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Ravintola

tarjoaa taloushallinnon
palveluita yrityksille,
yhteisöille ja taloyhtiöille.
Teemme teille kirjanpidon,
tilinpäätöksen, tasekirjan,
veroilmoituksen, palkanlaskennan ja
palkkojen vuosi-ilmoitukset, laskujen
maksut ja laskutukset ja myös muita
tarvitsemianne palveluita.

OTA YHTEYTTÄ
puh. 389 4613,
mail ac@aclaurens.ﬁ
KÄY KATSOMASSA
www.aclaurens.ﬁ
TULE KÄYMÄÄN
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Kiitos asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta
Onnellista Uutta Vuotta

2016

Lounasbreikki
Se maukkaampi
lounaspaikka!!
lounaspaikka

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

8,90

Keittolounas

7,90

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

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

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

Huollata autosi NYT,
maksa erissä!

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

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

markku.viljander@kodista.fi

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, puh. 09 351 1155
,,,'"$($-*$!$!.$%#+#'&
$-*$!'$!.$%#+#)"$($-*$!$!.$%#+#'&

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

Lahjavinkki!

Meiltä myös lahjakortit auton huoltoon
tai korjaukseen.

Hae luottoa Mekonomen toimipisteessä
tai mekonomen.fi

Viinikka Oy

Heikinlaakso Sienitie 34
029 300 5500
heikinlaakso@autonkorjaus.net
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KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN

-50%

Malmin kauppatie 18 (Prisma), 00700 Helsinki
Puh. 044 237 7371

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

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Viimeistä päivää

H

uomenna torstaina eletään tämän
vuoden viimeistä päivää. Kulunut
vuosi on pitänyt sisällään monenlaista mukavaa ja myös ikävämpiä
asioita. Moni asia on muuttunut ja muutokset
ovat aina sellaisia, että toisille niistä on iloa ja
hyötyä, toisille haittaa tai ainakin aiheutuu mielipahaa. On myös lukuisia asioita, joista päättäminen siirtyy vuodelta toiselle, joskus vuosikymmeneltäkin toiselle. Yksi sellainen asia on
Malmin lentokentän rakentaminen ja sen aikataulu. Lentotoiminnan pitäisi valtion puolelta
loppua suhteellisen pian, mutta uusi toimija olisi
valmis tarttumaan puikkoihin jo tänä vuonna.
Nähtäväksi siis jää, näemmekö ja kuinka pitkään pienkoneita lentämässä Malmin taivaalla.
Jos yksityinen toimija pääsee kehittämään kenttää, saattaa sen arvo nousta kaupunginkin silmissä.
Kouluasiat ovat toinen pitkällisen jahkailun
aihe. Kautta vuosikymmenten kouluja ja päiväkoteja ollaan oltu lakkauttamassa väestölukujen
pohjalta, jotka eivät aina ole olleet ihan ajan
tasalla. Väestön määrä on kyllä ollut laskusuunnassa, mutta koulujen lopettamisilla on toisinaan saatu aikaan myös melkoista ahtautta.
Nyt kaupungin virkamiesten näkemät väestöryntäykset pääkaupunkiin ja uusien asuntojen
rakennustarpeet tarkoittaisivat varmaankin

Nuoret räppärit jakoivat
Malmilla ruokakasseja ja
muuta mukavaa täkäläisille
asukkaille.
myös sitä, että myös koulurakennuksille ja päiväkodeille olisi jatkossa entistä enemmän tarvetta. Silloin käytöstä poistetut tilat tarvittaisiin
uudelleen lasten käyttöön. Se ei silti enää taida
Tapanilan vanhaa puukoulua pelastaa.
Presidentti Sauli Niinistö on omalta osaltaan
ollut kovasti nostamassa esiin sitä, että jokainen
voi omalla panoksellaan auttaa muita heikommassa asemassa olevia. Hän on näyttänyt hyvää
esimerkkiä miten omasta henkilökohtaisesta
tulosta voi osan siirtää muiden hyväksi unohtaen itsekkyyden ja oman omaisuuden kartuttamisen tarpeen. Tätä hyvän tekemistä toisille saatiin aivan joulun alla nähdä myös Malmilla, jossa rap-artistit jakoivat ruokakasseja ja muuta
mukavaa täkäläisille asukkaille. He kertoivat
saaneensa todella hyvän mielen tuottaessaan
iloa muille ja nähdessään lahjoja saaneiden lasten iloiset ilmeet. Upeaa toimintaa heiltä!

KORUPAJAN

KUUMA
INVENTAARIOALE
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DIRK SCHNEIDER

Viikin lintutornista on upeat näkymät tarkkailla lintuja.

Viikin lintutornit
saivat opastaulut
Vanhankaupunginlahden lintuja voivat asiantuntevasti
tähyillä nyt hekin, jotka eivät lintuja juuri tunnista. Uudet
lintutaulut esittelevät katselupaikasta tavallisimmin
nähtäviä lintulajeja tarkoin piirroskuvin.
Vanhankaupunginlahden alueella on tavattu
lähes 300 lintulajia. Taulujen lintulajit on valinnut Viikistä tuttu luonto-opas Eero
Haapanen, joka tietää hyvin
kunkin katselupaikan lähellä yleisimmin viihtyvät lajit.
Ruovikkoisen lahden ympärille on rakennettu yh-

teensä kymmenen paikkaa,
joista voi lintuja tarkkailla.
Torneja on viisi, lisäksi on
yksi lintupiilo, kolme katselulavaa ja yksi katselukoroke. Näissä kaikissa kohteissa on nyt lintutaulut, joissa kerrotaan piirroslinnun
nimi suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi, sekä tieteelli-

vuonna 14.4.–4.10. välisenä aikana ja sai kävijämääräksi 224 286 henkeä.
Vanhankaupunginlahti on arvokas lintuparatiisi kaupungin keskellä. Se
on BirdLifen määrittelemä
kansainvälisesti tärkeä lin-

tualue (IBA), osa EU:n Natura-verkostoa ja suojeltu kansainvälisellä Ramsar
-kosteikkojensuojelusopimuksella.

Teija Loponen

Tauluissa on piirroskuvat
sekä lintujen nimet
useammalla kielellä.

nen nimi. Myös bongarien
linnuista käyttämät lempinimet on julkaistu.
Lintutaulut olivat kaupungin joululahja ulkoilijoille, loppuvuodesta kun
moni liikkuu tavallista
enemmän. Liikuntavirasto
mittasi Vanhankaupunginlahden kävijämääriä tänä

Lääkkeiden Kela-korvauksiin muutoksia. Sivu 88.

