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www.talohallinta.fi

Talohallinta 

Malmi kiittää 

asiakkaitaan 

kuluvasta 

vuodesta ja 

toivottaa 

oikein hyvää 

joulua sekä 

uutta vuotta!

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

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

Kiitämme asiakkaitamme ja 
yhteistyökumppaneitamme 

sekä toivotamme 
Rauhallista Joulua 

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 587 4296

Marko Suvanto
040 564 3534

Vasil Zizan 
044 514 7551

Katso myytävät
kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi /helsinki-malmi

Kiinteistömaailma Malmi 
Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki 
p. 09 350 7270

Roni Saarsola
040 8308755

Osallistu 
Malmin myymälässämme 

tai näytöillä
 joulukinkkuarvontaan, 

arvonta käynnissä 

21.12. asti!

 Hyvää Joulua!

Toivottaa 
kaikille oikein 

maukasta 
ja  rauhallista 

Joulua!

Avoinna klo 7.30–14
Takoraudantie 1, 
Tattariharju
puh (09) 225 4400,
040 312 2033

Lounas-
Ravintola

breikki

avaamme jälleen 
28.12. normaalisti.
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Hyvää joulua!

H
yvän joulun toivottaminen on vuo-
sisatoja vanha tapa. Sana hyvä tar-
koittaa positiivista, laadukasta ja 
hyvälaatuista. Hyvällä joululla on 

haluttu toivottaa samanaikaisesti rauhallisia ja 
turvallisia pyhäpäiviä, sekä terveyttä ja yltäkyl-
läisyyttä, eli runsaasti ruokaa ja juomaa jou-
lunajalle. Toivotuksella on samalla toivottu sitä 
samaa itselle. Samoin lahjoja antamalla toivot-
tiin lunastettavan itsellekin hyvä joulu. Näitä 
ihan samoja asioita, turvallisuutta, rauhallisuut-
ta, terveyttä sekä kunkin oman maun mukaista 
jouluruokaa toivomme riittävän jokaiselle luki-
jallemme. Mikään niistä ei kuitenkaan ole itses-
täänselvyys, vaikka niin toivoisi. 

Tämänhetkisillä ennusteilla joulusta tulee mus-
ta. Luvatut vesi- tai räntäsateet vievät sen pie-
nenkin valkoisen riitteen, joka on nurmikoilla 
tai hiekkakentillä muutaman päivän viipyillyt. 
Tuota lumettomuudesta johtuvaa valkeuden 
puuttumista on monilla parvekkeilla ja pihoilla 
paikattu erilaisin valoin. On hauska katsella 
lämpimän värisiä valoketjuja, joita on kiedottu 
puihin ja pensaisiin sekä ripustettu parvekkeille. 
Ne luovat valoisuutta ja tunnelmaa. Jouluna on 
loppujen lopuksi pitkälti kyse oikeanlaisesta 
tunnelmasta. Se syntyy mukavasta yhdessäolos-
ta sekä toisten hyvinvointiin ja viihtyvyyteen 
panostamisesta. Joulun ydin on toki syvemmäl-

lä, mutta sen, miten joulun sanomaa haluaa 
omassa joulussaan elää ja tuoda esille päättää 
jokainen itse.

Tämä poikkeuksellisesti näin lauantaina ilmes-
tyvä lehti on Lähitiedon joulunumero. Sen myö-
tä me, kuten monet ilmoittajammekin, haluam-
me toivottaa lukijoillemme oikein hyvää joulua. 
Ensi keskiviikkona, aivan aaton alla, ei lehtem-
me ilmesty. Ensi viikolla kokoamme jo vuoden 
viimeisellä viikolla ilmestyvää lehteä. Tähän jou-
lunumeroon olemme keränneet jouluisempia 
aiheita sekä menneiden joulujen muistelua. Jou-
lun viettoon liittyykin usein vanhojen aikojen 
muistelu, joten sitä tarjoamme nyt niin Hemppa 
Kaukolinnan kirjoittamassa Tauno Mäkeläises-
tä kertovassa haastattelussa kuin Timo Uotilan 
Puistolan muisteluissa. Kiitokset heille näistä 
jutuista! Ja koska ensi viikolla lehti ei ilmesty, 
haluan jo nyt toivottaa teille kaikille todella 
hyvää joulua sekä lämmintä joulumieltä jokai-
selle!

Lämmintä 
joulumieltä jokaiselle!

• peltikorjaamopalvelut
• maalaamopalvelut
• tuulilasin vaihtopalvelut
• huoltopalvelut
• sijaisautopalvelu

Nyt autot talvikuntoon!
Kaikkien automerkkien huollot, kolhujen korjaukset, tuulilasien vaihdot sekä 
renkaiden vaihdot nyt edullisesti ja nopeasti. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä.

InCar Helsinki Malmi
Ormuspellontie 5, 00700 Helsinki, puh. 020 752 9990
Uudet aukioloajat 1.12 alkaen
Arkisin 7.00-18.00, Lauantaisin 10.00-16.00

www.incar.fi

InCar Oy on vuonna 1991 perustettu
kolarivaurioiden korjaamiseen erikoistunut
täyden palvelun autovauriokorjaamo.
Toimimme valtakunnallisesti 22 toimipisteessä.

InCar
Airport
Service

Autosi vauriot tai 
tuulilasi kuntoon 
matkasi aikana.

InCar
Rahoitus

Helppo ja joustava.
Saat aina 30–60 päivää 
korotonta ja kulutonta 
maksuaikaa

Tee sähköinen
vahinkoilmoitus

osoitteessa
www.incar.fi

Uudet aukioloajat 1.12. alkaen
Arkisin 7.00–18.00

Lauantaisin 10.00–16.00

Pohjolankatu 38, 00610 Helsinki

UUDENVUODEN ILLALLINEN
31.12.2015 KLO 19.30

Hinnat alkaen 38€
Alle 4 v. veloituksetta / alle 12 v. puoleen hintaan

lapsille omia ruokavaihtoehtoja

Illan tähtinä:
Merry Ladies ja Olohuoneorkesteri

Lisätiedot: www.park.fi/uusivuosi
Varaa pöytäsi ajoissa 09 799 755 tai myyntipalvelu@park.fi

Rauhallista joulunaikaa 
ja iloista uutta vuotta!

Pihlajamäen ostoskeskuksen ainoa kukkakauppa.

Kukka Meripihka

Meripihka� e 3, 00710 Helsinki.  
Puh. 09 387 6112     kukka@kukkameripihka.fi 

Joulunaikana avoinna
23.12. 9–19
24.12. 9–13
25.12. 10–16

26.12. 9–17
27.12. 9–16
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Aaton ajoneuvomäärä on niin mittava, että siihen va-
raudutaan perinteiseen tapaan poikkeusjärjestelyin ja 
ohjaamalla liikennettä poliisivoimin.

Jouluaattona ajoneuvoliikenne on tavallisesta poi-
keten yksisuuntainen hautausmaan pääraitilla. Sisään 
ajetaan vain eteläisestä portista kääntyen Pihlajamä-
entieltä Ketokivenkaarelle. Ulostulo tapahtuu pohjoi-
sesta portista Malmin kalmistotietä pitkin Tattarihar-
juntielle. Pois pääsee myös hautausmaan pääväy-
lältä Lahden moottoritien alitse Viikin kautta keskus-
tan suuntaan.

Kehä ykköstä kulkevien toivotaan ajan hautaus-
maalle Pukinmäen liittymästä Pihlajamäen kautta tila-
päisopasteiden mukaan.

Pysäköinti on hautausmaalla sallittu jouluaattona 
vain pääkäytävän oikealla puolella ja erikseen merki-
tyillä pysäköintipaikoilla.

Illasta kävijöiden määrä jo hiljenee, mutta jatkuu ta-
saisena vielä joulupäivien ajan.

Malmin hautausmaan portit ovat perinteisesti 
avoinna ympäri vuorokauden aatonaatosta tiistaista 
22.12. kello 7 lähtien ja ne sulkeutuvat vasta loppiai-
sen jälkeen torstaina 7. tammikuuta kello 22.

Malmin isossa kappelissa, Malmin kalmistotie, pide-
tään jouluhartaudet kello 13 ja kello 14.

Malmin hautausmaalla korttelissa 82D on muisto-
risti ja hautausmaan vanhan portin, Pihlajamäentie 35, 
läheisyydessä on menneiden sukupolvien muistelu-
paikka, joihin voi viedä kynttilätervehdyksen muualle 
haudatun läheisen muistoksi.

Hautausmaan kohdalla Pihlajamäentiellä pysähtyvät 
bussit 70 ja 70T, 73, 74 ja 75, Kehä !:n kohdalla pysäh-
tyy bussi 78, Viikin puolen portin lähelle pääsee bus-
seilla 57 ja 68.

Teija Loponen

Joulunaika on 
vilkas Malmin 
hautausmaalla 
Jouluna Malmin hautausmaalla käy 
vierailijoita jopa keskiyöllä lähes 
jatkuvana virtana. Varsinaisena 
jouluaattona aamupäivästä kävijöitä on 
kaikkein eniten, jouluaattona kynttilöitä 
käy läheistensä haudoille sytyttämässä 
arviolta noin 10 000 ihmistä.

Jouluaattona 24.12. kaupat auki klo 7–12. Joulu-
päivänä kaupat ovat kiinni. Tapaninpäivänä 26.12. alle 
400 neliömetrin kokoiset kaupat saavat olla auki neljä 
tuntia klo 8–18 välillä. Sunnuntaina 27.12. aukioloa ei 
ole säännelty kuin isommilta kaupoilta, jotka voivat 
olla auki klo 12–18.

Alko
Alkot ovat kiinni jouluaattona, joulupäivänä ja tapanin-
päivänä.

Kaupat ja Alkot 
jouluna

Hyvää 

Joulua!

Lepposia joulunpyhiä 
kaikille lukijoillemme!
Toivovat Lähitiedon tontut 
Teija, Pirjo, Jussi, Janina ja Sirkka.
Ps. Seuraava lehti ilmestyy ke 30.12.
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almin seu-
rakuntaneu-
vosto päätyi 
pyytämään 

Helsingin tuomiokapitulilta 
kirkkoherran vaalien järjes-
tämistä välillisenä vaalina, 
jolloin seurakuntaneuvosto 
valitsee kirkkoherran. 

Tähän päädyttiin siksi, et-
tä välittömän vaalin katsot-
tiin antavan paremmat ja 
monipuolisemmat mahdol-
lisuudet arvioida hakijoiden 
kykyä ja taitoa kirkkoher-
ran viran hoidossa. Kirkko-
herran virka tulee olemaan 
jatkossa entistä vaativampi 
muun muassa tarvittavien 
säästöjen ja supistusten to-
teuttamisen vuoksi. 

Välillistä vaalia kannat-
ti 14 jäsentä, välitöntä vaa-
lia kannatti kolme. Välittö-
mässä vaalissa kirkkoher-
ran olisivat entiseen tapaan 
valinneet kaikki seurakun-
nan äänioikeutetut jäsenet 
tuomiokapitulin ehdolle 

asettamista kolmesta ansioi-
tuneimmasta hakijasta. Eh-
dokkaat olisivat esittäyty-
neet pitämällä vaalisaarnan.

Välillisessä vaalissa tuo-
miokapituli toteaa hakijoi-
den kelpoisuuden ja antaa 
heistä lausunnon. Sen jäl-
keen seurakuntaneuvosto 
toimittaa vaalin ja voi käyt-
tää apunaan haastatteluja, 
soveltuvuusarvioita ja mui-
ta haluamiaan rekrytointi-
keinoja.

Valinta tapahtuisi näillä 
näkymin neuvoston koko-
uksessa 5.4.

