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Uutiset:
Puistolassa ihmetellään raitin
katkaisemista.
Urheilu:
Naisille ja miehille sama valmentaja.
Kulttuuri:
Ystävät auttoivat runokirjan
kokoamisessa.

Päivi
Pirnes
Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis
Viljander
Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi
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Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Aurinkoraidat
+leikkaus ja föönaus

79
pitkien hiusten lisä 15€

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori
Maarit ja Milla

www.volymex.com

Voimassa 5.1.16 asti

puolipitkien hiusten lisä 7€

Kiitokset asiakkaille
kuluneesta vuodesta ja
Hyvää Uutta Vuotta!

ViinikkaOy
Heikinlaakso Sienitie 34
029 3005500

heikinlaakso@autonkorjaus.net

Huollamme
kaikkimerkit
• Varaosilla aina vähintään
3vuoden takuu.

• Saat leimanhuoltokirjaasi
jolloin autosi arvo säilyy.

• Uudenauton tehdastakuu säilyy.
• Saat aina kirjallisen tarjous-
laskelman.

Lahjavinkki!
Meiltämyös lahja-

kortit auton huoltoon
tai korjaukseen.

HuollataautosiNYT,
maksaerissä!
Hae luottoaMekonomen toimipisteessä
taimekonomen.fi

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

ERILLISTALO RUSKEASANTA
Suositulla alueella tyylikäs lohko-
tiilitalo. 5h, k, saunaos. n.150 m².
Autokatos 2 autolle + varasto n.
55 m². Tonttiosuus 419 m². Rajoit-
tuu Tulppaanipuistoon. Rv 1998.
Hp. 360.000 €. Malvatie 40

PIENTALOTONTTI KAARELA
Kovapohjainen, keskuspuistoon
rajoittuva tontti 1560m². Asun-
tojen lukumäärä ei rajattu. Rak.
oikeus 390m² + aputiloja 35m²/
asunto. Kaukolämpö rajalla.
Tontilla asuttava ok-talo.
Hp. 390.000 €. Kalannintie 9

ITÄ-PAKILA OKT
Tilava rintamamiestalo 4h, k, sau-
na, varastotilat, autotalli n. 180m².
Kaukolämpö. Tontti 600 m².
Hp. 230.000 €. Taulutie 31

Kovapohjainen länsirinnetontti
1277 m². Rak.oikeus 319 m². Saa
rakentaa 3 asuntoa. Autosuoja-
ja varastotiloja 30 m²/as.
Hp. 339.000 €. Kirvestie 11

TONTTI HEIKINLAAKSO

Tasainen rivitalotontti 750 m².
Rak.oikeus 300m² + 40 m²/as.
Enintään 3 asuntoa. Hiekka-
pohja. Ei vanhoja rakennuksia.
Hp. 310.000 €. Vanha Tapani-
lantie 73

TONTTI TAPANILA

TONTTI MELLUNKYLÄ
Kovapohjainen tontti rajoittuu
puistoon. Vesi- ja viemäriliit-
tymät tontin rajalla. Rak.oikeus
145 m² + 20 m². Tontin koko
579 m². Hp. 110.000 €.
Koskenhaantie 47

VUOSAARI OKT

Kivirakenteinen omakotitalo. 5h,
k, sauna, peh, 2 auton talli ym.
n. 230 m². Tontin koko 1153 m².
Hp. 370.000 €. Verkkotie 2

TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti. Vesi- ja viemäri-
liittymät tontilla. Rak.oikeus
174m² + 25 m²/as. Tontin koko
695 m². Hp. 150.000 €.
Kiitäjäntie 17

(ei sis. päästömi9auksia.)
29€
Heikinlaakso,
Ta9ariharju,
Her9oniemi ja Konala
02 919 2020
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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 47/2015. • Keskiviikko 16.12.2015. • 3. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malmin raitti 4.

PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi, puh. 044
9738 529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2014. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo
9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Viikko jouluun

J
ouluun on enää päivän päälle viikko aikaa.
Lähestulkoon musta maa ei joulumieltä
nostata, mutta valtaosa ihmisistä löytääkin
joulumielen muilla tavoin. Kauneimpia

joululauluja laulamalla, erilaisissa joulutapahtu-
missa käymällä ja jouluista musiikkia kuuntele-
malla saa joulun tunnelman heräämään. Seura-
kunnan ja muiden tahojen joululahjakeräykset
vähävaraisille saavat monet innostumaan anta-
misen ilosta. Ventovieraille kasataan lahjapaket-
teja lämpimällä sydämellä, ajatuksena ilahdut-
taa toista ihmistä tai kokonaista perhettä joulu-
paketein. Etenkin lapsiperheissä nämä paketit
nousevat arvoon arvaamattomaan. Lapsilla on
joka vuosi suosikkileluja, joita ilman jääminen
jättää helposti myös vähän kaveripiirin ulko-
puolelle. Näin siitä huolimatta, että lapsi olisi
sisäistänyt sen viisauden, että kaikkea ei tarvitse,
eikä voi saada. Lapsen riemu antaa parhaan jou-
lumielen.

Lasten joululahjojen lisäksi kerätään tänäkin
jouluna kukkia yksinäisille vähävaraisille van-
huksille. Joulukukat säilyvät yleensä vähintään
viikon piristämässä ikäihmisen kotia. Samalla
ne muistuttavat, että kukaan ei ole täysin yksin.
Lahjan antaja on halunnut ilahduttaa sen saajaa
kukalla ja korttiin kirjoittamallaan tervehdyk-
sellä. Kukan ostajalle lahja on suhteellisen pieni
ja nopea hankinta, sen saajalle se saattaa olla

koko vuoden paras hetki. Useinkaan emme tule
ajatelleeksi, kuinka merkityksellisiä pienetkin
teot ja sanat voivat olla. Niillä voi pelastaa tai
pilata toisen päivän.

Aikuiset toivovat pikemminkin, etteivät saisi
yhtään tavaralahjoja. Parempi vaihtoehto voi
olla ajan antaminen, tai vaikkapa lahjakortti
johonkin paikalliseen palveluun. Jos yritysten
tuottamat erilaiset hoidot, hieronnat ja jalkahoi-
dot tuntuvat turhan arvokkailta lahjoilta omalle
kukkarolle, voi lahjakortissa luvata itse hieroa
hartioita, rasvata jalkoja, tiskata tai huolehtia
silittämisestä. Lahjoittaa voi mukavan käve-
lylenkin, korttipelihetken, yhteisen leivontapäi-
vän tai vaikkapa museoretken. Kiireetön yhdes-
säolo on joskus se paras lahja. Osa viettää jou-
lua yksin omasta halustaan, mutta heille jotka
eivät jouluna haluaisi yksin olla, voi tarjota seu-
raa tai kutsua heidät omaan joulunviettoonsa
mukaan. Vielä on viikko aikaa tehdä hyviä pää-
töksiä.

Vielä on viikko
aikaa tehdä
hyviä päätöksiä.
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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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Uudet aukioloajat 1.12. alkaen
Arkisin 7.00–18.00

Lauantaisin 10.00–16.00

Tilaa Lähitieto!
Koillis-Helsingin Lähitiedon voi tilata
vuodeksi lähes postimaksun hinnalla.
Vuositilauksen hinta on 92e
sisältäen alv:n.
Tilauksen voi tehdä osoitteeseen
teija.loponen@lahitieto.fi
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Kyläyhdistys jätti
alakoulusta ostotarjouksen

Kesäkuussa 2014 ala-
koulun lakkauttamispää-
tösten mainingeissa perus-
tettu Tapanilan kylätila –
yhdistys on yrittänyt koko
olemassaolonsa ajan päästä
neuvottelemaan ex-koulun

tulevaisuudesta Helsingin
kaupungin kiinteistöviras-
ton tilakeskuksen vastaavan
kanssa. Virastossa asia on
aina vain siirtynyt. Yhdistys
päätti vauhdittaa neuvotte-
lupyyntöä jättämällä viralli-

sen ostotarjouksen.
Yhdistys on tehnyt kau-

pungille mielestään hyvän
tarjouksen. Se on valmis os-
tamaan 1,5 vuotta tyhjänä
olleen koulun nimellisellä
euron hinnalla ja jäämään

tontille vuokralle. Loppu-
osan isosta tontista voisi
kaavoittaa kaupungin toi-
vomiksi asuintonteiksi.

–Kaupungin kannalta itse
rakennus ei ole arvokas, toi-
sin kuin siihen liittyvä tyh-
jä tontti, johon voi rakentaa
asuntoja. Vaihtoehtona olisi
kaavoittaa koulukin asun-
noiksi, mutta se ei ole hou-
kuttelevaa, koska tila vaatii
kalliin korjauksen. Koulu-
rakennus on suojeltu mer-
kinnällä sr-1, joten sitä ei
voi todennäköisesti purkaa,

perustelee nimellistä hintaa
kylätilayhdistyksen puheen-
johtaja Seppo Siika-aho.

Alakoulussa voisi ol-
la muun muassa iltapäivä-
kerhoja, musiikki- ja bän-
dikerhoja, liikuntaryhmiä
ja erilaisia ilmaisun ja kä-
den taitojen harrastuksia.
Kylätilayhdistyksen lisäk-
si paikkaa voisivat käyttää
toimintoihinsa esimerkik-
si Jamkids, Tapanilan Erä,
HNMKY, Teatteri Tuike,
Galleria Viileä Punainen ja
MLL.

Jakomäestä tehdyt suunnitteluvideot julkistettiin. Sivu 6.

Johtava eurooppalainen
kulttuuriperintöjärjestö Eu-
ropa Nostra ja Euroopan In-
vestointipankin Instituutti jul-
kistivat Haagissa vuoden
2016 Seitsemän uhanalai-
sinta -ohjelman finaalikier-
rokselle valitut 14 kulttuuri-
perintömonumenttia ja -koh-
detta. Helsinki-Malmin len-
toasema on ensimmäinen
listalle valittu suomalainen
kohde.
Maaliskuun puolivälissä

julkistetaanmitkä seitsemän
kohdetta lopulta listalle nou-
sevat.

Kaikki ehdolle valitut koh-
teet ovat vaarassa laimin-
lyönnin, lisärakentamispai-
neen tai puutteellisen suun-
nittelun ja kehittämisen
vuoksi, toiset resurssipulan
tai asiantuntemuksen puut-
teen vuoksi.
Malmin lentoasemaa

uhkaa Helsingin kaupungin
suunnitelmat lakkauttaa il-
mailutoiminta ja ottaa alue
asuntorakentamiseen. Ken-
tän nosti listalle sen poik-
keuksellinen kulttuuripe-
rintö ja kulttuuriarvo samoin
kuin siihen kohdistuva va-

kava vaara. Erilaisten julkis-
ten ja yksityisten asianosais-
ten sitoutuminen ja paikal-
listen yhteisöjen osallistumi-
nen pelastamiseen katsottiin
myös olennaisen tärkeiksi.
Malmin lentoaseman ys-

tävien puheenjohtaja Timo
Hyvönen toivoo, että tun-
nustus herättäisi Suomen
ja Helsingin päättäjät arvioi-
maan nykyisten suunnitel-
mien seuraamuksia ja har-
kitsemaan asiaamuunkin
kuin asuntorakentamisen
kannalta.

Teija Loponen

Malmin lentoasema Euroopan uhanalaisten kulttuurikohteiden listalla

Malmin lentoasema saattaa tulla valituksi Euroopan uhanalaisimpien
kulttuurikohteiden listalle.

TEIJA LOPONEN

Tapanilan kalenterin 13. luukku aukesi Mosan
ääni -kuoron voimalla. Joulutunnelmaa

lakkautetun alakoulun pihalla ryydittivät
tarjolla olleet piparit ja glögi.

Tapanilan kylätila ry on jättänyt lakkautetusta
alakoulusta ostotarjouksen Helsingin kaupungille
perjantaina. Yhdistys haluaa tarjota entisessä koulussa
asukkaille harrastus- ja kokoontumistiloja, joille on
Tapanilassa iso tarve.

