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Uutiset:
Viikissä testataan
sähkövarastoa.
Urheilu:
Erän miehillä kulki hyvin.
Kulttuuri:
Joulukonsertteja joka illalle.s8

Tonttupolku loi
hyvää mieltä

ViinikkaOy
Heikinlaakso Sienitie 34
029 3005500

heikinlaakso@autonkorjaus.net

Huolla autosi

NYT,
maksa erissä!
Hae luottoaMekonomen toimi-
pisteessä taimekonomen.fi

Huollamme
kaikkimerkit
• Varaosilla aina vähintään 3vuoden takuu.
• Saat leimanhuoltokirjaasi jolloin autosi arvo säilyy.
• Uudenauton tehdastakuu säilyy.
• Saat aina kirjallisen tarjouslaskelman.

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30

la klo 9.00–14.00

TARJOUS
1,50€/kpl
to 3.12. – pe 4.12.

Marian Konditoria Oy
Orakas 5,

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi

HerkullisetHerkulliset
voilla leivotut
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TUPLAA VERONPALAUTUKSESI

KAIKKI
MALMINKORUPAJAN
VALMISTAMATJAMAAHANTUOMAT
KULTA- JATIMANTTI-

KORUT-50%

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

Malminkaari 5, 00700 Helsinki
puh. 09 351 1155
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Hyvää
Itsenäisyyspäivää
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Kiinteistönvälitys
Kodista Oy

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

Vuoden loppu häämöttää,
on uusi vuosi tuloillaan.
Moni ihastelee kotiaan
uutta, toinen ehkä
harkitsee, odottaa
vielä tilaisuutta.
Nyt on aika tavata,
yhdessä KODISTA
jutella ja lämmintä
glögiä nauttia.

Tervetuloa
glögille

uudet ja vanhat
asiakkaat

to 10.12. klo 12–17.00
Kirkonkyläntie 11

Paikalla myös
Pirjo Taimisto

myymässä käsin
tekemiään koruja
ja joulukoristeita.
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Itsenäinen Suomi

T
ulevana sunnuntaina juhlistamme jäl-
leen itsenäisen Suomen päivää. Vaik-
ka rauhasta on saatu nauttia jo vuosi-
kymmeniä, ovat sotavuodet yhä vah-

vasti niihin osallistuneiden tai sodissa omaisiaan
menettäneiden muistissa. Sodissa vammautui
96 000 silloin varsin nuorta ihmistä. Nyt heistä
on elossa vielä noin 3000 ja heidän keski-ikänsä
on jo yli 92 vuotta. Itsenäisyyspäivänä nousevat
liput salkoon paitsi itsenäisen maamme, myös
kaikkien eri tavoin itsenäisyyden puolesta tais-
telleiden ihmisten kunniaksi. Kaikille avoimia
lipunnostotilaisuuksia järjestetään muun muas-
sa Puistolan torilla ja Pukinmäen VPK:lla. Itse-
näisyyspäivän ohjelmalliseen juhlaan voi osallis-
tua vaikkapa Malmitalolla. Lipunnostoihin
osallistuminen tuo nuoremmillekin vähän enem-
män syvyyttä itsenäisyyspäivälle.

Itsenäisellä Suomella ei juuri nyt mene ihan yhtä
hyvin kuin taloudellisen noususuhdanteen aika-
na. Tiukat ajat tietävät säästöjä. Maanantai oli
monelle murheellinen päivä siksi, että silloin
yksi hyvän ajan aikaansaannoksista oli avoinna
viimeistä päivää. Marraskuun viimeisenä päivä-
nä Gardeniassa oli avoimet ovet, jotta kaikki
halukkaat pääsivät vielä kerran ihailemaan sen
puutarhaa ja kasveja sekä lapset muistelemaan,
millaisilla viidakkoseikkailuilla ja kursseilla ovat

siellä käyneet. Gardenian myytäväksi kelpaavat
tavarat löytävät nyt uusia koteja. Osa kasveista
siirtyy Ähtärin eläinpuistoon, osa isojen yritys-
ten tiloihin, joitain yliopistoille ja muihin sovel-
tuviin paikkoihin. On alasajon aika. Hyvien pal-
velujen lopettaminen on aina ankeaa, vaikka
kuinka ymmärtäisi, että rahaa niiden ylläpitoon
on vaikea löytää.

On ankeissa ajoissa aina jotain hyvääkin. Se
inspiroi luomaan uutta, kehittämään uusia ide-
oita halvalla. Sellainen on vaikkapa Viikissä
meneillään oleva tutkimus siitä, miten nuorten
harrastusmatkoja voitaisiin toteuttaa kimpassa
edullisemmin. Samaten Malmin musiikillinen
adventtikalenteri on maksuton, se tarjoaa iloa
kuulijoilleen ja hyvää harjoitusta esittäjilleen.
Kaikki siis hyötyvät ja yhteisöllisyyden tunne
kasvaa.

Lipunnostoon
osallistuminen tuo
nuoremmillekin syvyyttä
itsenäisyyspäivän vietolle.

* !K;ED>#HA88'#!8;@K;CE
* '88;88'#!8;@K;CE
* ECC;D;8GD% @8DFE#!8;@K;CE
* FC#;E#!8;@K;CE
* GDA8DG8CE#!8;@K;C

Nyt autot talvikuntoon!
Kaikkien automerkkien huollot, kolhujen korjaukset, tuulilasien vaihdot sekä
renkaiden vaihdot nyt edullisesti ja nopeasti. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä.
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InCar Oy on vuonna 1991 perustettu kolarivaurioiden
korjaamiseen erikoistunut täyden palvelun autovauriokorjaamo.
Toimimme valtakunnallisesti 22 toimipisteessä.
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TERVETULOA
JOULUGLÖGILLE

PERJANTAINA 4.12.
KLO 10–15.

Avoinna ark. 8.30–20, la 9–17.

Malmin oma apteekki jo vuodesta 1922.

Ystävällistä ja asiantuntevaa
palvelua jonottamatta.

Ylä-Malmin tori 3 Puh. 09 565 6080

www.malminapteekki.fi

Apteekki on auki joulukuussa myös
sunnuntaisin 13.12., 20.12.

ja 27.12. klo 12–15.

Leppoisaa joulunodotusta kaikille!

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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Tapanilan nuorisotalotoiminta kilpailutetaan. Sivu 8.

Pro ecclesia-mitaleita jae-
taan tänä vuonna yhteensä viisi.
Mitalien muut saajat ovat hiip-
pakuntavaltuuston puheen-

johtaja, dosentti Matti Keto-
nen, kotimaantyönjohtaja Erkki
Puhalainen, seurakuntaneu-
vos Eevi Väistö ja erikoislää-
käri Liisa Lahti. Hiippakuntien
piispat luovuttavat Pro ecclesia
-mitalit tuomiokapitulien istun-
noissa adventin aikaan.
Sääntöjenmukaan kirkkohal-

litus voi myöntää Pro ecclesia
-mitalin kirkon työssä erityisen
ansioituneelle henkilölle. Aiem-
minmitali on ollut nimeltään
Seurakuntatyön kunniamerkki.
Myöntämisperusteissa tode-

taan, että Pertti Simola on vai-
kuttanut kirkossa pappina liki

40 vuoden ajan, ja tästä 25
vuoden ajan Malmin seurakun-
nan kirkkoherrana. Lisäksi Si-
mola on hoitanut kirkollisia
luottamustehtäviä 15 vuoden
ajan. Paikallisseu-
rakuntatasolla
hän on toi-
minut Hel-
singin seu-
rakuntayh-
tymässä
yhteisen

kirkkoneuvoston puheenjohta-
jana 2001–2014. Alueellisesti
hän on toiminut Helsingin hiip-
pakunnan hiippakuntavaltuus-
ton jäsenenä vuodesta 2004
lähtien. Kirkolliskokousedusta-
jana Simola on ollut vuodesta
2000 lähtien, samoin sen ta-
lousvaliokunnassa ja vuo-
desta 2008 lähtien talousva-
liokunnan puheenjohtajana.
Valitsijamiehenä hän on toimi-
nut vuodesta 2004 lähtien, ja

tätä ennen varavalitsi-
jamiehenä yhden
kauden.

Teija Loponen

Pertti Simolalle
Pro ecclesia –
mitali
Kirkkohallitus jakaa Pro
ecclesia -mitaleita kirkon
työssä ansioituneille
vaikuttajille, yksi saajista
on Malmin seurakunnan
kirkkoherra Pertti Simola.

Avautui Pukinmäen tekojääkaukalo. Viime
keskiviikosta lähtien on Kenttätie 3:n tekojäillä
päässyt taas luistelemaan. Aamu- ja ilta-ajat on
jaettu tasanmailojen kanssa ja ilman niitä luis-
televille.
Tarkemmat aukioloajat löytää kaupungin

nettisivuilta.
Luonnonjäille pääsee luistelemaan vasta kun

pakkaskausi lähtee kunnolla käyntiin.
TL

25.11.

igi-
taali-
suus
tulee
ja tar-

vitsemme uusia järjestelmiä.
Tämä on meille erityisen
tärkeä pilotti ja tiedossa on
uutta oppimista. Nyt meillä
on seitsemän vuotta aikaa
kokeilla tätä, kertoo Sie-
mensissä energiayksikköä
johtava Jussi Mäntynen.

Mäntynen kiittelee Hel-
singin kaupungin ympäris-
tökeskusta, joka on ollut
valmis uuden kokeiluun ja
lähtenyt seitsenvuotiseksi
kumppaniksi.

– Sähkövarastoilla on
markkinoita. Nyt pitää saa-
da liiketoiminta kannatta-
vaksi. Odotusarvo on, että

sähkövaraston hinnat tule-
vat alaspäin, hän jatkaa.

Viikin sähkövarasto on
pilotti, jolle ei ole täsmällis-
tä hintaa. Halpa se ei kui-
tenkaan ole, joten kotitalo-
uskäyttöön sähkövarastos-
ta tuskin on ainakaan en-
simmäisten joukossa, vaan
se on isojen kiinteistöjen tu-
levaisuutta.

Ulkonäöltään sähkö-
varasto on yhtä kuin kol-
me vaaleapintaista metalli-
kaappia, jotka ovat täynnä
tekniikkaa. Kaapeista en-
simmäisessä on konvertteri
ja lopputila on täynnä elekt-
roniikkaa, jolla laite on kyt-
ketty ympäristötalon verk-
koon. Keskimmäisessä on
ohjausjärjestelmä ja kolmas
kaappi on täytetty litiuma-

PIRJO PIHLAJAMAA

Viikissä käytetään jo
tulevaisuuden sähkövarastoa
Viikinkaaren ympäristötalossa on alettu pilotoida maailman ensimmäistä digitaalista sähkövarastoa, jolla voi
tuottaa energiaa mahdollisimman taloudellisesti omaan käyttöön ja mahdollisesti vielä myydä muille. Siemensin
rakentama sähkövarasto löytyy Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen pääkonttorista eli Viikin ympäristötalosta.
Sähkövaraston avajaiset olivat perjantaina.

kuilla, joita on yhteensä nel-
jätoista.

Sähkövarastoon virtaa au-
rinkoenergiaa, aina kun si-
tä on saatavilla. Muulloin
kaappi lataa mahdollisim-
man edullista ja hiilineut-

raalia virtaa suoraan sähkö-
verkosta.

Tarkoitus on, että sähkö-
varastoa voidaan hyödyn-
tää ympäristökeskukses-
sa lataamalla sähköä silloin
kun se on halpaa ja käyttä-

mällä varastoa kun hinta on
huipussaan. Varaston kaut-
ta virtaa energiaa myös ta-
lon sähköautojen latauspis-
teeseen.

Pirjo PihlajamaaYmpäristötalon sähkövarasto osaa ostaa sähköä varastoon silloin kun se on
halpaa.

Siemensin tekninen asiantuntija Henri Makkonen esittelee sähkövarastoa, joka on
yksi tulevaisuuden sähköratkaisuista.

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS
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Pukinmäki
YIT Rakennus Oy haluaa Helsingin kaupungin kiin-
teistövirastolta vuoden lisäaikaa Isonpellontien tontille,
joka on varattu yhtiölle Motor Centerin suunnittelua var-
ten kaksi vuotta sitten.
YIT Rakennus haluaa rakentaa tontille kiinteistön, joka

tarjoaa toimitiloja useille autoalan yrittäjille.
Tontin nykyinen varaus katkeaa tämän vuoden lopussa.

YIT haluaa jatkoaikaa, koska Isonpellontielle tehtävä kaa-
vamuutos on kesken. Uuden asemakaavan pitäisi valmis-
tua ensi vuoden aikana.
Kehä I:n viereen tulevien liiketilojen on tarkoitus osal-

taan suojata Vantaanjoen puolelle tulevien kerrostalojen
asukkaita liikennemelulta.
YIT:n varaamalle tontille voi tehdä noin 2 700 k-m²:n

suuruisen liikerakennuksen. Rakennusoikeus vastaa tont-
titehokkuuslukua e=0,4 eli jokaista tontin neliötä kohti
saa rakentaa vajaat puoli neliömetriä. PP

Isonpellontien autotalolle
lisävuosi

Pukinmäki
Rälssintie 4:n tontti myydään noin 870 000 eurolla eli
400 euron kerrosneliömetrihinnalla Kiinteistö Oy Rälssin-
tie 4:lle, päätti kiinteistölautakunta.
Samalla tontin pitkäaikainen maavuokrasopimus tul-

laan päättämään. Tänä vuonna yhtiö maksaa 2 898 neliö-
metrin kokoisesta tontista kaupungille vuokraa kaikkiaan
45 318 euroa.
Marraskuussa 2009 kaupunki myi Rälssintie 4 naapu-

rintontin Kinnarps Kolmio Oy:lle 700 000 eurolla. Tuolloin
kerrosneliömetrin hinnaksi tuli 314 euroa.
Rälssintie 4:n tontilla on 2172 k-m²:n suuruinen toimiti-

larakennus. Asemakaavassa tontin käyttötarkoitus on TY
eli ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusraken-
nusten korttelialue. Tekeillä olevassa yleiskaavassa tontti
onmerkitty asuntovaltaiseksi alueeksi. PP

Kaupunki myy
Rälssintieltä tontin

Tapanila
Tapanila-Seuran puheenjohtajana vuosina 2002
sekä 2008–2011 toiminut Timo Hyvönen nimitettiin
marraskuun lopussa seuran kunniajäseneksi.
Kunniakirjassa todetaan Hyvösen toimineen jo 1990-

luvun lopulta lähtien erilaisissa rooleissa poikkeukselli-
sen ansiokkaasti seuran ja koko Tapanilan hyväksi. Hän
muunmuassa käynnisti vuonna 1999 Tapanilan internet-
sivuston ja ylläpitää sitä edelleen.
Timo Hyvönen oli hyvin ilahtunut tunnustuksesta.