Vaalia varten asetetun val-
misteluryhmän puheenjoh-
tajana toimii Tuula Pontela 
ja jäseninä Laura Leipakka, 
Pekka Salomaa ja Tuulikki 
Vuorinen.

Seurakuntaneuvoston työ-
ryhmä totesi uuden kirkko-
herran valinnassa koros-
tuvan sen, että hänen tulee 
pystyä johtamaan innosta-

valla ja ennakkoluulotto-
malla tavalla seurakuntaa 
muuttuvassa ja monimuo-
toisessa kaupunkiympäris-
tössä.

Kirkkoherran viran kat-
sotaan edellyttävän muun 
muassa hyviä henkilöstö- 
ja talousjohtamisen taito-
ja, muutosvalmiutta ja ky-
syä johtaa muutoksia, tai-
toja monikulttuurisuuden 
ja katsomusten kohtaami-
seen sekä vuorovaikutteisia 
ja monipuolisia viestintätai-
toja.

Kirkkoherra Pertti Si-
mola kertoo, että välilli-
nen vaali tuli mahdollisek-
si viime vuoden alusta. Vaa-
li voidaan edelleen toimittaa 
kansanvaalina, mutta pää-
kaupunkiseudulla ja suuris-
sa seurakunnissa on pääosin 
siirrytty välilliseen, luotta-
muselinten toimittamaan 
kirkkoherran vaaliin. 

– Luottamushenkilöiden 

toimittaman vaalin etuna 
on se, että valitsijoilla on 
käytettävissään kaikki vaa-
liin vaikuttava materiaali: 
tuomiokapitulin lausunto, 
haastattelut ja soveltuvuus-
arvio, jos sellainen pääte-
tään tehdä. Luottamushen-
kilöillä on varmaan myös 
hiukan parempi kuva kirk-
koherran tehtävistä kuin 
muilla seurakuntalaisilla 
yleensä on, Pertti Simola ar-
velee.

Omasta eläkkeelle jään-
nistään hän toteaa, että jo-
kaisella asialla vaan on ai-
kansa taivaan alla niin kuin 
Vanhan testamentin Saar-
naajan kirja sanoo. 

– En ole tähän työhön kyl-
lästynyt ja onhan työaikaa 
vielä kymmenen kuukautta 
jäljellä, muistuttaa kirkko-
herra Pertti Simola.

Teija Loponen

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on hyväksynyt Malmin 
seurakunnan kirkkoherra Pertti Simolan virkasuhteen päättymisen 
1.10.2016. Tavoitteena on valita uusi kirkkoherra seurakuntaneuvoston 
kokouksessa huhtikuun alussa.

Malmin seurakunta 
etsii uutta kirkkoherraa

 Pertti Simola jäämässä eläkkeelle 

Malmin seurakunta on etsimässä uutta kirkkoherraa veturikseen ensi syksystä lähtien

  Tapanila
Helsingin kaupungin liikuntavirastoa johtava liikun-
talautakunta saa lisää koillishelsinkiläisverta riveihinsä, 
kun tapanilalainen Seppo Siika-aho (vihr.) valittiin lau-
takuntaan jäsen Joonas Lyytisen varamieheksi kaupun-
ginvaltuuston päätöksellä.

– Avoin tehtävä sattui silmään, ja hain sitä, toteaa Siika-
aho liikuntalautakuntapaikastaan, jonne häntä esitti val-
tuustossa vihreiden Otso Kivekäs.
Paikka vapautui, kun lautakunnan varajäsenenä toiminut 
vihreiden Jukka Jonninen ilmoitti jättävänsä politiikan.

Seppo Siika-aholla on vankka urheilutausta. Hän on 
entinen maajoukkuetason lentopalloilija, ja sittemmin eri 
urheilutehtävissä toiminut aktiivi, joka tunnetaan Tapani-
lassa myös muun muassa lakkautettua alakoulua kylän 
harrastuskeskukseksi ajavan Tapanilan kylätila –yhdis-
tyksen puheenjohtajana. Vihreiden puoluekirjan hän ker-
too hankkineensa pari vuotta sitten.

Siika-ahon lisäksi liikuntalautakunnassa istuu Koillis-
Helsingistä ainakin puheenjohtaja Riku Ahola Malmilta, 
varapuheenjohtaja Heimo Laaksonen (kok.) Puistolasta 
ja varajäsen Tiina Sandberg (skp) Suutarilasta.

PP 

Mosan kyläaktiivi 
varalle lautakuntaan

  Malmi
Malmin lentoaseman ilmailutoiminnan jatkumisen 
puolesta tehty kuntalaisaloite on parhaillaan kommentti-
kierroksella kaupungin eri virastoissa.

Kiinteistölautakunnalle asiaa torstaina esitellyt Helsin-
gin kaupungin kiinteistöviraston osastopäällikkö Sami 
Haapanen on ilmoittanut lautakunnan jäsenille, ettei vi-
rasto puolla aloitetta.

Virastossa katsotaan, että Malmin lentokenttää vas-
taava yhtenäistä lähes rakentamatonta aluetta keskellä 
kaupunkirakennetta on vaikeata löytää Helsingistä. Len-
totoiminnan loppuminen vapauttaa nykyisen, noin 200 
hehtaarin kokoisen melualueen asunto- ja työpaikkara-
kentamiseen.

Kaupunginvaltuusto on maaliskuussa 2013 hyväksynyt 
tavoitteen nostaa asuntotuotantomäärä 5 500 asuntoon 
vuodessa. Osastopäällikkö Haapasen kertoman mukaan 
paine asuntotuotantotavoitteiden nostamiselle kasvanee 
tulevaisuudessa entisestään.

Kiinteistölautakunnan päätös esitykseen ei ehtinyt 
tähän lehteen.            PP

Kiinteistövirasto 
lyttää kuntalaisaloitteen

  Viikki
Helsingin kaupunki tekee Latokartanon urheilu- ja kult-
tuuritalosäätiön kanssa uuden maavuokrasopimuksen. 
Viikin monitoimitalon ja urheilukentän tienoota koskeva 
sopimus tulee voimaan ensi vuoden alussa ja jatkuu vuo-
den 2045 loppuun. Aiempi sopimus on vuodelta 2001.

Kaupungilla on vuokralla säätiön maata, jossa on liikun-
taviraston toimintaa. Liki 1,6 hehtaarin vuokratontti piene-
nee asemakaavan muutoksen takia noin 1,2 hehtaariin.

Vuokrasopimus pistetään uusiksi, koska alueelle on 
tehty uusi asemakaava. Säätiön ja kaupungin kesken on 
5.6.2015 allekirjoitettu sopimus ja esisopimus säätiön 
osallistumisesta alueen yhdyskuntarakentamisen kustan-
nuksiin.

Säätiölle tulee velvoite irtisanoa Viikin Tennis Oy:n 
kanssa tehty kuplahallin vuokrasopimus sitten, kun kau-
punki ilmoittaa tarvitsevansa alueen purettuna ja siistit-
tynä rakentamista varten. Tämä tapahtuu aikaisintaan 
31.3.2017.              PP

Kuplahalli katoaa
aikaisintaan 2017

M

Helsingin liikuntapaikoista valtaosa sulkee ovensa jou-
luaaton aattona eli 23.12. normaalia aiemmin, kello 16. 
Poikkeuksen tekee Jakomäen uimahalli, joka on jo aa-
tonaattona koko päivän suljettu, kuten myös jouluaattona 
ja joulupäivinä.

Pukinmäen tekojäärata on keskiviikkona avoinna, 
mutta aattona suljettu. Joulupäivänä Pukinmäkeen pää-
see luistelemaan kello 10–21, samoin Tapaninpäivänä.

TL

Uinti seis jouluna

TEIJA LOPONEN
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Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi  extrakodit@remax.fi , ma, ke–pe 10–18, ti 14–18, la 10–14

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen                            
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV                                

040 051 9920

Juha Taponen
LKV, KiAT

0400 537 500
Seppo 

Väisänen 
040 042 6233

Ville Vertainen
040 1494 300

Reetta 
Kukkonen 

040 770 7807 

Jasmine 
Mansour 

044 259 3425

Jaana 
Poikonen-Hitruhin

050 527 4685

Maija Hurmalainen
LKV

040 852 4395

Berit 
Lönnqvist

040 961 1233

Näissäkin myymissämme kodeissa 
VIETETÄÄN ENSIMMÄISTÄ JOULUA!

Toivotamme 
uusille ja vanhoille 

asiakkaillemme 
Hyvää ja 

Rauhallista 
joulun aikaa!

Johanniitat on yksi maail-
man suurimmista vapaaeh-
toisista avustusjärjestöistä. 
Suomeen vuonna 2010 
perustettu Johanniittain apu 
ry on koko toimintansa ajan 
järjestänyt joulukeräyksen, 
josta saadut varat on lahjoi-
tettu Malmin alueen vähä-
varaisille lapsiperheille.

Yhdistyksen projektivas-
taava Mia Schauman on ot-
tanut keräysvastuun har-
teilleen tänä vuonna. Hom-
ma ei ole ollut helppo, mut-
ta lopputuloksesta on tullut 
upea.

Vapaaehtoisten sitkeyden 
ansiosta Johanniittain apu 
sai kokoon 10 500 euron 
edestä ruokalahjakortteja. 
Ne on nyt luovutettu Mal-
min sosiaalitoimistolle edel-
leen jaettavaksi. Jokainen 
perhe saa 50 euron arvoi-
sen joulutervehdyksen, jo-
ten kaikkiaan keräys auttaa 
yli 200 lapsiperhettä.

– Sosiaalitoimesta saa-
mamme tiedon mukaan 
Malmin alueella on eniten 
apua tarvitsevia. Malmin 
alueen asiakkaana on 850 
lasta joilla perhe on avus-
tuksen tarpeessa, kertoo 
Mia Schauman.

Viime kuukaudet hän on 
lähettänyt sähköposteja ja 
soittanut lukuisia kertoja 
eri yrityksille. Kerääminen 
ei ole ollut todellakaan help-
poa.

– Yritykset saavat pal-
jon soittoja ja monilla on 
jo avustuskanavat. Puhelin-

soitto on tyssännyt usein jo 
siinä vaiheessa, kun minulta 
kysyttiin, mitä asiaa minul-
la on yrityksen päätöksente-
kijälle.

– Moni oli kiinnostunut, 
ja moni vastasi, että tällai-
sia soittoja tulee paljon, he 
eivät edes alkaneet keskus-
tella. Toiset pyysivät soitta-
maan ensi vuonna vähän ai-
emmin.

– Täytynee aloittaa ensi 
vuonna jo kesälomien jäl-
keen, Mia tuumaa.

Miltei kaikki vastaajat 
ovat olleet yhtä mieltä siitä, 
että Mia Schauman on hy-
vällä asialla. Moni on ollut 
kannustava ja iloinnut, kun 
joku jaksaa tehdä niin rank-
kaa työtä.

Mia Schauman aloitti en-
sin Malmin alueelta, ja laa-
jensi sitten alueen koko Hel-
sinkiin. Hän käytti apuna 
myös sosiaalista mediaa ja 
kysyi lahjoituksia omilta tu-
tuiltaan, jotka auttoivatkin 
mielellään.

Erityiskiitoksen hän antaa 
Malmin Citymarketille ja 
sen kauppiaspari Jyrki Ran-
nalle ja Maria Ruokokos-
kelle. He lahjoittivat alueen 
vähävaraisille 500 euron ar-
vosta ruokakasseja.

Pirjo Pihlajamaa

Johanniitat auttoi Malmin 
alueen lapsiperheitä
Joulu on jo ovella, mutta monen oven takana asuu perhe, jossa rahat ovat vähissä. Johanniittain 
apu –järjestössä työskentelevä Mia Schauman ja järjestön muut vapaaehtoiset ovat tehneet 
koko syystalven töitä, jotta Malmin alueen vähävaraisille lapsiperheille tulee joulu.