Tapanila

Yksi harjoitustilaa kipeästi
kaipaava on paikallinen
kuorotulokas Mosan ääni.
Kuorossa pidetään peukalot
pystyssä alakouluhankkeel-
le.

–Olemme saaneet huoma-
ta, että kuorollekin on ollut
vaikea saada harrastetilo-
ja. Tiloja on kyllä, mutta ne
ovat täysiä. Lisäksi me tar-
vitsemme paikan, jossa on
akustiikkaa ja piano, niin
sellaisia on jo vähemmän,
kertoo kuoron jäsen, kah-
den lapsen tapanilalaisäiti
Mari Hanni.

Mosan ääni –kuoro syn-
tyi noin vuosi sitten koulu-
rytäkän loppumetreillä. Pe-
rustajat ovat alakoulun lak-
kauttamista vastustanei-
ta vanhempia. Tapanilan
ala-asteeseen kuulunut Vel-
jestenpihan alakoulu meni
opetuslautakunnan päätök-
sellä, mutta parinkymme-
nen aktiivivanhemman kuo-
ro on edelleen olemassa.

– Nyt on vuosi laulettu
ja esiinnytty muun muas-
sa syntymäpäivillä ja Mosa
Herää –tapahtumassa. Täs-
tä tämä kuoro pikku hiljaa
kehittyy, uskoo Hanni.

Kehitystä edesauttaa kuo-
ron kapteeniksi houkuteltu
kyläläinen, UMO:n tuotan-
topäällikkönä työskentele-
vä Terhi Piirala. Musiikin
ammattilainen harrastaa it-
sekin kuorolaulua ryhmässä
nimeltä Ahjo Ensemble.

Viimeisin esiintyminen
tapahtui sunnuntaina lak-
kautetun koulun etupihalla,
jossa Mosan ääni oli Tapa-
nilan elävän joulukalenterin
13. luukku. Kuoroa kuunte-
lemaan saapui satakunta
kyläläistä.

–Esiintymispaikaksi valit-
tiin alakoulun piha, koska
otimme samalla kantaa sii-
hen, että koulu on maannut
yli vuoden tyhjillään.

Tällä hetkellä alakoulun
piha toimii lähinnä koiraih-
misten tapaamispaikkana.
Lapsiperheiden harmiksi
kaupunki on vienyt kaikki
pihalelutkin pois.

Pirjo Pihlajamaa

TIINA JAAKKOLA
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Heikinlaakso
Liikennesuunnittelupäällikkö päätti kieltää ajoneu-
vojen pysäköinnin kahdeksanmetrinmatkalla alkaenOra-
kas 3 tonttiliittymästä.
Päätös on vastaus toiveeseen, jolla pyydettiin siirtämään

Orakkaan nykyistä pysäköintikieltoaluetta alkamaan ton-
tin nro 3 itäkulmasta tavaraliikenteen toimivuuden paran-
tamiseksi.
Pysäköintikieltoa ei toteuteta aloitteen toivomassa laa-

juudessa, sillä kadulla halutaan mahdollistaa ajoneuvojen
pysäköinti mahdollisimman hyvin aiheuttamatta kuiten-
kaan ongelmia yritystoiminnan tavaraliikenteelle. Kahdek-
sanmetrin kieltoalueen katsotaan olevan riittävän, jotta ka-
dunvarsipysäköinti ei aiheuttaisi tavarakuljetuksille kään-
tymisongelmia tontin nro 5 tonttiliittymän välittömässä lä-
heisyydessä.

TL

Pysäköintikielto Orakkaalle

Herttoniemen alue on parhaillaan HSL:n kartoituk-
sessa ja sinne kohdistuvat muutokset heijastuvat osin
koilliseenkin. Esimerkiksi vuosien 2016-2018muutoksissa
Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmassa on suunniteltu lin-
jan 79 jatkamista Puistolaan sekä uuden ruuhkalinjan 79B
Latokartano - Siilitie perustamista syksyllä 2017.
HSL on avannut karttapohjaisen kanavan verkossa

osoitteessa www.hsl.fi/herttoniemi. Kyselyllä haetaan
uusia ideoita linjastosuunnittelun tueksi. Karttapalveluun
voi merkitä tietoja matkoista, joiden lähtö- tai määrän-
pää on Herttoniemessä, Roihuvuoressa, Roihupellossa tai
Tammisalossa. Kysely on avoinna 10.1.2016 asti.

TL

HSL kerää tietoa
liikkumistottumuksista

Nordean Pohjois-Helsingin yrityskonttori lopettaa toi-
mintansa Malmilla. Torikatu 3:ssa kolmannessa kerrok-
sessa sijainnut yritysasiakkaiden palvelukonttori muutti
pääosin pois jo viime viikolla, viimeisetkin työntekijät läh-
tevät sieltä tämän viikon aikanamuihin konttoreihin.
Samalla Malmilta poistuvat myös Ifin yritysvakuutuspal-

velut, jotka ovat toimineet samassa tilassa kuin yrityskont-
tori.
If:in yritysasiakkaita palvellut henkilö siirtyy Mannerhei-

mintien konttoriin.
TL

Nordea supistaa Malmilla

Heikinlaakso, Pihlajamäki, Tattarisuo
Kiinteistölautakunta jatkoi Heikinlaakson teolli-
suusalueella olevan Kääpätien tontin vuokra-aikaa 30
vuodella viime torstain kokouksessaan. Tontin vuokralai-
nen on Kiinteistö Oy Helsingin Kääpätie 4.
Myös Kuntokiinteistöt Oy:n vuokrasopimusta jatkettiin

saman verran. Yhtiö on vuokrannut kaupungilta Hiekka-
kiventie 4:ssä olevan teollisuus- ja varastotontin.
Molemmilla tonteilla on teollisuusrakennus. Tonttien

uudet vuokrasopimukset päättyvät vuoden 2045 lopussa.
Uusi vuokrasopimus on tekeillä myös Akkutie 26 b:ssä

olevan tontinvuokraajan kanssa. Vuokraehtoihin tulee
velvoite, jonka mukaan vuokralaisen on tutkittava tontin
maaperä ja pohjavesi, kun vuokraus loppuu.
Akkutien tontti on mahdollisesti pilaantunut aiemmin

tontilla tapahtuneen moottorikorjaamotoiminnan takia.
Jos maaperä on saastunut, pitää vuokralaisen puhdistaa
se vuokrasuhteen päätteeksi. Uusi vuokrasopimus teh-
dään vuoden 2034 loppuun asti.

PP

Teollisuustonttien
vuokraukset jatkuvat

Helsingin poliisi varoittaa rakennustyömaita kupari-
varkaista. Varkaat ovat kiinnostuneita niin kuparikaape-
lista kuin kupariputkista, koska niistä saa tällä hetkellä
romumetallinakin kohtuullisen korvauksen.
Helsingin poliisi on kirjannut tänä vuonna jo parikym-

mentä kupariin liittyvää rikosilmoitusta ympäri kaupun-
gin. Viime viikolla varkaat liikkuivat kahdella eri metro-
työmaalla.

PP

Kupari houkuttelee varkaita

Vielä kymmenkunta vuot-
ta sitten, kun Alppikylän
asemaakaavoitusta alettiin
luonnostella, oli Helsingin
kaupunkisuunnitteluviras-
ton asemakaavoittajan vies-
ti se, että Alppikylään ei päi-
väkotia lukuun ottamatta
kaavoiteta palveluja, koska
vieressä on Jakomäki kaup-
poineen.

Puheet on haudattu, ja nyt
kaupunkisuunnitteluviras-
to puoltaa kiinteistöviras-
tossa tehtyjä Lidl-suunni-

telmia, joissa Lahdenväylän
varren liike- ja toimistoton-
tin voi muuttaa Lidlin tar-
peita palvelevaksi liiketon-
tiksi, koska Alppikylässä ei
ole kysyntää toimistoraken-
tamiselle.

Viime torstaina kiinteis-
tölautakunta hyväksyi kiin-
teistöviraston tekemän
vuokrasopimusluonnok-
sen, jonka mukaan Lidlillä
on puoli vuotta aikaa hakea
tontille rakennuslupa päi-
vittäistavarakaupan raken-

tamista varten. Varsinainen
30 vuoden tontinvuokraso-
pimus tehtäisiin parin vuo-
den sisällä.

Nykyisen asemakaavan
mukaan tontille saa raken-
taa 9000 kerrosneliömetrin
verran, josta myymälätiloja
saa olla 1500 kerrosneliö-
metriä. Kaava vaatinee sor-
vaamista, sillä Lidl on suun-
nitellut rakentavansa noin
2 300 kerrosneliömetrin
verran. Rakentaminen saat-
taa alkaa jo ensi kesänä.

Kiinteistölautakunta päät-
ti esittää kaupunginhalli-
tukselle, että kun päivittäis-
tavarakauppa on valmis,
voi Lidl ostaa tontin omak-
si. Lautakunta ei voi päät-
tää tontin myyntiasiaa yk-
sin, vaan siihen tarvitaan
kaupunginhallituksen pää-
tös. Jos ostoaikeista tehdään
vuokrasopimukseen optio,
on se voimassa viisi vuotta.

Pirjo Pihlajamaa

Alppikylään
suunnitellaan Lidliä
Lidl Suomi Ky haluaa vuokrata Helsingin kaupungilta yli puoli hehtaaria maata ja rakentaa
kaupan osoitteeseen Kyytimiehenkuja 4. Hanke tietää lisää kilpailua ruokakauppojen
kesken, sillä Lahdenväylän toisella puolella Jakomäessä on jo ennestään S- ja K-ryhmien
päivittäistavarakaupat.

PIRJO PIHLAJAMAA

Kauppapaikka löytyy Lahdenväylän ja Suurmetsäntien kainalosta,
joka on aivan Jakomäen kyljessä. Lidlin mukaan kauppa toisi alueelle
noin 30–40 uutta työpaikkaa.

Kaunis, historiallinen käve-
lytie, Maamiehenpolku kat-
keaa nyt rivitaloyhtiön pihal-
le rakennettuun leikkikent-
tään.

– Maamiehentien kävely-
tie päättyy Sepeteuksentien
loppuun. Tie on jatkunut kä-
velytienä kohti Aurinkomä-
entietä ja hevostalleja. Nyt
tie on poikki, hämmästelee
puistolainen Hilkka Saari-
nen.

Samaa hämmästelee kau-
punkisuunnitteluvirastossa
Juha Ruonala, joka on teh-
nyt asiasta selvityspyynnön
rakennusvalvontavirastoon.

–Itse en osaa ottaa asiaan
kantaa, mutta näyttäisi sil-

tä, että kaavassa tontille oli-
si merkitty tierasite ja sil-
loinhan raittia ei voi laittaa
poikki leikkipaikan vuok-
si. Mutta asia on nyt tosiaan
selvittelyssä ja ensi vuoden
puolella siihen saadaan sel-
vyys, Ruonala lupailee.

– Leikkipaikka on ongel-
ma, koska kaupungin jär-
jestyssääntöjen mukaan koi-
ranomistajat eivät saa mennä
koiran kanssa leikkialueelle,
eli edes kävellä leikkialueen
läpi. Silti yleiskaavassa Au-
rinkomäen viheralue on kyt-
ketty Maamiehentien polun
ja metsikön ulkoilureitiksi,
harmittelee Saarinen.

Teija Loponen

Ulkoilureitin katkaisu hämmentää

Aidan taakse on noussut leikkialue paikalle, jossa
ennen kulki yleinen kulkuväylä.

HILKKA SAARINEN

Puistola
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Hoivapalvelu tuo seniorille apua yksinäisyyteen
Mahdollisuus asua omassa rakkaassa kodissa
niin pitkään kuin mahdollista on useimman
seniorin ja hänen läheisensä toive. Iän myötä tai
sairastuessa arjen toimet voivat kuitenkin hanka-
loitua. Tällöin on hyvä ottaa avuksi hoivaa, joka
tukee kotona asumista ja pärjäämistä.