Teija Loponen

Timo Hyvösestä kunniajäsen

Malmi
Kaupunkisuunnittelulautakunnassa on ollut eili-
sessä kokouksessaan esillä Malmin lentoasemasta tehty
kuntalaisaloite. Aloitteen yli 13 000 allekirjoittajaa esittä-
vät, että Malmin lentoasema säilytetään asuntorakenta-
misesta huolimatta myös lentokäytössä.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on syntynyt virkamies-

työnä tyrmäävä lausunto, joka sisältää tutuksi tulleita ar-
gumentteja asuntotuotannon turvaamisesta ja joukko-
liikenteen kehittämisestä nimenomaan raideratkaisuilla.
Lentotoiminnan säilymisen Malmilla katsotaan olevan

ristiriidassamaakunta- ja yleiskaavojen tavoitteiden sekä
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Lausunnossa väitetään, että ”lentotoiminnan jatkami-

nen Malmin alueella ei mahdollistaisi alueelle esitettyjen
tavoitteiden toteutumista ja estäisi kaupungin laajemman
tavoitteen Koillis-Helsingin kehityksen vahvistamisesta ja
erillisten kaupungin osien yhdistämisestä nykyistä yhte-
näisemmäksi kaupunkirakenteeksi”.
Kuntalaisaloitteen katsotaan olevan ristiriidassaMalmin

lentokentän aluetta koskevien kiinteistökauppasopimus-
ten ja valtion kanssa tehdyn MAL-sopimuksen kanssa.
Kuntalaisaloitteen pääkäsittely tapahtuu valtuustossa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle on annettu aikaa antaa
oma lausuntonsa tämän vuoden loppuunmennessä kau-
punginhallitukselle.

PP

Kaavapäättäjät tyrmäävät
yli 13 000 kuntalaista

SuunnitelmissaMalmin
lentokentän alue on korkea-
tasoinen sekä väestöraken-
teeltaan ja asumisvaihtoeh-
doiltaan monipuolinen
asuinalue.

Asemakaavoitus on tar-
koitus toteuttaa vaiheittain.
Rakentaminen alkaisi noin
vuonna 2020. Toteuttami-
sen arvioidaan kestävän
noin 25–30 vuotta.

Aluetta suunnitellaan
noin 25 000 asukkaalle.
Heitä varten tulisi 1,2 mil-
joonaa kerrosneliömetriä,
josta 100 000 on toimitila-
rakentamista sekä palvelui-
ta. Työpaikkoja olisi 2000.
Päiväkotien lisäksi tulisi
kaksi uutta koulua. Alueen
läpi menisi kaksi raitiotietä.

Alueelle jäisi muistumia
kiitoradoista, avoimia tilo-

ja ja pitkiä näkymiä. Aluetta
kiertäisi ulkoilureitti, jossa
voi hiihtää. Kivikon ulkoi-
lupuistoon on kaavailtu sil-
taa yli Lahdenväylän.

Tattarisuo jäisi pitkälti ny-
kyiselleen, paitsi että alu-
een etelä- ja pohjoispuolille
suunniteltaisiin lisää toimiti-
la- ja pienteollisuustontteja.

Lentoasemarakennus ja
lentokonehalli sekä niiden
välitön ympäristö on tarkoi-
tus suojella. Lähiympäris-
tö luvataan suunnitella van-
haa kokonaisuutta kunni-
oittaen.

Fallkullan puoli kehittyisi
opetuksen, urheilun ja kult-
tuurin käyttöön suojeluta-
voitteet huomioiden.

Kaavarunkoluonnok-
sesta on valmistunut laaja

aineisto, johon voi tutustua
kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan esityslistalla. Suun-
nittelulle on myös omat
verkkosivut osoitteessa
www.hel.fi/malmi. Kaupun-
kisuunnitteluvirastossa
hankkeesta vastaa projekti-
päällikkö Tuomas Hakala.

Aineistosta löytyy muun
muassa toteuttamisen vai-
kutukset ja viranomaisten
kannanotot sekä kirjeitse
tulleet 64 mielipidettä. Vuo-
rovaikutusraportissa esite-
tään tiivistelmät mielipiteis-
tä sekä niiden vastineet.

Kaavarunko on asema-
kaavaan tähtäävä suunnit-
teluohje, joka kertoo yleis-
piirteisesti korttelit, viher-
alueet, liikenneratkaisut,
palvelut ja virkistysmahdol-

lisuudet.
Kaupunkisuunnitteluvi-

rasto aikoo järjestää kaava-
rungosta vielä lausuntokier-
roksen, jonka tulokset on
tarkoitus käsitellä johtopää-
töksineen kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa syksyl-
lä 2016. Myös vaikutusten
arviointi täsmentyy vuoden
2016 aikana.

Asemakaavoitus aiotaan
aloittaa jo vuoden 2016 ai-
kana. Uusi kaupunkiraken-
ne jaettaisiin 7–10 osa-alu-
eeseen, joista jokainen suun-
nitellaan erikseen omalla
teemallaan. Ensimmäisinä
valmistellaan Fallkullan,
lentokenttärakennusten ja
Tattarisillan alueen muu-
tokset.

Pirjo Pihlajamaa

Lentokentän tienoilla aiotaan
rakentaa noin 30 vuotta
Malmin lentokentän alueen kaavarunkoa on käsitelty
kaupunkisuunnittelulautakunnan eilisessä kokouksessa. Kaavarunko
on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi
ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvaikutuksia.

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Kaavarungossa esitetään yleispiirteissään alueen kortteli-ja viherrakenne.
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PUKINMÄENAPTEEKKI
KEHÄ I VARRELLA – ASEMANVIERESSÄ
Säterintie 2, 00720 HELSINKI
p. 3505 7210
ma-pe 8–19, la 9–17

Katso kaikki tarjouksemme
www.pukinmaenapteekki.fi

PUKINKONTTIIN!
Kaikki Avene
-tuotteet

-10%
(myös lahjapakkaukset)

Kahden tuotteen ostajalle lahjaksi
Avene lotionmicellaire 100ml
(kevyt puhdistusvesi silmä- ja
kasvomeikin poistoon)
ja toalettipussi.

si

Tule ja liity kanta-asiakkaaksemmejoulukuussa, voit voittaa600€ arvoisen SamsungGalaxy - puhelimen!

Ma-Pe 7–22, La 8–22, Su 6.12. suljettu

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

K-MARKET
KAVALJEERI

Kokonainen pintamaustettu
TUORE JYVÄBROILERI
n. 1,2kg

Fazer
BERLIININMUNKKI

Atria
KARJALANPAISTI
700g

Muut voimassa olevat tarjoukset www.k-market.fi

Juhla Mokka
KAHVI
1 erä/talous,
myös tumma paahto

Voimassa to–la

RUUSUKIMPPU
Valkoinen

990
3pkt

KIVIUUNI KIERREPATONKI

599
rasia 499

kg

099
kpl

599
kpl

599
kimppu

299
kpl

Kokonainen
GRILLATTU
JYVÄBROILERI

KI
Tarjoukset voim

assa

To-La
3.-5.12.2015
ellei toisinmain

ita

Vain to ja pe

Meillä laajavalikoimajoulumakeisia jamuuta sesongintuotetta ja herkkua!

Parhaat
tarjoukset

ITSENÄISYYSPÄIVÄ-
viikonloppuunSiltamäestä!

3
pkt

Ville Vertainen
Asuntomyyjä
Puh. 040 1394 300
ville.vertainen@remax.fi

Petri Hietala
Myyntijohtaja, LKV, LVV,
Kaupanvahvistaja
Puh. 0400 519 920
petri.hietala@remax.fi

Seppo Väisänen
Asuntomyyjä
Puh. 0400 426233
seppo.vaisanen@remax.fi

HALUATKO SINÄ OMAN KOTISI
MYYNTIIN TÄLLE PALSTALLE ?

Ota yhteyttä ja laadimme veloituksetta
laadukkaan kodinmyyntisuunnitelman

markkinointitoimenpiteineen.

Harjutie 1 J, 01800 Klaukkala
(kohdenumero: 9546098)

Harjutie 1 K, 01800 Klaukkala
(kohdenumero: 9862557)

Molempien myyntihinta: 335 000€
Molempien huoneistoselitelmä:
4h+k+s+2kph+kht+vh+p+terassi

Laadukkaat pintamateriaalit, fiksu pohjaratkaisu
sekä moderni talotekniikka takaavat asumisesta
helppoa ja vaivatonta. Nyt myytävät huoneistot
ovat viimeiset vapaat taloyhtiössä.
Ota yhteyttä kohteen välittäjiin ja sovi henkilö-
kohtainen esittely vaikka huomiseksi!

MYYNNISSÄ KAKSI HETI VAPAATA UUDISKOHDETTA MÄNTYSALON IDYLLISELTÄ
ALUEELTA! TERVETULOA ESITTELYYN LA 5.12.2015 KLO 14–15

UPEAT VARISTON UUDISKOHTEET VARATTAVISSA!
TERVETULOA ESITTELYYN LA 5.12.2015 klo 12–14

Huoneistoissa on pohjaratkaisua myöten
kiinnitetty huomiota toiminnallisuuteen.

Vaaleat pinnat luovat huoneistolle valoisan
ja avaran ilmapiirin. Laadukkaat keittiöt ja
kodinkoneineen tuovat luxusta arjen askareisiin.

VARAA UUSI KOTISI NYT, KAUPAT VASTA
2016 KOHTEEN LUOVUTUSVAIHEESSA.

Huoneistotyypit: Kohdenumero 9911625

20 as A: 3h+tupak+s 61,5m2 + ulkovarasto
Mh: 276 000€

20 as B: 2h+tupak+s 52,0m2 + ulkovarasto
Mh: 244 000€

20 as C: 2h+tupak+s 52,0m2 + ulkovarasto
Mh: 244 000€

20 as D: 3h+tupak+s 61,5m2 + ulkovarasto
Mh: 266 000€

Asunto Oy Vantaan Suovatie 20 valmistuu
Passiivikivitalojen energiatehokkaat,
1-tasoiset rivitalohuoneistot. Asunnot
valmistuvat viimeistään 6/2016.
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ntibioottien
joutuminen
vesistöihin,
maaperään ja
eläinruokaan

ovat maailmanlaajuisesti
merkittävimmät antibiootti-
resistenssiin vaikuttavat
tekijät.

–Niin kuin muualla maa-
ilmalla, Suomessakin tava-
taan useita ei antibiooteil-
le vastustuskykyisiä baktee-
reja. Uusia antibiootteja ei
onnistuta kehittämään sa-
maa tahtia kuin vanhoista
joudutaan luopumaan, mi-
kä lisää tilanteen ongelmal-
lisuutta, kertoo lääkäri Anu
Oikarinen Puistolan terve-
ysasemalta.

Anu Oikarinen muistut-
taa, että lääketieteellisen
ymmärryksen karttuessa
lääkärit ymmärtävät nyky-
ään olla aloittamatta anti-
bioottihoitoa lieviin oireet-
tomiin korvatulehduksiin.
Antibioottihoitoa tarvitaan
vain hankalammissa, mär-
käisissä korvatulehduksissa
jolloin lääkäri näkee korva-
lampulla tärykalvon jo vä-
hän pullottavan.

Myös yhä useampi potilas
ymmärtää, että tavallinen
nuhaflunssa, korvatulehdus
tai keuhkoputkentulehdus
paranee ilman lääkettäkin.

–Moni jo suorastaan toi-
voo, että lääkitystä ei tarvit-
taisi. Ihmiset ovat oppineet,
että turhaan lääkitseminen
saattaa heikentää lääkkeen
tehoa silloin, kun sitä todel-
la tarvitaan.

Pienten lasten korvatuleh-

dukset paranevat yleensä
ajan kanssa.

–Jos on kipua, voi sitä lie-
ventää särkylääkkeellä tai
suoraan korvaan laitettavil-
la puuduttavilla tipoilla, Oi-
karinen opastaa.

Lievinä hoituvat ajan
kanssa myös poskiontelotu-
lehdukset ja keuhkoputken-
tulehdukset.

– Poskiontelot tutkitaan
ultraäänellä, ja jos märkää
on paljon, hoidetaan anti-
biooteilla. Vähäinen märkä
kuivuu kyllä itsekseen pois,
Anu Oikarinen huomaut-
taa.

Harva nykyään edes lähtee
lääkärille tavallisen flunssan
vuoksi.

–Syynä on yleensä fluns-
san pitkittyminen. Pari viik-
koa on aivan normaali ai-
ka potea, mutta jos vointi
selvästi huononee, on syytä
tulla vastaanotolle, Oikari-
nen opastaa.

Lääkäri muistuttaa, että
tupakointi usein pitkittää
flunssasta parantamista.

Pienet ihotulehdukset
ja kynsivallien tulehduk-
set hoituvat nekin kylvyillä
ja paikallisilla voiteilla. Pa-
hempiin tulehduksiin, kuten
ruusuun annetaan heti tar-
vittava tehokas hoito.

Esimerkiksi hengitystiein-
fektioita voidaan hoitaa ast-
malääkeperheen tuotteilla.
Niitä voidaan käyttää myös
ennaltaehkäisevänä hoitona
herkästi keuhkoputkentu-
lehduksen saaville potilaille.

–Antibiootit ovat lääkkeinä
ongelmallisia, koska niiden
tehoon vaikuttaa koko
ympäristön käyttö, ei vain
henkilökohtainen lääkitys.
Esimerkiksi atsitromysiini
oli paljon käytetty lääke vie-
lä 5–10 vuotta sitten mutta
nykyään sitä ei löydy fluns-
san jälkitautien hoitosuosi-
tuksista koska se ei niihin
enää tehoa, kertoo Oikari-
nen.

Lapsilla turhia antibioot-
tikuureja pyritään välttä-
mään myös sen vuoksi, että
niistä saattaa aiheutua vat-
savaivoja ja pahaakin ripu-
lia.