Mia Schauman (vas.) kävi kiittämässä Malmin Citymarketin Maria Ruokokoskea ja Jyrki Rantaa keräykseen 
osallistumisesta.

PIRJO PIHLAJAMAA

Jokainen 
perhe saa 50 

euron arvoisen 
joulutervehdyksen
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Lisätöiden tarve tuli esiin 
kesällä, kun terminaalisillan 
teräsbetonilaattaa vesipii-
kattiin pois. Rakennusviras-
ton alkuperäinen tarkoitus 
oli piikata vain betonin pin-
taa rikkomatta sen alapuo-
lista vesieristettä.

Vuonna 1994 valetussa 

betonissa oli kuitenkin niin 
isoja laadunvaihteluita, että 
piikkaaminen puhkaisi pai-
koin koko teräsbetonira-
kenteen, mikä todennäköi-
sesti vaurioitti vesieristettä. 
Rakennusviraston mukaan 
rikkoontunut vesieriste hei-
kentää olennaisesti sillan 

pitkäaikaista kestävyyttä.
Lopulta noin puolet ter-

minaalisillan betonilaat-
ta-alasta piti purkaa vesie-
ristettä myöten ja rakentaa 
uudelleen. Teräsbetonilaa-
tan toisella puoliskolla pur-
kumenetelmä vaihdettiin 
suunnitelmasta poiketen ti-

manttisahaukseksi, jotta ve-
sieristekerros ei rikkoontui-
si.

Lisäksi piti tehdä urakka-
suunnitelmaan kuulumatto-
mia sähkötöitä ja terminaa-
lin katoksen vahvistustöi-
tä, jotka osoittautuivat ter-
minaalin kunnostamisessa 

välttämättömiksi.
Liikennelaitos -liikelai-

toksen johtokunta hyväksyi 
311 585 euron verottoman 
lisäurakan tilaamisen suora-
hankintana viime keskivii-
kon kokouksessaan.

Lisätyöt mukaan lukien 
tulee koko terminaaliura-
kan veroton hinta olemaan 
vähän yli miljoona euroa. 
Sen toteuttanut rakennus-
virasto urakoi myös termi-
naaliin johtavan ylikulku-
sillan. Siltaurakan laskusta 
vastasi rakennusvirasto.

Työt ovat osa Jokeri 2 
-hanketta, jossa bussitermi-
naalin kustannukseksi oli 
arvioitu 0,6 miljoonaa eu-
roa. Hankeosuus ylittyi 69 
prosenttia alkuperäisestä 
arviosta.

Koko Jokeri 2 -hankkeen 
kustannuksia lisätyö ei nos-
ta, sillä Jokeri 2:n tietöihin 
arvioitu 43,1 miljoonan eu-
ron kokonaispotti on alittu-
massa noin 25 prosentilla.

Pirjo Pihlajamaa

Uskottua vaativammasta
terminaaliurakasta mojova lisälasku
Helsingin kaupungin liikennelaitos on pyytänyt liikennelaitosta johtavilta 
poliitikoilta yli 300 000 euron lisärahaa. Summalla on tarkoitus maksaa 
Helsingin kaupungin rakennusvirastolle Malmin bussiterminaalissa 
ilmenneet yllätystyöt.

Malmin bussiterminaalin betonilaatta osoittautui kunnoltaan niin arvaamattomaksi, että piikkauskone piti vaihtaa timanttisahaan. Urakan loppusumma nousi liki 
70 prosenttia hankesuunnitelmaan merkitystä hinnasta.

TEIJA LOPONEN

Sanaristikko nro 24/2015
oikea ratkaisu 

Malmilaisräppäri Mikael Gabriel ilmestyy ensi 
keskiviikkona Malmintorille jakamaan joulukasseja 
Prismasta ja Cafe Plaza Moccasta kahvia ja torttuja sa-
dalle ensimmäiselle vähävaraiselle.

Ennakkotietojen mukaan tempauksesta saattaa tulla 
jopa jokavuotinen perinne.

TL

Mikael Gabriel Malmintorille

Karviaistiellä olevalla Karviaismäen toimintakeskuk-
sella on edessään peruskorjaus. Noin 1 400 neliömetrin 
kokoisen kiinteistökokonaisuuden korjaamiseen tarvit-
taisiin 3,6 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto tekee hankepää-
töksen, mikäli sosiaali- ja terveysvirasto hyväksyy tarve-
selvityksen ja hankesuunnitelman sekä vuokran koro-
tuksen.

Korjaustoimilla tilat korjattaisiin samalla palvelemaan 
paremmin eriasteisten kehitysvammaisten päivätoimin-
nan tarpeita.

Rakennuksessa toimii sosiaali- ja terveysviraston 
perhe- ja vammaistyön alainen yksikkö Karviaismäen 
vammaisten toimintakeskus. Asukkaita on noin 47 ja 
henkilökuntaa on 11. Palvelut on tarkoitettu kaikenikäi-
sille, erikoisvarustelu vaikeasti vammaisille.

PP

Karviaismäen toimintakeskus
pitäisi peruskorjata
  Malmi
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Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

Silmälasi-
KEHYKSET

-80%

KAIKKI ALENNETTU!

jopa

BioTwin 360ml

PIILOLASI-
NESTE

KOTIMAINEN!

39€

Laatu-
AURINKOLASIT

Moniteho-
PIILOLASIT

Bio Drop 10ml

SILMÄN
KOSTUTUSTIPAT

Silmälasien
PUHDISTUSTARVIKKEET

 (50,70)

3 pulloa

KAIKKI ALENNETTU!

30-
80%

30 PÄIVÄN!

+ käyttöopastus
kaupan päälle

30€

KOTIMAINEN UUTUUS!

Sopii myös 
herkkäsilmäisille!

20€
2 pulloa

(25,80)

tarjoamme

edullisemman!

Osta 3
Maksa 2

LAATUALE

Tarjoukset voimassa 30.1. saakka tai niin kauan kuin ale-tavaraa riittää.

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 
  
 

iloisten ilmeiden joulu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
  

Tapanilan Urheilukeskus  
on Suomen monipuolisin 
sisäliikuntakeskus, jossa 
harrastetaan yli 80 eri 
liikuntalajia ja jumppaa.  
 
Urheilukeskus on kuntosalia 
lukuun ottamatta suljettu 
jouluaattona ja –päivänä.  
Rauhallista joulua! 
  

Tapanilan Urheilukeskus  
Erätie 3, 00730 Helsinki 
tapanilanurheilu.fi 

  

TERVETULOA SIIS TÄYDEN PALVELUN RENGASTALOON
TIKKURIKUJA 1, 00750 HELSINKI!

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

GT-Rengas TIKKURILA 
ON AVATTU!

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

Loput kesärankaat ULOSHEITTOHINTAAN.

Alla esimerkkejä TUOTTEISTAMME nastarengas 4kpl asennettuna:

GT-Rengas

Aluvanteet 
alkaen kpl

15”65€  l 16”75€  
17”85€

RENGASSARJAN OSTAJALLE RENGASHOTELLI 45€

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 13.1. klo 18.30
Erä III – PSS (liput 8/4 €)

Lisätietoja: eraliiga.fi  ja tapanilanera.fi 

Miesten liigaa: la 9.1. klo 17.00
Erä – OLS (liput 14/9 €)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

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

Joka 10. kerta
kaupan päälle!

044 944 1445 
Malmin raitti 12, Malmi

Boonmee 
hieronta

Tavoita lähialueen asukkaat Lähitiedolla!

Rakennekynnet norm. 40€
Geelilakkaus norm. 35€
Volyymiripset norm. 95€
Jalkahoito norm. 40€
Kestopigmentointi 
norm. 250€
Sokerointi norm. 20€

Kynsistudio 

Avajaistarjous 

-30%

Tällä ilmoituksella 5€ lahja
Tarjoukset voim. 15.2.2016 asti

SALON JUSTU
Viikinportti 4
044 378 5555

Mahtaako 
entisen 
apteekin 
edusta kuulua 
enää minkään 
viraston 
siivottavaksi?
Kävelyväylällä 
sekä 
pensaikkojen 
alla näkyy 
sekä uusia, 
että selvästi 
kauemmin 
maanneita 
roskia. Ei 
mikään 
ylevä näky 
kulkijoille.

TL
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Erilaiset joulut
Joulut ovat erilaisia. Valkea joulu 
ja musta joulu ovat erilaisia. Lap-
sen joulu poikkeaa aikuisen joulus-
ta. Varakkaan ja vähävaraisen jou-
lut eivät ole samanlaisia. Perhejou-
lussa ja yksinäisen joulussa on eri 
ulottuvuudet.  

Joulutavat ovat varsin pysyviä. 
Samat ruoat, samat koristeet, 
samat kohtaamiset pysyvät vuo-
desta toiseen. Tavoilla ja perinteillä 
saattaa olla hyvinkin myönteinen 
merkitys. Ne tuovat elämään pysy-
vyyttä ja kantavat. Joskus joku tut-
tu asia ei syystä tai toisesta toteu-
du. Joulusta tulee erilainen. 

Joulusta voi puuttua tärkeä ihmi-
nen. Läheinen on siirtynyt elämän 
rajan taakse. Tiet ovat eronneet. 
Lapsi on saattanut muuttaa ulko-
maille töihin. Erilaisuus voi tuntua 
kipeältä. 

Tämän joulun voi 
tehdä erilaiseksi 
myös se, että ym-
päristö on muut-
tunut nopeasti. 
Maailmantilan-
ne on rauhaton. 
Maahanmuut-
tajia 
vir-

taa Suomeen. Talouden synkät nä-
kymät ovat uutisaiheina. Työpaik-
ka ei ole juuri kenelläkään enää it-
sestään selvyys. Huoli voi antaa 
jouluun erilaisen sävyn.

Joulut ovat erilaisia. Joku kuiten-
kin pysyy ja on aina sama. Joulun 
sanoma on sama kaikille. Sanoma 
kiteytyy tutun jouluevankeliumin 
sanoihin: ”Teille on tänään synty-
nyt Vapahtaja.”

Joulun sanoma kertoo ihmis-
tä rakastavasta Jumalasta, ihmi-
sen lähelle tulevasta Jumalasta, ar-
mollisesta Jumalasta. Tämä sano-
ma on sama jokaiselle riippumatta 
siitä, minkälaista joulua vietämme. 

Jouluna on hyvä kaiken muun 
keskellä pysähtyä ainakin hetkeksi 
joulun sanoman ääreen. Se voi an-
taa jouluun syvän, elämää kanta-
van ulottuvuuden. 

Siunattua jouluaikaa kaikille alu-
een asukkaille ja lehden lukijoille 
toivoen

Pertti Simola
kirkkoherra

LAURI ERIKSSON

Joukkoliikenne
Jouluaaton aattona 23.12. bussit ja rai-
deliikenne kulkevat keskiviikkoaika-
taulujen mukaan. Lähijunista ajavat 
aaton vastaisena yönä myös N-junat 
Helsingistä kello 0.14, 1.14, 2.14, 3.14, 
N-junat Keravalta klo 0.57, 1.57, 2.57 
ja 3.57, T-junat Helsingistä klo 2.44 ja 
4.01 ja T-junat Riihimäeltä klo 0.52 ja 
1.52.

Jouluaattona 24.12. on lauantain ai-
kataulut. Bussiliikenne päättyy noin 
klo 16. Lähijunilla on harvennetut vuo-
rot noin klo 17.30 asti ja U-bussilinoilla 
lauantaiaikataulut klo 13 asti. Hautaus-
maille on lisäliikennettä.