Teerisuontielle nousee yli 20 miljoonan vuokrayhtiö
Rakennusosakeyhtiö Hartelan esittämä 17 598 000
euron verollinen hinta osoittautui edullisimmaksi
tarjouskilpailussa, jossa Helsingin kaupunki on
etsinyt rakentajaa Teerisuontien tuleville vuokraasunnoille ja myymälätilalle.
Kun kuluihin lisätään parve-

kelasituksen ja julkisivujen
elävöittämiskustannusten lisäksi liittymismaksut ja rakennusaikainen tontinvuokra,
muodostuu Teerisuontie 27
ja Huopanaulankatu 10 tonteille nousevan kerrostalo-

kiinteistön hankinta-arvoksi
20 458 253 euroa. Per hyötyneliömetri se tekee 3 695
euroa.
Kerrostalotonteille tulee
89 kaupungin vuokra-asuntoa. Heka Malmi Teerisuontie
27 -nimisen yhtiön asuntojen

keskipinta-ala on 58 asuinneliömetriä. Myymälätilaa on
noin 363 neliömetriä.
Tarjouskilpailu kiinnosti
vain kahta mukaan kutsuttua
yhtiötä, Hartelaa ja Skanskaa.
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT) oli
pyytänyt urakkatarjouksia
myös Lujatalolta, Firalta ja
Uudenmaan Mestari-Rakentajilta.
Urakkakilpailusta puuttui parvekkeiden lasitustyö,
josta on sovittu myöhem-

min. Tästä lisätyöstä Hartela
tulee saamaan noin 200 000
euroa. Lisäksi yhtiölle maksetaan julkisivujen elävöittämisestä enintään 246 800
euroa. Elävöittämistä on
edellyttänyt urakkalaskennan
aikana kaupunkikuvaneuvottelukunta.
Kohteen luonnospiirustukset on tehnyt Arkkitehtiryhmä
A6 Oy.
Pirjo Pihlajamaa

Suunnitelmien mukaan rakennustöiden on ajateltu
alkavan elo-syyskuussa 2016.
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TEIJA LOPONEN

Näyttö tulee kertomaan kuinka pitkä juna on
asemalle tulossa.

Junien kokoonpanot
näytöillä
Kehäradan junien kokoonpanotietojen luvattiin näky-

vän laiturinäytöillä joulukuun puolivälistä lähtien.
Havainnekuva junasta kertoo, kertoo kuinka pitkä saapumassa oleva juna on. Osaa vuoroista liikennöidään
yhden yksikön mittaisella Flirt-junalla, välillä kaksi yksikköä on kytketty yhteen.
Kokoonpanotiedon toivotaan helpottavan junien tasaisempaa täyttymistä, ja parantavan sekä matkustusmukavuutta että juna-aikatauluissa pysymistä. Kokoonpanotiedot näkyvät kaikilla I- ja P-junien asemilla, täällä siis
Puistolassa, Tapanilassa, Malmilla ja Pukinmäessä.
TL

Juopunut jengi tunkeutui
tuhoamaan tyhjää kotia

Pihlajamäen skeittipuistossa on koekäytössä katutaidekontteja, joihin halukkaat saavat käydä tekemässä
grafﬁteja.

Siltamäki

Kymmenkunta nuorta tunkeutui luvatta Siltakylän-

tiellä sijaitsevaan asuntoon lauantaina 19. joulukuuta
kello 17.35–18 aikaan. Nuorista yksi oli kiivennyt asuntoon avoimesta ikkunasta, ja avannut muille pahantekijöille oven.
Sisällä joukkion järki jäätyi kokonaan ja he alkoivat
saman tien hajottaa ja sotkea paikkoja. He juopottelivat,
polttivat tupakkaa, särkivät kananmunia seinille ja rikkoivat muun muassa kellon, lamppuja ja digikameran.
Kesken ilkivallan teon asuntoon tuli yksi sen asukas,
ja jengi lähti lipettiin ilmeisesti talon tavaraa taskuissaan.
Poliisi epäilee teosta noin kymmentä vuosina 2000–
2002 syntynyttä poikaa ja tyttöä, joista osa tunsi asunnossa asuvan perheen. Asiaa tutkitaan kotirauhan rikkomisena, vahingontekona ja varkautena.
PP

Kerrostalokohteeseen
50 vuokra-asuntoa
Suomen Laatuasunnot Oy hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta takauslaina- ja käynnistysavustusta, jotta yhtiö voi rakentaa kaksi 2–5-kerroksista taloa Viikinmäkeen kaupungin vuokratontille.
Harjannetien ja Bysantinkujan väliin on suunnitteilla 50
tavallista vuokra-asuntoa. Asuinneliön hinnaksi on laskettu tulevan 3825 euroa.
Helsingin kaupungin asuntolautakunta puoltaa hakemuksia.
PP

Joulukuuset haetaan
ilmaiseksi
HSY kerää asuinkiinteistöjen, koulujen ja päiväkotien
jätekatokseen tai sen viereen jätetyt joulukuuset maksutta ja vie ne haketettavaksi Ämmässuolle.
Kuuset viedään biojäteastioiden tyhjennysten yhteydessä. Jos kiinteistöllä ei ole biojäteastiaa, viedään kuuset yhtä aikaa sekajätteen kanssa.
Kuuset voi viedä myös itse maksutta HSY:n Sortti-asemille tammikuun ajan.
PP

Katutaidekontit
odottavat maalareita ja
sijoitusehdotuksia
Pihlajamäki

Helsinkiin on hankittu neljä uutta katutaidekonttia katutaide- ja
grafﬁtimaalareiden käyttöön. Kontit ovat parhaillaan koekäytössä
Pihlajamäen skeittipuistossa ja ne ovat siellä vapaasti kaikkien
maalattavissa.
Katutaidekontit ovat
huhtikuuhun saakka Pihlajamäen Jengipolulla ja sen
jälkeen ne siirretään uusiin
kohteisiin.
Konttien toivotuista sijainnista on käynnistetty
kaikille avoin kartta- ja lomakekysely. Karttakysely
on avoinna 31.1.2016 asti
osoitteessa: http://kerrokartalla.hel.ﬁ ja sinne voi paikkatoiveet merkitä.
Tällä hetkellä Helsingistä löytyy 11 maalauspaikkaa sekä katutaidevaunu- ja
auto. Kontit tulevat uutena
toimintamuotona pysyvien
maalauspaikkojen rinnalle. Niitä voidaan jatkuvas-

ti siirrellä uusiin kohteisiin
toiveiden mukaisesti.
Kontit ovat tarkoitettu lähiöihin ja esikaupunkialueille, sillä keskustaan on
suunnitteilla useita projektiluonteisia maalaustapahtumia.
Jos jossain kohteessa kontin käyttöaste nousee korkeaksi, voi kaupunki suunnitella jatkossa kiinteän
maalauspaikan toteuttamista kontin tilalle.
Yksittäinen kontti on
kooltaan 6 metriä kertaa
2 metriä, ja se on levytetty
maalarien toiveesta teräslevyillä tasaiseksi.