–Antibioottikuurin aihe-
uttamiin vatsaongelmiin ja
ripuliin auttaa parhaiten
saccharomyces boulardii –
hiiva, jota saa useilla eri tuo-
tenimillä. Se on myös turis-
tiripuleihin se paras lääke,
antibiootteja ei kannata nii-
hinkään ottaa.

Suomessakin lääkärit ovat
pyrkineet jo vuosia vähen-
tämään turhaa lääkkeiden
käyttöä.

– Siihen on useampikin
syy. Yksilötasolla lääkkeet
voivat aiheuttaa sekä al-
lergisia reaktioita että vat-
savaivoja ja ympäristöta-
solla turha käyttö vain hei-
kentää lääkkeiden tehoa.
Kaikkiaan lääkkeiden mää-
räämiseen käytetään entis-
tä enemmän harkintaa, jot-
ta hyöty on suurempi kuin
mahdolliset haitat, toteaa
Anu Oikarinen.

Teija Loponen

Antibioottien runsas käyttö vie tehon

Antibiootti – hyvä ja paha lääke
Suomessa käytetään mikrobilääkkeitä huomattavasti enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, mutta silti alle
Euroopan keskiarvon. Antibioottien turhasta käytöstä on selkeää haittaa, sillä bakteerien vastustuskyky niitä
kohtaan on jo merkittävä kansanterveyttä uhkaava tekijä.

TEIJA LOPONEN

Puistolan terveysaseman lääkäri Anu Oikarinen muistuttaa, että lääkkeillä voi aina
olla myös haittavaikutuksia. Siksi niiden määräämistä täytyy harkita tarkoin.

A

Syksyn 2015 ylioppilaat

Suomalainen yliop-
pilastutkinto on saanut
alkunsa Turun akatemi-
an ja sittemmin Keisarilli-
sen Aleksanterin-Yliopis-
ton pääsykuulusteluista.
Kuulustelut olivat aluksi
suullisia, vuonna 1853 nii-
hin sisällytettiin äidinkie-
linen kirjoitus sekä kään-
nös äidinkielestä vieraalle
kielelle. Vuotta 1853 pide-
tään nykymuotoisten yli-
oppilaskirjoitusten synty-

mävuo-
tena.
Vuonna 1874
ylioppilaskirjoituk-
set uudistettiin ja siirrettiin
pääosin yliopistolta luki-
oille.

Tutkinnon suorittami-
nen hajautettuna korkein-
taan kolmelle peräkkäisel-

le
tut-

kinto-
kerralle sal-

littiin vuonna 1994.
Yo-kokeet voidaan suo-
rittaa yhtä hyvin syksyllä
kuin keväälläkin.

Onnittelut uusille yliop-
pilaille!

TL

Helsingin medialukio
Ahlstedt Adam Kristian Ti-
monpoika
Aktürk Duygu Lorin
Ali Ayaan Ahmed
Berg Rikhard Immanuel
Friari Veronica
Grönroos Tiina Mariana
Helenius Jonna Marika
Helenius Lasse Riku Patrik
Henriksson Miko Matias
Huuhtanen Hannu Johannes
Ismail MohamedMukhtar Abdi
Isomäki Reetta Amalia
Juntunen Julia Katriina
Juusela Otto Petteri
Kalla Amanda Pinja Aleksandra
Kamppi Severi Matias
Kan Saara Sofia
Karhu Vera Irina
Karppinen Julia Katriina

Kauppila KimMarkus Kristian
Kehiakehi Kirby Alexandra
Kitunen Mikko Johannes
Koponen Jimi Samuli
Laakso Valtteri Markus Aleksi
Laaksonen Pauliina Johanna
Lappalainen Jaana Kristiina
Mäkinen Aaro Samuli
Ngo Xuân Janette
Niklander Roosa Sofia
Ojanen Oskari Eemil
Osman Ruweyda Dayeb
Peltola Atte Oiva Ilmari
Rouvari Akseli Pauli-Pekka
Sainio Ville Juhani
Salonen SofiaWilhelmiina
Sisask Sandra
Suokas Miina Aino Elviira
Timonen Joakim Eerik
Turtiainen Mari Kristiina

Helsingin Uusi
yhteiskoulu
Eskola Oskari Ville Johannes
Halme Inka Minja Aliisa
Huhtamäki Manta-Sofia
Hussein Abdulrahim Mumin
Karastie Aleksis Veikko
Laaksonen Emilia Annamari
Luostarinen Tia-Maria
Manner Lidia Anna Maria
Mänty Riku Petteri
Nikkanen Markus Mikael
Raivaara Jemina Aleksiina
Rajaste Alex Sebastian
Silvan Hanna Leena

Helsingin yliopiston
Viikin normaalikoulu
Gardziella Riku
Korolainen Katariina
Rumyantseva Liubov

Valkolakkeja jaetaan
syksyllä kirjoittaneille
juhlallisesti koulujen
itsenäisyyspäivän
juhlissa.
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-LA 3.–5.12.2015 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 12-21

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi
ERÄ Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi/Ruotsi

ERÄ
Hätälä Tuore
KUHAFILEE
Suomi, säävaraus!

TUORE KIRJOLOHENMÄTI
Suomi

GRANAATTIOMENA
Turkki

TAATELI 200 g
5,00/kg, Tunisia

HK takuumurea
NAUDAN SISÄFILEE
kokonaisena, Suomi

Fazer
SININEN MAITOSUKLAALEVY
200 g ja JUMBO MAKEISPUSSIT
325-400 g 4,17-8,33/kg, ei makusuklaat

Atria
KARJALANPAISTI 700 g
7,07/kg, perinteinen

Hartwall
AURA OLUT 4,5%
0,33 l tlk 24-pack
3,03/l

PRESIDENTTI KAHVI 500 g
6,67/kg, ei Gold Label, Special Blend
Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 4,30 pkt (8,60/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,95 rs (8,50/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
2,29-2,95 kpl (7,38-11,45/kg)

-22%

-16%

-27-43%

599
kg, raj.
2 kalaa /tal. 10.-raj. 1 erä/tal.

2490
kg 2990

kg

199kg

2590
kg, raj.
1 kpl /tal.

2760sis. pantit
3,60

495
rs

1.-rs 5.-
24
pack

3
kpl

3
pkt

Sunnuntaina 6.12.
juhlimme Suomen
itsenäisyyspäivä

ä ja

myymälämme on suljettu!

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

Tutustu laajaan
erikoishedelmien valikoimaamme!
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Kaikilla kaupunkilaisilla
on lain suoma mahdolli-
suus ottaa kantaa kaupun-
kisuunnittelulautakunnan
pari viikkoa sitten hyväksy-
mään ehdotukseen nähtä-
villäolon aikana, joka on
alkanut 27.11.2015 ja
päättyy 29.1.2016.

Kuntalaisten mielipiteet
ovat muistutuksia ja viran-
omaisten lausuntoja.

Ehdotuksesta tulevat
muistutukset ja lausunnot
on tarkoitus käsitellä syk-
syyn 2016 mennessä kau-
punkisuunnittelulautakun-
nassa. Sitten ehdotus me-
nee kaupunginhallituksen
ja -valtuuston päätettäväk-
si ennakkoarvion mukaan
loppuvuodesta 2016.

Yleiskaavalle aiotaan teh-
dä myös toteuttamisohjel-
ma, jossa esitetään toteu-
tettavien kaavojen marssi-
järjestys ja aikataulu.

Vielä on ennenaikaista
arvioida, ehtiikö yleiskaa-
vapäätös tulla vielä tällä
valtuustokaudella. Kaavas-
sa on monta kiperää koh-
taa, josta ei rivivaltuutet-
tujen kesken ole yksimieli-

syyttä.

Yleiskaavaehdotus ja
muu valmisteluaineisto
löytyvät verkkosivuilta
www.yleiskaava.fi ja www.
hel.fi/suunnitelmat sekä
kaupungintalolta ja Laitu-
rilta, joka on kaupunki-
suunnitteluviraston Kam-
pin näyttelytila entisessä
linja-autoasemassa.

Laiturilta löytyy esimer-
kiksi noin kolme metriä
pitkä kartta yleiskaavaeh-
dotuksesta. Yleiskaavaeh-
dotuksen ruutukarttaan on
mahdutettu paljon tulevai-
suuden kaupungin suun-
nittelua, jota täydennetään
useissa liitekartoissa ja se-
lostuksissa.

Asiasta kiinnostuneet
asukkaat voivat perehtyä
aineistoon ja kysyä itseä
mietityttävistä alueista suo-
raan suunnittelijoilta Kam-
pin Laiturilla, jossa yleis-
kaavan valmistelijat ovat
varta vasten tavattavissa
tämän viikon keskiviikko-
na ja torstaina kello 16–18
ja kolmena tiistaina eli 8.
ja 15. joulukuuta sekä 12.,

19. ja 26. tammikuuta kel-
lo 16–18.

Valmisteluaineistosta löy-
tyy myös teemakarttoja,
joissa esitellään virkistys- ja
viherverkosto 2050, jouk-
koliikenteen runkoverkko
2050, tie-, katu- ja baana-
verkko 2050, merellinen
Helsinki, yhdyskuntatekni-
nen huolto, kaupunkiluon-
to, kulttuuriympäristöt ja
kantakaupunki.

Pirjo Pihlajamaa

Yleiskaavasta
muistuttaminen
on alkanut
Helsinkiin tekeillä olevasta yleiskaavasta on valmistunut ehdotus, ja
se on asetettu nähtäville ja kommentoitavaksi. Ehdotus kuvaa, miten
kasvavaa Helsinkiä voi rakentaa seuraavina vuosikymmeninä.

Kirjalliset muistutukset
osoitetaan kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle joko

meilaamalla osoitteeseen
helsinki.kirjaamo@helsinki.
fi tai toimittamalla kirjeen

Helsingin kaupungin kirjaa-
moon, joka löytyy osoitteesta

Pohjoisesplanadi 11–13.
Sähköpostissa voi aihekentän

alkuun kirjoittaa jatkokäsit-
telyä helpottavan koodin
Ksv/HEL 2015-012598.

Magentan pellet esiin-
tyivät viime viikon lauan-
taina Jakomäen joulumaa
-tapahtumassa nuorisota-
lolla. Jakomäessä joulun
odottaminen aloitettiin jo
varhain ensimmäisen
adventin aattona.

Pellet houkuttelivat pai-
kalle nuorisotaloon run-
saasti lapsia. Nuorisotalolla
oli tarjolla myös joulupuu-
roa ja vierailipa joulupukki-
kin paikalla jakamassa kon-
vehteja.

Talolla esiintyi nukketeat-
teri Sampo ja siellä järjes-
tettiin Break the Fight -ryh-
män breikkaustyöpaja kou-
lukiusaamista vastaan.

Jakomäen kirkolla puo-
lestaan leivottiin pipareita.
Leivonnaisten paistuessa
uunissa oli hyvä hetki käy-
dä viereisen salin puolella

laulamassa muutama jou-
lulaulu.

Perhepaikka Punahilkas-
sa askarreltiin joulukortteja
ja Koillis -seuran asukasti-
la Aamunkoissa järjestettiin

myyjäiset. Tarjolla oli myös
makkaraa, kahvia ja pullaa
pientä maksua vastaan.

Pinja Ylhävuori

Joulumaa aloitti
jakomäkeläisten
joulun odotuksen
–Mitäs tällaisella lautasella voisi tehdä?, pohtii Sirkus Magentan
pelle. Lapset hihkuvat kuorossa, että sen voisi laittaa tikun nokkaan
ja toden totta lautanen pyörii komeasti tikun päässä.

Viisi kuukautta vanha Vieno Muinonen pääsi pukin syliin.

Hilma Laukkanen, 3, leipoi
pipareita kirkon pajassa.

TARMO YLHÄVUORI

Ihan pieniä ilahdutti joulupukin syliin
pääsy, jouluisten asetelmien ja timantti-
puun ihastelu ja itsensä kuvauttaminen
tonttuna.
Vähän isommat ripustivat joulukuusiin

koristeita, askartelivat paperisydämen
sekä testasivat taitorataa ja muita pelejä.
Riisipuuro maistui pienille ja aikuisille

löytyi kahvia.
Yksi aikuisten iso ihmettelyn aihe oli-

vat lumilyhdyt, joitamuuten lumettomalle
leikkipuiston pihalle oli rakennettu kynt-
tilöiden suojaksi. Joulu on ihmeellistä
aikaa.

TL

Suutarilan tonttupolulla riitti puuhaa
Suutarilan Tonttupolku viihdytti jälleen kaikenikäisiä kävijöitä.

TEIJA LOPONEN

Lumilyhdyt herättivät hämmästystä
etenkin aikuisissa.

Nuorisolautakunta teki
torstaina päätöksen aloit-
taa Tapanilan alueen nuori-
sotyön kilpailutus. Kilpailu-
tuksessa haetaan toimijaa,
joka voi järjestää alueellisen
nuorisotyön rinnalla mata-
lan kynnyksen liikuntatoi-
mintaa.

Tapanilan nuorisotalo
on jo vuosia pyörinyt vas-
taavalla mallilla Tapanilan
Erän vetämänä ja yhteistyö
on toiminut hyvin. Nuori-
soasiainkeskus on kuiten-
kin tilanteessa, jossa sen on
pakko irtisanoa ilman kil-
pailutusta tehtyjä kump-
panuussopimuksia ympäri
Helsingin, kilpailuttaa toi-
minta tai järjestää sitä itse.
Syynä on hankintalaki, joka
määrää kunnan kilpailutta-

maan palveluntarjoajat.
Tapanilan nuorisotyön

verottomaksi kattohinnak-
si lautakunta asetti 131 600
euroa per vuosi. Sopimus
tehdään kaudelle 1.7.2016–
30.6.2017. Hankintame-
nettelyyn sisällytetään lisäk-
si kahden vuoden optiokau-
si.

Nuorisotalon vuokrasta
ja siihen sisätyvistä kuluista
vastaa nuorisoasiainkeskus.
Kiinteistö on vuokrattu Ta-
panilan Urheilutalosäätiöltä
toistaiseksi voimassa oleval-
la sopimuksella. Kooltaan
566 neliömetriä olevan ti-
lan vuosivuokra on 66 000
euroa.

Tulevan toimijan pitää
järjestää ja kehittää liikun-
tatoimintaa niin, että nuori-

so voi kokeilla eri liikunta-
lajeja ja harrastaa liikuntaa
ilmaiseksi tai edullisesti si-
toutumatta seura- tai järjes-
tötoimintaan.