Joulupäivänä 25.12. liikenne käynnis-
tyy noin klo 11. Helsingin bussit, rati-
kat ja metro ajavat sunnuntaiaikataulu-
jen mukaan. Seutubusseista vain osa 
on ajossa. Lähijunat ajavat joulupäi-
vän aamuna normaalisunnuntaita har-
vemmin noin klo 11 asti, minkä jälkeen 
junat käyttävät sunnuntaiaikatauluja.

Tapaninpäivänä 26.12. on sunnuntai-
liikenne. Lisäksi ajetaan yöliikenne lau-
antain ja sunnuntain välisenä yönä. U-
bussilinjojen SS-lähtöjä ei ajeta. Tapa-

ninpäivän jälkeisenä yönä ajetaan bus-
siliikenteen yölähdöt klo 24 jälkeen 
pääsääntöisesti kuten lauantaisin. 

Joulupäivän ja tapaninpäivän sekä 
tapaninpäivän ja sunnuntain 27.12. vä-
lisenä yönä kulkevat myös samat N- 
ja T-junat kuin jouluaaton vastaisena 
yönä.

Tiepalvelu
Autoliiton valtakunnallinen tiepalvelun 
hälytyskeskus 24 h puh. 0200-8080 
(1,95 €/min + pvm). 

Terveydenhoito
Terveysneuvonnan numerosta 09 310 
10023 saa tietoa Helsingin terveyspal-
veluista ja sairauksien hoito-ohjeita 
ympäri vuorokauden. Pohjoisen päivä-
sairaala on kiinni 21.–27.12.2015. Poh-
joisen psykiatria- ja päihdekeskuksen 
psykiatrian poliklinikan iltavastaanotto 
muutetaan päivävastaanotoksi 22.12.

Hätänumero on 112.

Koillis-Helsingin 
joulumuistio

Taloyhtiön hallituksen 
muilla jäsenillä ei ollut 
mitään ajatusta vastaan, ja 
niin Mätästie 3:n asukkaat 
saivat oman kahvilan, jonka 
ovet eläkkeellä oleva Tuija 
Virtanen avaa naapureille 
keskiviikkoisin kello 13 
pariksi tunniksi.

Kahvilla käy viikosta riip-
puen viidestä viiteentoista 
asukasta. Kahvin ja leipo-
muksen saa eurolla.

– Hieno asia. Täällä voi 
vaihtaa naapurin kanssa 
kuulumiset, kiittelevät kah-
ville tulleet.

Kymmenen talon yhtiös-

sä on 216 asuntoa. Moni on 
kahvilan auki ollessa töis-
sä, mutta talossa asuu myös 
eläkeläisiä ja työttömiä, joil-
le yhteinen kahvihetki on 
terapeuttinen hetki purkaa 
mielessä olevia asioita.

Yksi lupaa tulla autta-
maan kahvilaemäntää heti 
kun jää eläkkeelle ja muut 
vain hymyilevät.

Aivan yksin Virtanen ei 
kahvilassa puurra, vaan 
apuna on naapurissa asuva 
Severi Juurinen. Hän on va-
kavan sairauden takia eläk-
keellä, eikä voi ottaa kahvi-
lavastuuta täysin yksin har-

teilleen.
– Kouluttaisin mielellä-

ni tähän jatkajan, mutta he 
haluavat tulla valmiille. Mi-
nun pitää tyytyä tähän, nau-
raa muita tuloksetta kahvi-
lavastaavaksi houkutellut 
Virtanen.

Nyt kahvila on joulu-
tauolla ja aukeaa taas en-
si vuonna. Virtanen lupaa 
tiedottaa rappujen ilmoi-
tustauluilla, milloin vuoden 
2016 ensimmäinen kahvi-
pannu kuumenee.

Pirjo Pihlajamaa

Mätästiellä on 
oma asukaskahvila
Suurmetsässä Jakomäen pohjoispuolella asuva Tuija Virtanen keksi 
vuosi sitten, että hänen taloyhtiössään voisi olla asukkaille oma 
kahvitupa.

PIRJO PIHLAJAMAA

Tuija Virtanen tarjoilee kahvikakkua naapureilleen. 

Viime keskiviikoksi kahvilaemäntä oli askarrellut joulukoristeita, hankkinut 
joulukuusen ja tehnyt kaikille kahvittelijoille jouluisen tulitikkurasian.
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Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Koillis-Helsingin Lähitiedon
vuoden vaihteen aikataulu

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 väkiToivoo

Leppoisaa ja menestyksellistä loppuvuotta!

 

, 7.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Keskelle pimeää, keskelle kylmää 
sinä synnyit, Vapahtaja. Valaise. 
Lämmitä. Siunaa joulumme.

Joulupäivänä pe 25.12. 
Sanajumalanpalvelus Malmin kirkossa klo 
7. Papit Pirkko Poisuo ja Heidi Tikka. Mal-
min kantaattikuoro, joht. Heikki Poutanen. 
Messu Viikin kirkossa klo 8. Papit Petri Ju-
kanen ja Jenni Tuulensuu. Naiskuoro Pih-
laja, joht. Marjasisko Varha, Satu Nyman, 
huilu. Kahvit. 
Sanajumalanpalvelus Puistolan kirkossa 
klo 8. Pappi Laura-Elina Koivisto, kanttori 
Kaisu Rauhamaa. 
Perhemessu Malmin kirkossa klo 10. Papit 
Aino Poutanen ja Pirkko Poisuo, kanttori 
Heikki Poutanen.
Sanajumalanpalvelus Tapanilan kirkossa 
klo 10. Pappi Esa Järvinen, kanttori Outi 
Aro-Heinilä, Timo Peedu, luuttu.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12. Papit 
Annaelina Tähtinen ja Markku Arola, Olli J. 
Vuoristo-Watia, kanttori Timo Olli. 
Musiikkipitoinen hartaus Pihlajamäen 
kirkossa klo 16. Papit Paula Närhi ja Heidi 
Tikka, kanttori Timo Olli. Joulukahvit.

Jouluaattona to 24.12
Hartaus Puistolan kirkossa klo 14. Pappi 
Aino Poutanen, kanttori Ulla Pesonen. 
Laulupuu-kuoro. 
Perhehartaus Viikin kirkossa klo 14. Pap-
pi Outi Lantto. Pihlajanmarjat- kuoro, joht. 
Marjasisko Varha, Satu Nyman, huilu. 
Hartaus Jakomäen kirkossa klo 15. Pap-
pi Annaelina Tähtinen, kanttori Tuukka 
Toivonen. 
Hartaus  Pihlajamäen kirkossa klo 15. 
Pappi Jukka Holopainen, kanttori Timo Olli. 
Hartaus Tapulin seurakuntakodissa klo 
15. Pappi Torsti Paijola, kanttori Heikki 
Poutanen. Solja Lapilainen. 
Hartaus perheille Pukinmäen seurakunta-
kodissa klo 15. Pappi Meri Ala-Kokko, kant-
tori Kaisu Rauhamaa. Lasten seimiryhmä.
Hartaus Siltamäen seurakuntakodilla klo 
15. Papit Pirjo Kettu ja Martta Paijola, 
kanttori Outi Aro-Heinilä. 
Hartaus Tapanilan kirkossa klo 15. Pappi 
Jukka Suonoja, kanttorina Petrus Paukkunen.
Hartaus  Viikin kirkossa klo 15.30. Pappi 
Anni Punkka, kanttori Marjasisko Varha. 
Satu Nyman, huilu. 
Hartaus Pukinmäen seurakuntakodilla 
klo 17. Pappi Markus Kopperoinen, kant-
tori Kaisu Rauhamaa.
Musiikkihartaus Malmin kirkossa klo 17. 
Pappi Anita Olli, kanttori Heikki Poutanen, 
Heli Närhi ja Kari-Kyösti Silvennoinen, laulu. 
Yhteinen joulunvietto ja ateria Viikin 
kirkolla klo 16.30. Pappi Outi Lantto ja 
kanttori Marjasisko Varha. 

Jouluyönä to 24.12. 
Hartaus Jakomäen kirkossa klo 22. Pap-
pi Markku Arola, kanttori Outi Aro-Heinilä.  
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 23. Pap-
pi Sari Hakuri, kanttori Leena Koivisto.  
Messu Puistolan kirkossa klo 23. Papit 
Esko M. Laine ja Torsti Paijola, kanttori 
Ulla Pesonen, Kirkkokuoro.

Tapaninpäivänä 26.12.
Messu Malmin kirkossa klo 10. Kirkkokah-
veilla lauletaan rakkaimpia joululauluja.  
Kirkkobussit yhteiseen messuun Malmin kirkolle:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko – 9.20 Pihla-
jiston seurakuntakodin pysäkki – 9.25 Pihlajamä-
en ostoskeskus – 9.35 Pukinmäki, Eskolantien 
pysäkki – Malmin kirkko
Bussi 2, lähtö 9.15 Jakomäen kirkko – 9.20 Puisto-
lan kirkon pysäkki, Alepa – 9.25 Tapuli, Tapulinau-
kio – 9.35 Siltamäen ostoskeskuksen pysäkki, Rii-
musauvantie – 9.45 Tapanilan tori – Malmin kirkko.  
Paluukuljetus klo 12.30 samoja reittejä.

Sunnuntaina 27.12.
Messu Malmin kirkossa klo 10, Siltamäen 
seurakuntakodilla klo 12 ja Pihlajamäen 
kirkossa klo 16. 
Kauneimmat joululaulut -messu Viikin 
kirkossa klo 10 ja Jakomäen kirkossa klo 12. 
Siionin Kanteleen ja Siionin Virsien 
joululaulu- ja veisuuiltapäivä Puistolan 
kirkossa klo 15. 

Kuvanveistäjä Gunnar Uotilan ja Alli Uotilan (o.s. Joutsila, ent. Johansson) 6-henkinen 
perhe asui Puistolassa mäen päällä 1920-luvun omakotitalossa.  1950-luvun puolivä-
lissä perheen pojista Timo ja Ilkka kävivät Helsingin Ressua, Pekka Puistolan kansakou-
lua, tytär Laura leikki pihassa nukeilla.

Joulua vietettiin perinteisin menoin. Joululahjoista pari kappaletta oli hiukan kalliimpia, 
loput halvempaa tavaraa. Tärkeää oli vain, että lahjoja oli itse kullekin toista kymmentä. 
Nämä merkinnät ovat minun päiväkirjoistani.

 Timo Uotila:

Joulumuisteloita
Wanhasta Puistolasta
1950-luvulta 

Perjantai joulukuun 24. päivä 1954
+3 astetta, pilvistä, lumisadetta
Aamupäivällä menin Paavilaisen kauppaan (nykyisen Karrintien ja Puistolanrai-
tin kulmaan). Jätin maitokannun sinne, koska maitotonkka ei ollut vielä tullut 
liikkeeseen. Hiukan myöhemmin hain kaupasta maitoastian ynnä kermaa ja lei-
vonnaisia.

Pelasimme kavereitten kanssa pihassa jääpalloa ilman luistimia. Eräs lyönti osui 
liiterin ikkunaan, joka meni rikki.

Naapuri jäi autolla kiinni pihaamme. Veimme hänelle santaa renkaiden alle.
Laitoimme joulukuusen kuntoon. Ruokailu alkoi klo 17. Joulupukki tuli ta-

loon klo 19.15 eikä kiireissään ehtinyt jakaa kaikkia lahjoja. Sain Mitä-Missä-
Milloin-kirjan, paidan, lippalakin, päiväkirjan, ruotsalais-suomalaisen sanakir-
jan ym. ym.

