jolla on alan erikoisammattitutkinto.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lisäksi järjestämme 24.11. klo 18.00 kompostointi-illan
Leikkipuisto Tervapääskyn tiloissa, Tervapääskynpolku 12,
00780 Helsinki. Asiantuntija Kierrätykeskuksesta.
Ilmoittautumiset Seija-Liisa Kyrönsepälle: seijalky@gmail.com.
Tervetuloa!

työtiloihin. Myös kahvio on
avoinna. Tapaus ry:n ovi löytyy lastauslaiturin luota,
Viertolantie 2-4. Vapaa pääsy.

TAPULIKAUPUNKI

Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senioreita tietoteknisissä ongelmissa kerran viikossa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kirjasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Digitalkkari
Tapulikaupungin kirjaston digitalkkari on paikalla ma sekä to–
pe. Voit varata myös henkilökohtaisen opastusajan tunniksi
kerrallaan p. 09 31085075.
Kirjailijailta: Perttu Häkkinen
Tapulikaupungin kirjastossa to 3.12. klo 18 alkaen.
Perttu Häkkisen ja Vesa Iitin
Valonkantajat (Like 2015)
avaa suomalaisen salatieteen
jännittävää historiaa. Perttu
Häkkistä haastattelee erikoiskirjastonhoitaja Niina Holm.

PUISTOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY
SYYSKOKOUS

Keskiviikkona 25.11.2015 klo 18.00
Marttala, Puistolantori 5 00760 HELSINKI
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 § mainitut asiat.
Kokouksen aluksi Juhani Peltonen Suomen KattoCenter
Oy:stä kertoo kattoremonteista

Kakkukahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tervetuloa.
Puistolan Omakotiyhdistys ry. Hallitus

TAPULIKAUPUNKI – SEURA RY
kutsuu jäsenensä seuran syyskokoukseen, joka
pidetään tiistaina 1.12.2015 klo 19.00
Tapulin leikkipuistossa, Moisiontie 18. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

VIIKKI

Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjastossa ke klo 10
Viidakon kutsu – Anne
Leppäsen öljyvärimaalauksia
Anne Leppäsen viidakkoaiheisia maalauksia.
Näyttely avoinna ma–to klo
10–18 ja la–su klo 10–17.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
Gardenia 7.11.-26.11.
Joulumarkkinat
Gardenian Joulumarkkinoilla
on myynnissä monenlaista joulupukin konttiin tai joulukotiin sopivaa tavaraa tai tarjottavaa. Myytävänä myös
Gardeniasta poistettavaa tavaraa. Lapsille ohjattua jouluaiheista askartelua. Vapaa
pääsy. Su 22.11. klo 11–14,
Gardenia, Koetilantie 1.

Tapanila-Seura ry:n

SYYSKOKOUS
torstaina 3.12. klo 17.30–18.30
Tapanilan työväentalolla, Sompiontie 4.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Nykyiset ja uudet jäsenet

TERVETULOA!

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

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
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

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:

Helsinki

Tiina Kokko
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

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

Hammashoitoa iv-sedaatiossa/
lääkerentoutuksessa
sopimuksen mukaan.
Huom: Ei toimistomaksua!

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

MEITÄ ON NYT KAKSI!

AUTOPALVELUITA

P I K A H UkloO L8T-1O6

Pirjo Löser

Permis+leikkaus
+sävy+fön

85€

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Salon Perfect

www.kampaamo-loser.ﬁ
mo 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 77A/74/705

Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi
p. 09-385 3911

Lähitieto
joka
keskiviikko

Mosan Autohuolto Oy palvelee autoilijoita Tapanilassa.
Tarjoamme asiakkaillemme helppoa ja turvallista autoilua
huolehtimalla autoilijan puolesta auton kunnosta ja
hyvinvoinnista. Noudatamme tiukkoja laatukriteereitä
niin korjaustyössä kuin käyttämissämme varaosissa.
Palvelemme teitä nykyaikaisissa tiloissa Tapanilassa ja
korjaamollamme on käytössä kaikkiin automerkkeihin
soveltuvat testerit ja ohjelmat.
Huollamme myös takuun alaisia autoja ja luonnollisesti
niiden takuu säilyy. Tervetuloa!
Tapanilan asema

HAMMASLÄÄKÄRIT

Palvelemme
Ma-Pe
07.00-17.00
La
Suljettu

MALMIN HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Mosan Autohuolto Oy
Hiidenportti 10
Puh 09 350 6070
asiakaspalvelu@
mosanautohuolto.fi

Malmin asema

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

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

NETTIAJANVARAUS

www.malminhammas.com

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs

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

SUUHYGIENISTI

v

p. 09 351 5015

TALVI 2015–16
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

KW22

puh. 0400 600 660

info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

Vetokoukut, Tuulilasit
Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljon muuta autollesi

PALVELUJA TARJOTAAN

Sälekaihtimet
Rullaverhot
• Peililiukuovet

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

Parturi-Kampaamo

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta
Renkaat ja vanteet

Soita ilmainen mittaus

Avoinna

Kampaamo-Parturi

39€

Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

www.rengaskeskus.com

Mosan Autohuolto Oy

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella ja 3. krs. Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Pesu+leikkaus
+fön

RENKAAT, VANTEET
JA RENGASTYÖT

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Parturi-Kampaamo

Juhla-aika
lähestyy...
Kuinka
tukka voi?

RADIAL OY

a
uott
25 v
illa!
lm
a
M

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Zoisin katutason liikkeessä saksii Tanja, Nelli, Sini ja Niina.
Kauppakeskuksen 3. kerroksesta löydät vanhat konkarit
Sannan ja Elinan. Molemmissa liikkeissä sama tuttu
puhelinnumero sekä nettiajanvaraus.
Tervetuloa!

15

18.11.2015

WI31

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti
Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

20v.
25v.

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sähkö-Salo Oy
Kaikki
sähköalan työt
Kivipyykintie 6,
00710 Helsinki
Info@sahkosalo.ﬁ
040 506 4481
050 547 1250

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

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

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

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

www.uudenmaanpeltityo.fi

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

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

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