Helsinkiläisnuoret ovat it-
se toivoneet lisää matalan
kynnyksen liikuntatoimin-
taa heille tehdyissä kyse-
lyissä. Kouluterveyskyselyn
2013 mukaan joka kymme-
nes nuori harrastaa erittäin
vähän liikuntaa.

Tapanilassa tarjonta on
ollut jo nyt nuorten toivei-
den mukaista, sillä nuorilla
on mahdollisuus lajikokei-
luihin. Erän nuorisotalo te-
kee tiivistä yhteistyötä sa-
massa kiinteistössä toimi-
van Tapanilan Urheilukes-
kuksen kanssa.

Pirjo Pihlajamaa

Nuorisotalon
kilpailutus alkaa

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

MONITEHOLINSSIT

Nyt meiltä!
alk. 279€/pari
(Hinta sisältää laadukkaan pinnoitteen: kova-,
heijastamaton- ja likaahylkivä pinta)

Ei paha - Ne on suomalaiselle tehty!

Jätä veron-palautuksetSuomeen!
KOTIMAISET

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

TERVETULOA SIIS TÄYDEN PALVELUN RENGASTALOON
TIKKURIKUJA 1, 00750 HELSINKI!

020 71 81 611 www.gtrengas.fi Arkisin 8-18 Lauantaisin 9-14

Tutut miehet vuosien takaa Ari, Miika ja Joni
toivottavat sinut lämpimästi

tervetulleeksi!
Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki

SOITA 020 71 81 611

Koko Edullinen uusi
175 65 14
195 65 15
205 55 16
225 45 17
225 40 18

405€
475€
610€
840€
988€

367€
435€
529€
717€

401€
477€
599€
835€

280€
328€
345€
400€

405€
479€
620€
933€
1090€

HKPL8
405€

Loput kesärankaat ULOSHEITTOHINTAAN.

Alla esimerkkejä TUOTTEISTAMME nastarengas 4kpl asennettuna:

GT-Rengas

Aluvanteet
alkaen kpl

15”65€ ● 16”75€
17”85€

RENGASSARJAN OSTAJALLE RENGASHOTELLI 45€

ONNITTELUT

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

Onnea Vertille!
Toivoo Vaari

UUSI ASEMAAVATTU!
A-KATSASTUS TIKKURILA
Henkilö- tai pakettiauton
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS

A-Katsastus Tikkurila | Aamuruskontie 10-12, Helsinki | ma-pe 8-17

www.a-katsastus.fi | Asiakaspalvelu 075 323 2222
Puhelun hinnat (sis. alv 24%): kiinteä/matkapuhelinverkko pvm/mpm+8,35 snt/puhelu+7,02 snt/min

25€
*

*Katsastuksen hinta sisältää Trafin viranomaismaksun 2,70 € (sis. alv 24 %).

TERVETULOA!

Ti
kk

u
ri
ti
e

Kehä III

Aamuruskontie

UUSI!

+ mahd. mittaukset
, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
%%%,#'5-"2$"2-')/0!)220+,3*4054"
Seurakunta facebookissa:
%%%,&0('.11!,(14*4054"2-')/0!)2+0

Niin kuin pimeään, voi myös
valoihin turtua ihmisen silmä.
Jumala, anna sitä valoa, joka

herättää toivon ja lähimmäisen-
rakkauden minussa. tässä

maailmassa.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
JUMALANPALVELUKSET
Messu Jakomäen kirkossa klo 12.
Kahvit.
Sanajumalanpalvelus Malmin kirkossa
klo 10. Malmin mieslaulajat, joht. Kirsi
Tunkkari. Kahvit. Seppeleen lasku klo
9.30 Veteraanikivellä kirkon pihalla.
Musiikkimessu Pihlajamäen kirkossa
klo 16.
Messu Puistolan kirkossa klo 10.
Lipunnosto klo 9 Puistolan torilla, kah-
vitarjoilu kirkolla.
Sibeliuksen 150-vuotisjuhlamessu
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12.
Messu Viikin kirkossa klo 10.

MUSIIKKIA
Rakkaimmat joululaulut Malmin kir-
kossa 3.12. klo 19. Koilliskuoro, johtaa
Heikki Poutanen, Mirva Echevarvia,
laulu. Yhteislaulua.
Joulu Ainolassa -konsertti Puistolan
kirkossa su 6.12. klo 16. Sibeliuksen
joulumusiikkia. Solja Lapilainen ja Sirpa
Lahtivirta, laulu, Pyrhönen Ensemble,
Sigita Hirvi piano. Puistolan kirkkokuoro.
Malmin mieslaulajien joulukonsertti
Malmin kirkossa 8.12. klo 19.
Joulukonsertti Viikin kirkossa ti 8.12.
klo 19. Norssikuoro ja orkesteri. Joht.
Kaija Viitasalo.
Joulukonsertti Malmin kirkossa 9.12.
klo 18. Matti Lehtinen ja Raita Karpo,
laulu, Heikki Poutanen, urut. Järj. Lions
Club Helsinki-Pohjoinen. Ohjelma 15 e.

DIAKONIAN
taloudelliseen avustamiseen liittyvä
vuoden 2015 viimeinen ajanvaraus-
vastaanotto on keskiviikkona 9.12. klo
10–11. Ajanvaraus jatkuu tammikuus-
sa 2016 normaalisti.
Lahjoitusleipää jaetaan Malmin kir-
kolla pe klo 9, Jakomäen kirkolla ke
klo 12, Pihlajamäen kirkolla ti klo 9 ja
Tapulin seurakuntakodilla ma klo 11.
Lahjoitusleipää ei jaeta 24.12.2015–
6.1.2016 välisenä aikana.

TAPAHTUMIA
Myyjäiset Pihlajamäen kirkolla la 5.12.
klo 11–14. Leivonnaisia, käsitöitä, grilli-
makkaraa, riisipuurokahvila.
Glögiä ja joululauluja Siltamäen ostarilla
ti 8.12. klo 15-17.
Joululaulu- ja glögi-ilta Viikinmäessä ke
9.12. klo 18 Harjannetie 44, kerhohuone.
Eläinten jouluhartaus Viikissä Latokarta-
non torilla ke 9.12. klo 18.

JOULUASKARTELUA
PERHEILLE
Siltamäen seurakuntakodilla ti 8.12.
klo 18. Ilm. Kati Karppinen p. 050
380 3728.
Pihlajiston seurakuntakodilla to
10.12. klo 17. Ilm. Riitta Koivisto,
p. 09 2340 4545.
Tapulin seurakuntakodilla to 10.12.
klo 17.30.
Tapanilan kirkolla 15.12. klo 17.
Ilm. Aapo Koskela 050 436 0720.

Lasten kauneimmat joululaulut
Siltamäen seurakuntakodilla ke 9.12. klo
18 Lapsikuoro ja minilaulajat, joht. Outi
Aro-Heinilä. Yhteislaulua.

VANHEMMAN VÄEN JOULU-
JUHLIA
Pukinmäenseurakuntakodilla to 3.12. klo 13.
Pihlajamäen jaTapanilan kirkoilla ke9.12. klo 12.
Jouluista ohjelmaa ja tarjoilua.

Onnittelut
Paljon onnea 4-vuotiaalle
Millalle! T. äiti, isi ja veljet

Muista asiakkaitasi
joulutervehdyksellä lehdessä!
Toivota hyvää joulua ja uutta vuotta
asiakkaillesi. Halutessasi voit liittää
tervehdykseen viime hetken joululah-
javinkin. Joulutervehdyssivut julkaistaan
Koillis-Helsingin Lähitiedossa 19.12.
ilmestyvässä numerossa.

Ota yhteyttä Jussi Haapasaareen:
050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi

tai Heimo Laaksoseen: 0400 731 055,
hemppa.laaksonen@kolumbus.fi
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TUPLAA VERONPALAUTUKSESI

KAIKKI
MALMINKORUPAJAN
VALMISTAMATJAMAAHANTUOMAT
KULTA- JATIMANTTI-

KORUT-50%

Markkinatie 6, 00700 Helsinki, p. 09 3512 800, Avoinna ark 9-19 la 9-18
$$$%"*'&)(#(%!

Ei koske Lumoava- ja Kalevala Koruja.
Voimassa 3.-6.12.

HUIPPUTARJOUKSIA MYÖS
MUISTA TUOTERYHMISTÄ
KOHINOOR -30%
PALETTI JEWELRY -30%
BEAT OF LOVE -20%
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Kauneuteen ja hyvään oloon!

SOTHYS

TUOTETARJO
UKSIA!

LAHJAKORTTIMME
on toivottu JOULULAHJA

Malminraitti 4-6, 00700 Hki
09 345 2066

Eskolantie 5B, 00720 Hki
09 347 2690

www.mervilindroos.fi

Jokainen meistä on ansainnut pienen irtaantumisen arkirutiineista

– ihanan hemmotteluhetken Kauneushoitolassamme

- Rakkaalle, naiselle, miehelle, äidille, isälle,
mummille, ukille, kummilapselle…

Tervetuloa!
Kauneudenhoitoa Pohjois-Helsingissä vuodesta 1987

JALKA-, KÄSIHOITO • ERIKOISKASVOHOIDOT • SILMÄNYMPÄRYSHOITO • KESTOVÄRJÄYS • RIPSIENPIDENNYS • KORVIENREI’ITYS • EHOSTUS

UUSI KOSTEUTTAVA IHONHOITOLINJA

OSTAESSASI LAHJAKORTIN 14.12. MENNESSÄ (tuo tämä mainos mukanasi)
SAA LAHJAKORTIN SAAJA LISÄLAHJAN HOIDON YHTEYDESSÄ

Seuralla on tarjota kaksi
nais- ja kaksi miesohjaajaa
henkilökohtaiseen opastuk-
seen.

Personal training -pakette-
ja räätälöidään jokaisen toi-
veiden ja tavoitteiden mu-
kaisesti. Pakettiin kuuluu
aina alkukartoitus, henki-
lökohtainen treenisuunni-
telma, ravintoneuvonta tar-
vittaessa, sekä etävalmen-
nus sähköpostitse tai puhe-
limitse.

– Ihmisillä on kovin eri-
laisia syitä haluta personal
training –ohjausta. Jollain
on tavoitteena vaikkapa
naisten kymppi tai puolima-
raton, toisella taas kunnon
kohottaminen, jotta jaksaisi
paremmin. Fitness-kuntoon
–pääsy on etenkin nuorten
naisten toiveena, Janette tie-
tää.

PuiU on etsinyt joukkoon-
sa eri alojen ammattilaisia,
jotta ohjausta voidaan an-
taa myös erikoisaloilla, ku-
ten juoksussa, triathlonissa
ja uinnissa.

– Alkuun aina kartoite-
taan, mitä halutaan ja mil-
laisella aikataululla. Taval-
lisesti kuntosaliharjoittelun
aloittamisessa tavataan oh-
jelman teon ja harjoitusten
läpikäynnin jälkeen vähin-
tään kerran, jotta tiedetään
että harjoittelu on mennyt
oikeaan suuntaan. Myös
tässä vaiheessa on mahdol-
lista muokata liikkeitä sopi-
vimmiksi. Kokeneempi sali-
konkari saattaa taas haluta
vain uudenlaista ärsykettä
treenilleen uuden ohjelman
kautta ja tällöin pelkkä oh-
jelman laatiminen voi olla
paikallaan jos kuntosalilla
käyminen sekä liikkeet ovat
tuttuja.

Janette muistuttaa, et-
tä pelkällä liikunnan lisää-
misellä ei esimerkiksi pai-
non pudottaminen onnistu,
ruokavaliolla on siinä todel-
la keskeinen rooli. Siinäkin
personal trainer auttaa mo-
tivoinnissa ja syömistottu-
musten muuttamisessa.

– Personal training sopii
yhtä hyvin nuorille kuin elä-
keläisille, sillä jokaiselle rää-
tälöidään oma ohjelma.

PuiU:lla on yhden ja kol-
men kerran pt-paketteja,
joita voi ostaa vaikkapa lah-
jaksi, tai sitten koota halu-
amansa yhdistelmän.

Teija Loponen

PuiU toteutti toiveen ohjauksesta
–Meiltä on toivottu kovasti personal training –ohjausta ja olemme sitä
jonkin verran tässä vuosien varrella antaneetkin. Syksyllä päätimme ottaa
sen ihan virallisesti ohjelmaamme, kertoo Puistolan Urheilijoiden kunto- ja
terveysliikunnasta vastaava Janette Oksman.

Malminkaari 15, 00700 Helsinki
044 514 9891

www.kauneushoidot.com

Lahjakortıt jouluksi!
Tuotetarjouksia
Tervetuloa käymään!

www.kolmenkonstin.suntuubi.com
Ajat ajanvarauksella

45€

28€

Perusjalkahoito (75 min)

Hieronta- jahoitopalvelut
Vilppulantie 26,00700Hki
0443033389 /Tarja

Kevennäaskeltasi:Kevennäaskeltasi:

Niskahartia- ja
päähieronta (45 min)

Kohennakehoasi:Kohennakehoasi:

ihania vinkkejä,ihania vinkkejä,
lahjaideoita...lahjaideoita...

MuistamyösKKK:nMuistamyösKKK:n

Kauppakeskus Malmin Nova 3. krs
050 542 8714

• Kasvohoidot:
Ultra- ja mikrovirta
Timanttihionta
Kasvolymfa
Lifting-hoidot

• Käsi-/jalkahoidot

• Sokerointi- ja vahakäsittelyt
• Ripsi- ja kulmavärjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen päänhieronta
• Meikkaukset
• Lahjakortteja

ANNA HEMMOTTELU LAHJAKORTTI!
• virkistävä kasvohoito jalkakylvyllä 65€
• Iloiset varpaat jalkahoito 59€
• Intialainen päänhieronta
käsinaamiolla 35€

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki

saloncaramel.fi

(norm. 90 €)alk. 80 €
Voimassa 31.12.2015 saakka

Monisävyvärjäys
ja leikkaus, sis. föönauksen

Janette Oksman on yksi PuiUn neljästä personal traineristä.
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Brunssi Suomelle su 6.12. klo 12-15
Tapanilan Urheilukeskuksessa

(09) 3507 0728 • Erätie 3, 00730 Helsinki

● hedelmälohkoja
● kahvi/tee
Hinta 15 €/ hlö
(6-14-v.) 10 €/ hlö
(1-5 v.) 1 €/ ikävuosi

mosacafe.fi

● vihersalaatti
● perunasalaatti
● caesar-salaatti
● graavilohta
● leipävalikoima
● kinkku- ja kasvispiiras
● makkaralajitelma
● lihapullia
● persiljaperunat
● mansikkatäytekakku

Jälkkärikeilaus klo 14-18
22 €/ ratatunti (sis. kengät
enintään 4 heittäjää/ rata)
Varaa rata (09) 3507 077

MALMINTORINMALMINTORIN
KIRPPISKIRPPIS

VARAA PAIKKASI
P. 0400 689263

su 6.12. klo 8–14

P-hallissa, Malmin Kauppatie 18
www.malmintorinkirppis.fi

ITSENÄISYYSPÄIVÄN
LIPUNNOSTOTILAISUUS 6.12.2015

klo 9.00 VPK:n palokuntatalolla, Eskolankuja 4

Lippupuhe Pukinmäki-Seuran varapuheenjohtaja
Lasse Rekola

Laulua OopperalaulajaHenry Kinnula

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järj. Pukinmäki-Seura ry ja
Pukinmäen VPK

Riitta Uosukainen x 1

-50%
LINSSIT

OSTAESSASI KEHYKSET

NYT JOPA 24 KK KULUTON
JA KOROTON MAKSUAIKA.
Varaa aika näöntarkastukseen
optikolle tai silmälääkärille.