Vuosi sitten Koillis-Helsingin alueelle toimin-
taansa laajentanut Home Instead Seniorihoiva
tarjoaa yksilöllisiä hoivapalveluita, joiden avulla
seniori voi jatkaa itsenäistä kotona asumista
arvokkaasti ja mielekkäästi.
–Tarjoamme ikäihmiselle laadukasta hoivapalve-
lua kotiin – tai missä tahansa hän asuukin.
Myös tuetussa asumisessa ja yksityisissä
palvelutaloissa asuvat kaipaavat usein lisäapua ja
kotoisuutta asumiseen, Koillis-Helsingin Home
Insteadin yrittäjäAarne Vesamäki kertoo.
Hoivanantajat avustavat päivittäisissä toimissa
kuten ulkoilussa, ruuanvalmistuksessa, kodinhoi-
dossa, asioinnissa sekä seuranpidossa ja virike-
toiminnassa. Palvelu räätälöidään aina asiakkaan
omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kiireetöntä hoivaa ja kohtaamista

Home Instead Seniorihoivan tarjoamat hoiva-
palvelut täydentävät julkisia palveluita. Samalla
ihmisellä voi käydä esimerkiksi aamupäivällä
kunnallinen kotihoito, sairaanhoitaja tai lähihoi-

taja ja iltapäivällä yksityinen hoivanantaja.
Keskiössä on aina ihmisen kohtaaminen.
– Hoivanantajamme tarjoavat arkeen seuraa ja
kiireetöntä yhdessä oloa, joka niin monella
ikäihmisellä puuttuu tänä päivänä. Hyvästä
hoivanantajasta tulee nopeasti tärkeä tukihen-
kilö, joka keventää myös omaisten huolta ja
taakkaa, Aarne Vesamäki kertoo.

Tilaa nyt ilmainen hoivakonsultaatiokäynti,
jonka aikana selvitämme juuri sinun tai
läheisesi tilanteen ja hoivan tarpeen.
Soita numeroon: 010 850 9540.

Kiinnostaako ikäihmisen hyvinvointi?

Koillis-Helsingin Home Instead Seniorihoiva
tarjoaa 1-vuotisjuhlan kunniaksi alueen ikäih-
misten toimintaryhmille ilmaisia luentoja mm.
ravinnosta ja hyvinvoinnista. Luentoja voi tilata
esimerkiksi seniori-, eläkeläis- ja harrasteker-
hojen tilaisuuksiin. Varataksesi oman ryhmäsi
veloituksettoman luennon, ota yhteys sähköpos-
tilla helsinki.koillinen@homeinstead.fi ja pyydä
yrittäjältä lisätietoa.

Muista myös ”Ole joulupukkina seniorille”
-kampanjamme ja piipahda läheiselle kukka-
kaupalle ostamaan oma lahjasi. Välitämme sen
kumppaneidemme avulla perille ennen joulua.

ILMOITUS ILMOITUS

Hoivapalvelu tuo seniorille
apua yksinäisyyteen

Home Instead Seniorihoiva
Helsinki Koillinen
Puhelin 010 850 9540
www.homeinstead.fi

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

ANNAJOULULAHJAKSILAHJAKORTTIHEMMOTTELUKASVOHOITOONalk. 60€

Tervetuloa Jouluglögille perjantaina 18.12. klo 9–18

Devisol
20 mikrog
230 tabl
D-vitamiini

15€
(norm. 17,25)

Beko Strong
1mg
100 tabl
suussa sulava
B12-vitamiini

18,50€
(norm. 24,50)

MulAvita Ascorbin
500mg
100 tabl
C-vitamiini

8€
(norm. 9,10)

Tarjoukset voimassa 16.–19.12.2015

Palvelemme
ma–pe 8.30–19, la 9–15

Ajurinaukio 5, puh. (09) 386 7986
tapuliapteekki.fi

Uutuus!

Hyödynnä samalla hyvät tarjouksemme!

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Saattomatkalla

Tällainen saattojoukko
seurasi meitä matkalla

päiväkotiin Ala-Malmilla.
Joko oli aika lähteä

lämpimämmille maille?
JH

Ma-Pe 7–22, La 8–22, Su 11–22

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

K-MARKET
KAVALJEERI

RED OMENA

Muut voimassa olevat tarjoukset www.k-market.fi

Juhla Mokka
KAHVI 3

pkt

Voimassa to–la

PEHMOPALAT

950
3pkt
1 erä/talous 11503rs 599

kpl

099
kg

299
kg

Parasta
Joulun

odotukseen
siltamäestä!

149kg

Conference
PÄÄRYNÄ

GRILLATTU
BROILERI

Vielä ehdit!
Laadukkaat

ChefWotkins`in
lähdevedellä
tuoresuolatut

suomalaiset joulukinkut!
Jätä tilaus

20.12. mennessä

Fazer
KONVEHTIRASIA
320–350g

3
rs

Laaja
valikoima

joulumakeisia
edullisesti!

Tarjoukset voim
assa

To-Su
17.-20.12.2015
ellei toisinmain

ita
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Pukinmäen taidekoulujen toiminta on vaarantumassa
Kiinteistöviraston Tilakeskuksen ryhdyttyä vaatimaan sir-
kus- ja teatterikoulun Erkki Melartinintie 2 D:n toimiti-
loista vuokraa 26 000 euroa vuodessa.
Aiheesta valtuustoaloitteen tehnyt tapaninvainiolais-

valtuutettu Kauko Koskinen ymmärtää vuokravaateen
yhdenvertaiseen kohteluun perustuen, mutta ei sitä, että
yhdenvertaisuus koskee vain Pukinmäen taidetalolta pe-
rittäviämaksuja,mutta ei sen saamaa toiminta-avustusta.
Lakisääteisten taidekoulujen toimintaa tuetaan julki-

sista varoista 75 % ja vanhoja harkinnanvaraisesti tuet-
tuja taidekouluja 40 %. Pukinmäen taidetalon toiminta-
avustus on vain 24% talousarviosta. Siitä ei kykenemak-
samaan kaikkia kuluja runsaammin tuettujen koulujen
tavoin.

Pukinmäen taidekoulujen toiminnassa onmukana yli
500 oppilasta ja taidekasvatusta on tarjottu jo 26 vuotta
hyvin pienellä harkinnanvaraisella tuella. Pukinmäen sir-
kuskoulun lopettaminen vuokravaateen vuoksi kaataisi
koko taidetalon, joka tekee yhteistyötä monien koilli-
sessa toimivien tahojen kanssa.
Koskisen aloitteessa vaaditaan, että taidekoulujen ta-

lous on saatava tasapainoon. Lukukausimaksut määräy-
tyvät vanhojen runsaasti tuettujen taidekoulujen määrit-
täminä, avustuksista ja vuokrista päättää kaupunki ja pal-
kat määritellään työehtosopimuksissa. Ainoa keino sel-
vitä vuokrista on saada enemmän avustusta, muutoin
lapset joutuvat kadulle ja käytössä ollut 96 neliön liikun-
tasali jää tyhjilleen.
Kauko Koskinen sai aloitteelleen tukea monilta muilta

valtuutetuilta.
Teija Loponen

Pukinmäen Taidetalo
kaatumassa vuokriin

Entinen KD:n Malmin seudun osasto ja Oulunkylä-
Pakila -osasto ovat yhdistyneet KD:n Pohjois-Helsingin
osastoksi.
Maunulalainen Tarja Niemi valittiin yksimielisesti uu-

delleen nykyisen Pohjois-Helsingin paikallisosaston pu-
heenjohtajaksi ja samoin varapuheenjohtajaksi yksimie-
lisesti uudelleen Helena Rekimies. Entisestä Malmin
KD:stä johtokunnassa jatkavat Pia Kinnunen ja Petri
Stålfors sekä uusina johtokunnan jäseninä Malmin alu-
eeltaMarjatta Kähkönen jaKarl Stellberg.
Syyskokouksen yhteydessä kaupunginvaltuutettu

Mika Ebeling kertoi kaupungin kuulumisia. Hän totesi,
että meillä on varaa kaikkeen siihen, mitä tarvitsemme,
kun olemme valmiit luopumaan siitä, mitä emme tarvitse.
Kristillisdemokraatit olisivatmieluummin käyttäneet kes-
kustakirjastoon käytettävät rahat koulujen, terveysase-
mien ja päiväkotien korjausrakentamiseen.
JärjestöpäällikköMikko RekimiesMalmilta kertoi puo-

lueen valmistautumisesta tuleviin kuntavaaleihin sekä
HOK-Elannon edustajistovaaleihin. Musiikkia tilaisuu-
dessa esitti muusikkoAulis Pallaskallio.

TL

Kristilliset yhdistivät
paikallisosastot

Mikko Rekimies kertoi tulevista
kuntavaalisuunnitelmista.

TARJA NIEMI

akomäki sijaitsee
yhdellä Helsingin
vehreimmistä seu-
duista. Siitä huoli-

matta moni asukas toivoi
lisää istutuksia esimerkiksi
palvelujen lähelle. Keskellä
Jakomäkeä sykkii alueen
sydän: koululaisten ja päi-
väkotilaisten, lasten, nuor-
ten ja aikuisten, liikkujien ja
harrastajien alue. Yhteinen
näkemys tuntuu olevan, että
vanha koulu joutaa puretta-
vaksi ja alueen keskus halu-
taan ehyeksi ja toimivaksi
uuden rakentamisen ja
jäsentelyn myötä. Nuoret
toivoivat aivan erilaista
koulua ja erilaisia tapoja
opetukseen, toivelistalta
löytyivät myös esimerkiksi
viidakkoluokat, lasikattoi-
nen ruokala ja viihtyisyys.
Yksi ehdoton toive on skeit-
tipuisto urheilukenttien vie-

relle.

Helsinki kasvaa lähivuosi-
kymmenten mukaan jopa
250 000 asukkaalla ja kas-
vua tulee niin Jakomäkeen
kuin Alppikylään. Helsingin
kaupunki on juuri aloitta-
nut Jakomäen keskeisen
osan kaavoituksen ja halusi
kaupunkilaisten ajatuksia
suunnitelmien pohjaksi.

Asukkaat saivat kertoa,
miten Jakomäen keskiosan
ostaria ja aukiota pitäisi
kehittää ja mitä harrastus-
mahdollisuuksia liikunta-
puiston ympäristöön toivo-
taan. Asukkailta myös ky-
syttiin, mihin mahtuisi uut-
ta asumista, ja millainen
olisi unelma-asunto Jako-
mäen sydämessä?

Tuloksena oli varsin haus-
koja ja visionäärisiä Jako-
mäen asukkaiden toiveita,

kuten pyöreitä asuintalo-
ja ja entistä enemmän veh-
reyttä. Sen sijaan pubien te-
rassit tai ainakin niiltä kuu-
luva älämölö haluttaisiin
poistaa.

Työpajan järjestäneen
nuorten arkkitehtitoimisto-
jen Uusi Kaupunki –kollek-
tiivi laati asukkaiden toi-
veista ja ideoista videomuo-
toiset tulevaisuusvisiot,
jotka on nyt luovutettu Hel-
singin kaupungin käyttöön.

–Asukastyöpaja on tärkeä
osa kaavan valmistelutyö-
tä. Työpajan tuloksia voi-
daan hyödyntää Jakomäen

keskiosan kaavamuutok-
sessa, kertoo Jakomäen alu-
een kaavoittaja Elias Rainio
Helsingin kaupunkisuunnit-
teluvirastosta.

Arkkitehti Anneli Nurmi
kiinteistöviraston tilakes-
kuksesta toteaa, että visiot
tuovat kiinnostavia näkö-
kulmia koulurakennusten
tulevaisuuden suunnitte-
luun.