Arviointi konttien sijoittelusta tehdään kaupunkilaisten ehdotuksen pohjalta,
yhteistyössä maalareiden,
nuorisoasiainkeskuksen ja
rakennusviraston kanssa.
Konttien sijoittelussa joudutaan ottamaan huomioon muun muassa sijainti
suhteessa ympäristöön, naapurusto, luvat, siirtokustannukset, käyttöaste, sosiaaliset vaikutukset, valaistus,
maapohja, jätehuolto, julkiset liikenneyhteydet ja parkkipaikat.
Kontit siirtyvät Pihlajamäestä uusiin paikkoihin huhti-toukokuun aikana. Kun
kontit ovat paikoillaan, ne

ovat käytössä kaikille kaupunkilaisille ympäri vuorokauden. Kontin yhteydessä
on aina myös aerosolikeräysastia.
Karttakysely konttien paikoista julkaistaan jatkossa
vuosittain nuorten vaikuttamistapahtuma RuutiExpon
aikaan marraskuussa, koska nuorilta tulee jatkuvasti
aloitteita uusista maalauspaikoista.
Katutaidekontit on hankkinut Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskus Lähiörahaston avustuksella.
Teija Loponen
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TIEDOTUSTILAISUUS

NÄISSÄ RYHMISSÄ TILAA:
AIKUISET
Ti 11–11.55 Hyvän Olon Aamu, Puistolan kirkko
Ti 20–20.55 Gymstick, Puistolan ala-aste
Ke 9.30–10.25 Perusvoimistelu, Tuulen Tupa
Ke 19–19.55 Kiinteytysjumppa, Tuulen Tupa
Ke 20–20.55 Venytys-Rentoutus, Tuulen Tupa
To 20–20.55 Core&Stretching, Puistolan ala-aste
Hinta 76€/kausi
LAPSET
Ma 17–17.55 Urheilukoulu 6–8v, Puistolan ala-aste
Ke 18–18.55 Lattia-akrobatia 8–12v, Tuulen Tupa
To 10.30–11.15 Taaperojumppa 1–3v, Puistolan kirkko
To 17.15–18 Liikuntaleikkikoulu 3–4v, Puistolan ala-aste
To 18.05–18.50 Liikuntaleikkikoulu 5–6v, Puistolan ala-aste

Peruskoulun englanti- ja
kuvaamataidepainotteisen opetuksen
esittelyilta
torstaina 14.1.2016 klo 18.
Avoimet ovet lukioon pyrkiville
to 21.1.2016 klo 14–16. Lukion
esittelytilaisuus huoltajille on torstaina 22.1.
klo 18.30.

TERVETULOA!
www.uyk.ﬁ

Hinta 80€/kausi

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
Lucina Hagmanin kuja 4, 00710 Helsinki

Ilmoittaudu mukaan ja lue lisää:
www.puistolanurheilijat.fi/kunto

Me tykätään susta. Tykkää sinäkin meistä!

facebook.com/lahitieto

Tapanilan Erän RYHMÄLIIKUNTA KEVÄT 2016 Kevätkausi 11.1. – 1.5.2016
Liikuntaa vauvoille, perheille, lapsille, nuorille,
aikuisille ja senioreille aloita liikunta hyvässä
seurassa!
VAUVA- JA PERHELIIKUNTA
VAUVAT
Ti klo 9.30–10.15 3–6kk.
Ti klo 10.15–11.00 7–12kk.
(liikkuvat vauvat) Liikuntasali 4,
Tapanilan Urheilukeskus 110€

Ulla Savola

PERHELIIKUNTA
Ma klo 17.00–17.45 2–3v.
Ma klo 17.45–18.30 3–4v.
Ti klo 17.15–18.00 2–3v./
Kotinummen ala-aste
Ti klo 18.00–18.45 3–4v./
Kotinummen ala-aste
La klo 10.00–10.45 1–3v.
Liikuntasali 4, Tapanilan Urheilukeskus 110€

Päivi Petrell

TAAPEROJUMPPA
Ma klo 10.45–11.30 1–2v.
Ma klo 11.30–12.15 2–3v.
Pe klo 10.45–11.30 1–2v.
Pe klo 11.30–12.15 2–3v.
Liikuntasali 4, Tapanilan Urheilukeskus 110€

Sanna Niemi

Sanna Niemi

Ulla Savola

LAPSILLE
SATUBALETTI
Ke klo 17.00-17.45 5-6v.
Ke klo 17.45-18.30 5-6v.
Studio, Tapanilan Urheilukeskus 84€

TEMPPIS
Ma klo 16.05–16.50 5–6v.
Ke klo 16.15–17.00 4–5v.
To klo 16.15–16.45 3v.
Pe klo 17.00-17.45 4-5v.
Pe klo 17.45-18.30 5-6v.
Su klo 15.30-16.00 3v.
Su klo 16.00-17.00 4-5v.
Su klo 17.00-17.45 5-6v.
Liikuntasali 4, Tapanilan Urheilukeskus 84€
LASTEN TANSSITEMPPIS
La klo 11.30-12.15 5-6v.
Liikuntasali 4, Tapanilan Urheilukeskus 84€

Marja Virkamäki

Sanna Niemi
Saana Ryynänen
Ulla Savola
Nea Rantanen
Julia Luotamo

Ulla Savola

LAPSILLE JA NUORILLE
NUORTEN DANCE 1014V.
Ti klo 16.45–17.30
Studio, Tapanilan Urheilukeskus 84€

Mia Seilonen

STREETDANCE
Pe klo 16.15–17.15 10–13v.
Pe klo 17.15–18.15 yli 14v. jatko
Studio, Tapanilan Urheilukeskus 84€

Kiira Kornevits

DISCO
La klo 12.00–12.45 6–7v. alkeet
La klo 12.45–13.30 9–13v. alkeisjatko
La klo 13.30–14.15 10–13v. jatko
Studio, Tapanilan Urheilukeskus 84€

Katherine
Lahti-Nuuttila

AIKUISTEN RYHMÄLIIKUNTA
Päivittäin tarjolla erilaisia ryhmäliikuntatunteja yli 10h: jumppia,
tanssillisia tunteja, sisäpyöräilyä, kiertoharjoittelua ja kehonhuoltoa.
Tutustu monipuoliseen tuntitarjontaan tapanila.com
Varaa itsellesi koko kevään anytimekortti (11.1.–30.4.) 240€ ja
lähde liikkeelle!
JUMPAT
Ma klo 10–11 kiinteytys/tatami
Kristiina Liikanen
Ma klo 16.15–17.00 kiinteytys/LS 1
Kirsi Kautto
Ma klo 17–18 intervallibody/LS 1
Ma klo 17.50–18.50 kahvakuula/LS 2
Niklas Fjäder
Riitta Kotamäki
Ma klo 18–19 kiinteytys/LS 1
Mari Ratilainen
Ma klo 19–20 functional training/LS 1+2
Niklas Fjäder
Ma klo 19–20 äijävenyttely/Studio
Jaana Pesonen
Ma klo 20–21 zumba/studio
Ma klo 20–21Kehonhuolto – foam roller/LS 1 Mari Ratilainen
Ti klo 10–11 Hiit+core/tatami
Sanna Niemi
Ti klo 16.15–17.00 kahvakuula/LS 1
Ti klo 17–18 step/LS 1
Elina Hämäläinen
Ti klo 17.40–18.40 niska-hartiatunti/Studio
Leena Maasalo
Ti klo 18–19 Dance/LS 1+2
Mia Seilonen
Ti klo 19–20 kiinteytys/LS 1+2
Ti klo 19.00-20.00 JoogaFlow/LS 4
Mari Ratilainen
Ti klo 19.00-20.00 kevennetty kiinteytys/
Eija Lehtinen
Kotinummen ala-aste
Ti klo 20.00-21.00 Pump/LS 1
Ulla Savola
Ke klo 10.00-11.00 kiinteytys/tatami
Kirsi Kautto
Ke klo 16.55–17.55 kahvakuula/LS 2
Sanna Niemi
Ke klo 17–18 zumba/LS 1
Kirsi Kautto
Ke klo 17.55–18.55 Hiit+core/LS 2
Sanna Niemi
Ke klo 18–19 kiinteytys/
Ninna Mikkonen
Töyrynummen ala-aste
Ke klo 18–19 Pump/LS 1
Ke klo 19–20 kiinteytys/LS 1
Ke klo 19–20 venyttely/LS 4
Ke klo 20–21 functional training/LS 1
To klo 10–11 kahvakuula/tatami
To klo 16.15–17 Pump/LS 1
To klo 17–18 kiinteytys/LS 1
To klo 18–19 step&body/LS 1
To klo 18–19. kahvakuula/LS 2
To klo 18.30–19.30 baialtino/studio
To klo 19.30–20.30 zumba/studio
To klo 19.00–20.00 teema/LS 1
Pe klo 10–11 zumba (parittomat viikot) &
kahvakuula (parilliset viikot)
Pe klo 11–12 kiinteytys/LS 1
Pe klo 18–19 Pump/LS 1+2
Pe klo 19–20 kiinteytys/LS 1
Pe klo 19.05–20.05 kehonhuolto* */LS 4
La klo 10.30–11.30 intervallibody/LS 1+2
La klo 11–12 itämainen tanssi/studio
La klo 11.30–12.30 zumba/LS 1
Su klo 10–11 kiinteytys/LS 1+2
Su klo 11–12 dancemix/LS 1+2
Su klo 17–18 intervallibody/LS 1
Su klo 18–19 äijätunti/LS 1
Su klo 19–20 kiinteytys/LS 1