Pikku Laura piti erityisesti käsilaukustaan. Kävimme isän ja Ilkan kanssa katso-
massa, olisiko naapurimme, yksinäinen kirjailija Otto Varhia kotona. Eipä ollut.
(Otto Varhia oli kirjailija ja suomentaja, joka asui kansanedustaja Mikko Ampu-
jan työväenkirjailijoille testamenttaamassa talossa. Varhia kuoli pari vuotta myö-
hemmin heittäytymällä kuorma-auton alle.)

Illalla luin pitkään lahjakirjojani.

Tiistai joulukuun 24. päivä 1957
+3, pilvistä
Aamupäivällä olin vielä kaupungilla jouluostoksilla. Palasin kotiin 13.25 -junal-
la. Kotona oli joulukuusi otettu sisään. Äiti touhusi täyttä päätä ruokien parissa. 
Minä jäin hetkeksi yläkertaan tekemään joulupaketteja. Nimet kirjoitin pakettei-
hin vasta, kun ne oli pantava pukin kontiin. Piti näet miettiä ja tasapainotella lah-
jojen jaossa, jotta jokainen saisi oikean osuuden.

Ruokapöytä katettiin vanhojen tapojen mukaan. Ruokalajitkin olivat traditio-
naalisia: salaattia, paistikastiketta, lipeäkalaa, riisipuuroa sekahedelmäkeiton ke-
ra. Mukana oli jokseenkin runsaasti särpimiä ynnä juomina kaljaa, simaa ja mai-
toa.

Joulupukki tuli hieman kello seitsemän jälkeen. Siinä osassa oli isä. Tämä on 
ensimmäinen kerta pitkälti toista kymmentä vuotta kestäneen jakson aikana, jol-
loin me tässä asiassa emme ole turvautuneet vieraan apuun.

Hiukan lyhyen ajan se pukki vieraili, mutta lahjoja tuli aivan loistavasti. Jaka-
miseenkin meni kai lähes tunti. Arvokkaimpia lahjoja oli komea ULA-radio. Sen 
äänen tasoa kokeilimme pitkin iltaa.

Pikku Lauran pakettien avaaminen pysyi huomion keskipisteenä koko ajan. Pa-
keteista tuli mm. silmänsä sulkeva ja ääntävä nukke, nukkekoti kalusteineen, sa-
teenvarjo, paperia ja useat värikynät. Pekan esineistä mainittakoon mäkiauto ja 
useita pelejä. Ilkka sai mm. hanskat, rusetin, Kolumbus-kirjan ja ”säätalon”, joka 
näyttää lämpötilan ja ilmanpaineen. Äiti avasi paketeistaan lukuisia kirjoja, mm. 
Voltaire’in Candiden, Eeva Joenpeltoa ym. Isälle olin ostanut turkislakin, solmi-
on ja hiusvoidetta.

Itse olen saaliiseeni täysin tyytyväinen. Mainittakoon vain Penttilän Suomen 
kielioppi, Mitä-Missä-Milloin, Hemingwayn The Sun Also Rises…

Illalla kuuntelin F. E. Sillanpäään joulupakinan. Suosituimman joululaulun ää-
nestyksessä voitti Karl Collanin Sylvian joululaulu.

Äiti ja Laura menivät ensimmäisinä nukkumaan. Minä ja Pekka ryhdyimme 
pelaamaan erästä hänen peliään. Jätimme kuitenkin kesken ennen puolta yötä.

Torstai joulukuun 24. päivä 1959
-3 astetta, pilvistä
Tulin kaupungilta 15.45-junalla. Kotona kävin heti paketoimaan joululahjoja. 
Jouluateriakin oli valmistunut. Minua hätyyteltiin syömään, joten hommat oli 
välillä keskeytettävä.

Juhlallisen jouluaterian jälkeen kävin naapurissa Matin luona viemässä lahjak-
si taidekirjan.

Joulupukin piti tulla jo seitsemältä, mutta hän tulikin vasta lähellä kahdeksaa. 
Pukkina oli naapurin Terttu-täti. Oli vaara, että Laura tunsi hänet. Ilkka otti noi-
ta joulupukin tulon ääniä magnetofonille. Niitä sitten illemmällä kuunneltiin.

Lahjatkin jaettiin. Mainitsen muutamia lahjojani: villapaita (divarista), pyörivä 
imupaperirulla, Mitä-Missä-Milloin -kirja, Zolan elämäkerta, Jeseninin runoja, 
Tolstoin Kretzersonaattti, pyjama, kehystetty pikkusiskoni Lauran piirros ym. 
Jokainen sai runsaan pinon lahjoja.

Jouluaaton ohjelmassa oli ihan normaalisti ensin hyörinää. Sitten äiti ja Lau-
ra menivät nukkumaan. Ennen pitkää isäkin väsyi. Ilkka ja minä jäimme valveil-
le viimeisiksi. Nousin yläkertaan yhden aikoihin yöllä ja ryhdyin kirjoittamaan 
näitä rivejä.
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MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-21

Tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi/Ruotsi, � leoituna 6,99 kg

Palvelusta
GRAAVI- ja 
KYLMÄSAVULOHIVIIPALEET

Oman savustamon kokonainen
SAVUKIRJOLOHI

Kalamestarin
SMETANASILLI

Palvelusta
LOHI- ja KATKARAPUHERKUT

Palvelusta!
TUORE KIRJOLOHENMÄTI
Suomi

Kalaneuvos
SAVUSIIKA n. 800 g
Kanada

Kotimainen
MUIKUN- ja SIIANMÄTI
Suomi

Aito
ISLANNIN RASVASILLI

Luxus!
NORJAN LOHIFILEE
ruodoton, vatsarasvaton

499
kg, raj.
2 kalaa /tal. 1895

kg

3990
kg

2490
kg

995
kg

2290
kg 995

kg 695
kg

2990
kg 5990

kg

w
w

w
.k

-c
ity

m
ar

ke
t.

� 

K-CITYMARKET MALMI VALMISTAUTUU JOULUUN
Maanantai 21.12
• Hätälän keittiömestari Tom Molin
graavaa joulukalasi klo 10-18
• Vestmans laatusillit maistatuksessa klo 10-18

Tiistai 22.12.
• Hätälän kalapäivät! Kalamestari
Toni Vepsäläinen � leoi joulukalasi klo 10-18
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Kotimainen
MUIKUN- ja SIIANMÄTI
Suomi

w
w

w
.k

-c
ity

m
ar

ke
t.

� 

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

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

HK tuoresuolattu
JUHLAKINKKU
potkalla, Suomi

HK takuumurea
NAUDAN SISÄ- ja 
PAAHTOPAISTI
palana, Suomi

Palvelusta
HK Perinteinen
MAKSA-
PASTEIJA

KLEMENTIINI 1,5 kg
0,99/kg, Espanja

VIIKUNA 4 kpl /140 g 
28,50/kg, Brasilia

Lihamestarin parempi
KARJALANPAISTI

TUMMA ja VIHREÄ RYPÄLE
500 g 3,50/kg, Brasilia/Etelä-Afrikka,
yks. 2,99 rs (5,98/kg)

Saarioinen
LANTTU-, PORKKANA- MAKSA-
ja PERUNALAATIKOT 700 g
4,27/kg

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

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

695
kg 950

raj. 1 erä
/tal.

1095
kg 1295

kg

149
ps399

rs 350
kg 2760

sis. pantit
3,60

1095
kg 299

rs

3
pkt

2
rs

Tarjoukset voimassa 
MA-KE 21.–23.12.2015 ellei 
toisin mainita tai niin kauan 
kuin tavaraa riittää.

K-CITYMARKET MALMI VALMISTAUTUU JOULUUN
Tarjolla laaja valikoima HK:n,

Wotkinsin ja Tammisen

tuoresuolattuja kinkkuja,

myös LUOMUNA!

Jouluaattona 24.12.

palvelemme klo 8-12

24
pack
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Hyvää Joulua!

Siltamäen ostoskeskus, Jousimiehentie 3, 
00740 Helsinki, puh.09 386 6023
Avoinna ark. 9–19 ja la 9–15

Hyvää joulua 
ja onnellista 
uutta vuotta 2016
Palvelemme
24.12. klo 9–12
25.–26.12. suljettu
31.12. klo 9–18

Palvelemme Jakomäen 
Kauppakeskuksessa, Jakomäenkuja 2
ma–pe klo 8.30–19.00
la klo 9–15
jouluaattona 24.12. klo 8.30–12

puh. 09 389 2423
www.jakomaenapteekki.fi 

Jakomäen apteekki toivottaa 
Rauhallista Joulua & 
Hyvää uutta vuotta 2016!

2

vottaa 

016!

Verhoiluliike Fiini stulari 
kiittää asiakkaitaan

tästä vuodesta ja
toivottaa kaikille oikein

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Verhoiluliike Fiini stulari
Johanna Hokkanen 044 7136114
verhoiluliikefiinistulari@gmail.com
verhoiluliikefiinistulari.nettisivu.org

Tilitoimisto Ac Laurens 
toivottaa asiakkailleen 

hyvää joulua 
ja hauskaa uutta 

vuotta 2016!

Eskolantie 12–14, 00720 Hki  www.aclaurens.fi 

Örskinkuja 2 / Kirkonkyläntie 8, 
00700 Helsinki, 09 385 3974. 

Olemme avoinna joka päivä!

Malmin Kukka
toivottaa 

jouluiloa ja 
onnellista 

uutta vuotta!

Hyvää Joulua!

HYVÄÄ JOULUA 
JA 

ONNEA
UUDELLE VUODELLE!

TATTARISUON 
AUTOKATSASTUS OY
Jäähdytintie 2, puh. 347 8890
www.tattarisuonautokatsastus.fi 

YVHY

Tapanilan Kotien Puolesta ry 

Kiitos jäsenillemme ja
yhteistyökumppaneille

kuluneesta vuodesta
toivotamme 

Hyvää Joulua ja
vapaaehtoistyön täyttämää

Vuotta 2016.

Helsingin 
Moottoripyöräilijäkerho 

HMPK ry
Toivottaa

Rauhallista Joulua ja
Hyviä ajokilometrejä

vuodelle 2016

Hyvää
Joulua!

Jalkaterapia Talus
kiittää asiakkaitaan menneestä vuodesta 

ja toivottaa Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Malminraitti 4–6, 00700 Helsinki
jalkaterapiatalus.fi
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Malmin Kiinteistömaailma 
kiittää asiakkaitaan kuluneesta 
vuodesta ja toivottaa hyvää joulua 
ja menestyksekästä uutta vuotta!

Malmin Kiinteistömaailma, 
Kaupparaitti 13

Kirkonkyläntie 6, 00700 Helsinki
Puh. 09-385 5350

Vihertalo
Lintumäki Oy

www.synsam.fi 
Ylä-Malmin tori 

PRISMAN talo 2. kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707

ark. 10–18, la 10–14
Olemme suljettuna 24.–27.12.

toivottaa: Optikko Sjöblomin henkilökunta

Kiitämme kuluneesta vuodesta
Hyvää Joulua ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta 2016

Lämmintä 
joulumieltä 
toivottaa

Reipasta Joulua 

ja liikkuvaa vuotta 2016!

Puistolan 
Urheilijat kiittää 
menneestä 
vuodesta!

Oikein mukavaa Jouluaikaa 

sekä menestyksellistä 

Uutta Vuotta kaikille 

asiakkaillemme!

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 

Lahjak
ortit

!

Toivotan asiakkailleni 
iloista Joulua ja 

onnellista Uutta Vuotta 
2016!

 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/74/703/705

Ihania 
lahja-

pakkauksia 
pukinkonttiin!