Videot ovat nimeltään Ja-
komäki osana kaupunkia,
Jakomäen yhteiset kohtaa-
misen paikat, Liikunta ja
harrastukset Jakomäen sy-
dämessä, Unelmien asu-
mista Jakomäen sydämes-
sä sekä Oppiminen ja leik-
ki Jakomäen sydämessä.
Mielenkiintoiset videot voi
käydä katsomassa osoittees-
sa www.uusi-kaupunki.fi/
jakomaki

Teija Loponen

Toiveina tekemistä lapsille ja nuorille sekä viihtyisiä
oleskelupaikkoja

Jakomäen
tulevaisuusvideot julki
Uutta Jakomäkeä suunniteltiin Jakomäen kirjastolla lokakuussa
asukastyöpajassa, jonka järjestivät Helsingin kaupunki ja Uusi Kaupunki
–arkkitehtiryhmä. Työpajassa luotiin viisi visiota keskeisen Jakomäen
tulevaisuudesta. Visiot on nyt julkaistu videoina Uusi Kaupunki –nettisivulla.

Kaupunkisuunnitteluvirasto sai jakomäkeläisiltä runsaasti vinkkejä siitä, millaiseksi Jakomäen halutaan
muodostuvan.

J Pubien terassit
tai ainakin niiltä
kuuluva älämölö

haluttaisiin poistaa
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 17.–20.12.2015 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
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Voimassa to-la
Tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi/Ruotsi, fileoituna 6,99 kg

Oman savustamon
SAVULOHIFILEE

Aito
ISLANNIN RASVASILLI

KLEMENTIINI
Marokko

Voimassa to-la
Marian Konditorian
VEHNÄPATONKI
3,45/kg

HK takuumurea
NAUDAN SISÄ- ja
PAAHTOPAISTI
palana, Suomi

GRANAATTIOMENA
Turkki

Lihamestarin tuore
KARJALANPAISTI
Suomi

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO
ja COCA-COLA LIGHT 1,5l 4-pack
0,57/l

Juhla Mokka
KAHVI 500 g
6,33/kg, myös tummapaahto,
yks. 3,45 pkt (6,90/kg)

Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 4-pack (0,65/l). Sis. pantit 1,60

-12%

499
kg, raj.
2 kalaa /tal. 950

raj. 1 erä
/tal.

1990
kg 695

kg

149kg 199kg

1095
kg 1095

kg

1.-kpl 5.-raj. 2 x 4-pack /tal., sis. pantit 1,60

3
pkt

4
pack

Palvelulinjastomme auki
sunnuntaina 20.12.

klo 12-18!



Perussuomalaisten
Helsingin piirin mukaan
erottamisen syynä ovat Sade-
miehen sosiaalisessa medias-
sa pitkään jatkuneet kohu-
kirjoitukset, joiden sävyä tai
tyyliä Sademies ei puolueen
tai piirin johdon useista
kehotuksista huolimatta
suostunut muuttamaan.

–En ole saanut yhtä ainut-
ta kehotusta, väite on täyttä
palturia. Minun on myös sa-
nottu loukanneen puolueen
jäseniä, mutta nimiä ei voi-
da mainita, Sademies ihmet-
telee.

Perussuomalaisten Hel-
singin piirin puheenjohtaja
Nuutti Hyttisen allekirjoitta-
massa tiedotteessa todetaan,
että puolueen sääntöjen mu-
kaan puoluehallitus voi
erottaa puolueen jäsenen,
mikäli tämä toimii puo-
lueen etua vastaan.

Sademieskin on tan-
kannut puoluesäännöt
ja katsoo erottamisensa
olevan vastoin muoto-
määräyksiä ja lain kir-
jainta.

– Puoluesääntöjen mu-
kaan, kun henkilö erotetaan,
häntä pitää kuulla. Niin sa-
notaan myös hallintolaissa
ja yhdistyslaissa. Minua ei
ole kuultu. Minut on erotet-
tu kirjallisesti, Sademies alle-
viivaa.

–Lisäksi tulleessa päätök-
sessä ei ole mainittu valitus-
oikeutta, mikä pitää hallin-
to-oikeuden mukaan olla,
hän huomauttaa.

Sademies katsoo, että hä-
nen ta- pauksessaan
on rikottu

myös
Euroo-
pan
ihmis-

tuo-

mioistuimen lausumia sa-
nanvapaudesta.

Puolueen Helsingin piiri
tiedotti Sademiehen erotta-
misesta vasta kolme viikkoa
sitten perjantaina. Myös
Sademies on pitänyt asiassa
matalaa profiilia.

–Koska minä tarjosin puo-
lueelle kunniakasta perään-
tymistietä. Se on olemassa
vieläkin, kun en ole tehnyt
rikosilmoitusta, vaan tutkin-
tapyynnön. Jos he ovat kun-
niattomia, niin sitten käy-
dään prosessi alusta lop-
puun.

Sademiehellä on paikka
kiinteistölautakunnassa ja
HSY:n hallituksessa, ainakin
toistaiseksi.

–Koska erottamisasia on
kesken, ei päätöstä voi pan-
na täytäntöön, mutta voi mi-
nulta ottaa luottamustoimet
pois. Silloin kaupunginval-
tuusto hajottaa lautakunnan
ja nimittää uuden. Ilman ha-
jotusta keino olisi, että minä
itse eroaisin, mutta en eroa.

HSY:n hallituksessa taitaa
olla tietojeni mukaan sa-
malla lailla.

Vaikka Sademies ei ole
enää vuosiin asunut Koillis-
Helsingissä, on hän entisenä
malmilaisasukkaana ja Mal-
min poliisin pitkäaikaisena
työntekijänä edelleen Koillis-
Helsingin perussuomalaiset
ry:n hallituksen puheenjoh-
taja. Sademiehen mukaan
häntä ei voi erottaa yhdistyk-
sestä. Hallitus voisi valita
uuden vetäjän.

Sademies on pistänyt halli-
tushommat jäihin ja ilmoit-
tanut viime kokouksessa, et-
tei halua tehdä töitä häntä il-
keästi kohdelleelle puolueel-
le.

Sademies kertoo, että hän-
tä on jo kovasti kosiskeltu
toisaalle. Nimiä tai puoluetta
hän ei lyö pöytään, vaan to-
teaa, että tässä vaiheessa spe-
kulointi on turhaa.

– Olen sopinut, ettei pu-
huta vielä, koska tilanne on
raakile. Nyt pyydän, että
seuraava puoluekokous kä-
sittelisi asiaa. Odotan puo-
luetoimiston reagointia ja
esitutkinnan tulosta.

Pirjo Pihlajamaa
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Perussuomalaisten Helsingin piiri korostaa, että Olli
Sademiehen mediakohua herättäneet kirjoitukset
edustavat hänen omaa yksityisajatteluaan.
Sademies on esimerkiksi ehdottanut
pakkosterilisointia Afrikasta Suomeen tuleville.

Puolueesta erotettu Sademies teki
tutkintapyynnön poliisille
Perussuomalaisten puoluehallitus on erottanut
puolueesta Helsingin kaupunginvaltuuston
varavaltuutettu Olli Sademiehen 18. syyskuuta.
Olli Sademies pitää erottamistaan useamman lain
vastaisena ja on jättänyt asiasta Helsingin poliisille
tutkintapyynnön.

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajamaenhammaslaakariasema.fi
Rapakiventie 10 F

KYSY
MYÖS

LAHJA-KORTTEJA!

HAMMASLÄÄKÄRITHAMMASLÄÄKÄRIT
Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-ERIKOISHAMMAS-
TEKNIIKKOTEKNIIKKO
Ilkka Garaisi

Hoidamme palveluseteliasiakkaita.
Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.

hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien poisto

Hinnat ovat omavastuuhintoja

HAMPAIDENHAMPAIDEN
PAIKKAUSPAIKKAUS
ALK. 26€ALK. 26€
TARKASTUSTARKASTUS
26,50€26,50€

SUUN TERVEYSPAKETTI 110€SUUN TERVEYSPAKETTI 110€

PROTEESIEN KORJAUKSETPROTEESIEN KORJAUKSET
ODOTTAESSAODOTTAESSA

HAMPAIDEN VALKAISUTHAMPAIDEN VALKAISUT
240-300€240-300€

Winter-fest!Winter-fest!
1.12.–29.2.2016 ASTI AAMUSTA PILKKUUN ASTI

0,5L III-OLUT 2,50€
0,5L IV-OLUT 2,90€

AVOINNA
SU–TO 9–02
PE–LA 9–04

BAR & NIGHTCLUB TILLIKKA
LATOKARTANONTIE 5,

00700 HELSINKI

- Joka päivä karaoke alk. klo 19
- Biljardi Tervetuloa!Tervetuloa!

Koillis-Helsingissä
muutokset koskevat linjoja
57, 78, 69, 550, 552, 554 ja
561.

Liikennöintisuunnitelmas-
sa 2016–2017 esitetyt muu-
tokset on tarkoitus saada
voimaan ensi vuonna joko
kesäliikenteen alkaessa tai
syysliikenteeseen siirryttä-
essä.

Liikennöintisuunnitel-
maa voi kommentoida HS:n
verkkosivustolla tammi-
kuun puoliväliin asti. Kom-
mentointi edellyttää kirjau-
tumista, mutta nimimerkin
käyttö on sallittua. Kom-
mentointiaika päättyy 10.
tammikuuta 2016.

Lopullinen aikataulu-
suunnittelu tapahtuu liiken-
nöintisuunnitelman pohjal-
ta.

Liikennöintisuunnitelman
ovat laatineet HSL:n linjas-
to- ja aikataulusuunnitte-
luryhmän joukkoliikenne-

suunnittelijat yhteistyössä
kuntien joukkoliikenneyh-
dyshenkilöiden, koulutoi-
men edustajien ja eri liiken-
nöitsijöiden kanssa.

Koillis-Helsingin bussi-
liikenteeseen vaikuttava
Kivikon uusi eritasoliittymä
valmistuu näillä näkymin
syksyllä 2016. Tuolloin lin-
jan 57 reittiä (Latokartano–
Käpylä–Munkkivuori–
Munkkiniemi) jatketaan jo
aiemmin päätetyn kehittä-
missuunnitelman mukaises-
ti Latokartanosta Kivikon
kautta Kontulaan.

Eritasoliittymän valmis-
tuminen sinetöi HSL:n mu-
kaan myös linjan 78 (Kon-
tula–Kivikko–Malmi) lii-
kennöinnin lakkauttamisen
ja linja 57 korvaa Kivikon
osuuden, mutta yhteys Mal-
mille ja alueen sairaalaan
loppuu.

Linja 78 ajetaan alas jo

kesällä. Linjan 94A vuoro-
välin tihennys korvaa Kivi-
kossa linjan 78 tarjoaman
palvelun.

Linjan 69 (Kamppi–Töölö–
Pasila–Käpylä–Oulunkylä–
Malmi) ja linjan 70T
(Kamppi–Töölö–Kumpula–
Pihlajamäki–Malmi–Silta-
mäki–Suutarila) käyttämä
Kampin pään päätepysäkki
siirtyy Kampin terminaaliin.
Linjat ajavat edelleen Rune-
berginkadun kautta, mutta
Kampin päässä tulee pieni
reittimuutos.

Linjan 550 (Itäkeskus–
Viikki–Oulunkylä–Lep-
pävaara–Tapiola) pääte-
pysäkki Espoossa siirtyy
syysliikenteen 2016 alussa
Westendinasemalta Tapio-
naukiolle.

Linjalle 552 (Malmi–
Maunula–Munkkiniemi–
Otaniemi) lisätään päivä-
liikennettä syksyllä 2016.

Päivällä liikennöidään 20
minuutin vuorovälillä ja il-
taisin liikennöidään 30 mi-
nuutin vuorovälillä noin
kello 20 asti.