Niklas Fjäder
Varpu Talvitie
Sanna Niemi
Varpu Talvitie

Maksuvaihtoehdot: Kertamaksu 10€/10X-lippuvihkot 70€/kevätkausi 95€
1 –viikkotunti, anytimekortti 240€ 11.1. – 30.4. Anytimekortti 240€ sisältää kaikki
jumppa-, kiertoharjoittelu sekä sisäpyöräilytunnit. Lisäksi korttiin sisältyy tanssilliset- ja
kehonhuoltotunnit, jotka on merkitty*.
Anytimekorttien tilaukset: tapanila.com tai 029 193 4200

MIESTEN TUNNIT
Ma klo 19–20 äijävenyttely/Studio
To klo 18–19 äijätreeni/LS 3
Su klo 18–19 äijätunti/LS 1

Kertamaksu 10€/ 10X-lippuvihko 70€ tai kevätkausi 11.1.–30.4. 160€
(sisältää kaikki 3h viikossa)

SISÄPYÖRÄILY JA KIERTOHARJOITTELUTUNNIT
Ma klo 16.50–17.50 kiertoharjoittelu PERUS
Niklas Fjäder
Ma klo 18–18.50 sisäpyöräily PERUS
Mari Ratilainen
Sanna Niemi
Ma klo 19–20 kiertoharjoittelu SPORT /LS 3
Mari Ratilainen
Ti klo 18–18.50 myride
Ulla Savola
Ti klo 19–19.50 sisäpyöräily PERUS
Ke klo 17–17.50 sisäpyöräily PERUS
Niklas Fjäder
Ke klo 19–20 kiertoharjoittelu PERUS/LS 3
To klo 19–20 kiertoharjoittelu PERUS/LS 3
Jukka Welin
To klo 18–19 äijätreeni/LS 3
Ulla Savola
To klo 19.10–20 sisäpyöräily SPORT
Markku Hietanen
Pe klo 17–18 sisäpyöräily PERUS
Mari Ratilainen & Ulla Savola
La klo 9.30–10.20 myride
Mari Ratilainen
Sari Puhakka
Su klo 18–19 kiertoharjoittelu PERUS/LS 3
vaihtuva ohjaaja
Su klo 19.10–20 sisäpyöräily TEEMA
Varmista paikkasi ilmoittautumalla haluamallesi tunnille viikoittain tuntikohtaisesti,
muista myös peruttaa varattu tunti esteen sattuessa. Varattu tunti on aina maksettava!
Ilmoittautumiset tapanila.com
Maksuvaihtoehdot: Kertamaksu 10€/10X-lippuvihkot 70€/anytimekortti 240€
11.1.–30.4. Anytimekortti 240€ sisältää kaikki jumppa-, kiertoharjoittelu sekä
sisäpyöräilytunnit. Lisäksi korttiin sisältyy tanssilliset- ja kehonhuoltotunnit, jotka on
merkitty*.
Anytimekorttien tilaukset: tapanila.com tai 029 193 4200

SENIORIT

Niklas Fjäder

Ma klo 11–12 kiertoharjoittelu/LS 2+3
Ma klo 11–12 kuntojumppa/LS 1
Ma klo 12–13 Pilates alkeisjatko/LS 1
Ti klo 9–9.45 kevyen kynnyksen liikuntaryhmä/
LS 1+3
Jaana Pesonen
Ti klo 10–11 teemajumppa/LS 1
Ti klo 11–12 Kehonhuolto – Venyttely&Chiball*/
Ulla Savola
LS 1
Kirsi Kautto &
Ke klo 10–11 kiertoharjoittelu/LS 1+3
Niklas Fjäder
Ke klo 11–12 lihaskuntotunti/LS 1
Kristiina Liikanen
To klo 9–10 kiertoharjoittelu/LS 1+3
Mari Ratilainen & Ulla Savola To klo 10–11 kiinteytys/LS 1
Tiina Tynkkynen
To klo 11–12 senioritanssi
vaihtuva ohjaaja
(bailatino, vakiotanssit & lavatanssit)
Mari Ratilainen
To klo 11.10–12.10 sisäpyöräily+keskivartalo/LS4
Elise Mikkonen
Pe klo 9–10 kiertoharjoittelu/LS 2+3
Jacquiline Villa Millan
Pe klo 10–11 kiertoharjoittelu/LS 2+3
vaihtuva ohjaaja
Pe klo 12–13 jooga/LS 4
Leo Monet
Kristiina Liikanen
Tiina Tynkkynen
Jukka Welin

vaihtuva ohjaaja

**Kehonhuollon teemat tapanila.com
Yllä oleville tunneille pääsee kertamaksulla, eikä tarvitse ilmoittautua
ennakkoon. Käy kuitenkin rekisteröitymässä myclub-järjestelmään tapanila.com.

Niklas Fjäder
Ulla Savola
vaihtuva ohjaaja

Niklas Fjäder
Kristiina Liikanen
Airi Juvonen
Niklas Fjäder
Kirsi Kautto & Kristiina Liikanen

Kirsi Kautto &
Niklas Fjäder

Niklas Fjäder
Sanna Niemi
Kirsi Kautto
Kirsi Matsson
Niklas Fjäder
Jukka Weilin
Sirpa Kuosmanen

Kevätkauden 11.1.–1.5. kausimaksu t: 1x VKO 63€, 2Xvko 103€, 3Xvko 123€ tai
anytimekortti 133€ (sisältää kaikki eläkeikäisten kiertoharjoittelu-, tanssi-, jumppa- ja
kehonhuoltotunnit)
Tunnit pidetään Tapanilan Urheilukeskuksessa Erätie 3, 00730 Helsinki.
Liikuntasalit 1, 2, 3, 4 & tatamit sekä sisäpyöräilysali sijaitsevat Erätalossa
(samassa rakennuksessa kuin kirjasto)
Studio sijaitsee päärakennuksessa (keilahallirakennus)

Tutustu koko kevään ohjelmaan tapanila.com tai soita ja kysy lisää 029 1934200
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Uutiset
JOHANNA HOKKANEN

Malmin lentoaseman ja sen lähiympäristön maaperää tutkitaan lisää rakentamista silmälläpitäen.