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros,

Puh. 044 237 7371 tai 044 731 7000
ark. 10–18, la 10–14

Puolet kyselyyn vastanneista käy kampaajalla vähintään
joka toinen kuukausi. Sopivan kampaajan valitaan vaikuttavat
eniten hinta ja sijainti. Kaksi kolmesta toivoo kampaajaltaan
hiustenhoitovinkkejä, lisäksi yli puolet kaipaamyös opastusta
hiusten laittamiseen ja kampauksiin.
Yli puolet I loveme -kyselyyn vastanneista pitää hiustenlait-

toa välttämättömänä pahana. Tätä mieltä oli 57 % vastaajista.
Lisäksi 9% vastaajista antaa hiusten olla luonnontilassa, eli ei
laita hiuksiaan päivittäin ollenkaan.
Hiusten laitto sujuu suomalaisilta verrattain nopeasti. 75 %

vastaajista käyttää hiusten laittoon päivittäin enintään 15 mi-
nuuttia. Kyselyn vastaajat käyttävät hiusten laittoon tuotteina
pääasiassa hiuskiinnettä ja muotovaahtoa. Hiuspuuteri ja
pohjustussuihke puolestaan ovat tuotteita, joita molempia yli
kolmannes haluaisi käyttää, jos osaisi.
Tietoa hiustrendeistä haetaan eniten lehdistä, kampaa-

mosta ja netistä. Hiustenhoitotuotteet ostetaan pääasiassa
kampaamosta (65%) tai vähittäistavaramyymälästä (63%).

Teija Loponen

Helsingin
Vasemmiston

Itsenäisyyspäivän juhla
su 6.12. klo 12.00

Malmin työväentalossa
Takaniitynkuja 9

Avauspuhe: HelsinginVasem-
mistoliiton pj Hanna Mithiku
ja juhlapuhe kansanedustaja

Hanna Sarkkinen.
Musiikki-, runo- ja tanssi-

esityksiä.
Järj. Malminseudun työväenyhdistys, Malmin
työväentalo ja HelsinginVasemmistoliitto.

Hanna Sarkkinen

Hanna Mithiku

Kampaaja on luottohenkilö
Syksyisten I love me –messujen kyselyn mukaan
kuluttajat ovat uskollisia kampaajalleen,
sillä lähes 70 % vastaajista käy aina samalla
kampaajalla.

MESSUKESKUS

Pikakampausten teko on kiireisten naisten mieleen.

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

Tervetuloa Jouluglögille
lauantaina 5.12. klo 11-13!
Lahjakortit pukinkonttiin!
Pihlajamäen ostoskeskus
Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
040 727 0435
www.aurinkola.fi
facebook.com/aurinkola.fi

Kansanedustaja Tuula Haatainen tavattavissa
ke 2.12. klo 18 Pukinmäen kartanossa
(Rälssintie 15, Helsinki).
Tervetuloa keskustelemaan ja kyselemään
valtakunnan tai Helsingin politiikasta ja
tulevaisuudesta. Keskustelutilaisuus on kaikille avoin.

Sen jälkeen pidetään Pukinmäen sos.dem.
yhdistyksen syyskokous,
jonne jäsenet tervetulleita.
Pukinmäen sos.dem.yhdistys.

Kristillisdemokraattien Helsingin piiri valitsi syyskokouk-
sessaan piirin puheenjohtajana jatkamaan kasvatustieteiden
maisterin, luokanopettaja Tuulikki Teporan Pihlajamäestä.
Helsingin Kristillisdemokraatit ovat olleet huolissaan Malmin

lentokentän tulevaisuudesta jo pitkään. Tuulikki Tepora kertoo,
että Helsingin KD suhtautuu kriittisesti Malmin lentoaseman
suunniteltuun alasajoon.
–Malmin lentokenttä on toiseksi vilkkain lentoasemaHelsinki-

Vantaan jälkeen. Lähes puolet yleisilmailun operaatioista ja kol-
mannes lentokoulutuksesta tapahtuu Malmilla. Lentoasema on
arvokas lintu- ja luontoalue, sekä näyttö nuoren Suomen yritte-
liäisyydestä ja tulevaisuudentoivosta, Tuulikki Tepora korostaa
ja kertoo Helsingin Kristillisdemokraattien kannattavan Malmin
lentoaseman kehittämistä ja hyödyntämistä lentokoulutuksen
toteuttajana, vartiolentolaivueen ja meripelastuksen helikopte-
ritukikohtana sekä kaupunkilaisten ja matkailijoiden historialli-
sesti arvokkaana turistikohteena. TL

Tepora jatkaa kristillisten johdossa

Meiltä saat myös
lahjakortit!

MALMI NAILS
Uudet kynnet
akryyli

Geelilakkaus

Uudet ripset

puh 044 369 8888
Avoinna ma–pe 10–19, la 10–16 tai sopimuksen mukaan.

Kauppakeskus Malmin Nova 3krs.

35€ 200€
25€
55€

Kestopigmentti
kulmakarvoihin
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Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten Divari: la 19.12. klo 18.30
Erä Akatemia – Blue Fox (liput 7/4 €)

Naisten liigaa: ke 16.12. klo 18.30
Erä III – M-Team (liput 8/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa: ke 2.12. klo 18.30
Erä – TPS (liput 14/9 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

–Meillä on mahtavia lapsia ja nuoria, todellisia tulevai-
suuden toivoja. Tätä ryhmää on valmennettu kokonaisuu-
tena panostaen jokaiseen yksilöön, unohtamatta pitää
hauskaa yhdessä. Junnucupin voittaminen oli hienoa,
mutta omasta näkökulmastani parasta on nähdä liikunnan
riemua ja sitä kehitystä, jota jokaisessa junnussa näkyy
vuosien aikana, sanoo junnuista vastaava valmentaja Tuo-
mas Vaskivalmi.
Brasilian jujutsu on suosiotaan kasvattava kamppailu-

laji, joka keskittyy erityisesti mattopainiin. Lapsille ja nuo-
rille on omat säännöt, joiden avulla harjoittelusta tehdään
turvallista ja ikäkauteen sopivaa. Usein harjoittelu alkaa-
kin pelien ja leikkien kautta, varsinainen kamppailu tulee
osaksi harjoittelua pikkuhiljaa.

Kilpailutoiminta on osa Barreto Helsingin toimintaa,
suurin osa harjoittelijoista treenaa vain omaksi ilokseen.
–Meillä on treeneissä kaiken ikäisiä ja kokoisia. Nuorim-

mat treenaajat ovat alle 6-vuotiaita, nuorille 12–15-vuo-
tiaille on omat ryhmänsä. Aikuisten mukaan pääsee, fy-
siikka ja taidot ovat riittävät. Monelle BJJ on liikunnan rie-
mua, hyvää kuntoilua sekä yhteisöllisyyttä. Toiset halua-
vat kilpailla, joten siihenkin on meillä panostettu, kertoo
Tuomas.

TL

Malmilla Suomen parhaat
brasilian jiujitsun junnut
Malmilla toimiva kamppailu-urheiluseura Barreto
Helsinki voitti brasilian jujutsun (BJJ) junnucupin
ylivoimaisesti. Junnucupissa kisattiin tänä vuonna
6 osakilpailua, joista Barreton junnut voittivat
viisi.

Lapset juhlivat seurakilpailun 1. sijaa juomalla
Muumi-shampanjaa pokaalista.

BARRETO HELSINKI RY

Perjantai-ilta käynnistyi
Vantaan Energia Areenalla
tuskaisesti. Vierailija SalBa
puolusti mallikkaasti ja lät-
ki sivuhommana pallon
kolmesti kotijoukkueen
maaliin, Erän nollaa vas-
taan. Toisessa erässä
komento muuttui, eräläis-
ten tehtaillessa neljä maa-
lia, salolaisetkin onnistui-

vat kerran, ja niin päätös-
e r ä ä n l ä h d e t t i i n
tasaluvuissa 4–4. Erän
vauhti ja ote jatkui ja piti,
kolme maalia takasivat
ansaitun 7–4 voiton. Otte-
lun mies oli Erän kokenut
ratsu Tom Strömsten. Hän
teki ja syötti kaksi maalia ja
taisteli kuin leijona!

Sunnuntaina oli edelli-

seen nähden käänteinen pe-
li. Erä oli kuski vieden ava-
userän M-Teamiä vastaan
3–0. Nyt oli Tuomas Iisko-
la liekeissä, saldona kaksi
rysää. Toinenkin erä päät-
tyi mosalaisille 2–1. Pää-
töserä oli sopeutumista 5–1
johtoon. Näin isäntäjouk-
kue vei erän 3–2 maalein,
mutta lopputuloksena oli

Erän puhdas 7–4 voitto.

Erä on nyt sarjataulukossa
15 pisteellään viidentenä.
Seuraavaksi se kohtaa
tänään keskiviikkona kello
18.30 Energia Areenalla
sarjassa kuudentena olevan
TPS:n.

Heimo Laaksonen

Erälle tuplavoitto!
Kolmen ottelun jälkeinen tappion kalkin maku muuttui Tapanilan Erän
salibandysotureilla makeaksi kahden ottelun voittohymyksi. Erä kaatoi
kotonaan SalBa:n 7–4,sunnuntaina samoin luvuin M-Teamin.

SALIBANDYLIIGA

Erän valkopaita Perttu Puska tuuletti maila pystyssä maaliaan M-Teamiä vastaan. Puska teki ottelussa kaksi
täysosumaa.

Salibandyliiga miehet

Tapanilan ala-asteen
ja Hiidenkiven peruskou-
lun opettajat järjestivät
Tapanila-Seuran aloitteesta
piirustuskilpailun, jonka
aiheena oli Tapanilan jou-
lu.

Koululaiset tulkitsivat ai-
hetta laveasti ja luovasti.
Valintaraadilla olikin kink-
kinen tehtävä, kun valta-
vasta määrästä loistavia
töitä piti valita kymmenen
korttipakkaan painettavak-
si sopivaa.

–Koulu on keskeinen toi-
mija alueella. Siellä opiske-
lee suurin osa alueen nuo-
rista asukkaista, joiden
osallisuus saa näkyä, kuten
uudessa, vuoden 2016 ope-
tussuunnitelmassa on kir-
jattu. Teemme mielelläm-
me yhteistyötä lähialueen
yhteisöjen kanssa, toteaa
valintaraatiin osallistunut

opettaja Laura Kahlos Hii-
denkiven peruskoulusta.

Valintaan vaikutti aiheen
käsittelyn ja toteutuksen li-
säksi painattamisen aset-
tamat vaatimukset, kuten
työn koko, värit ja kuvan
sommittelu.

Seuraavien oppilaiden
työt valittiin Tapanila-Seu-
ran joulukorttipakan kor-
teiksi:

Anniina Räsänen (1B),
Ronja Blomberg (2B), Ma-
tias Hammar (2B), Kim-
berly Lämsä (4B), Taika
Tiainen (6A), Elsa Kaivos
(6C), Ella Särkijärvi (8B),
Siiri Hyvärinen (8C), An-
na Palm (8D) ja Saga Mä-
kinen (8D).

Valintaraatiin kuuluivat
Laura Kahloksen lisäksi
Touko Korhonen ja Aulik-
ki Asp Tapanila-Seurasta.

Joulukorttikilpailun voit-

tajat julkistettiin ja palkit-
tiin Tapanila-Seuran perin-
teisissä Kaamosiltamissa
lauantaina 14.11. Paikalle
oli päässyt vain osa kortti-
kilpailun voittajista, mutta
heidät palkittiin sitäkin rai-
kuvammin taputuksin tä-
pötäydessä VPK-talossa.

Kymmenen kortin pak-
kaa voi ostaa lähiaikoi-
na Tapanilan kirjastos-
ta, Mosa Interiorsista, Pi-
hapuodista, Galleria Vii-
leä Punaisesta, Liike 51:sta,
Kampaamo Huvilasta ja
Rean puutarhajuhlasta.

AA

Tapanilan korttikisa

Tapanila-Seuran korttipakkaan valittiin kymmenen
koululaisten piirtämää joulukorttia.

AULIKKI ASP



Koillis-Helsingin Lähitieto 2.12.2015 15

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.

Tapanilan kirjastossa oli tunnel-
maa 23.11., kun Helsingin Sano-
mienkulttuuritoimittaja Suvi Ahola
esitteli tämän vuoden kaunokirjalli-
suuden Finlandia-ehdokkaat.

Mosalaiset ovat romaanitaiteen
ystäviä. Siitä todisti täysi sali kiin-
nostuneita kuulijoita. Onneksi taka-
huoneista löytyi lisää tuoleja.

Suvi Aholalle nyt tarjolla oleva
kuuden kirjan lista oli yllättävä. Siel-
tä puuttuu monta hänen suosikki-
aan. Saimme mainiot esittelyt ja ar-
viot ehdokaskirjoista.

Mikäli ymmärsin, Suvi Ahola aset-
taisi ykköseksi Laura Lindstedtin
teoksen Oneiron. Minulla on tuo

kirja yöpöydälläni. Se ei ole todel-
lakaan mikään helppo lukuromaa-
ni. Kehottaisin aloittamaan lopusta,
jossa on sisällys- ja lähdeluettelot.