Samalla linjan 554 (Itä-
keskus–Malmi–Pukinmäki–
Maunula–Leppävaara) vuo-
roväliä tihennetään arkisin

ruuhka-aikaan 15 minuut-
tiin ja päivä- sekä iltaliiken-
teessä 20 minuuttiin.

Linjan 561 (Itäkeskus–
Malmi–Tammisto–Aviapo-
lis) vuoroväliä tihennetään
arkisin ruuhka-aikaan 15
minuuttiin ja päivä- sekä il-
taliikenteessä 20 minuut-

tiin. Muutoksella on tarkoi-
tus parantaa Itäkeskuksen
ja Malmin aluekeskusten
välisiä yhteyksiä, liityntäyh-
teyksiä Kehäradan juniin se-
kä yhteyksiä Tammistoon
Valimotien alueelle.

Pirjo Pihlajamaa

Bussireittimuutoksia voi kommentoida

Linja 78 loppuu kesällä
HSL:n tuore liikennöintisuunnitelma 2016–2017 koskettaa
myös Koillis-Helsingissä liikennöiviä busseja. HSL kerää
suunnitelmasta parhaillaan matkustajien kommentteja.

Suunnitelman mukaan linja 57 ei aja enää Viikin asuinalueen sisälle.

HSL LIIKENNÖINTISUUNNITELMA 2016-2017
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Koillis-Helsingin Lähitiedon
joulun ja vuoden vaihteen aikataulu

Joululehti ilmestyy lauantaina 19.12.,
(23.12. lehteä ei tule)
Lehti menee painoon torstaina iltapäivällä,
aineistovaraukset ke 16.12. ja valmiit aineistot
to 17.12. kello 10 mennessä.

Keskiviikon 30.12. lehti ilmestyy normaalisti,
mutta ilmoitusvaraukset toivotaan pyhien vuoksi jo
ke 23.12. ja valmiit aineistot ma 28.12. kello 12.

Loppiaisen 6.1.2016 lehti jaetaan jo tiistaina 5.1.
ja painetaan maanantaina kello 11, joten aineistot
tarvitaan mielellään jo ke 30.12. , aivan viimeistään
to 31.12. kello 10.

Lähiksen väki
Toivoo

Leppoisaa ja menestyksellistä loppuvuotta!

Päivän aikana oli paljon
tapahtumia muun muassa
erilaisia luentoja, kilpailuja,
ständejä yrityksiltä ja päivä
keräsi paljon yleisöä. Stän-
dejä sekä workshoppeja oli
Promotion Pointin sekä
Rainmakerin ja opiskelijoi-
den toimesta.

Päivä alkoi kello 8.15 Ve-
rohallinnon luennolla ja lu-
ennot jatkuivat iltapäivään
asti. Luennot liittyivät liike-
talouteen kuten asiakaspal-
veluun ja myyntiin sekä ta-
loushallintoon. Luennoil-

ta löytyi monenlaisia hyviä
puhujia, esimerkiksi Torp-
parinmäen K-Supermar-
ketista tunnetut Tikkalan
kauppiasveljekset. He ker-
toivat kuinka päätyivät ky-
seiselle alalle ja yrittäjiksi.
Kaupanliiton Mervi Anger-
ma-Niittylä kertoi kaupan
osaamistarpeista.

Luennoitsijoina oli myös
Helmi Liiketalousopiston
entisiä opiskelijoita, jotka
ovat jatkaneet urapolkuaan
Danske Bankissa ja Norde-
assa. Esiintyjille jaettiin Hel-

men pienet lahjapussit sekä
tarjoiltiin pullakahvit.

Helmen Taitaja –päivään
sisältyi pientä kisailua. Ki-
sailujen aiheet liittyivät Hel-
mi Liiketalousopistoon sekä
Helmen Taitaja –päivän si-
sältöön. Palkinnoksi arvot-
tiin leffalippuja sekä herk-
kupaketti.

Helmen Taitaja –päivä
huipentui somistuskilpai-
luun, missä oli osallistujia
Helmi Liiketalousopistosta
sekä muista pääkaupunki-
seudun kouluista. Prismas-
ta saapui tuomariksi Jarmo
Hepo-oja.

Helmi Liiketalousopis-
ton PM13A luokka

Helmen Taitaja –päivä
Helmi Liiketalousopistossa
Helmi Liiketalousopistossa järjestettiin
opiskelijoiden toimesta Helmen Taitaja -päivä
25.11. Päivä oli oikein onnistunut ja luennot
olivat mielenkiintoisia.

Taitaja-päivässä kuultiin paljon hyviä luentoja, joita pitivät eri yritysten edustajat.

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
&&&)8?0:5$;5$:?4</24$$/7)-(%/0%5
Seurakunta facebookissa:
&&&)=/#?.""2)#"%(%/0%5$:?4</24$7/

Nyt syttyy neljäs kynttilä,
jo joulu sarastaa.
Me odotamme Jeesusta,
hän kaikki pelastaa.

MESSUT SU 20.12.
Messu Malmin kirkossa klo 10.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12.
Joululaulujen perhemessu Pihlajamäen
kirkossa klo 16. Kahvihetki.
Messu Puistolan kirkossa klo 10.
Joululaulumessu Pukinmäen seurakunta-
kodissa klo 12. Kahvihetki.
Joululaulumessu Siltamäen seurakuntako-
dissa sklo 12. Lähetyskahvila.
Messu Viikin kirkossa klo 10. Saarna Irina
Vavilova, Teatterintekijät.

Joulukonsertteja
Konsertti Malmin kirkossa to 17.12.
klo 19. Reijo Ikonen, laulu, Ulla-Stina
Uusitalo-Ikonen, harppu ja piano,
Ulla Lampela, sello.
Konsertti Malmin kirkossa ma 21.12.
klo 19. Kuulan perhe.
Hiljaisten joululaulujen ilta Viikin
kirkossa to 17.12. klo 18. Tommi
Varis, laulu ja koskettimet. Kolehti.
Night of silent Christmas carols at
Viikki church thu 17.12. 18 o’clock.
Tommi Varis, vocals and keyboards.
Collection.
Joulukonsertti Viikin kirkossa pe
18.12. klo 19. Koop Arponen &
Flute Shame. Liput 15 e, josta osa
hyväntekeväisyyteen. Charity church
concert at Viikki fri 18.12. 19 o’clock.
Koop Arponen & Flute Shame.
Tickets 15 e, part of which to charity.

Kauneimmat joululaulut su 20.12.
Tapanilan kirkossa klo 18.
Tapulin seurakuntakodissa klo 17.
Viikin kirkossa klo 18.
Kansainväliset joululaulut Malmin
kirkossa klo 16. Christmas carols at
Malmi church klo 16 o’clock.

Lasten kauneimmat joululaulut
Viikin kirkossa su 20.12. klo 15.

TAPAHTUMIA
Joulupuuroa ja -lauluja Pihlajiston
ostarilla to 17.12. klo 11–13.
Olohuoneen joulukahvit Pihlajis-
ton seurakuntakodilla to 17.12. klo
13–15.
Soppapaanun jouluateria Viikin
kirkolla to 17.12. klo 12. Hartaus,
vapaaehtoinen maksu.
Joulupolku asukastalo Lavalla
Viikissä to 17.12. klo 17–19. Lähtö
Latokartanon torilta lyhtykulkueena
klo 17.
Joulupuuroa ja -lauluja Pihlajamä-
en ostarilla pe 18.12. klo 11–13.
Joulumyyjäiset Siltamäen seura-
kuntakodilla la 19.12. klo 12–14. Järj.
Siltamäen Martat.
Myyjäiset ja kahvila Viikin kirkolla
su 20.12. klo 16–18.

TULOSSA:

Rikasta minua -parisuhdekurssi 5.3 ja 6.3.
Malmin seurakuntatalolla, Pekanraitti 16.
15$7/ +' ?(!/<5* :5:) 3>05!/0/7) 65 :"35 2<55:5-
pareille. Ilm. (nimet ja yhteystiedot) 31.12.
%?$$?::> 2/75)2/<!!5$?$,?30)- 9/<57
valitaan haastattelujen perusteella.

Omaksi itseksi tulemisen matka
Kristillisen toipumisen päivä la 30.1. klo
10.30 –16.30 Laajarannassa. Alustus
past. Ulla Halttunen. Pienryhmätyösken-
telyä. Ilm. 13.–22.1. diakoniatyöntekijä
Hannele Juvonen p. 09 2340 5718. Paik-
koja rajoitetusti. Hinta 10 e sis. lounaan ja
päiväkahvin.

PUKINMÄENAPTEEKKI
KEHÄ I VARRELLA – ASEMANVIERESSÄ
Säterintie 2, 00720 HELSINKI
p. 3505 7210
ma-pe 8–19, la 9–17
Katsomuut tarjouksemme www.pukinmaenapteekki.fi

9 50
(10,45€)

Nogasin ja Lact
rase Go

25 kpl kokeilup
akkaukset

Uusi ApteekkiNyt - lehtemme on ilmestynyt,Uusi ApteekkiNyt - lehtemme on ilmestynyt,
jos et ole saanut sitä tule hakemaan se apteekista.jos et ole saanut sitä tule hakemaan se apteekista.

Liity samalla kanta-asiakkaaksemme, osallistu arvontaan,Liity samalla kanta-asiakkaaksemme, osallistu arvontaan,
voit voittaa SamsungGalaxy älypuhelimen!voit voittaa SamsungGalaxy älypuhelimen!

Toivotamme hyvää Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!



10 Urheilu

Puistolan urheilijoiden Jemina Salonenmenes-
tyi sulkapallon Stockholm openin U11 luokassa lois-
tavasti.
Turnaus alkoi perjantaina joukkueotteluilla Tanskan

joukkuetta vastaan, Suomi voitti 5–1. Lauantaina alkoi-
vat yksilökilpailut Karbyn Badmintoncenterissä, josta
neljä parasta pelaajaa jokaisesta pelimuodosta eteni
semifinaaleihin. Semifinaalit ja finaalit pelattiin sun-
nuntaina toisella puolella Tukholmaa, jonne oli koottu
kaikkien ikäluokkien finaalipelit. Jemina eteni kaikissa
kolmessa pelimuodossa jatkoon ja loppujen lopuksi
kaikissa pelimuodoissa finaaliin asti.
Lopputuloksena oli sekanelinpelin kulta, Jeminan

parina oli Kokkolan sulkapalloilijoita edustava Elias
Vuollet, nelinpelin kulta parina HBC:n Nella Nyqvist
ja kaksinpelin hopea.
Tyttöjen nelinpelistä muodostui varsinainen trilleri

kun tytöt pelasivat finaalissa ykkössijoitettua Tanskan
paria vastaan, jolle olivat juuri perjantaina hävinneet
joukkueottelussa. Kolme-eräinen peli osoittautui fi-
naalipelin arvoiseksi henkien taisteluksi 23–21, 19–21
ja 25–23. Tämän jälkeiseen kaksinpelin finaaliin ei Je-
minalla enää riittänyt paukkuja ja Tanskan ykkössijoi-
tettu tyttö veikin voiton. Suomen U11 joukkue olikin
kokonaisuudessaan kilpailuidenmenestynein ryhmä.
Kilpailuissa oli Puistolan urheilijoiden sulkapalloili-

joita muissakin ikäryhmissä. U13 pelasi Hanna Häk-
kinen, Cecilia Harti ja Lilli Lauri, U15 Thomas Harti
ja U17 Emilia Harti sekä Jenni Kankaanpää.
Yksilökilpailun lisäksi Lilli, Cecilia ja Thomas osallis-

tuivat Suomi-Ruotsi maaotteluun.
Petri Salonen

PuiU:n Jeminalle kaksi
kultaa ja hopeaa

Ykköspallilla Jemina Salonen ja Nella Nyqvist.
Salonen nappasi kultaa yhteensä kahdessa eri
pelimuodossa.

Sulkapallo

Ylimmällä pallilla Elias Vuollet ja Jemina Salo-
nen (Elias voitti kultaa kaikissa kolmessa peli-
muodossa ja Jemina kahdessa).