Malmin lentoaseman
maita tutkitaan

Yleiskaavapäällikkö on tilannut Malmin lentoaseman suunnittelualueen
pilaantuneisuustutkimuksen Ramboll Finland Oy:ltä. Tutkimusta tehdään alkuvuoden aikana.
Malmin lentokentän alueelle on aiemmin tehty maaperän pilaantuneisuustutkimuksia maan omistavan
Helsingin kaupungin ja
maa-alueen haltijan välisten
hallintasuhteiden muutosten tarpeisiin. Tutkimukset
rajautuvat nykyiselle lentokentän alueelle.
Nyt maa-alueen tutkimuksia täydennetään sekä lentokentän alueelta että
sen ulkopuoliselta suunnittelualueelta etenkin asumi-

sen tarpeisiin.
Lisäselvityksissä otetaan
huomioon pohjavesialueeseen ja teollisuusalueisiin
rajautuva sijainti. Suunnittelualueen käyttöhistoriaja olosuhdetietoja täydennetään sekä tehdään maastokatselmus. Noin kahden
neliökilometrin suunnittelualueelle laaditaan tarkentava tutkimusohjelma tutkimuspisteiden sijoittamisineen. Tutkimuksia tehdään
maaperästä, huokoskaa-

susta, pohjavesistä, uomien pintavesistä ja sedimenteistä.
Alueelle asennetaan uusia
pohjavesiputkia näytteenottoa varten. Pohjavesinäytteitä otetaan kaksi kierrosta
eri aikoina. Näytteistä tutkitaan laajasti sekä tavanomaiset pilaantuneisuuden
aiheuttajat että aiempiin ja
nykyisiin toimintoihin liittyvät muut mahdolliset pilaantumista aiheuttavat kemikaalit.

Työn raportoinnissa esitetään myös suunniteltuun
maankäyttöön perustuva
pilaantuneen maan puhdistustarve, kunnostusperiaatteet ja arvioidaan kunnostuksen kustannustaso. Työssä otetaan huomioon ja
arvioidaan maaperän
pilaantuneisuuden ja uuden
rakentamisen vaikutukset
myös pohjavesialueelle.
Työ alkoi joulukuussa 2015 ja maastotyöt teh-

dään keväällä 2016. Tutkimuksen luonnosversio
valmistuu kesäkuun 2016
loppuun mennessä ja varsinainen työ syyskuun loppuun mennessä.
Toimeksiannon kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 118 420 euroa arvonlisäveroineen.

Samalla on tehty tilaus
Malmin lentokentän kaavarungon alueelle tehtyyn
rakennettavuustarkasteluun

Räppärit loivat joulumieltä Malmilla
Jo reippaasti ennen H-hetkeä alkoi Malmintorin kauppakeskuksen
aulaan syntyä melkoinen jono odottamaan Mikael Gabrielia, Jarea ja
VilleGallea sekä SMC Lähiörottien jouluilotempausta aatonaattona.
Mikael Gabriel halusi
tuottaa iloa vanhan asuinseutunsa Malmin lähinnä
vähävaraisille asukkaille
jakamalla 200 Prismassa
koottua ruokakassia. Varsinaisia faneja oli pyydetty
jäämään pois, jotta räppärit
saisivat rauhassa keskittyä
jakamaan ruokakasseja niitä tarvitseville.
Lisäksi räppärit jakoi-

vat paikalle saapuneille lätkälippuja ja cd-levyjä sekä
SMC/Malmi Vice –fanituotteita.
Reissun päätteeksi he kävivät vielä viemässä kaksi
isoa kärryllistä leluja pienperheyhdistyksen toimintakeskus Punahilkkaan Jakomäkeen.
– Ruokakassit oli koottu jouluhenkisesti, eli niissä

Malmintorin kauppakeskuksen aulaa kiersi jonottava
väkijoukko jo reilusti ennen tilaisuuden alkua.

oli muun muassa puuroriisiä, konvehteja, rusinoita ja
kahvia kertoo Prismajohtaja Mirva Neva-aho-Simonsen.
Lisäksi Malmintorin Plaza Mocca -kahvila tarjosi
kahvit ja joulutortut sadalle
henkilölle.
Valtavasta väkijoukosta
huolimatta vartijoita ei paikalla sen kummemmin tarvittu, vaan ihmiset järjestäytyivät omatoimisesti jonoon
odottamaan vuoroaan.
– Hyvää Joulua kaikille
mun faneille ja seuraajille
täällä! Me käytiin JVGn ja
SMCn äijienkaa jakaa vähä
joulumieltä vanhoilla huudeilla! Ostettiin lahjoja skideille ja ruokaa perheille,
lasten ilmeet oli paras joululahja mitä oon ikinä saanut ja ihmisten kiitollisuus
suurin mahdollinen kiitos.
Be the change, totesi Mikael
Gabriel fb-sivullaan.
Teija Loponen

liittyvästä lisäpohjatutkimusohjelmasta. Rakennettavuustarkastelun pohjalta
tehdään lisäpohjatutkimusohjelma, jonka tutkimuksilla tarkennetaan alueen maaperäolosuhteita ja rakennettavuutta muun muassa
sortuma-alueen läheisyydessä. Pohjatutkimuksilla pyritään myös rajaamaan
maanvaraisen perustamisen
alueita tarkemmin.
Pohjatutkimukset on tarkoitus tehdä ensi vuoden aikana.
Lisätilauksen tehtiin Destia Oy:ltä. Jatkotoimeksiannon kokonaiskustannukset eivät saa ylittää
8366,04 euroa arvonlisäveroineen). Työ tulee suorittaa
29.2.2016 mennessä.
Koko työn kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa ovat yhteensä
81 953,00 euroa.
Teija Loponen

TEIJA LOPONEN

Nuoret räp-artistit tuottivat jouluiloa asukkaille ja saivat sitä itsekin
hyväntekeväisyystempauksellaan. Kuvassa oikealla VilleGalle ja Mikael Gabriel.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tarjoukset voimassa
KE-TO 30.–31.12.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.
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Palvelemme torstaina 8-18.
.12. klo
uudenvuodenaattona 31perjantaina
Uudenvuodenpäivänä ljettu.
1.1.2016 olemme su
palvelemme
Viikonloppuna lauantaina8 sekä
8-1
klo
i
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no
sunnuntaina klo 12-18.

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

13

99

90

kg

Tuore kokonainen

NAUDAN ULKOFILEE

Suomi/Ruotsi, fileoituna 6,99 kg

1

pkt, raj.
3 pkt /tal.