Paikalla oli myös Mosan toinen
näkyvä kirjallisuustoimittaja Seppo
Puttonen, joka on nostanut puheen-
aiheeksi Panu Rajalan I. K. Inhan
elämästä kertovan romaanin lukui-
sat lainaukset, joita ei ole ilmoitettu
Inhan kirjoista kopioiduiksi.

Jo 26.11. Hector eli Heikki Har-
ma käyttää diktaattorin valtuuksi-
aan ja kertoo, mikä kirja saa vuoden
2015 Finlandia-palkinnon.

Timo Uotila

Suvi Ahola ja Finlandia-kirjat kiinnostivat

Pukinmäki-seuran syysko-
kouksen yhteydessä pidetyssä
yleisötilaisuudessa oli yhtenä
keskustelujen keskipisteenä
aseman seutu. Projektipäällik-
kö Pia Tynys Helsingin seudun
ympäristöpalveluista kertoi
uudesta hankkeesta nimeltä
Elinvoimaa asemanseuduille
(ELIAS).

Pukinmäki on valittu yhdeksi
pilottikohteeksi. Kaikkiaan
pilotteja on pääkaupunkiseu-
dulla yli kymmenen; aseman-
seutuja on noin 80. Tavoitteena
on hankkeen myötä vahvistaa
asemanseutujen elinvoimaa ja
vetovoimaisuutta sekä samalla
vähentää hiilipäästöjen mää-
rää. Yksittäinen Pukinmäen
asema on siten osa huomatta-
van suurta kokonaisuutta.

Hankkeeseen liittyy maan-
käytön suunnittelua ja kaavoi-
tusta, yhdyskuntarakenteen
täydentämistä sekä matkaket-
jujen parantamista. Alustaja lu-
etteli monia tavoitteita: muun
muassa kävely- ja pyöräteiden
turvallisuuden lisääminen ja

sitä kautta julkisen liikenteen
hyödyntämisen helpottaminen,
asema-alueen toimivuuden ja
myös siisteyden lisääminen se-
kä melun vähentäminen.

Autoilijat tarvitsevat paikko-
ja liityntäpysäköintiin. Nyt Pu-
kinmäessä on 78 tällaista paik-
kaa ja pyöräilijöille tarkoitettu-
ja parkkipaikkoja on 94. Tarve
on arvioitu suuremmaksi.

Pia Tynys kertoi mielenkiintoi-
sia numerotietoja, joita suun-
nittelijat ovat tässä alkuvai-
heessa tarkastelleet. Jos piirre-
tään vapaalla kädellä ympyrä,
jonka säde on noin 600 m ja
keskipiste on Pukinmäen ase-
ma, mahtuu sen sisään yli 4000
asukasta. Kilometrin säteellä
asukkaita onkin jo lähes 9000
ja kahden kilometrin etäisyy-
dellä yli 32 000.

Kokonaisuudessaan tällais-
ten pallukoiden täplittämät
radanvarret näyttävät sangen
mielenkiintoisilta. Asema-alu-
eiden toimivuuden vahvistami-
nen sekä julkisen liikenteen ke-
hittäminen kannattavat, niin

paljon on niiden lähituntumas-
sa asukkaita. Hankkeen varsi-
naiset tavoitteet eivät ole ihan
ensi vuodessa, vaan vähän
kauempana, vuosikymmenien
päässä.

Alustusta seurasi vilkas kes-
kustelu. Monia ehdotuksia,
ideoita ja huomioita nostettiin
esiin. Keskustelupuheenvuo-
roissa suunnitteluun liitettiin
myös ajankohtainen yleiskaa-
va. Pukinmäki-seuran toivot-
tiin järjestävän siitä keskuste-
lutilaisuuden. Se annettiin eväs-
tyksenä ensi vuoden johtokun-
nalle.

Itse syyskokouksessa mui-
den ehdokkaiden puuttuessa
oli Kauko Koskisen vielä vuo-
deksi suostuttava seuran pu-
heenjohtajaksi. Johtokuntaan
valittiin uudelleen Ritva Boro-
davkin, Juha Kaasinen, Ritva
Levänen, Lasse Rekola, Kau-
ko Salmi, Tero Tuomisto ja Sei-
ja Voutilainen sekä uutena Sep-
po Hölttä.

Tero Tuomisto
kirjoittaja on

Pukinmäki-seuran sihteeri

Elinvoimaa asemanseuduille

Onko sinulla jäänyt komeron
perälle vanhoja, hyväkuntoisia ja
puhtaita talvivaatteita ja kenkiä,
sisävaatteita sekä asusteita, kuten
huiveja, kaulaliinoja ja sormikkaita.

Järjestämme Syystien monipuo-
lisen palvelukeskuksen asukkail-
le Hyvänmielen torin, josta asuk-
kaat voivat hakea sopivia vaatteita

omaan käyttöönsä.
Vaatteita ja asusteita otetaan vas-

taan keskiviikkona 9.12.klo 8.30-
15.30 infossa, Takaniitynkuja 3.

Kiitos avustasi ja Hyvää Joulu-
mieltä toivottaa

Syystien monipuolisen pal-
velukeskuksen väki

Hyvän mielen tori

Siltamäkeen Nuorisoseuran
kerhotilaan perustettiin pop up
-ravintola jo toistamiseen
ravintolapäivänä 21. marras-
kuuta.

Teemana oli supisuomalainen
menu – onhan tämä jo muual-
le maailmallekin levinnyt idea
alun perin Suomessa syntynyt.
Tarjolla oli kaalikeittoa, kasvis-
keittoa, ruismustikkapuuroa,
kahvia, pullaa.

Valitettavasti lauantaipäi-
vä verotti syömään tulijoiden
määrää – vai olisiko ollut pelko
kaalisoppaa kohtaan.

Ravintolamme asiakkaat
kehuivat kuitenkin keittoja
maukkaiksi, ja ostivat soppaa
kotiin vietäväksikin. Lopputu-
los oli, että kun tilaisuus päät-
tyi, kattiloista näkyi vain poh-
ja! Tämä lämmitti sopan- ja
puuronkeittäjien mieliä – pa-

rempaa kiitosta ei voisi saada
kuin tyhjät soppa- ja puurokat-
tilat!

Kokkeina olivat Ullamarjut
Bruun-Lekman, Sinikka Put-
konen ja Kati Sauru.

Ravintolapäivänä nuorisoseu-
ran johtokuntalaiset olivat jär-
jestäneet pöytäkoristekilvan.
Vierailijat saivat äänestää mie-
lestään parasta, suomalaishen-
kistä pöytäkoristetta. Äänes-
tyksessä pisimmän korren veti
– liekö lähestyvä joulu vaikut-
tanut asiaan – Liisa Vuokilan
koristelu koivuhalkoineen,
tonttuineen, havuineen.

Hyvänä kakkosena äänestyk-
sessä tuli Tuulikki Toropaisen
pöllökoristelu. Muut viisi ase-
telmaa keräsivät tasaisesti pis-
teitä ja ainakin ihastelevia huo-
kauksia.

Koristeluissa oli käytetty
muun muassa Iittalan kynttilä-
jalkoja, Aalto-maljakkoa, Ma-
ri-skoolia. Yhdessä pöydässä
oli esillä rintamalla puhdetyö-
nä tehty rasia!

Kaikkien äänestäjien kesken
arvottiin kahden hengen ravin-
tolalounas seuraavaan pop up -
ravintolaamme helmikuussa.
Voittaja on Sirpa Lamminen,
joka syödessään kehui soppaa
erittäin maukkaaksi.

Sinikka Putkonen

Suomi-ruoka loppui ravintolasta

Liisa Vuokilan
tonttumaailma voitti
pöytäkoristekisan.

SINIKKA PUTKONEN

Toiseksi tuli Tuulikki Toropaisen pöllöasetelma.

Malmi-Pukinmäen varhaiskasva-
tusalue järjesti asukasfoorumin tors-
taina 26.11. päiväkoti Pieksun väis-
tötiloissa osoitteessa Kirkonkyläntie
25. Illan aiheena oli mediakasvatus
varhaiskasvatuksessa, ja tilaisuuteen
saapui kymmenittäin alueen lapsi-
perheitä sekä varhaiskasvatusalueen
työntekijöitä.

Illan aikana osallistujilla oli mah-
dollisuus tutustua esiopetuksen ope-
tussuunnitelman sisältöön ja mobii-
liin oppimiseen toiminnallisissa pis-
teissä niin, että jokainen halukas
pääsi kokeilemaan erilaisia toimin-
tatapoja. Kokeiltavina asioina oli
mm. toiminnallista matematiikkaa,
nettipelaamista livenä teemalla Ka-
ribian merirosvot, sadutusta, lasten
mediakokemuksia piirustusten ja vi-
deoiden avulla sekä pienen mehiläis-

robotin ohjelmointia etsimään lap-
sen ikää tai nimen kirjaimia lattialle
levitetyistä taulukoista.

Alueen työntekijöiden lisäksi ai-
heeseen olivat perehdyttämässä var-
haiskasvatusviraston projektityön-
tekijät Oivalluksia eskarista! -hank-
keesta. Hankkeen tavoitteena on
kehittää esiopetuksen oppimisym-
päristöjä ja tieto- ja viestintätek-
niikkaa hyödyntäviä toimintatapo-
ja sekä vahvistaa mediapedagogista
osaamista esiopetusryhmissä. Per-
heet saivat myös jättää viestejä me-
diakasvatuksesta vastaamalla kysy-
myksiin mm. siitä, mitä lapsi tekee
yksin ja mitä yhdessä vanhemman
kanssa mediaan liittyen.

A-J. Luhtavaara

Mediakasvatusta varhaiskasvatuksessa

Viisivuotias Roni tutkii projektityöntekijä Jarno Tossavaisen kanssa
tabletilla, mitä mediasisältöä kätkeytyy lapsen tekemään piirrokseen

MERJA PEKONMAA
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Joulukonserttien aikaa

Säveltäjä-sovittaja
Rasmus Soinin johtama
17-henkinen Sointi Jazz
Orchestra esiintyy uudel-
leensovitetun Tiernapojat-
kuvaelman tiimoilta kol-
men konsertin verran.
Kuvaelman laulujen tuo-
reista sovituksista ja uusista
sävellysosuuksista vastaa-
vat Soini ja yhtyeen rumpali
Siiri Partanen. Laulajina ja
Tiernapoikien rooleisssa
nähdään laulajat Kalle
Ruusukallio, Lauri Mikko-
la, Juuso Waris ja Minna
Tuuliainen, jotka saapuvat
Sointi Jazz Orchestran vie-
raiksi.

Nuorista freelancemuusi-
koista koostuva Sointi Jazz
Orchestra perustettiin kaksi
vuotta sitten ja se on jo he-
rättänyt kiinnostusta tuo-
reella ja rohkealla otteel-
laan big band -musiikkiin.
Ryhmän Tiernapojat-pro-
duktio vie Soinin sävellys-
ten ja sovitusten tavaramer-
kiksi muodostuneen, klas-
sista ja jazzmusiikkia yh-
distävän soundin myös
perinteiseen Tiernapojat-
kuvaelmaan.

– Olemme sovittaneet
teoksen täysin uudestaan
ja säveltäneet siihen myös
kokonaan uusia välikkeitä,
Soini kertoo. Myös impro-
visoituja sooloja on run-
saasti luvassa.

Idea Tiernapoikien
200-vuotisen perinteen

muokkaamiseen rumpa-
li Partaselta ja Soini päätti
lähteä rohkeasti ajatukseen
mukaan.

– Tiernapojat on vah-
va brändi, johon mones-
ti viitataan, mutta sitä ei
ole musiikillisesti uudistet-
tu koskaan. Tekemästäm-
me versiosta on leikillises-
ti puhuttu 2000-luvun Lu-
miukkona - se kestää to-

teutuksena aikaa vaikka
seuraavat 200 vuotta!

TL

Sointi Jazz Orchestra tuo
Tiernapojat Malmille
Sointi Jazz Orchestran uudistettu versio Tiernapojat-
kuvaelmasta kiertää joulukuussa pääkaupunkiseutua.

Tiernapoikien laulajat.

Sointi Jazz Orchestra:
Tiernapojat

ke 9.12. klo 19.00
Malmitalo, Ala-Malmin tori
1. Liput alk. 11,50/6,50e.

Koilliskuoro on ottanut
ohjelmistoonsa tänä syk-
synä neljä sille uutta joulu-
laulua ja ne esitetään tutun
ohjelman ohella. Uusiin lau-
luihin kuuluu Dies est laeti-
tiae, joka lauletaan muiden
piae cantiones –laulujen,
Ave maris stella ja Perso-
nent hodie, lisäksi. Kuoron
uusiin lauluihin kuuluvat
myös J.S.Bachin sovittama
kaunis laulu 1600-luvulta,

Oi Jeesus, lapsi armai-
nen ja Petter Ohlsin Joulu-
aamuna sekä Timo-Matti
Haapiasen Joosefin keh-
tolaulu.
Muut konsertissa esi-

tettävät laulut ovat tuttuja
monen vuoden takaa ja
tähän joukkoon kuuluvat
Jouluyö, juhlayö, Toivioret-
kellä eliMaa on niin kaunis,
Oi sä riemuisa,Ahti Sonni-
sen Jouluhymni – Rauhaa,

vain rauhaa sekä Kun joulu
valkeneepi. Lisäksi konser-
tin ohjelmaan kuuluvat viisi
kautta maailman tunnettua,
englanninkielistä joululau-
lua, kuten Joy to the Word,
joissa soolo-osuudet lau-
laaMirva Echevarria. Kon-
sertin loppupuolella lau-
letaan kaksi jouluaiheista
negrospiritualiaGo Tell It
on the Mountain ja Behold
That Star. Kuoron esitysten
välissä yleisöllä onmah-
dollisuus laulaa yhteislau-
luna joululauluja. Konsertti
kestää noin 50minuuttia
ja se päättyy oopperalau-
lajaKiri Te Kanawan tun-
netuksi tekemään, tunteelli-
seen Silver Bells-Kellot soi

-lauluun.
Konsertin jälkeen on

mahdollisuus ostaa kirkon
eteisaulasta kuoron viime

vuosien äänitteitä.
Raimo Laitinen

koilliskuorolainen

Koilliskuorolla uusia lauluja
Koilliskuoro pitää perinteisen Rakkaimmat
joululaulut -konsertinsa huomenna Malmin
kirkossa. Kuoroa johtaa Heikki Poutanen ja
solistina laulaa tällä kertaa sopraano Mirva
Echevarria.