85€
Permis+leikkaus

+fön

R
au

haisaa   Kaunistat

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

Malminraitti 4–6, 00700 Hki   
09 345 2066

Eskolantie 5B, 00720 Hki 
09 347 2690

www.mervilindroos.fi 

LAHJAKORTTIMME ON 

TOIVOTTU JOULULAHJA

Lämpimästi Tervetuloa:
La 19.12. klo 10 - 18
Su 20.12.  klo 10 - 16 (ainoastaan Malminraitti 4–6)
Ma 21.12. - Ke 23.12. klo 10 - 18

Joulua!

Lämpimät kiitokset 

kuluneesta vuodesta 

ja erinomaista 

uutta vuotta!
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Iloista joulua ja
Onnekasta

Uutta vuotta 2016

Helenan Salonki
Puh. 09-2227786

Ylä-Malmin tori 3 Hki 70

Meiltä kauniit jouluiset kukkakorit 
- asetelmat ja sidontatyöt

Seppeleet, havut, kynttilät ja hautalyhdyt

Bremerin Kukka

Olemme avoinna 
jouluna joka päivä

Ketokivenkaari 32 
Helsinki 71
puh. 09 411 40707 
www.bremerinkukka.com

Hiushoitola 
Lintumäen asiakkaille

HAUSKAA JOULUA JA 
ONNELLISTA 

UUTTA VUOTTA 2016!

Kuntoutus 
Karppinen 
toivottaa 

hyvää joulua 
ja onnellista 
uutta vuotta 

2016!

Toivottaa jäsenilleen ja 
Omakotitalkkariasiakkailleen 

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2016

PUISTOLAN 
OMAKOTIYHDISTYS RY

Asiakkamme, kiitos kuluneesta 
vuodesta ja oikein antoisaa 

Joulun aikaa!

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

www.torikaihdin.fi    info@torikaihdin.fi 

Kauppakeskus Malminnova 3. krs
050 542 8714

Lämmin kiitos 
asiakkailleni kuluneesta 
vuodesta ja Hyvää joulua!
KAUNEUSHOITOLA 
KIRSI KURKINEN

MA-PE  9.00–17.00
TO suljettu
LA 8.00–13.00

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

K A M PA A M O

RAILI
3 4 5 5 8 8 0
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78

Hyvää
Joulua ja
Onnellista

UuttaVuotta 
2016

Malmin Seudun 
Omakotiyhdistys 
toivottaa jäsenilleen

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Kuluneesta vuodesta kiittäen

Tunnelmallista joulua 
  ja terveyttä 
 vuodelle 2016!
  
 

Toivottaa Luontaistuntija
 Malmin Luontaistuotteen väki

DIXIE-KEITTIÖT
Hyttitie 6, 00700 HelsinkiLiukuovikaapistot

Hyvää joulua 
ja hauskaa 

uutta vuotta 2016!

ET-Lounas Oy
Takoraudantie 2, 00700 Helsinki 040 562 7777 

www.et-lounas.fi    info@et-lounas.fi 

ET- Lounas toivottaa kaikille 
rauhaisaa joulua 

ja hauskaa uutta vuotta!

Jäsenet, fanit, 
ja kumppanit
kiitos tästä vuodesta.

Nautinnollista Joulua, 
ja menestyksellistä Uutta Vuotta!

Toivotamme jäsenille ja
yhteistyökumppaneillemme

RAUHALLISTA JOULUA JA
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2016

Pukinmäki-seura
Bocksbacka-sällskapet ry

Johtokunta
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– Haluaisin journalistiksi, 
kertoo 19-vuotias Hadi suo-
malaisille vieraille tulevai-
suuden unelmastaan. Hän 
asuu Senegalin maaseudulla 
Fatickissa tyttöjen oppilas-
kodissa, jota Malmin seura-
kunta tukee taloudellisesti 
Suomen Lähetysseuran 
kautta. 

Tyttöjen oppilaskodissa 
asuu 17 lukioikäistä tyttöä, 
jotka ovat kotoisin eri ky-
listä. Asuntola mahdollis-
taa tytöille lukio-opiskelun 
kaukana kotoa. Tytöt asu-
vat neljän hengen huoneis-
sa, joista yhdessä yläpedil-
lä nukkuu Hadi. Hän näyt-
tää kirjaa, jota lukee iltaisin 
himmeän lampun valossa. 
Nuori nainen on kiinnostu-
nut filosofiasta.  

– Journalistina haluan aja-
tella laajasti, hän sanoo.

Oppilaskoti on täynnä 
unelmia. Joku haluaa lukea 
kirjallisuutta, toinen toivoo 
ammattia, jonka kautta voi-
si tulevaisuudessa auttaa vä-
hävaraisia vanhempiaan. 
Monille tytöille Suomesta 
tuleva tuki on tärkeä, sillä se 
mahdollistaa heidän opin-

tojensa jatkumisen aina am-
mattiin asti.

Vastaava nuorisotyönoh-
jaaja Minna Karas, nuori-
somuusikko Lissu Elenius 
ja kansainvälisen työn sih-
teeri Minna-Sisko Mäkinen 
tutustuivat matkalla myös 
poikien oppilaskotiin sekä 
kirkon päiväkerhoihin. Vas-
tassa oli aina paljon kätte-
lyä, laulua, kysymyksiä ja 
yhteistä ihmettelyä. Tärke-
ää oli kohtaaminen ja vuo-
rovaikutus, vaikka vähäisel-
läkin kielitaidolla.

Suomen Lähetysseu-
ran järjestämällä kahden 
viikon matkalla tutustuttiin 
Senegalin luterilaisen kirkon 
työhön ja hankkeisiin sekä 
maaseudulla että pääkau-
pungissa Dakarissa. Maa-
seudulla halutaan esimer-
kiksi monipuolistaa kylien 
elinkeinoja ja kehittää vesi-
huoltoa, mikä estää pakoa 
maalta kaupunkeihin. 
Lukutaidon opettaminen on 
myös tärkeä osa kirkon työ-
tä. 

Pieni luterilainen kirk-
ko on vähemmistö maassa, 

jonka asukkaista 95% on 
muslimeja. Suuri osa kris-
tityistä on katolisia. Kir-
kon tämän hetken haastee-
na on kristillisen opetuksen 
kehittäminen erityisesti py-
häkouluissa ja rippikouluis-
sa sekä laaja-alaisempi dia-
koniatyö. 

Malmin seurakunnan 
nuorisotyö on vuodes-
ta 2012 tukenut Senega-
lin kirkon koulutyötä sovi-
tulla summalla vuodessa. 
Pääosa keräysvaroista tulee 
Malmin rippikoulujen kon-
firmaatioiden kolehdeista. 
Nuorisotyö toimii näin yh-
tenä kummina 300 senega-
lilaiselle lapselle ja nuorelle. 
Kummilapset tulevat vähä-
varaisista suurista perheistä.  

Senegalissa on yli 30 
vuoden ajan työskennellyt 
myös Malmin seurakunnan 
nimikkolähetti, kielenkään-
täjä Katriina Mäkelä. Maas-
sa, jonka virallinen kieli on 
ranska, hän on kehittänyt 
erityisesti kansallista kieltä, 
sereeriä. Mäkelä on tuotta-
nut sereeriksi äidinkielistä 
materiaalia esikoululaisille 

ja koululaisille sekä aikuis-
ten lukutaitoluokkiin. Hän 
on myös osallistunut raa-
matunkäännöstyöhön.

Senegalilaiset lapset ja 
nuoret saivat Malmilta tu-
liaisiksi värikyniä, soittimia 
ja urheiluvälineitä. Jalka-
palloihin malmilaiset nuoret 
olivat kirjoittaneet omia ter-
vehdyksiään Senegalin nuo-
rille. Yhdessä pallossa luki 
paksulla tussilla ”Bonjour” 
ja ”Ajattelen sinua”. Tärke-
ää on yhteys, yli mannerten.

Minna-Sisko Mäkinen

Fatickin oppilaskodin tytöt saivat Malmin seurakunnalta tuliaisiksi mun muassa urheiluvälineitä. Malmin 
seurakunnan nuoret olivat kirjoittaneet tuliaispalloihin tervehdyksiä.

Malmilta Senegaliin 
kummilapsia tapaamaan
Kolme Malmin seurakunnan työntekijää kävi Senegalissa 
tutustumassa lähetystyön nimikkokohteisiin. Matka oli 
täynnä mieleenpainuvia kohtaamisia.

MINNA-SISKO MÄKINEN

Senegal on Afrikan 
läntisin valtio, jossa on 
asukkaita noin 13 mil-
joonaa. Suuri osa saa 
elantonsa maatalou-
desta ja kalastuksesta.   

Malmin seurakunta 
tukee lähetystyötä eri 
maissa lähetysjärjestö-
jen kautta. Lähetystyö 
on kristinuskon sano-
man eteenpäin viemistä 
ja käytännön palvelu-
työtä kuten terveyden-
hoitoa, koulutusta ja ke-
hitysapua. 

Viikissä toimiva Elintarviketurvallisuuvirasto Evira on 
tehnyt sianlihaan liittyvää tutkimusta.

Marraskuuhun mennessä Evirassa on tutkittu 275 val-
taosaltaan kotimaista lihanäytettä, joista kuudesta on 
löytynyt MRSA-bakteeri. Niistä viisi löytyi kotimaisesta li-
hasta.

Evira tutkii vielä 25 lihanäytettä tänä vuonna. Tutkimus-
tulokset valmistuvat tammikuun 2016 loppuun men-
nessä.

MRSA-bakteeri voi tarttua ihmiseen suoran koske-
tuksen kautta, mutta bakteerin tarttumista lihasta ihmi-
seen ei pidetä isona riskinä, jos lihan käsittelee hygieeni-
sesti ja kypsentää kunnolla. Sairaalabakteerina tunnettu 
MRSA kuolee, kun sianlihan kuumentaa vähintään 75 as-
teeseen.

– Sikatilojen MRSA-tartunnat ovat maailmanlaajuises-
tikin uusi asia. On todennäköistä, että vielä kymmenen 
vuotta sitten bakteeria ei olisi löydetty sianlihasta, sanoo 
elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikön joh-
taja, professori Anna-Liisa Myllyniemi Evirasta.

Evirasta kerrotaan, että Tanskassa jopa 20–30 prosen-
tissa sianlihanäytteitä on todettu MRSA:ta. Sioille bakteeri 
aiheuttaa tautia vain harvoin.

Tänä jouluna kahdeksan kotitaloutta kymmenestä ostaa 
joulukinkun. Noin 86 prosenttia aikoo ostaa suomalaisen 
kinkun. Alkuperällä ei ole väliä 13 prosentille ja yksi pro-
sentti ei halua suomalaista kinkkua.

Kinkun ostoaikeita on selvittänyt Lihatiedotusyhdistys, 
joka on teettänyt Suomen Gallup Elintarviketieto Oy:llä 
joulukinkun ostoaikomukset -tutkimuksen.

Sen mukaan reilu kolmannes kinkuttomista ostaa kalk-
kunaa, kalaa, riistaa, muuta lihaa tai kasviksia. Noin 12 
prosenttia talouksista ei aio korvata kinkkua mitenkään.

Noin puoleen talouksista aiotaan tänä vuonna ostaa 
5–7 kilon luullinen tai luuton juhlakinkku. Neljännes ta-
louksista valitsee ison, 8–12 kilon perinteisen joulukin-
kun ja joka kymmenenteen talouteen ostetaan 3–5 kiloi-
nen kinkkurulla.

Luomukinkun ostaisi 28 prosenttia talouksista, jos se 
olisi mahdollista. 

Viime vuonna joulukinkkuja myytiin Suomessa noin 6,6 
miljoonaa kiloa, josta ulkomaisia oli vajaa kuusi prosent-
tia. Pienet kinkut ovat vahvistaneet suosiotaan ja juhla-
kinkku on noussut suosituimmaksi kinkkutyypiksi.