HK

AITO NAKIT 420 g

4,74/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,99 pkt (9,50/kg)

palana, Suomi

2

5

49

-50%

kg

Snellman

KIRJOLOHI

99

30.12.2015

rs

4

95

-28-44%

kg

Forssan

Lihamestarilta

sekä Atria

miedosti suolattu, Suomi

PERUNASALAATTI 800 g

95
kg

Lihamestarilta

BROILERIN REISIPALAT

BROILERIN SIIVET
Suomi

XL PERUNA-PEKONISALAATI
700g 3,11-3,56/kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,49-4,49 rs (4,36-6,41/kg)

Atria

rs

NAUDAN PAREMPI
JAUHELIHA 10% 700 g

1.-

Old El Paso

VEHNÄTORTILLA 326 g

3,07/kg, ei medium, ei täysjyvä

7,13/kg

5.-

18

19

pack

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

-12%

98
sis. pantit
2,70

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO Karhu
ja COCA-COLA LIGHT 1,5l 4-pack III-OLUT 0,33 l tlk 18-pack
2,91/l

0,57/l
Hinta ilman K-Plussa-korttia
5,49 4-pack (0,65/l) sis. pantin 1,60

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

4

99

pkt, raj.
5 pkt /tal.

4

pack
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Uutiset

Lääkkeisiin tulee
50 euron omavastuu

Loppiaisen
poikkeusaikataulu

Lääkkeiden Kela-korvaukset muuttuvat vuodenvaihteessa, suurin muutos
on 50 euron alkuomavastuu.

Loppiaisen 6.1.2016 Lähitieto 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.

TEIJA LOPONEN

Vuoden 2016 alusta lähtien otetaan käyttöön
alkuomavastuu, joka on
uusi osa lääkekorvauksia.
Alkuvuodesta lähtien asiakas maksaa korvattavat
reseptilääkkeensä kokonaan itse 50 euroon asti.
Aiemmin Kela-korvausta on
saanut jo vuoden ensimmäisestä lääkeostosta.
Alkuomavastuu koskee
kaikkia yli 18-vuotiaita. Uusi alkuomavastuukausi alkaa aina vuoden vaihtuessa.
Alkuomavastuu koskee
myös niitä, jotka ovat tähän
asti saaneet tietyt korvattavat reseptilääkkeensä kokonaan korvattuina.
Kun korvattavien lääkkeiden ostot ovat ylittäneet 50
euron alkuomavastuun, Kela maksaa osan korvattavan
lääkkeen hinnasta. Korvattavat lääkkeet kuuluvat kolmeen eri korvausluokkaan
kuten aiemminkin. Peruskorvaus nousee 35 prosentista 40 prosenttiin. Alempi 65 prosentin ja ylempi sadan prosentin erityiskorvaus säilyvät ennallaan.
Ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeistä asiakas
maksaa jatkossa hieman aiempaa suuremman omavastuun, 4,50 euroa.
Lääkekulujen vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laskee hieman ja on
610,37 euroa vuonna 2016.
– Lääkekulujen vuosiomavastuuseen lasketaan
mukaan alkuomavastuu ja
kaikki korvattavista lääkkeistä maksetut omavastuut. Vuosiomavastuun ylityttyä asiakas maksaa hieman aiempaa enemmän eli
2,50 euroa jokaisella asiointikerralla korvattavaa lääkettä kohden.
Korvausmuutosten tarkoituksena on tukea erityisesti paljon lääkkeitä käyt-

HELSINGIN POLIISILAITOS

Koillis-Helsingissäkin saattaa tulla vastaan poliisi,
jonka vaatteissa roikkuu pieni videokamera.

Poliisi kokeilee
vartalokameroita
Helsingin poliisilaitos on hankkinut parille kymme-

Apteekkari Sirpa Peura kertoo korvausmuutosten tukevan vuoden mittaan heitä,
jotka joutuvat käyttämään paljon lääkkeitä.

täviä. Satunnaisesti lääkkeitä käyttävä saa jatkossa
vähemmän korvausta lääkkeistään, selventää apteekkari Sirpa Peura Malmin
apteekista.
Hän lisää, että asiakkaan
ei tarvitse itse huolehtia lääkekulujen seuraamisesta.
–Tieto alkuomavastuun ja

vuosiomavastuun täyttymisestä päivittyy apteekkien ja
Kelan tietojärjestelmiin reaaliaikaisesti.
Asiakas voi myös itse seurata alkuomavastuun ja lääkekaton täyttymistä Kelan
asiointipalvelussa, johon
kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mo-

biilivarmenteella.
–Meillä on iso huoli siitä,
että ihmiset eivät ole huomanneet muutosta ja tammikuussa tulee sitten apteekkikäynnillä ikävä yllätys, murehtii apteekkari
Peura.

Teija Loponen

nelle kenttäpoliisille testattavaksi haalareihin kiinnitettäviä
vartalokameroita, joiden odotetaan auttavan poliisia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnassa.
Muun muassa brittipoliisien suosima Body Cam –kamera kuvaa sen, minkä poliisin silmäkin näkee koko ajan.
– Kamera kuvaa lähtökohtaisesti ainoastaan yleisillä
alueilla. Meidän ei ole tarkoitus lähteä keräämään mitään
dataa talteen. Mikäli tarve olisi kuvata yksityisellä alueella,
niin kyse on sitten rikostutkinnasta, korostaa komisario
Jussi Huhtela.
Poliisi kertoo, että ulkomailla kameroista on ollut järjestyksenpidossa hyötyä.
–Vartalokameroiden on todettu parantavan myös poliisin kohtaaman asiakkaan ja poliisin omaa oikeusturvaa.
Kameran on myös todettu vähentävän väkivaltaisia vastustamisia. Kameroilla on tarvittaessa myös rikostutkinnallinen funktio.
Kameralle tallentuva kuva on poliisin mukaan hyvin salattu. Vain viranomainen saa kameratallenteet ulos. Purkamiseen vaaditaan erillinen tietokoneohjelmisto ja salauksenpoisto.
–Materiaalin tietosuoja on erittäin hyvä. Videomateriaalia
ei lähtökohtaisesti tallenneta mihinkään. Lähes kaikki tästä
materiaalista on sellaista, jonka työvuoron jälkeen järjestelmä poistaa.
PP

Tutkijat etsivät tietä syöpää ja diabetesta vastaan
Viikki
Helsingin yliopiston
Viikin kampuksen tutkijat
ovat julkistaneet tässä kuussa kaksi eri tutkimusta, joista voi olla tulevaisuudessa
merkittävää apua vakavien
sairauksien hoidossa.
Toinen tutkimus liittyy pahanlaatuisten syöpäsolujen
leviämiseen. Pekka Lappalaisen tutkimusryhmä Hel-

singin yliopiston biotekniikan instituutissa on löytänyt
viestinvälitysreitin, jolla voi
olla yhteyksiä syöpäsolujen
leviämiseen kudoksissa.
– Jatkossa onkin tärkeää
selvittää, miten häiriöt tässä
viestinvälitysreitissä vaikuttavat syöpäsolujen leviämiseen, ja pystytäänkö reittiä
manipuloimalla estämään
syöpäsolujen invaasio, kertoo tutkimuksen päätekijä

Sari Tojkander.

Toisessa tutkimuksessa biotekniikan instituutin ja lääketieteellisen tiedekunnan sekä Helsingin
yliopistollisen keskussairaalan tutkijat kartoittivat
ihmissilmän lasiaisen proteiinikoostumusta potilailla,
joilla on silmän verkkokalvon sairauden eli diabeettisen retinopatian lievempi tai

vaikea-asteinen muoto.
Diabeteksen aiheuttamasta silmäsairaudesta on tullut suurin syy työikäisten aikuisten sokeutumiseen, sillä tyypin 1 diabetes alkaa
jo nuoruusiässä ja tyypin 2
puhkeaminen on jatkuvasti
aikaistunut.