PETRI SALONEN

Joulu lähestyy ja vuosi
hupenee! Jalkapallopiirien
kulisseissa on viime viikot
rakennettu kuvioita kun-
toon tulevaa kesää varteen.
Pelaaja- ja valmentajasopi-
muksia on rustnattu sekä
taustajoukkoja trimmattu
iskukykyisiksi.

Yksi alueemme mielen-
kiintoisimmasta valmenta-
jauutisista kohdistuu Mal-
min Palloseuran naisiin ja
Puistolan Urheilijoiden mie-
hiin. Heillä on jatkossa sa-
ma valmentaja, Unkarin
jalkapallolähettiläs suoma-
laiselle jalkapallolle, Arpad
Mester.

Mester suuntasi pelaajak-

si pustan mailta Suomeen
ja Joensuuhun kymmeni-
sen vuotta sitten. Pelaaja-
ura miesten Ykkösessä ja
Kolmosessa sai Joensuussa
jatkoa valmentajana. Kak-
si vuotta sitten Arpad Mes-
ter valittiin Puistolan Urhei-
lijoiden juniorivalmennus-
päälliköksi. Samalla hän
otti vastatakseen seuran lip-
pulaivan, miesten edustus-
joukkueen luotsaamisen
Kolmosdivisioonassa. En-
simmäisen kauden jälkeen
hän nostatti PuiU:n men-
neellä kaudella sarjassa nel-
jänneksi.

Arpad Mester on nyt so-
pinut lisähommakseen Mal-

min Palloseuran naisten Yk-
kösessä pelaavan joukkueen
valmentamisen ensi kaudel-
la. Suosittu ja tykätty val-
mentaja haluaa näin edetä
valmentajan urallaan. Toi-
mimalla valmentajana Pal-
loliiton toiseksi ylimmällä
sarjatasolla malmilaisnais-
ten käskyttäjänä, hänellä on
mahdollisuus päästä suorit-
taman FIFA:n A-lisenssitut-
kinto valmentajana. Meste-
rillä on jo taskussaan B-tut-
kinto.

Arpad Mesterin päätyö-
nä jatkuu PuiU:n juniorival-
mennuspäällikön tehtävät.
Kahden edustusjoukkueen
valmentaminen edellyttää

tarkkaa aikatauluttamista
ja ajankäyttöä. Kauden ai-
kana ja sen päättyessä jouk-
kueiden saunaillat kuuluvat
vahvasti suomalaiseen jal-
kapallokulttuuriin. PuiU:n
miesjoukkueen palaveris-
sa mainiosti kotoutuneelta
ja hyvää suomea puhuvalta
Mesteriltä tivattiin hymys-
sä suin:

–Milloin meillä on Mal-
min naisten kanssa yhteinen
saunailta?

Futikseen kuuluu myös
oma huumorinsa.

Heimo Laaksonen

Malmin naiset ja Puistolan
miehet tottelevat samaa
käskyttäjää

Arpad Mesteriltä toivotaan nyt tuloksellista valmennusta sekä Malmilla että Puistolassa.

Jalkapallo

HEIMO LAAKSONEN

Viime lauantaina
Auto-Arita
-turnaus
Järvenpäässä
T07. Mukana
oli kuvassa oleva
MPS keltainen
joukkue sekä
MPS musta
joukkue. Pelit
sujuivat hyvin
ja tytöillä oli
mukava turnaus.
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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.

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

ilomaatti.fi

Yritysryhmien tykypäivät
keilaus ● jousiammunta
● tankofutis ● intialainen
päähieronta ● kiipeily ●
syvärentoutus ● asahi
(+ 26 ohjattua palvelua)
● sauna- ja kokoustilat
● luennot ● catering ●
Kaikki virkistävän päivän
rakennusaineet kätevästi
044 308 00 22 tai netissä

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: pe 18.12. klo 18.30
Erä – Oilers (liput 14/9 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

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

Perinteinen Malmin rastit
-tapahtuma järjestetään lauantai-
na 30.1.2016. Kyseessä on jo 12.
kerta, kun malmilaisilla on mah-
dollisuus kiertää rastilta toiselle
tutustumassa alueen toimijoihin ja
niiden tarjontaan. Rasteja löytyy
tammikuussa mm. asukastalolta,
Malmitalolta, VPK:n talolta ja kir-
kolta. Monella rastilla on useita
yhdistyksiä esittäytymässä, esi-
merkiksi Malmin työväennäyttä-
mön harjoitukset löytyvät Malmi-
talolta. Uutena toimijana Malmin
alueen yhteisiin tapahtumiin on
tullut mukaan Malmin uimahalli,
jonka rastille onkin hyvä poiketa
pian uudenvuodenlupausten jäl-
keen.

Rastin järjestäjäksi ehtii ilmoit-
tamaan mukaan 5.1.2016 men-
nessä. Jos ei oman rastin järjestä-
minen ole mahdollista, niin voit
kysyä esittelypöytää esimerkiksi
omalle yhdistyksellesi asukastalo
Malmin toimintakeskuksesta 040
334 0898/Tuija Salovaara. Rasti-
tiedot lähetetään osoitteeseen mal-
mintk@gmail.com 5.1.2016 men-
nessä.

Tuija Salovaara

Malmin rastit taas
tammikuussa

Syystien monipuolisessa pal-
velukeskuksessa saatiin joulu-
pukki kylään etuajassa. Keski-
viikkona 9.12. vapaaehtoisten
ompeluryhmä sai ”joululahjaksi”
uuden ompelukoneen.

Ompelukoneen lahjoitti Koti-
en puolesta yhdistyksen aktiivit
ja alla tietoa miten ompelukone
löysi tiensä tänne Syystielle.

”Lukiessani paikallislehteäm-
me Koillis-Helsingin Lähitietoa
kolme viikkoa sitten huomasin,
että Syystien monipuolisen palve-
lukeskuksen ompeluryhmä kai-
paa ompelukonetta. Esitin asian
Tapanilan Kotien Puolesta yhdis-
tyksen johtokunnan jäsenille, et-
tä otammeko asian hoitaaksem-
me ja niin tänään keskiviikkona
9.12. luovutimme uuden ompelu-
koneen ompeluryhmälle koneelle

paljon käyttöä toivoen. ”
Ossi Sirén, puheenjohtaja, Eli-

na Kinnari, Teuvo Kinnari, Gre-
tel Tuomi

Lämpimät kiitokset ompeluko-
neen lahjoittajille – Hyvä kiertää
ja uusia ideoita päästään taas
toteuttamaan joulutauon jälkeen.

Oikein Hyvää Joulua ja Uutta
vuotta kaikille muillekin, jotka
toivat Hyvän mielen torille lah-
joitusvaatteita - keräys oli suur-
menestys.

Malmittarien jouluinen mu-
siikkituokio samana päivänä toi
iloista joulumieltä, kun laulettiin
yhdessä tuttuja ja tunteikkaita
joululauluja.

Marjut Pitkäranta
Syystien palvelukeskus

Ompelukonelahjoituksen tuoneet ja iloiset ompelijat
yhteiskuvassa.

Vapaaehtoisompelijoille
lahjoitettiin kone

MARJUT PITKÄRANTA

Pukinmäen itsenäisyyspäivän
lipunnostossa kuultiin Lasse
Rekolan erinomainen puhe.

Itse juhlakin oli hyvin onnistu-
nut: todella synkästä aamusääs-
tä ja alas valuvasta sateesta huo-
limatta palokunnantalon saliin
kerääntyi arviolta 70 henkeä.
Oikein hyvä, kodikas juhlatun-
nelma.

Paikallinen oopperalaulajam-
me Henry Kinnula loi myös kah-
vitarjoilun jälkeen hyvän tunnel-
man lauluillaan, kitaransa säeäs-
tyksellä. Varsinkin lopuksi Petri
Laaksosen ”Täällä pohjantähden
alla” kosketti varmaan aivan
kaikkien herkimpiä tuntoja.

Hyvää joulun aikaa toivotellen
Tero Tuomisto

Pukinmäen itsenäisyyspäivästä
Malmin lentokentän alueen

suunnittelu on vasta lähtöruudus-
sa. Vielä ehtii siis vaikuttaa siihen,
millaista kaupunkia sinne raken-
netaan.

Nyt olisi erinomainen tilaisuus
ottaa yhdeksi suunnittelun läh-
tökohdaksi esteettömyys. Jospa
päättäisimme, että rakennetaan
vain esteettömiä asuntoja, joissa
kaikenkuntoiset kaupunkilaiset
voivat asua ja toimia niin pitkään
kuin haluavat?

Joukkoliikenteen esteettömyy-
den pitäisi jo olla itsestään selvää.
Entisellä lentokentällä ei ole mer-
kittäviä korkeuseroja, joten kaa-
varungossa keskeisen tärkeät vi-
her- ja virkistysalueetkin voidaan
suunnitella esteettömiksi.

Kustannuksia käytetään yhä ve-
rukkeena esteettömyyttä vastaan,
mutta ne eivät ole ongelma, jos
koko alue suunnitellaan samojen
kriteerien mukaan.

Väestö vanhenee ja huoltosuhde
heikkenee. Mitä useampi pystyy
mahdollisimman pitkään elämään
itsenäisesti, sitä vähemmän tarvit-
see järjestää kalliita palveluja. Ko-
konainen uusi esteetön kaupun-
ginosa olisi huikea tulevaisuuspi-
lotti.

Hannu Tuominen
pj Koillis-Helsingin Vihreät, sote-
lautakunnan jäsen, kaupungin-
hallituksen varajäsen ja edus-

taja nuorisolautakunnassa

Malmille esteetön
kaupunginosa!

Koti on paras paikka myös (?)
yksin asuvalle dementoituneelle
vanhukselle, joka näin voi
vapaasti lähteä vaikka aamuyön
tunteina rollaattorilla mihin mil-
loinkin mieli vie.

Vaikka jalkojen kunto on ole-
maton, ne sen verran kannatta-
vat, että ulos ovesta pääsee kun
hinku lähtemiseen on kova. Se
rollaattori on kuitenkin niin epä-
varma väline, että tiellä pysymi-
nen on vaikeaa ja ojaan suistuu
herkästi väsynyt vaeltaja. Taas
kerran lähinaapuri hälyttää apua
ja ambulanssilla sairaalaan, jos-
ta parin päivän päästä kotiin. Se
kun on paras paikka.

Tätä rumbaa on riittänyt lu-

kemattomat kerrat. Kunnes tu-
li se viho viimeinen lähtö ”lenkil-
le” viime torstaina viileään ja pi-
meään aamuun. Tiedossa ei ole,
minne mummo sillä kertaa oli
menossa, mutta ojasta taas löy-
dettiin. Järkyttynyt lähinaapuri
hälytti ambulanssin. Tuli, annet-
tin ensiapua ja sairaalaan.

Mutta tällä kertaapa ei enää
mummoa kotiutettu, koska
mummo lähtikin tajuihinsa tule-
matta suureen tuntemattomaan.
Näin toteutui mummon pitem-
pään mielessä pyörinyt viimei-
nen toivomus päästä pois, päästä
”jouluksi kotiin”.

Irene Merjamaa

Koti on paras paikka?

Puistolan Martat ry
Marttala,

Puistolantori 5,
00760 Helsinki

JOULUMYYJÄISET
MARTTALASSA

tiistaina 22.12.2015 klo 17–19
Herkullisia peruna-, lanttu- ja porkkanalaatikoita

rosollia ja hilloja

paljon joululeivonnaisia sekä koruja ja käsitöitä.

Tervetuloa!



len
nuo-
ruu-
des-
tani

lähtien kirjoittanut runoja,
käsin tai kirjoituskoneella.
Niitä lappusia säästin vuosi-
kymmenet ja otin aina muut-
tokuormaan mukaan. Kirjan
valmistuttua lapseni olivat
ihmeissään, että mitenkä olet
saanut runot pysymään tal-
lessa, Elsa Lång kertoo.