Pirjo Pihlajamaa

Viidestä Suomi-kinkusta
löytynyt MRSA-bakteeria

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.

 Sain olla taas mukana 3.12. Suutarilan yläasteen 
musiikkiluokkien ihanassa konsertissa. Poikani nuorim-
mainen, Anne, on nyt yhdeksännellä luokalla, joten olin 
taas seuraamassa tätä nuorten innokkaiden soittajien ja 
laulajien musisointia. Oman lapsenlapsen näkeminen 
lavalla herkisti vielä enemmän mieltä.

Konsertti alkoi Sibeliuksen Finlandialla orkesterin soit-
tamana, upea aloitus konsertille Sibeliuksen juhlavuon-
na. Sitten oli kotimaisen musiikin tekijöiden lauluja, lau-
lettuna ja soitettuna, hyviä kappaleita hyvin esitettyinä.

Väliajan jälkeen Sibeliuksen Valse Trieste, ja jälleen ko-
timaisia ihania kappaleita. Tunnelma oli tosi hyvä ja mu-
kaansa tempaava.

Kaikki läsnä olevat vanhemmat, mummit ja vaarit 
nauttivat konsertista täysin rinnoin.

Kauneimmat kiitokset musiikkiluokkien innokkaille 
opettajille, että jaksavat joka vuosi panostaa näihin kon-
sertteihin.

Sirpa Aaltonen

Suutarilan konsertista



Joulujuhlan ohjelmatar-
jonta oli kokonaisuudessaan 
seuran omaa tuotantoa. 
Janette Oksmannin johdolla 
koottua ohjelmatarjontaa 
kelpasi juhlaväen taputella. 
Lavalla esiintyivät  liikunta-
leikkikoulu, urheilukoulu, 
telinevoimistelu ja akrobati-
an taitajat.

Pukkikaan ei pettänyt. 
Valkoparran kalenteris-

sa on vuodesta toiseen säi-
lynyt merkintä könyämises-
tä lasten iloksi PuiU:n joulu-
juhlaan Nurkkatielle.

Moni seuralainen jännit-
ti myös kutsua vastaanot-
tamaan tunnustusta vuo-
den saavutuksista. Pokaa-
leja, mitaleita, stipendejä ja 
huomionosoituksia jaettiin 
seuran urheilijoille ja toi-

mi-
joille 
seu-
raa-
vas-
ti:

Jalkapallo 
Vuoden tyttö- ja poikape-
laaja Venla Mäkelä ja Art-
tu Mäntylä (pokaali ja sti-
pendi). Vuoden nais- ja 
miesjalkapalloilija Suvi Ikä-
läinen ja Petri Oravainen 
(pokaali). Vuoden juniori-
valmentaja Toni Aaltonen 
(pokaali+muisto). Vuoden 
toimihenkilö Milla Kuisma-
nen (pokaali). Huoltaja Mia 
Keinänen (kiertopalkinto 
lautanen + PuiU -mitali). 

Joukkueiden pelaajien 
keskuudestaan valitsemat 
”reilut pelaajat”: T05 Mia 
Breider, P05 Eetu Seppelin, 
T06 Anni Mattinen, P06 Ee-
lis Hynninen, T07 Mirella 
Hynninen, P07 Otto Tuo-
mainen, Energiset Haukat 
Samuli Lamppu (leijonamal-

ja). Eri-
tyishuomiojoukkueet Ener-
giset Haukat, PuiU/MPS YJ 
T02-03 ja A-pojat. Vuoden 
toimihenkilö Arzu Caydam-
Lehtonen (kiertopalkin-
to pokaali + PuiU -mitali). 
Vuoden valmentaja Paavo-
Matti Toivonen (mitali + sti-
pendi). SPL valtakunnallisen 
taitokisan kultamerkit, tytöt 
2002 Selina Kuikanmäki ja 
Helmi Vapola.

Sulkapallo 
Vuoden sulkapalloilija Emi-
lia Harti (kiertopalkinto + 
stipendi + PuiU -mitali). 

Stipendit Lilli Lauri, Da-
niella Röpelinen, Joona Kui-
valainen ja Juho Hautala. 
Vuoden juniorivalmentaja 
Julia Vedenoja (NuoriSuomi 
pokaali + PuiU mitali). Vuo-
den junioriurheilija Jemina 
Salonen (mitali + stipendi).

Akrobatia taso 1–3 
palkintopokaalit. 
Taso 1 Nelle Tummers, taso 
2 Peppi Vuorikoski ja taso 3 
Emilia Lanamäki.

Tennis 
Vuoden pelaaja Jari Karvo-
nen (kiertopalkinto + PuiU 
-mitali. Sipendit: Annina 
Hotti, Loviisa Rainio, Aki 
Kalander ja Julius Farin.
Vuoden kuntoliikuntaohjaa-
ja Julia Vedenoja (kiertopal-
kinto + PuiU -mitali).

Heimo Laaksonen

16   Urheilu

Nurkka pursui 
PuiU:n joulujuhlassa
Nurkkatien monitoimitalo pursui Itsenäisyyspäivän aattona. Iloisen ruuhkan 
aiheutti Puistolan Urheilijoiden perinteinen joulujuhla. Tilan täytti yli 300 
puiulaista. Tiukka parituntinen tarjosi urheiluseuran hengen mukaisesti 
kosolti liikunnallisia esityksiä sekä palkintojen jakoa vuoden aikana 
kunnostautuneille.

PuiU:n 
tyttöjen akrobatiaryhmä 
antoi joulujuhlassa 
korkealaatuisen näytteen 
osaamisestaan.

Puheenjohtaja Uljas Joki ja 
ohjelman koonnut Janette 
Oksman kera komean 
palkintopöydän.

Timo Koho uteli 
salaisuuksia 
PuiU-pukilta.

Heti alkuun juhlaväki sai 
kuulla Esko Mannisen suul-
la johdantopuheen illan 
komeimman pokaalin, tänä 
vuonna edesmenneen kun-
niapuheenjohtaja Max 
Westerbergin pelaajapalkin-
non luovuttamisesta viikki-
läiselle Timo Huotiselle. 
Perusteet olivat vankat, 
Huotinen on vuosikymme-
net tehnyt vapaaehtoistyötä 
jalkapalloseura Kiffenin 
eteen. Erityinen painoarvo 
Westerbergin palkinnon 
saantiin oli Timo Huotisen 
vuosikausia jatkunut työ 
Kunnossa kaiken ikää -toi-
minnan eteen. Hän on esi-
merkiksi järjestänyt ja kan-
tanut päävastuun useista 
ikämiesturnauksista viime 
vuosina.

Tapaninkylän futispro-
fessori Markku Kanervas-
ta tuli tilaisuudessa prons-
sisen ansiolevy 362:n omis-
taja. ”Rive” Kanerva otti 
Suomen huuhkajamaajouk-
kueen valmennusvastuun 
EM-karsintojen loppupuo-
lella ja johti joukkueen hie-
nosti karsintojen loppuun 
niin tuloksellisesti kuin pe-
lillisesti. Kanerva jatkaa 

vuoden vaihteen jälkeen 
Suomen miesmaajoukku-
een valmennusryhmässä.

Pallokerho-35 palkittiin 
myös pronssisella ansiole-
vykkeellä työstä sekä ken-
tällä että seurahallinnossa. 
Se on vahvistanut asemaan-
sa yhtenä helsinkiläisen 
juniorifutiksen kärkiseu-
roista. Erityisen merkittä-
vää on pihlajamäkeläisseu-
ran panostus ollut tyttöfu-
tikseen.

Jyrki Saulo on 

tänä vuonna hienon kau-
den toteuttaneen Malmin 
Palloseuran puheenjohta-
ja. Saulo vastaanotti ansio-
levykkeen, jonka yhtenä pe-
rusteena oli hänen viime ke-
säinen tasavuosimerkkipäi-
vänsä.

”Virallisen raudan” li-
säksi Helsingin piiri koko-
aa vuosittain seuratoimi-
ja all stars -joukkueen. Va-
litut valjastettiin nimikirjoi-
tuksin ryyditetyillä Suomen 
maajoukkueen pelipaidoil-

la.
Heimo ”Hemppa” Laak-

sonen sai kunnian pokata 
häntä kovasti ilahduttanut 
tunnustus. Luovutusperus-
teena oli muun muassa, et-
tä Laaksonen on tehnyt ko-
ko kauden ajan hienoa työ-
tä kirjoittaen Koillis-Hel-
singin Lähitietoon MPS:n, 
PuiU:n, Malmin Ponnistaji-
en ja Atletico Malmin edes-
ottamuksista Kolmosessa. 
Kirjoittamisella Hemppa on 
tuonut joukkueet ihmisten 
tietoon ja yleisö on löytänyt 
hyvin paikan päälle seuraa-
maan joukkueiden otteluja. 
Esimerkiksi elokuussa pe-
lattu derby MPS - PuiU ke-
räsi huikeat 400 katsojaa 
kentän ympärille.

Liikuntaviraston liikunta-
paikkamestari Tapio Hai-
milahti oli yksi seitsemästä 
all stars Suomi-paidan saa-
jasta. Hänen vastuullaan 
ovat olleet Ala-Malmin, Pu-
kinmäen ja Siltamäen ken-
tät, joista kauden aikana on 
saatu paljon hyvää palau-
tetta.

Teija Loponen

Palloliiton joulujuhlassa 
sateli tunnustuksia Koilliseen
Palloliiton Helsingin piiri päätteli kuluvaa vuotta perinteisten iloisten pikkujoulujen merkeissä. Paikkana oli jouluiseen hämyyn sonnustautunut 
piiritoimisto. Rennon illanvieton arvokkain osio oli vuotuisten tunnusten jako, joista melkoinen osa kohdistui koillishelsinkiläisille 
jalkapalloihmisille.

JOUKO SIRO

Emeritus-urheilutoimittaja Timo Huotinen on koko 
ikänsä tehnyt pyyteetöntä vapaaehtoistyötä. Nyt tuli  
arvostettu tunnustus mittavasta työstä.

Heimo ”Hemppa” Laaksosen kelpaa nyt suunnata 
Suomen maajoukkueen otteluihin Palloliiton Helsingin 
luovuttaman pelipaidan kera.

TEIJA LOPONEN JYRKI SAULO
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ohella Tane on toi-
minut monipuolisesti koti-
seututyöntekijänä, osallistu-
nut paikallispolitiikkaan ja 
monenlaiseen vapaaehtois- 
ja yhdistystoimintaan. Ener-

gian tähän kaikkeen hän on 
ammentanut jo 8-vuotiaana 
aloittamastaan liikuntahar-
rastuksesta. 

– Talviaikaan oli aina suo-
raan koulun jälkeen tapana 
mennä remmisuksien kans-
sa soramontulle nykyisen 
Hiidenkivenpuiston alueel-
le hiihtämään ja laskemaan 
mäkeä. Luisteleminen ta-
pahtui tuolloin sahanteräs-
tä muokatuin terin varuste-
tuilla jalkineilla soramontun 
pohjalle kertyneen vesilam-
mikon jäällä. 

Näiden liikuntatottumus-
ten tuloksena Tane palkittiin 
kahdesti voittajana Helsin-
gin pitäjän koulujen välisis-
sä hiihtokisoissa. Silloin oli 
mukana koulut Malmilta ai-
na Korsoon asti. Sen aikaiset 
kunnon talvet olivat tietysti 
perusedellytys näiden harras-
tusten toteuttamiselle. 

40- ja 50-luvuilla Tane jal-
kapalloili MPS:n pääjoukku-
eessa ja sen jälkeen veteraa-
nina 60 -vuotiaaksi asti. Tu-
loksena muun muassa piirin-
mestaruus. 