Tutkijat löysivät potilaiden
lasiaisista lähes 2500 proteiinia. Tuloksissa korostui

sairauden tulehduksellinen
luonne. Kahdensadan proteiinin määrät olivat kasvaneet merkittävästi vaikeaasteista muotoa sairastavien
potilaiden näytteissä verrattuna lievempää sairausmuotoa sairastaviin.
– Havaintojamme voidaan toivottavasti jatkossa hyödyntää monipuolisesti niin uusien lääkekohteiden etsimisessä kuin myös

jo tunnettujen lääkkeiden
tehokkaammassa kohdentamisessa, toteaa tutkimusta johtanut dosentti Markku Varjosalo.
Hän korostaa, että nyt on
menossa perustutkimus, ja
tie kliinisiin sovelluksiin on
vielä pitkä.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Vuokra-asuntojen
korjausbudjetit paukkuvat
Jakomäki, Malmi

Saadia Radouai (vas.) auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan ja pärjäämään
suomalaisessa yhteiskunnassa. Hän opettaa maahanmuuttajille muun muassa
suomen kieltä.

Saadia Radouai
on Vuoden
kaupunkilainen 2015

Asuntotuotantotoimikunta on antanut Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle oikeuden
tilata Jakomäentie 8 a b d –
peruskorjauskohteeseen
lisätöitä noin 213 000
eurolla kohteessa urakoivalta Lujatalo Oy:ltä.
Urakan alkuperäinen hinta on 12 376 647 euroa, joten se ylittyy yli miljoonalla
eurolla, sillä kohteeseen on
tilattu lisätöitä jo ennestään
yli 900 000 eurolla.
Lisätöiden suureen summaan ovat asuntotuotantotoimiston mukaan vai-

kuttaneet ennakoitua laajemmat työt, jotka koskevat rakennusjätepitoisen
maan poisajo- ja vastaanottomaksuja, päätyräystäiden rakennemuutoksia,
arvioitua laajempia abestipurkutöitä, hissikuilujen
perustusmuutostöitä, julkisivumuurausten tuentaa sekä piha-alueen valaistuksen
muutostöitä.
Myös Malmilla kahdeksaan asuintaloon tekeillä olevan Markkinatie 16:n urakkahinta nousee. YIT Rakennus Oy tarvitsee 122 244 euroa, joilla

kustannetaan muun muassa ilmanvaihtotöitä, elementtien piikkaus- ja paikkaustöitä, alapohjan maanvaihtotöitä ja ryömintätilan
huoltoreittimuutoksia.
Aiemmat lisätyöt huomioituna reilun 8,4 miljoonan
euron urakkahinta nousee
noin 450 000 eurolla. Summiin sisältyy arvonlisävero.
Peruskorjaus koskee
asuintaloja piharakennuksineen. Taloista on korjattu
noin puolet.

, 7.
Sinä ajan ja ikuisuuden Herra.
Anna anteeksi menneet.
Siunaa tuleva. Auta minua
luottamaan tulevan vuoteni
päivät sinun käsiisi.

Malmi

Saadia Radouai on valittu Vuoden kaupunkilaiseksi 2015. Valinnan on
tehnyt Kaupunkitoimittajien yhdistys.
Radouai on perustanut AlBirr Lähimmäisapu-yhdistyksen Malmille vuonna
2014.
Yhdistys toimii naisvoimin ilman rahallista tukea
Helsingin kaupungilta tai
muilta yhteisöiltä Yusuf Islamic Centerin tiloissa Soidinkujalla ilman vuokraa.
Saadia Radouai haluaa,
että maahanmuutmaahanmuut
16

tajia autetaan Suomeen kotoutumisessa. Yli 20 vuotta
sitten Marokosta Suomeen
muuttaneella Radouailla
on omakohtaisia kokemuksia maahanmuuttajan arjesta, jossa on epäselvää, miten
yhteiskunta toimii.
Hänen perustamansa yhdistys antaa vertaistukea
maahanmuuttajanaisille ja

Uutiset

–miehille, tarjoaa suomen
kielen opetusta sitä tarvitseville ja opettaa maahanmuuttajille suomalaisen yhteiskunnan toimintatapoja.
Vapaaehtoisopettajia on
yhteensä 14. Opettajat opettavat maahanmuuttajille
esimerkiksi sen, kuinka täytetään Kelan tai sosiaalitoimis- ton lomake.
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OLOTILAKAHVILAT
Perhekahvila Malmin kirkolla pe klo
9.30.–11.30, alkaen 15.1.
Asukaskahvila Olohuone Pihlajiston
seurakuntakodilla to klo 12–14, alkaen
14.1.
Ostarin Onni matalan kynnyksen kahvila
Pihlajamäen kirkolla ti klo 9–11, alkaen
12.1. Edullinen aamupala.
Porttikahvila Pukinmäessä, Säterinportti
1 A ma ja ke klo 12–15, alkaen 20.1.
Kahvi ja voileipä 1,50 e. Maksuton tarjoilu
20.1., 2.3., 30.3., 27.4. ja 18.5.
Perhekahvila Siltamäen seurakuntakodilla to klo 9.30–11.15 alkaen 14.1.
Olotilakahvila Olohuone Tapulin seurakuntakodilla ma klo 11–13 alkaen 11.1.
RUOKATARJOILUT
Aamupuuro Malmin kirkolla ma klo
10–11 alkaen 18.1.
Ruoka-aika Pihlajamäen kirkolla to klo
12–13 alkaen 14.1. Ruoan hinta 2 e.
Ensisijaisesti työttömille ja eläkeläisille.
Iltaruoka Viikin kirkolla ke klo 17–19
alkaen 13.1. Kasvisruoka viikkiläisille ja
!C@<C944C* ?%268=;2$$8=<9$;2 3 C)<4'*
RIKASTA MINUA
-parisuhdekurssi 5.3 ja 6.3. Malmin
seurakuntatalolla, Pekanraitti 16.
59$;2 ,( C)!2@9+ =9=* 7B49!242;* :9 ="79
kriisipareille. Ilm. (nimet ja yhteystiedot)
/3*31* %C$$C==B 62;9*62@!!9$C$-C74*.
SURURYHMÄ
Viikin kirkolla, Agronominkatu 5 torstaina 21.1., 4.2., 18.2., 3.3., 17.3. ja
31.3. klo 18–19.30 (kahvit klo 17.45).
Ryhmä on tarkoitettu omaisensa menettäneille. Ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon arkisin klo 9–15, p. 09
2340 4400.

Messu
Uudenvuodenpäivänä 1.1.
Malmin kirkossa klo 10.