Elsan ajatuksissa alkoi elää
toive runojen kokoamisesta
ja hän antoi niitä ystävälleen
kirjoitettavaksi tietokoneelle
muistiin. Yli kahden sadan
runon kirjoittaminen oli kui-
tenkin niin suuri urakka,
että lopulta sen teki
ystävätrio yhdessä.
Yhdellä kolmi-
kosta oli koke-
musta oma-
kustanteiden
teosta, ja
hän toimit-
ti runot pai-
nettavaan
muotoon.

Kirjan kau-
nis kansi on
saatu yhden vä-
vypojan kuvako-
koelmista.

Runoja löytyy kirjasta
yli kaksisataa ja ne on jao-
teltu kolmeen osioon. On ih-
missuhderunoja, hengellisiä
runoja ja luonnosta kertovia
mietteitä.

Syvää sanomaa runot ovat
saaneet Elsa Långin koke-
masta pitkästä elämästä, se-
kä ympäristön tapahtumista
ja hyvin pientenkin asioiden
herättämistä ajatuksista.

Elsa vietti lapsuutensa
maaseudulla, jossa naapu-
ristossa oli vankila, hourula,
kasarmi, kunnalliskoti, hau-
tausmaa ja tietysti myös ai-
van tavallisia ihmisiä. Kak-
si vuotta kului sotalapsena
ruotsalaisessa lastenkodis-
sa ja jo alakoululaisena tyt-
tö kirjoitti mielellään ajatuk-
siaan muistiin.

–Nykyään olen sellainen
veljeni vartija, tuumin, että
näin mummona sitä sopii
puuttua kaikenlaisiin asioi-
hin. Kun näin äidin työntä-
vän kauppakeskuksessa itke-
vää lasta rattaissa ja puhuen
samalla koko ajan puheli-
meensa, kävin tuumimassa
hänelle mahtaisiko lapsella
olla kuuma ja jano. Ei lasten
kanssa pitäisi viettää aikaa
kauppakeskuksissa, vaan
ulkona luonnossa, jossa on
paljon mielenkiintoista koet-

tavaa. Ja kun bussissa nainen
haukkui hiljaa penkillään
istunutta maahanmuuttajaa,
menin väliin ihmettelemään
mitä pahaa hän on tehnyt.
Sitten tuo nainen alkoikin
sättiä minua ja olin tyytyväi-
nen, että hän jätti maahan-
muuttajamiehen rauhaan.

Ystävät toteavatkin, että
Elsa on aina pienen ihmisen
puolella. Hän havainnoi ko-
ko ajan ympäristöään ja ha-
luaa puuttua epäkohtiin.

–Neljän lapsen äitinä mi-
nulla oli omaa aikaa vain
öisin. Silloin aina kirjoitte-
lin, enkä kauniina kesäöinä
olisi malttanut nukkua ol-
lenkaan. Nykyään kirjoitta-

minen on
jäänyt

vä-

hem-
mälle, mi-

nusta on mukavampaa olla
liikkeessä ja seurata elämää
ympärilläni. Meillä on niin
paljon kaunista ja ihmeellis-
tä mitä seurata. Emme vain
aina tahdo huomata kiireel-
tämme ympäristöämme.

Yhden Elsaa runojen kir-
joittamisessa auttaneen rou-
van mieliruno on Koppa-
kuoriainen, jolla on sinänsä
hauska tarina.

–Äitini ollessa jo vanha me
kaikki viisi tytärtä aina va-
roittelimme häntä, että älä
kulje pimeällä, ettet kompas-
tu, älä mene liukkaalla ulos,
ettet liukastu ja niin edelleen.
Äiti aivan hermostui mei-
dän varoitteluistamme ja sa-
noi lopulta napakasti, ettei
ole tietääkseen holhouksen
alainen. Sitten kerran maalla
käydessäni näin koppakuo-
riaisen ylittävän hitaasti ja
vähän vaikeannäköisesti tie-
tä ja siitä tuli äiti mieleen ja
syntyi tämä runo, Elsa Lång
kertoilee.

Kaikki runot ovat synty-
neet kerralla, eikä hän ole
niitä muokkaillut myöhem-
min.

–Tässä kirjassakin on van-
hemmissa runoissa hivenen
vanhahtavia sanoja mukana,
mutta niitäkään emme käy-
neet muokkaamaan, runoili-

jarouva huomauttaa.
Runokirja Sydämeni on

täynnä julkistettiin viime vii-
kolla Malmin Saalem-seu-
rakunnassa järjestetyssä ti-
laisuudessa, jossa Elsa Lång
myös lausui runojaan. En-
simmäinen otos, 50 kirjaa,
menivät jo kaupaksi ja nyt

runoteoksia on tilattu 100
kappaletta lisää. 15 euron
kirjaa, josta 2 euroa menee
Fidan hyväksi, voi tilata säh-
köpostilla eila.kuosmanen@
hotmail.com tai 050 362
1508.

Teija Loponen

12 Kulttuuri

Elsa Långin runoista koottiin tunnelmallinen kirja

Sydämeni on täynnä
Siltamäessä asuvan Elsa Långin pöytälaatikko on täyttynyt vuosikymmenten varrella syntyneistä runoista. Osa niistä on
jopa yli 40 vuotta sitten kirjoitettuja, osa tuoreempia. Ystävien avulla runot kirjoitettiin tietokoneelle ja koottiin kirjaksi.

Sydämeni
on täynnä –

runoteos
syntyi Elsan

sydän-
ystävän

ja tämän
ystävien
avulla.

…Oi teitä
lumihiutaleet,
miten armaasti

puettekaan
tämän harmaan,

arkisen maailman
nyt juhlatunnelmaan.

Siltamäkeläinen Elsa Lång on pukenut ajatuksiaan
mielenkiintoisiksi runoiksi, jotka antavat lukijalleen
ajattelemisen aihetta.

TEIJA LOPONEN

eni
ä –
os
n

”O
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Viikin kirkolla järjestetään kaikille halukkaille yhteinen
jouluateria jouluaaton hartauksien jälkeen.
–Ateria on avoin kaikille, jotka haluavat tulla. Viime

vuonna oli mukana niin yksin tulleita kuin pariskuntia-
kin, yksi perhekin tuli ex tempore, kun hartaudessa kävi
kutsu. Eikä jouluaterialle tarvitse olla yksinäinen tai vä-
hävarainen, kaikki ovat yhtä lailla tervetulleita, vakuut-
taa pastoriOuti Lantto.
Ateria on ilmainen, mutta halutessaan yhteiseen pöy-

tään voi tuodamukanaan piparkakku- tai keksipaketin,
tai vaikka kahvia.
Jotta ruokaa riittää kaikille, tulisi aterialle ilmoittautua

etukäteen osoitteeseen outi.lantto@evl.fi tai 050 380
3602.

TL

Jouluateria Viikissä

Malmitalolla on muutamia vuosittain toistuvia pe-
rinteisiä tapahtumia, joita yleisö tietää odottaa. Itsenäi-
syyspäivän juhla kuuluu joulukuun alkuun ja aivan jou-
lun alla on totuttu kuulemaan Helsingin laulun joulu-
konsertti. Niin tänäkin vuonna.
Kuoro esittää Malmitalossa perinteeksi muodostu-

neen joulutervehdyksensä ja konsertin jälkeen yleisölle
on tarjolla joulupuuroa talon kahvilassa.
Laulut soivat tänä vuonna myös stadin slangilla. Pe-

rinteisten joululaulujen lisäksi kuullaan kappaleita tee-
malla kotikaupunkimmeHelsinki. Kuoroa johtaa Hanna
Remes.

TL

Helsingin laulu
on Malmitalon
jouluperinnettä

Helsingin laulun jouluinen konsertti toteutuu
tänäkin vuonna.

Helsingin laulun joulukonsertti
Malmitalossa torstaina 17.12. kello 18. Vapaa pääsy.

– Äiti on käynyt siellä
tapaamassa sukulaistaan, ja
vanhukset ovat äidin
mukaan olleet kovin kiin-
nostuneita lasten leikistä.
Tämä äiti laittoikin sitten
yhdistykselle viestiä, ja
ehdotti tapahtumaa palve-
lutalossa, kertoo MLL Puis-
tolan puheenjohtaja Johan-
na Jyrkinen.

Ideasta innostuttiin he-
ti ja kohta yhdistyksen ko-
koama järjestelyryhmä jo
organisoi lauluharjoituksia
Tapulin leikkipuistossa ja
muuta.

– Lapset välittävät aitoa

iloa, joten lähdemme lasten
kanssa porukalla laulamaan
ja leikkimään palvelutalon
asukkaiden iloksi. Joulun
alla meillä on mahdollisuus
viedä joulumieltä heillekin.
Siellä asuu vanhuksia, jotka
saattavat olla yksinäisiä se-
kä kyvyttömiä liikkumaan
talon ulkopuolelle.

MLL Puistolan ensimmäi-
sessä joululaulutapahtu-
massa paikallisten lasten ja
vanhempien esittämät jou-
lulaulut helähtivät ilmoil-
le Tapulikaupungin puolel-
la olevassa Puistolan palve-
lutalossa maanantaina. Uusi

esiintyminen on ensi maa-
nantaina.

Lapset ja vanhemmat
esiintyvät talon kahdessa eri
kerroksessa. Yksi esitys kes-
tää noin 20 minuuttia.

Laulutuokiot saattavat
poikia vielä lisää tapaami-
sia.

–Tavoitteena on viritellä
yhteistyötä alueen lapsiper-
heiden ja vanhainkotien vä-
lille muinakin vuodenaikoi-
na, jotta eri sukupolvet pää-
sisivät nauttimaan toistensa
seurasta jatkossakin.

Pirjo Pihlajamaa

Lapset vievät
vanhuksille aitoa jouluiloa
Yksi puistolalaisäiti kääntyi paikallisen
MLL Puistolan puoleen ja kysyi, haluaisiko
paikallisjärjestö tuottaa lastentapahtuman
Puistolan palvelutalon vanhuksille.

Kiia ja Miki iloisina lauluharjoituksissa.

Esityksiä valmisteltiin Tapulin leikkipuistossa.

MLL PUISTOLA

Ensimmäisiä kukkatoi-
mituksia viedään jo koilli-
sen yksinäisille vanhuksille.

Ideana on, että kotihoi-
don ja vanhuspalvelujen
työntekijät kokoavat listan
vähävaraisista ja yksinäisis-
tä vanhuksista, joita joului-
nen kukkanen ilahduttaisi
suunnattomasti.

Kampanjassa mukana
olevat liikkeet antavat os-
tajalle kortin, jossa on val-
miiksi vanhuksen etunimi
ja ikä ja sen toiselle puolel-
le voi kirjoittaa oman joulu-
tervehdyksensä. Kukan voi
valita oman mieltymyksen
mukaan.

– Viime vuonna saimme
runsaasti palautetta onnel-
lisilta kukan vastaanottajil-
ta. Kampanja on otettu hy-

vin vastaan. Alueen koti-
hoito ja Malmin seurakunta
ovat meille tärkeitä yhteis-
työkumppaneita, Koillis-
Helsingin Home Instead Se-
niorihoivan Aarne Vesamä-
ki iloitsee.

Mukana on melkoinen
määrä kukkakauppoja
myös täällä Koilli-Helsin-
gissä Jakomäestä Pihlaja-
mäkeen ja Malmilta Puisto-
laan ja Pukinmäkeen.

Ole Joulupukkina Senio-
rille –kampanja on käynnis-
sä 20.12. asti, joten vielä eh-
tii osallistua ilontuottami-
seen ikäihmisille.

Osallistumisohjeet ja mu-
kana olevat kukkakaupat
löytää osoitteesta www.ho-
meinstead.fi

Teija Loponen

Ilahduta tuntematonta vanhusta joulukukalla

Ritarinkukka eli amaryllis on monen suosikki.
Kauppapuutarhaliitto suosittelee ostamaan kotimaassa
kasvatettuja kukkia.