Nykyisen maahanmuu-
ton kotiuttamispyrkimyksiin 
viitaten hän muistaa, kuin-
ka jalkapalloharrastus ai-
koinaan yhdisti Tapanilan ja 
Puistolan poikaporukat. En-
nen tätä yhteistä harrastusta 
sai mosajannu takuulla tur-
piinsa, jos yksinään Puisto-
lan porukan raitilla kohtasi 
– ja päinvastoin. Yhteisen fu-
disharrastuksen myötä syn-
tyi sittemmin elinikäisiä to-
veruussuhteita porukoiden 
välillä.

Nykyistä kaupallista jou-
lua Tane on protestoinut 
kisällisanoituksissaan jo vuo-
sikymmenien ajan. Nykyistä 

menoa hän kuvaa 
kansallisen har-
kintakyvyn mene-
tykseksi. Itse hän 
antaa jälkeläisil-
leen joululahjat 
rahana ja kehottaa 
sijoittamaan ne 
oikeasti tarvitse-
miinsa asioihin vaik-
ka vasta joulun jäl-
keen alennusmyyn-
nistä.

Kisälliveteraani ha-
luaa kertoa nautti-
neensa Malmin Mies-
laulajien tämän vuo-
den runopitoisesta 
joulukonsertista. Pa-
remmaksi vakuudeksi 
tälle hän mainitsee nyt 
autokuskinaan olleen 
poikansa pitäneen si-
tä parhaana joulukon-
serttina, mitä hän oli tä-
nä vuonna eri puolilla 
pääkaupunkiseutua ko-
kenut. 

– Olen myös erittäin 
iloinen, että matapupu-
kansalla on edelleenkin 
laadukas kotiseutuleh-
ti Koillis-Helsingin Lähi-
tiedon muodossa. Haluan 
toivottaa Lähikselle sekä 

sen lukijoille mitä lämmin-
henkisintä joulunaikaa sekä 
onnekkaita uusia vuosia pit-
källe tulevaisuuteen!

Hemppa Kaukolinna

auno Mäkeläi-
nen, 91, lausui 
kirjoittamansa 

Joulurunosen Malmin Mies-
laulajien joulukonserteissa.  
Mosan Kisällien jäsenenä 
sanoittelu- ja esiintymismai-
neensa hankkinut mestari sai 
tilaisuuksissa sävähdyttävät 
suosionosoitukset. 

Tanesta tuli 3-vuotiaana 
tapanilainen. Materiaalinen 
puoli ei silloin niillä kulmilla 
elämään laadukkuutta juu-
ri tarjonnut. Tärkeitä olivat 
kaveruussuhteet ja yhteiset 
urheiluharrastukset. Mäke-
läisen veljesten erityinen on-
ni oli, että isä oli kätevä puu-
seppä. Näin pojat saivat aina 
jouluisin kaivatut kovat pa-
ketit. Jostain syystä mielui-
simmat lelut ja vempaimet 
olivat aina puisia.

Kisällinalun nuoruuden-
aikaisten ystävyyssuhteiden 
ydin oli kahdeksan naapu-
ruston tuttavapariskuntaa. 
Ystävyys heihin on ollut sen 
jälkeen elinikäinen. Tanen li-
säksi lapsuusaikana alkun-
sa saaneesta ystäväjoukosta 
on vielä jäljellä Sirkku, Rit-
va, Aija ja Terttu. Heidän 
kanssaan muistellaan yhteis-
ten nuoruusvuosien parhai-
ta puolia. Vapaa-aikaa vie-
tettiin silloin useimmiten 
Mosabackan lavan liepeillä. 
Uuden vuoden vietosta Tane 
kertoo, että vuodenvaihtu-
misen merkiksi ostettiin aina 
Elannosta muutama raketti. 
Sen jälkeen juhlaa jatkettiin 
sisätiloissa ruokaillen ja seu-
rustellen.

18-vuotiaana jatkosodan 
alkuvaiheiden aikaan Tane 
koki ensimmäisen rajun hen-
kilökohtaisen menetyksen. 
Hänen läheisin kaverinsa, 
viisi vuotta nuorempi veli, 
menehtyi jäätyään luistelu-
matkalla junan alle Käpylän 
asemalla.

Lokakuussa samana vuon-
na Tane kutsuttiin armei-
jaan. Toisen luokan radio-
sähköttäjän tutkinnon seu-
raavana keväänä läpäistyään 
radisti lähti rintamalle. Siellä 
viestiradionsa ääressä koti-
väelle kirjeitä kirjoittaessaan 
hän oli usein miettinyt, mi-
tenkä hän olisi jalkaväkimie-
henä ikinä selvinnyt etulinjan 
juoksuhaudoissa. Etulinjan 
takana radistin tehtävissäkin 
kuoleman viikate viuhui sen 

verran ahkerasti ja usein ai-
van vieressä.

Aselevon astuttua voimaan 
Tane pääsi kotiutumaan 
kaksi vuotta kestäneen rinta-
mauran jälkeen. Hän muis-
taa, että palatessa eivät sivii-
livaatteet enää mahtuneet-
kaan ylle sodassa päättynees-
tä kasvukaudesta johtuen. 

Rintamalta mukaan tulleet 
sotilastunnuksista riisutut 
armeija-asusteet saivat pal-
vella siviilivaatetuksenakin 
kotiinpaluun alkuvaiheessa.

20-vuotiaana pojan sodas-
ta palattua isä oli juuri täyt-
tänyt 50 vuotta. Sodan jäl-
keisenä säännöstelyn aikana 
tulevan mestarikisällin koto-

na riitti köyhyyttä 
ja ruokapulaa. Ruokaturvaa 
perhe onneksi sai loviisalai-
silta myllärisukulaisilta. 

Leipätyönsä sekä kisälli- 
ja urheiluharrastustensa 

 Tane herkisti runollaan Mieslaulajien joulukonsertissa 

Tauno Mäkeläinen on yhä 
monessa mukana
Tauno Mäkeläinen on läpi-isänmaallinen ja samalla veijarimainen viestimies 30-luvun lopulta 
lähtien. Miehen huumoripitoinen yhteiskuntakritiikkiä sisältävä viestitys saa pohjaa lapsuusajan 
köyhyydestä, sotakokemusten kauhuista sekä sodanjälkeisten aikojen puutteellisuudesta. 

TANEN JOULURUNONEN

Minkälainen jouluruno olis´ paikallansa?Onko siitä direktiivi, ettei sitä väärin riivi?Pitääkö sen hyväksyä Brysselissä virkamies,vai päättääkö sen Suomessa Joulupukki, kukaties?
Saako syödä kinkkua sekä lanttulooraa,voiko käyttää leipomiseen voita vaiko Flooraa?Joulu tulla jolkottelee myöskin Suomen syliin,

kun aattoilta hämärtyvi kaupunkeihin, kyliin.Vanhat muistaa joulua, kun maahan tuli rauha,
olikohan joulu silloin kylmä vaiko lauha?Mutt´ köyhä oli isänmaa, tuska jäyti mieltä,kun miehet palas´ koteihinsa sotaisalta tieltä.

Nyt monta vuosikymmentä on ollut meillä rauhaa,
mutt´ aina jossain maailmalla sotatorvet pauhaa.Sukupolvi uusi nyt on meillä vallan kahvass´,on tietokoneet kännykät, myös niitä räplää rahvas.

Joulumieltä kuitenkin löytyä viel´ soisi,mistä sitten suomalainen herkistyä voisi?Oman mielen vireys antaa parhaan takeen,lasten joulurunoista voi löytää kauniin jakeen.
Joululaulut tietenkin luovat juhlamieltä,hyvän ruuan maiskutus jo lipoo monen kieltä.
Rauha maassa hyvä tahto, sitä papit julistaa,siitä moni suomalainen voimaa itsellensä saa.

Tauno Mäkeläinen

T
KATJA GIRS-METSI



  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. 
Ke ompelu/vapaaehtois-
toiminta klo 9–11.30. 
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.

  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.
Satutunnit 
Pukinmäen kirjas-
tossa aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.
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.

  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 vauh-
dikasta Zumbaa. 
Opettajana toi-
mii kuubalai-
nen ammat-
titanssija 
José Mesa. 
Ilmoittaudu 
kokeilutun-
neille netti-
sivuillamme, 
paikkoja rajoi-
tetusti! 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 joululeivonnai-
sia, 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 senioreita 
vertaistukihenkisesti tieto-
teknisissä ongelmissa ker-
ran 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.

18   Menot

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!

Lähiristikko nro 24/2015
Ristikon oikea 

ratkaisu sivulla 15.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

UUSIN 
LÄHITIETO 
LÖYTYY MYÖS 

Lehtitelineistä
• Malmin 
Citymarketin edestä
• Malmintorin
 kauppakeskuksen 
2. kerroksesta 
Plaza Mocca kahvilasta
• Kirkonkyläntien 
S-marketin aulasta
• K-Market 
Tapanintorilta
• Siltamäen 
K-Market Kavaljeerilta

Tiesitkö?

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Mullan läpi
Maalauksia kasvihuoneelta, kasveista 

ja kasvihuoneen näkymistä on esillä 
Malmitalon galleriassa 16.1. saakka.

Anu Nirkon aiheina ovat olleet kasvihuoneet, kasvimaat 
ja itse kasvit, joita hän on tutkaillut niin kasvihuoneen 

seinien läpi kuin harsojenkin alla, sisällä ja ulkona. 
Helsingin Taiteilijaseuran ja Helsingin kulttuurikeskuksen 

kanssa yhteistyössä järjestetty Nirkon näyttely ei keskity vain 
kasveihin, vaan myös niille suojaa antaviin materiaaleihin.

Malmitalo on jouluna suljettu.

Lähimenot–
palstalle 

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
Palsta on yhdistysten ja seurojen käyttöön. Etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää viimeistään 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

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

puh. 3507050

Voit varata aikasi 
myös internetistä!

Malminkaari 13 A 00700 HKI, 
Malmin Nova 4.krs.

AUTOPALVELUITA

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

v Eberspächer asennukset/myynti/huolto  v Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

TALVI 2015–16

WI31KW22

Malmin asema

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@
mosanautohuolto.fi

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–pe 7–17.00

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta

Renkaat ja vanteet 
Vetokoukut, Tuulilasit

Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljon muuta autollesi

www.rengaskeskus.com

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

Puh. 09-385 5297
Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja 

rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä 
katsastuspalvelut ym.

VEIKKAUS-
PISTE

www.plusrakentajat.fi

040 712 8888

KATTOREMONTIT
• Kattojen uusimiset
• Kattojen korjaustyöt
• Kattojen muutostyöt
• Pelti- tiili- ja huopakatot
• Kirvesmies- ja puutyöt

KATTOTUOTTEET
• Piipunpellitys • Piipunhatut
• Vesikourut • Lumiesteet
• Tikkaat • Kattosillat

KATTOHUOLTOTYÖT
• Kattoharjaukset ja pesut
• Sammaleenestokäsittelyt
• Vesikourujen puhdistustyöt

RAKENNUSTYÖT
• Ulkoverhousremontit
• Lämpöeristystyöt
• Sisä- ja ulkoremonttityöt

Ja paljon muita palveluita!

Alueesi Kotirinkiyrittäjä Pauliinan tavoitat puhelimitse 
numerosta 0400 513 272 tai puistola@kotirinki.fi 

Online-palvelussamme teet sopimuksen 
helposti. Valitse mieleisesi aloituspäivä ja anna 
kampanjakoodi PUI15

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne 
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

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

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

NETTIAJANVARAUS 24h. 

Tiesitkö?

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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama (suuhygienistit)



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!