Koilliskuoro on toiminut jo 24 vuotta ja sitä on johtanut koko ajan kanttori Heikki
Poutanen.

Koilliskuoron
joulukonsertti

torstaina 3.12. klo 19
Malmin kirkossa, Kunnantie 1.

Konserttiin on vapaa pääsy.

JASMIN AFANEH

Mieslaulajien joulukon-
sertit tarjoavat tänä jouluna
rauhoittavaa rohtoa joulu-
paineiden sekä aikaan kuu-
luvien monenlaisten levot-
tomuustuntojen lieventämi-
seen. Teemana on: Joulun
rauha täyttäköön kaikkien
mielen.

Konsertin tunnelman
idealähde on Ahti Sonni-
sen kauniin Jouluhymnin
lumovoima. Kuoro on val-
mistellut teoksen esitet-
täväksi avauskappaleena
a´capella -tyylisesti ilman
säestystä. Teemalaulu esite-
tään energisen kuoronjoh-
taja Kirsi Tunkkarin juuri
Malmin Mieslaulajille mo-
niääniseksi sovittamana.

Kuluneen juhlavuoden
ajan on harjoituksissa kiin-
nitetty erityistä huomiota
kappaleita rikastavaan tul-

kintaan ja harmoniseen ko-
konaisuuteen. Myös joulu-
konsertin laulut on hiottu
näillä periaatteilla kunkin
laulun hengen esiintuomis-
ta silmälläpitäen.

Konsertin laulut on valit-
tu kuoron lauluvalikoiman
herkimmästä päästä. Yh-
dessä yleisön kanssa lau-
letaan tutut Arkihuolesi
kaikki heitä ja Maa on niin
kaunis -laulut.

Konserteissa urkusäestyk-
sestä vastaavat Heikki Pou-
tanen Malmin kirkossa ja
Kaisu Rauhamaa Puistolan
kirkossa.

Malmin Mieslaulajien
71. toimintavuoden kon-
serttikalenteri on jo viimeis-
telyä vaille valmis. Se jul-
kaistaan kuoron verkkosi-
vuilla pian vuoden vaihteen

jälkeen.
Malmin Mieslaulajat

aloittaa esiintymiskautensa
ystävänpäivän aattona 13.
helmikuuta Malmitalossa.
Tällöin syyskuussa suosio-
ta saanut ja loppuunmyy-
ty 70-vuotiskonsertti uu-
sitaan. Tämän osin myös
nauruhermoja kutkutelleen
juhlakonsertin uusinnan li-
put ovat jo myynnissä Mal-
mitalossa ja Lippupalvelus-
sa.

Hemppa Kaukolinna

Rauhaa, vain rauhaa
Malmin Mieslaulajien 70. toimintavuoden lähentyessä
loppuaan kuoro haluaa esitellä joulukonserteissaan
erityisesti herkimpiä puoliaan.

Malmin Mieslaulajat luovat joulukonserteissaan rauhallista harmoniaa
kuulijakunnalleen.

Malmin Mieslaulajien
joulukonsertit

Malmin kirkossa tiistaina 8.12.
ja Puistolan kirkossa tiistaina

15.12. kello 19. Ohjelmat
ovelta 10 e, tuotto käytetään

kuoron toiminnan ylläpitä-
miseen ja kehittämiseen.

Malmin Mieslaulajat:
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Musiikin ja runouden ystä-
ville on tarjolla harvinainen
elämys Malmin kirkossa.
Suomen laulutaiteen legenda
Matti Lehtinen on runojen
äärellä. Sopraano Raita Kar-
po esittää kauneimpia joulu-
lauluja.

Matti Lehtinen tunne-
taan sinivalkoisena lauluää-
nenä, joka tuli jo 1950- ja
1960-luivulla tutuksi erityi-

sesti radion välityksellä ko-
ko kansalle. Pitkän uran teh-
nyt 93-vuotias oopperatäh-
ti esiintyy edelleen, nykyi-
sin lausujana. Hän julkaisi
uusimman levynsä Runojen
Äärellä tänä vuonna. Aiem-
min syksyllä Lehtinen herätti
suurta huomiota esiintymäl-
lä Jumalan äänen roolissa
Benjamin Brittenin ooppe-
rassa Nooan tulva.

Pyhä yö –konsertissa kuul-
laan muun muassa Aaro
Hellaakosken Lentävä Hol-
lantilainen, illan kruunaa
konsertin nimikkoruno Yrjö
Jylhän Pyhä yö.

Sopraano, diplomilaula-
ja Raita Karpo on tunnet-
tu karjalaisten kansalaulu-
jen tulkkina. Karpo esittää
konsertissa kauneimpia jou-
lulauluja. Luvassa on niin
Sibeliuksen ja Collanin sä-
veltämiä joulun klassikoi-
ta kuin suomalaisiin ja kan-
sainvälisiin kansanlauluihin
pohjautuvia joululauluja.
Raita Karpoa säestää pianis-
ti ja urkuri Heikki Poutanen.

Yhteiskonsertin tarjoaa
Lions Club Helsinki/Pohjoi-
nen.

TL

Pyhä yö soi Malmilla

Pyhä yö -konsertti
keskiviikkona 9.12 klo 18

Malmin kirkossa, Kunnantie
1. Ohjelma 15 euroa ovelta.

Järjestäjä LC Helsinki/
Pohjoinen. Konsertin tuotto

käytetään alueen lasten,
nuorten ja vanhusten hyväksi.

REUNANEN PHOTOGRAPHY/
LAURA REUNANEN

Matti Lehtinen.

KATRI LEHTOLA

Pohjois-Helsingin musiikkio
pisto

Itsenäisyyspäivänp
juhla

ti 8.12. klo 19, vapaa pääsy
Musiikkiopiston oppilaat esittävät
Sibeliuksen musiikkia.

pe 4.12. ja la 5.12. klo 18, liput 7 €
Astronautin selviytymistarina Marsin
karuissa oloissa. 142 min. K12

to 3.12. klo 19, alk. 15 €
Soljuvaa cowboy-jazzia telecaster-
soundilla herkutellen.

su 6.12. klo 15, vapaa pääsy
Päivää juhlistetaan monenlaisella
ohjelmalla ja kahvitarjoilulla.
Yhteistyössä mukana Malmi-Seura.

la 5.12. klo 14 ja
ke 9.12. klo 18, liput 5 €
Mahtavan suosion saanut leffa
vielä kerran!

ke 9.12. klo 19, alk. 10/5 €
Joulun tunnelmaa! Konsertissa esitetään perinteisen kuvaelman

uudelleen sovitettua musiikkia. Neljää laulusolistia säestää
17-henkinen orkesteri.

j

Sibelius
-juhlakonsertti

Tiernapojat

Jim

to 33 1122 kkllo 19 alk 15 €

Jim
Campilongoongo

USA

4 12 j l 5 12 kl 18 li t 7 €

Marsissa
Kino Helios:Yksin

3D

Sointi Jazz Orchest
ra

Kino Helios:

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

–Hyödynnämme toinen
toistemme osaamista ja jär-
jestämme kävijöille mieleen-
painuvan joulunalustapah-
tuman, summaa kuvataitei-
lija Leena Airikkala Mosa
Interiorsista.

Sen tunnelmallisessa lifes-
tyle -myymälässä voi tapah-
tuman aikana tehdä monen-
laisia löytöjä.

–Meillä on sekä uusia, et-
tä kotimaisia vanhoja tuot-
teita, kuten uniikkeja as-
tioita, peltipurkkeja ja ke-
hyksiä, yrittäjä ja verhoilija
Marja Laine vinkkaa Piha-
puodistaan.

Lisämakunsa kaksipäiväi-
seen tempaukseen antaa uu-
tuudenkarhea The Cowbell
-ruokarekka.

–Rekka on ainutlaatuinen
koko maailmassa. Kaikki
on tehty käsityönä ja pietee-
tillä, aina ruokakonttikeit-
tiön jokaisesta yksityiskoh-
dasta ja kiinnitetystä pul-
tista viimeiseen suupalaan
saakka, toteaa rekan ylpeä
omistaja, Suomen tunnetuin
ruokakuvaaja Sami Repo.

– Tapahtumassa ruoka
valmistetaan aidossa espan-
jalaisessa 300 kg painavassa
puuhiiliuunissa, joka antaa

kypsennettäville raaka-ai-
neille aivan oman pikantin
lisänsä, Repo taustoittaa.
Repo alias ”Dj -Vanha Ket-
tu” vastaa myös tapahtu-
man musiikista.

Puuhiiligrillin ääressä
kahden päivän ajan hääri-
vät monien lehtien ruoka-
palstoilta tutut ruokatoimit-
tajat Suvi Rüster ja Marja
Samuli.
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Mosan yrityskortteli herää jouluun
Tulevana viikonloppuna on luvassa kuumia rytmejä, ulkotulia sekä
hyviä löytöjä ja makuja, kun Viertolantien yritykset esittäytyvät
yhteisessä joulutempauksessa.

Tapanilaan parkkeeraa viikonlopuksi myös The Cowbell –ruokarekka.

Joulutapahtuma
pe 4.12. klo 16-20 , la 5.12.

klo 12-17 Viertolantie 2.

Raita Karpo

Pukinmäessä järjeste-
tään perinteinen ohjelmalli-
nen lipunnostotilaisuus
myös kello 9, paikkana on
palokunnantalo, Eskolan-
kuja 4.

Lippupuheen pitää seu-
ran varapuheenjohtaja
Lasse Rekola. Sisätilois-
sa on kahvitarjoilua, ja sa-
lissa esiintyy paikkakun-
nan oma trubaduuri Henry
Kinnula. Pukinmäki-seuran
ja Pukinmäen VPK:n järjes-
tämään tilaisuuteen on kai-
killa vapaa pääsy.

Malmitalossa itsenäi-
syyspäivää juhlistetaan
monenlaisella ohjelmalla ja
kahvitarjoilulla. Juhlapu-
hujana Helsingin kaupun-
kisuunnittelusta ja kiinteis-
tötoimesta vastaava apu-
laiskaupunginjohtaja Anni
Sinnemäki.

Sellisti Jussi Makkonen ja
pianisti Nazig Azezian esit-

tävät Sibeliuksen sävellyk-
siä, Pohjois-Helsingin mu-
siikkiopiston vaskikvintetti
kajauttaa suomalaissäveltä-
jien teoksia ja kirjailija-oh-
jaaja-dramaturgi Pasi Lam-
pela lausuu omasta kokoel-
mastaan Kuolemansairauk-
sia novellin Poika.

Ohjelma päättyy vaski-
kvintetin ja yleisön yhtei-
sesti esittämään Maamme-

lauluun.
Juhla alkavat 6.12. kel-

lo 15 Malmi-Seuran pu-
heenjohtaja Maria Lauri-
lan tervetulotoivotuksella.
Malmi-Seuran ja Helsingin
kulttuurikeskuksen yhdes-
sä järjestämään tapahtu-
maan on vapaa pääsy.
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Itsenäisyyspäivänä liput
salkoon ja juhlimaan
Puistolassa lippu nousee salkoon Puistolan torilla itsenäisyyspäivänä
kello 9. Lipun nostavat tällä kertaa Puistolan Martat. Lipunnoston
jälkeen seurakunnan kahvitarjoilu Puistolan kirkolla.

SAMI REPO

Malmitalolla juhlapuheen pitää Anni Sinnemäki.



JAKOMÄKI
Jakomäen kirjaston olkkari
Olkkarissa jutellaan ajankohtai-
sista uutisista ja tapahtumista.
Kahvi- ja teetarjoilu. To klo
11–12, Jakomäen kirjasto.

MALMI
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 atk-opastusta
ilman ajanvarausta. Ke 2.12.
klo 14.30–15.30 ”Malmin
Laulavan Joulukalenterin”
ohjelmaa Kaartin varus-
miesorkesterin konsertti
Itsenäisyyspäivän hengessä.
To 3.12. klo 11.15-14 syksyn
viimeinen atk-opastus – mak-
suton, ilman ajanvar. Ti 8.12.
klo 14.30-15.30 Kalliolan
viihdeorkesterin konsertti.
To 10.12. Kansallisoopperan
muusikot kahvilakonser-
tissa klo 14.30–15.
Malmin toimintakeskus
Suomen kielen keskustelu-
kerho maahanmuuttajille ma
klo 10–11. Maanantaimaalarit
klo 11–13. Afrotanssi ti klo
10–11. Opi soittamaan uku-
lelea 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 ver-
taisopastajat auttavat tablet-
tietokoneiden käytössä.
Opastus on henkilökohtaista
ja maksutonta. Oman lait-
teen saa ottaa mukaan. Syksyn
opastukset to klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika Malmin kir-
jastosta p. 09 31085070.
Saako sitä syödä? –
Teatteriruokaa
Esillä on erilaisista materi-
aaleista valmistettua rekvi-
siittaruokaa eri vuosikymme-
niltä. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy.
Malmitalo, 29.10.–12.12.
Tiina Pensola: Silence –
Piirustuksia eri tekniikoilla
Tuulen ja meren kohinan
äärellä taiteilija on tehnyt eri-
tyisesti lyijy- ja kuulakärkiky-
nällä sekä mustalla tussilla
teoksia maisemasta – kalli-
oista, kivistä ja merestä. Ma–pe
9–20 ja la 9–18. Vapaa pääsy,
Malmitalo 19.11.–12.12.
Vuoden luontokuvat 2014
Pohjoismaiden suurimman
luontokuvakilpailun satoa viime
vuodelta 2014. Avoinna ma–
pe 9–20 ja la 9–18, pyhäpäivät
aiheuttavat poikkeuksia. Vapaa
pääsy. Malmitalo, 25.11.–9.1.