KAUPPAPUUTARHALIITTO



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

MALMI
Syystien palvelukeskus
Ma Ukkoklubi klo 10–11.
Ti pingis klo 14.15–15.30.
To neulekahvila klo 9.30–
12, viimeinen 17.12.
ATK-opastus on joulutauolla –
alkaa to 14.1. klo 11.15–14.
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.
Vuoden luontokuvat 2014
Pohjoismaiden suurim-
man luontokuvakilpailun
satoa viime vuodelta 2014.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–18, pyhäpäivät aiheutta-
vat poikkeuksia. Vapaa pääsy.
Malmitalo, 9.1.2016 asti.
Luotsinuorten
valokuvanäyttely
Koillis- ja länsiluotsin toimin-
nassa mukana olevat nuo-
ret ovat ottaneet valokuvia ja
valinneet niistä parhaat valo-
kuvanäyttelyyn yleisön nähtä-
väksi. Näyttely on täysin nuor-
ten tekemä, aina kuvien otta-
misesta näyttelyn pystyttä-
miseen asti. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–18, paitsi 23.12.
klo 9–18, 24.–26.12. sul-
jettu, 31.12. klo 9–16 ja pyhä-
päivisin suljettu. Vapaa pääsy.
Malmitalo, 18.12.–15.1.
Mariah Hortans / M
Sandberg Duo: Juljazz
SeniorNords julfest
-konsertti on suun-
nattu ruotsinkie-
lisille senio-
reille, mutta
tulkaa muut-
kin! Mariah
Hortans
ja Mathias
Sandberg
luovat ren-
touttavan
ja jazzahta-
van joulutun-
nelman sekä eng-
lanniksi, suomeksi että
ruotsiksi. Ohjelma muodos-
tuu Sibeliuksen, Händelin ja
Schubertin klassisista jou-
lusävellyksistä sekä perin-
teisistä pohjoismaisista jou-
lulauluista ja englanninkieli-
sistä Christmas Carolseista.
Esityksen jälkeen kahvitarjoilu,

ruotsinkielistä infotoria senio-
reille sekä Suomen Lucian vie-
railu. Yhteistyössä SeniorNord-
nätverket ja Helsingin kult-
tuurikeskus. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ke 16.12. klo 14.
Malmin seudun
näkövammaisten joulujuhla
Ke 16.12. klo 13 Malmin
kirkolla, Kunnantie 1.
Oppaat ovat vastassa
ennen tilaisuuden alkua.
Tonttupolku
Pikkuinen tonttu on jättänyt jäl-
kensä kirjastoon! Seuraa jäl-
kiä, niin pääset kuulemaan tari-
nan eläinten joulunvietosta.
Matka jatkuu jouluiseen leik-
kituokioon lorujen tahdissa.
Nyt saavat tonttulakkien kulku-
set kilistä! Joulupolun päättää
askartelupaja, jossa teemme
talvisia koristeita. Joulupolku
sopii yli 3-vuotiaille ja kaikille
lapsenmielisille. Ota oma tont-
tulakki mukaan! Malmin kir-
jasto, 16.12. klo 17–19.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

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.
Puistolan Martat
Joulumyyjäiset ti 22.12. klo
17–19. Perinteiset peruna-,
lanttu- ja porkkanalaatikot,
rosolli, joululeivonnaiset ja hil-
lot sekä koruja ja käsitöitä.
Marttala, Puistolantori 5.

PUKINMÄKI
Enter ryn opastukset
Opastukset aina ke klo 14–15
ja 15–16 sekä parittoman vii-
kon keskiviikkoisin lisäksi
myös klo 10–11 ja 11–12.
Halutessaan voi varata kak-
soistunninkin. Varaa aika kir-

jastossa tai p.
09 310

85072.
Pukinmäen

kirjasto.
Pentti Karvosen
öljyvärimaalauksia -
Maisemia läheltä ja kaukaa
Pentti O. Karvonen teki työ-
uransa insinöörinä, nyt eläk-
keellä syntyy taidetta.

Maalaukset esillä joulu-
kuun ajan Pukinmäen kir-
jaston aukioloaikoina.
Satutunnit
Pukinmäen kirjas-
tossa aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.

SILTAMÄKI
Siltamäen Korttelitupa
Joulutauolla ti 15.12. alkaen.
Tammikuussa avataan ti
12.1. Mukavaa Jouluaikaa
ja Uutta Vuotta kaikille!
Joulumyyjäiset
Siltamäen Marttojen joulu-
myyjäiset la 19.12. klo 12 –
13.30. Siltamäen srk-kodilla,
Jousimiehentie 5. Buffetissa
myydään joulupuuroa ja pul-
lakahvit. Myynnissä paljon lei-
vonnaisia ja jouluruokia, käsi-
töitä, sekä arpajaiset.

SUUTARILA
Salsa, Reggeaton ja
Zumba kokeilutunnit
Tule kokeilemaan salsaa,
reggaetonia ja vauhdikasta
Zumbaa. Opettajana toi-
mii kuubalainen ammattitans-
sija José Mesa. Ilmoittaudu
kokeilutunneille nettisivuil-
lamme, paikkoja rajoite-
tusti! 20.12. klo 11–14, 16e/
tunti. www.perhosvoltti.com

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat
Syyskausi on päättynyt. Vuosi
2016 kevät käynnistyy 12.1.
klo 11.30. Hyvää joulua!

TAPANINVAINIO
Stefanoskodin Perinteiset
Joulumyyjäiset
Perinteisiä joululeivonnaisia,

karjalanpiirakoita, lohi/
sieni/kaalipiiraita, riisipuu-
roa, pipareita. Hyvä lounas
buffetista. Hienot arpajai-
set, hyvät palkinnot. Hallatie
2–6, 19.12. klo 10–14.

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
Digitalkkari on datanomiopis-
kelija, joka suorittaa kirjastossa
opintoihinsa liittyvää harjoitte-
lujaksoa. Tapulikaupungin kir-
jaston digitalkkari on paikalla
ma sekä to–pe. Hänen teh-
tävänsä ulottuvat tulostami-
sessa ja skannauksessa opas-
tamisesta e-aineistoihin, lai-
teneuvontaan ja sähköisessä
asioinnissa auttamiseen. Voit
varata myös henkilökohtai-
sen opastusajan tunniksi ker-
rallaan p. 09 31085075.

VIIKKI
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10.
Viikin seniorikerho
Seniorikerhon tapaamiseen
16.12. klo 13 saapuu kirjas-
tonhoitaja Päivi Karimaa Viikin
kirjastosta kertomaan kir-
jaston tarjoamista palve-
luista sekä keväällä käynnis-
tyvästä Digitarinakerhosta.
Joululauluja ja kahvitarjoilu.
Vapaaehtoinen kahviraha 2e.

14 Menot

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

jazz
t
-

että

09 310

85072.

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

Malmitalon kulttuurianti ensi vuodelle on jo pitkälti luk-
koon lyöty. Heti tammikuussa nautitaan kolmesta konser-
tista.
–Arvostettu suomalaiskitaristi Ilkka Rantamäki aloittaa

Malmitalon kevätkauden 2016. Hän viettää kanssamme
levynjulkaisuiltaa Letters From Dark Country tammikuun
puolivälissä, kertoo Malmitalon tiedottaja Irene Salama.
Kitaristi- säveltäjä-multi-instrumentalisti Ilkka Ranta-

mäen albumi on seitsemän vuoden työstämisen jälkeen
nähnyt päivänvalon. Levyn anti on kitaravetoista jazzrockia,
ECM-tyylistä kuulasta tunnelmointia ja etnisiä polkuja.
Albumi on jo kiertänyt toimittajilla kuunneltavana ja se

on otettu hyvin vastaan. Musiikkia on kehuttu erinomaisen
nautittavaksi, tunnelmalliseksi runsaudensarveksi, jossa
kitara mouruaa ja 12-kielinen helisee. Universaalia kitara-
musiikkia!
Rantamäki tunnetaan myös kontakteistaan New Yorkin

”jazz-skenellä” ja hänen kauttaan Malmitalossa on vierail-
lut vuosien varrella useita erinomaisia artisteja New Yor-
kista.

Kauden seuraava konsertti tuo taloon eloisaa naisener-
giaa. Dizzy Queens konsertoi Malmitalossa 16.1. teemalla
Fever, Music of Miss Peggy Lee. Laulutrio Dizzy Queens
tulkitsee teeman mukaisesti Peggy Leen tunnetuksi te-
kemiä ja häneen liitettyjä kappaleita ja mikä parasta ison
orkesterin kera eli Mosabacka Big Bandin säestyksellä.
Kapellimestari Markku Renko on tehnyt suurim-

paan osaan kappaleista tyylin mukaiset sovitukset. Dizzy
Queens -triossa laulavat leidit taustallaan hommansa
osaavien muusikoiden miehittämä big band saavat kyllä
yleisöönsä vauhtia.
Trion sensuelli ja tyylikäs esiintyminen luo tunnelmaa ja

jättää yleisölle unohtumattoman konserttielämyksen.

Lauluja solidaarisuudelle -konsertissa Malmita-
lossa 19.1. kuullaan puolestaan humoristisia ja voimak-
kaan lyyrisiä, mutta kuitenkin elämänmakuisia lauluja niin
pätkätöistä kuin naisen asemastakin duonVeera Railio ja
Maija Ruuskanen sekä itse laulujen tekijän Sirkka-Liisa
Sass voimin. Paljon Anneli Saaristolle lauluja tehnyt
72-vuotias Sass räppää ja laulaa duon mukana. Hän on
runoilija, lauluntekijä, kirjailija, kuvataiteilija ja tyylikäs pro-
vosoija. Mahtavan konsertin lisävoimana ovat Ihmisäänet-
kuoro ja Malmin Mieslaulajat. Tarjolla on vahvaa läsnäoloa
ja lauluja solidaarisuudelle aikalaisironiaa unohtamatta.

TL

Malmitalon vuosi käyntiin
konsertein

Kalenteriluukuilla ehtii
vielä pyörähtää.

Tapanilassa luukut aukeavat pääosin
kello 18.30, luukku aukeaa

to 17.12. Tapanilan kirjastossa,
pe 18.12. Kuoppatie 4a:ssa, la 19.12.

Veljestenpiha 2:ssa klo 9.30,
su 20.12. Tapanilan kirkolla klo 18,

ma 21.12. Takalantie 12,
ti 22.12. Timonkuja 7,

ke 23.12. Merirosvopuistossa,
Terveystien päässä ja to 24.12.

Tapanilan kirkossa klo 15.
Malmilla luukuilla lauletaan. Huomenna torstaina laulellaan
kirjastossa kello 15.30, perjantaina Malmin uimahallissa

otetaan äänikylpyjä kello 16, ma 21.12. Malmi laulaa Assan
putkessa 15.30 ja ti klo 13 Malmin toimintakeskuksessa.
Koko ohjelma löytyy Laulavan joulukalenterin fb-sivulta.
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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

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

NETTIAJANVARAUS 24h.

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

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

WI31KW22

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

Autoileva joulupukki
Matapupu alueella.
Soita 040 160 9577

Parturi-Kampaamo

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

Puh. 09 351 5981 www.zois.fi

Sanna ja Elina 3krs.
Tanja, Nelli, Sini ja Niina katutaso

JOULUN ILOA!
Pukin konttiin lahjakortit ja tuotepaketit!

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA

HIUKSILLESI!
Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

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

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

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

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

•• Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDINTORIKAIHDIN

25v.

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

PUKKIPALVELUITA

Reipas autoileva

joulupukki
Matapupu-alueella
044 936 2848

Korvatunturin
Joulupukki

liikkuu
MaTaPuPu alueella!
Raitis ja täsmällinen!

p. 050 3094106

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

Lähitieto
joka

keskiviikko

Joulupukkikin
lukee

Lähitietoa!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!
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