Jim Campilongo (USA)
Konsertissa herkutellaan
kitaristi Campilongon tele-
caster-soundilla ja uuden
levyn biiseillä. Liput 15e.
Malmitalo, to 3.12. klo 19.
TixiBand: Joulukonsertti
Taivas sylissäni
Suuren TixiBand-
puhallinorkesterin solis-
tina esiintyy Hanna Ahponen,
jonka ääni soi kauniisti moni-
puolisen joulukonsertin soo-
lolauluissa. Järj. Tikkurilan
Soittokunta ry. Liput 9/5e.
Malmitalo la 5.12. klo 16.
Itsenäisyyspäivän juhla
Päivää juhlistetaan monen-
laisella ohjelmalla ja kah-
vitarjoilulla. Juhlapuhujana
Helsingin kaupunkisuunnit-
telusta ja kiinteistötoimesta
vastaava apulaiskaupungin-
johtaja Anni Sinnemäki.
Järj. Malmi-Seura ja Helsingin
kulttuurikeskus. Vapaa pääsy,
Malmitalo, su 6.12. klo 15.
Sointi Jazz Orchestra:
Tiernapojat
17-henkinen Sointi Jazz
Orchestra kunnioittaa perin-
teistä Tiernapoika-kuvaelmaa
esittämällä siitä yhdessä neljän
laulusolistin kanssa uudelleen
sovitetun version. Liput 10/5e.
Malmitalo ke 9.12. klo 19.
Pukinmäen Sirkuskoulun
Perinteinen joulusirkus
Jokainen esitys on erilainen;
jokaisessa esityksessä eri
oppilaat esittelevät sirkustaito-
jaan. Sirkuslajeina on akroba-
tiaa, ilma-akrobatiaa, tasapai-
noilua, jongleerausta, klovne-
riaa. Järj. Pukinmäen Taidetalo
Liput 10e. Malmitalo to 10.12.
ja pe 11.12. klo 17 sekä la
12.12. ja su 13.12. klo 15.
Pohjois-Helsingin
musiikkiopisto: Sibelius-
juhlakonsertti
Juuri tänään tulee Sibeliuksen
syntymästä kuluneeksi tasan
150 vuotta. Sen kunniaksi
musiikkiopiston oppilaat esittä-
vät säveltäjän vokaali- ja instru-
menttimusiikkia.Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 8.12. klo 19.
Malmin lentoaseman joulu
Koko perheen joulutapahtuma
Helsinki-Malmin lentoasemalla
5.12. Klo 12 lentoaseman jou-
lun avaus. Joulupukki saapuu.
Klo 12.30 tonttupolku lento-
aseman salaisiin paikkoihin
(lähdöt 30 min välein). Kaikki
tonttupolun kiertäneet saa-
vat diplomin! Askartelupisteellä
piparien koristelua. Arvonta
lapsille. Joka arpa voittaa.
Ohjelmaa koko perheelle. Järj.
Malmin lentoaseman toimijat.
MLL Malmin pikkujoulut
Tarjolla jouluisia herk-
kuja, lapsille laululeik-
kejä ja leikkiä leikkipuisto
Kotinummen sisätiloissa.
2.12. klo 18. Vapaa pääsy.
Rintamaveteraanien turinat
7.12. klo 14 Syystien
vanhustenkeskuk-
sella, Takaniitynkuja 3.
Joulu tulla jollottaa
Mukaansatempaava jouluinen
nukketeatterikonsertti. Yhdessä
hellyttävän Duppaduulix-
koiran, tonttuystävien ja muu-
sikoiden seurassa valmistau-
dutaan joulun tunnelmaan.
Tässä konsertissa viihtyvät kai-
kenikäiset musiikin ja nukke-
teatterin ystävät. Saa laulaa

mukana! Kesto n. 45 min.
Malmitalo 9.12. klo 10.15–
11. Liput 9e, alle 1v. maksutta.
Järj. Nukketeatteri Sampo.
Malmin Laulavan
Joulukalenterin luukku 8
Partiolippukunta Sinivuoren
Soihdut osallistuu
Malmin Laulavaan
Joulukalenteriin.
Esitetään
Malmitalon
aulassa jou-
luisia par-
tiolauluja.
Esityksen
jälkeen tar-
jolla glö-
giä ja pipa-
reita. Malmitalo
8.12. klo 18.
Vasemmiston
itsenäisyyspäivän
juhla
Su 6.12. klo 12 Malmin
työväentalossa,Takaniitynkuja
9. Avauspuhe Helsingin
Vasemmistoliiton pj
Hanna Mithiku ja juhla-
puhe kansanedustaja
Hanna Sarkkinen. Musiikki-,
runo- ja tanssiesityksiä.
Järj. Malminseudun työväen-
yhdistys, Malmin työväentalo
ja Helsingin Vasemmistoliitto.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Vietetään joulujuhlaa kahvia
ja torttuja nauttien 7.12. klo
10.30, Pihlajamäen nuorisota-
lolla. Musiikkivieraana Kalliolan
Viihdeorkesteri. Vain jäsenille.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Enter ry
Enter ry tarjoaa senioreiden
tietotekniikkaopastusta ver-
taistukihenkisesti Puistolan
kirjastossa ke 10–12.
Oman ajan voi varata nume-
rosta 09 3108 5076.
Satutunnit
Puistolan kirjastossa
joka ma klo 10.
Joulumyyjäiset
Nurkalla 12.12. klo 10–14,
Nurkkatie 2. Myyjäisissä mm.
arpajaiset, joululeivonnaisia,
käsitöitä, oheistoimintaa lap-
sille sekä kahvila. Myyjäisten
järjestäjänä Puistolanraitin
ala-asteen vanhemmat ry.
Vanhempainilta
Puistolanraitin ala-asteen ja
Puistolan peruskoulun yhtei-
nen vanhempainilta järjes-
tetään Puistolanraitin ala-
asteen Nurkkatien toimipis-
teessä osoitteessa Nurkkatie
2. Aiheena yhdenvertaisuus ja
suvaitsevaisuus. Tilaisuudessa
puhujana kansanedustaja Jani
Toivola. Tilaisuus on kaikille
kiinnostuneille avoin tilaisuus.
Kahvia ja pikkupurtavaa myyn-
nissä puffetissa. 9.12. klo 17.
Itsenäisyyspäivän lipunnosto
6.12. klo 9 Puistolan torilla.
Lipun nostaa Puistolan
Martat. Lipunnoston jälkeen
seurakunnan kahvitarjoilu

Puistolan kirkolla.

PUKINMÄKI
Enter ryn opastukset
Opastukset aina ke klo
14–15 ja 15–16 sekä parit-
toman viikon keskiviikkoi-
sin 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.
Jouluinen askartelupaja
lapsille
Pukinmäen kirjastossa to
3.12. klo 13–15. Askarrellaan
joulu- ja pakettikortteja, jou-
lukoristeita sekä pikku-
lahjoja, vapaa pääsy!
Tutustu tablet-
tietokoneeseen!
Tule testaamaan tablet-
tia Pukinmäen kirjastoon
ke 9.12. tai to 10.12. klo
11–12. Kirjaston henkilö-
kuntaa on paikalla opasta-
massa ja vastaamassa mieltä
askarruttaviin kysymyksiin.
Esittelemme myös e-kirjoja
ja e-lehtiä. Vapaa pääsy.
Pentti Karvosen
öljyvärimaalauksia -
Maisemia läheltä ja kaukaa
Pentti O. Karvonen teki
työuransa insinöörinä,
nyt eläkkeellä syntyy tai-
detta. Maalaukset esillä jou-
lukuun ajan Pukinmäen kir-
jaston aukioloaikoina.
Novellikoukku
Vuoden viimeisessä
Novellikoukussa on lukijana
dekkari- ja spefikirjallisuuden
asiantuntija, kirjavinkkaaja Matti
Järvinen. Novellien aiheena
on spefi-kirjallisuus eli fanta-
sia, scifi, kauhu, uuskumma
plus muut ei-realistiset genret,
tule kuuntelemaan ja kummas-
tumaan! Tule mukaan sukel-
tamaan tarinoihin ja neulo-
maan yhdessä. Pukinmäen kir-
jasto ke 9.12. klo 18–19.30.
Puksun
kädentaitolauantaiden
joulupaja
Aikuisille ja nuo-
rille. Inspiroidutaan

kädentaitokirjoista ja tehdään
yhdessä jouluisia koristeita,
kortteja ja lahjoja. Ilm.: pukin-
maen_kirjasto@hel.fi tai p. 09
3108 5072. Pukinmäen kir-
jasto, la 5.12. klo 13–15

SILTAMÄKI
Korttelitupa
Tupa avoinna ti ja pe klo
11–14. Viimeinen tupa
ennen joulua on pe 11.12.

SUUTARILA
Lukupiiri
3.12. Suutarilan kirjastossa
to klo 18–19. Kirjana Herman
Kochin Illallinen. Siltamäen
Nuorisoseuran, Siltamäen
Marttojen ja Suutarilan kir-
jaston lukupiirissä luetaan
kiinnostavia kirjoja ja jutel-
laan niistä teekupin äärellä.
Piiriä vetää Maikki Eronen.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta ry
Tiistaikerhon kokoontu-
miset klo 11.30–13.30.
Tapanilan Seniorilaulajat har-
joitukset ti klo 13.30–15,
Torstaikerhot klo 11–14.
Tapanilan Työväentalo,
Sompiontie 4. Katso myös:
tapanilan.elakkeensaajat.fi.
Päiväkoti Pikku Prinssin
perinteiset joulumyyjäiset
3.12. klo 15–17. Myynnissä
leivonnaisia, käsitöitä, las-
ten tekemiä joulukoristeita.
Buffetissa kahvia ja leivon-
naisia. Tuotto menee päi-
väkodin lasten toimin-
taan. Järj. Päiväkoti Pikku
Prinssin vanhempainyhd.
Joulumyyjäiset
Su 13.12. klo 10–15
Tapanilan VPK:lla, Päivöläntie
50. Myynnissä mm. vastoja,
koruja, havukransseja, arpoja,
hartiahuiveja ym.käsitöitä.
Tapanilan kutomakerhon mat-
toja, kierrätysmateriaaleista
tehtyjä esineitä, kynttilöitä ja
keramiikka, jauhoja, ryynejä,
talkkunaa, leipää ja leivän-
juurta. Ohrapuuroa kanttiinissa.
Järj.Mosan Käsityöystävät.
Jouluinen musiikkituokio
koko perheelle
Jamkids-musiikkikoulu järjestää

jouluisen soittopajan Tapanilan
kirjastossa. Pajassa soite-
taan, lauletaan, lorutellaan
ja leikitään. Sopii kaikenikäi-
sille lapsille vauvoista alkaen.
Tule hakemaan jouluinen soit-
toelämys vaikka koko per-
heen voimin. Paja toimii nons-
top la 5.12. klo 14–15.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa seni-
oreita vertaistukihenki-
sesti tietoteknisissä ongel-
missa kerran viikossa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kir-
jasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Digitalkkari
Tapulikaupungin kirjaston digi-
talkkari on paikalla ma sekä to–
pe. Hänen tehtävänsä ulottuvat
tulostamisessa ja skannauk-
sessa opastamisesta e-aineis-
toihin, laiteneuvontaan ja säh-
köisessä asioinnissa auttami-
seen. Voit varata myös henkilö-
kohtaisen opastusajan tunniksi
kerrallaan p. 09 31085075.
Kirjailijailta: Perttu Häkkinen
Tapulikaupungin kirjas-
tossa to 3.12. klo 18 alkaen.
Perttu Häkkisen ja Vesa Iitin
Valonkantajat (Like 2015)
avaa suomalaisen salatieteen
jännittävää historiaa. Perttu
Häkkistä haastattelee erikois-
kirjastonhoitaja Niina Holm.
Tapulin eläkeläiset
Syyskauden viimeinen tapaami-
nen ma 7.12 puurojuhlan mer-
keissä, sitten alkaa joululoma.

VIIKKI
Viikin kirjaston Lukupiiri
kokoontuu jälleen ke
2.12. klo 17–18.30.
E-aineistojen ja
tablettien opastus
to 3.12. klo 13-15
Viikin kirjastossa.
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10
Viikin martat
Vuoden viimeinen Martta-
tapaaminen Viikin kirkolla 7.12.
klo 18. Nautitaan joulupuuroa
ja samalla suunnittellaan vuo-
den 2016 tapaamisten aiheita.

18 Menot

Gardeniassa poistomyynti
Viikin Gardenian toiminta

lakkautettiin maanantaina, jolloin
talossa oli avoimet ovet koko päivän.

Vielä Gardeniassa pääsee piipahtamaan
poistomyynnin merkeissä, Gardenian lopettamisen
myötä siellä suoritetaan tavaroiden poistomyyntiä

vielä la 5.12. kello 10–13, pe 11.12. kello 9–12 ja pe 18.12. kello 9–12.

n
V

Lähimenot–
palstalle

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Palsta on yhdistysten ja seurojenkäyttöön. Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokata sekälyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettääviimeistään torstaina klo 15 mennessä,jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon

lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.fi
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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
Inka Utriainen
Rahim Keshvari

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi

Juhla-aika
lähestyy...
Kuinka

tukka voi?

mo loser fi

Pesu+leikkaus
+fön 39€

85€

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

Permis+leikkaus
+sävy+fön

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

25 vuotta

Malmilla!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi

Helsinki

Puh. 09 345 3350

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

Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut

tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS

ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

MALMIN HAMMAS

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs p. 09 351 5015

NETTIAJANVARAUS
www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI

AUTOPALVELUITA

Kivipyykintie 6,
00710 Helsinki
Info@sahkosalo.fi
040 506 4481
050 547 1250

Kaikki
sähköalan työt

Sähkö-Salo Oy

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&"'$(*'!%()&#

TALVI 2015–16
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Tapanilan asema

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

Mosan Autohuolto Oy

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!

Mosan Autohuolto Oy
Hiidenportti 10

Puh 09 350 6070
asiakaspalvelu@
$!+*#*')!%'!")!&(

Palvelemme
Ma-Pe 07.00-17.00
La Suljettu

PIKAHUOLTO
Avoinna klo 8-16

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
puh. 0400 600 660
info@rengaskeskus.com
Palvelemme:ma–pe7–17.00

Autojenhuolto ja korjaus
Öljynvaihtoaikaavaraamatta

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljonmuuta autollesi

www.rengaskeskus.com

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,
00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU
SOLO PUUTARHAKONEET

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

6?.=%&:++:*7. ",
(58<4 "$8")3!$3 #% '8"@
9993;%#0*/.-1.2=3>

/3 $'8!)@ !'""

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 /

09 388 2996
www.noop.fi

Toiminnassa 20v.

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella ja 3. krs. Soidintie 1

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

HELLI HIUKSIASI OLAPLEX HOIDOILLA!
Saatavilla molemmista liikkeistämme

Tervetuloa!
Sanna ja Elina 3krs.

Tanja, Nelli, Sini ja Niina katutaso

Lähitieto
joka

keskiviikko

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



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!
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