DIAKONIAN vuoden 2016 ensimmäiset ajanvarausajat ovat ma 11.1. Numeroon voi myös jättää soittopyynnön.
Malmi, Kunnantie 1 ma ja ke klo 10–11
p. 09 2340 4481
Jakomäki, Jakomäenpolku 7, ke klo 10–11
p. 09 2340 4488
Pihlajamäki, Liusketie 1, ke klo 10–11
p. 09 2340 4487.
Puistola, Tenavatie 4, ke klo 10–11
p. 09 2340 4485
Pukinmäki, Säterinportti 3, ke klo 10–11
alkaen 20.1. p. 09 2340 4482
Tapanila, Veljestentie 6, ke klo 10–11
p. 09 2340 4483
Tapuli, Maatullinkuja 4, ke klo 10–11
p. 09 2340 4486
Viikki, Agronominkatu 5, ma klo 10–11
p. 09 2340 4489
Lahjoitusleipää jaetaan 13.1. alkaen Jakomäen kirkolla ke klo 12, Malmin kirkolla
to klo 11.30, Pihlajamäen kirkolla ti klo 9 ja
Tapulin seurakuntakodilla ma klo 11 (4.1. alk.)
Soppakirkot Maksuton ateria, ja sen
alussa pieni hartaus.
Malmin kirkolla to klo 13, 21.1., 25.2.,
24.3., 21.4. ja 19.5.
Jakomäen kirkolla ke klo 12, 20.1., 17.2.,
16.3., 20.4., ja 18.5.
Siltamäen seurakuntakodilla ke klo 12,
20.1., 17.2., 16.3., 13.4. ja 11.5.
Tapulin seurakuntakodilla ma klo 11.15,
11.1., 22.2., 4.4. ja 16.5. Puurotarjoilu
1.2., 14.3. ja 25.4.
Soppapaanu Viikin kirkolla to klo 12,
28.1., 25.2., 31.3., 28.4. ja 26.5.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
&&&*<C4=9$>9$=C8@268$$2;*.)%24%9
Seurakunta facebookissa:
&&&*A2#C0""6*#"%)%24%9$=C8@268$;2
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Urheilu
SALIBANDYLIIGA

Erän Tommi Aro, 10, oli voiton takuumies Tampereella. Saldona ottelun voittomaali ja kaksi maalisyöttöä.

ONNITTELUT

Jatkoaikatappiosta opiksi

Erä iloiseen
jatkoaikavoittoon
Salibandyliiga miehet

E

Erä-vahti Markus Laakson
kainalon alta maaliin.
Etenkin avauserässä
mosalaiset olisivat voineet
edetä pitkälle karkumatkalle ilman ottelussa parhaana
palkittua Oilersin maalivahti Joonas Kaltiaista, joka yltyi mahtaviin pelastuksiin.
Kuvaavaa on, että Kaltiainen torjui ottelussa peräti
35 kertaa, Erän Laakso vain
14 kertaa.

Sunnuntaina Erä pääsi
joulutauolle. Urakkana oli
vain ensin voittaa Tampereella Koovee. Ei hyvältä
näyttänyt joululomalle pää-

Puistolan Urheilijoiden joulujuhlissa sti-

pendejä saaneiden joukkoon oli lipsahtanut yksi
nimi väärin. Oikea henkilö ei ole Joona Kuivalainen, vaan Joonas Salmevaara.
Onnittelut hänelle.

TL

Tapanilan Erä tarjosi perjantaina kotikentällään parasta osaamistaan.
Ei riittänyt, vierailija Oilers kuittasi jatkoaikavoiton 4–5. Sunnuntaina
Tampereella Erä heräsi päätöserässä kiriin, joka johti jatkoajalla 6–7
voittoon Kooveesta.
rä ja Oilers eivät
pettäneet 1 137
katsojaa. Joukkueet pistivät koko
ottelun parastaan parketille.
Oli vauhtia ja tilanteita.
Kotijoukkue Erä voitti avauserän 2–1 ja toinen päättyi
2–2. Näin päätöserään lähdettiin Erän 4–3 johdossa.
Kolmannessa erässä vain
Oilers onnistui maalinteossa, kerran. Edessä oli jatkoaika, jossa Oilers sai rangaistuslaukauksen. Espoon
rankkarikunkku Oscar
Hänninen ei epäonnistunut,
vaan sinetöi vieraille 4–5
voiton tuikkaamalla pallon

Oikea
stipendinsaaja

sy iloisin mielin. Kaksi
ensimmäistä erää meni täysin vihkoon, Erä oli hampaattoman surkea. Ennen
päätöserää isäntä Koovee
juhli 5–2 asemissa.
Mutta sitten Erä löysi tasonsa. Syy myönteiseen heräämiseen saattoi olla myös
valmennuksen kentällisten
muovaus viimeisellä tauolla. Jahdin aloitti laatikkoon
päässyt Tomi Palin, joka ensivaihdossaan kavensi luvuiksi 3–5. Jatkoa seurasi
kokemuksen avulla. Pitkäaikaiset eräsoturit Tommi
Aro, Lauri Kapanen ja Jussi Kosola sipaisivat maalin

mieheen. Kotijoukkue Koovee tyytyi yhteen täysosumaan päätöserässä. Näin
Erä venyi ja vei ottelun 5
minuutin jatkoajalle. Sankariksi nousi Tommi Aro
pyyhkäisten Kapasen syötöstä ottelun päättäneen ja
Erälle voiton tuoneen 6–7
maalin.
Erä sulattelee kinkkua ja
harjoittelee joulujen välipäivät. Seuraava liigapeli Vantaan Energia areenalla on
vasta lauantaina 9.1. kello
17 vastustajana oululainen
OLS.
Heimo Laaksonen

Lähetä onnittelukuvia osoitteella teija.
loponen@lahitieto.ﬁ tai postita
osoitteella Lähitieto, Askartie 3–5,
00700 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan, jos
haluat kuvan takaisin.

Onnea Vilmalle! Toivoo Vaari

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: la 9.1. klo 17.00
Erä – OLS (liput 14/9 €)
Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki
Miesten Divari: la 16.1. klo 18.30
Erä Akatemia – LNM (liput 7/4 €)
Naisten liigaa: ke 13.1. klo 18.30
Erä III – PSS (liput 8/4 €)
Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

Koillis-Helsingin Lähitieto
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.

SATU AHONEN

30.12.2015
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Kiitos jokaiselle ilon tuojalle
Lämmin kiitos sinulle, joka
olit mukana kampanjassamme
”Ole joulupukkina seniorille”.
Saimme jaettua avullasi joulun
iloksi kukan yli 400 Koillis-Helsingissä, tämän lehden jakoalueella, asuvalle seniorille. Kaikki
nämä kukat oli hankittu paikallisista kukkakaupoista. Autoit siis
myös naapuria, pienyrittäjää.
Suomessa kukkia jaettiin kauttamme yli 6000.
Monet kukan vastaanottaneet
vanhukset olisivat halunneet
kiittää henkilökohtaisesti sinua,
tuntematon lahjoittaja. Lupasimme välittää kiitokset.
Kampanjan järjestäneen organisaation, Home Instead Seniorihoivan, puolesta kiitän läm-

pimästi jokaista, joka oli auttamassa kampanjassa. Tärkeinä
arjen ahertajina kukan välittäneissä ryhmissä, Helsingin kotihoidossa, Malmin seurakunnassa sekä alueella toimivissa vanhusten- ja palvelutaloissa ketjussa oli lähes 100 henkilöä. He
veivät kukat perille oman työnsä ohella. Lisäksi iloa oli välittämässä yhteensä noin 50 työntekijää 11 eri Koillisen Helsingin
kukkakaupassa. Yli 500 ihmistä oli tuottamassa jouluun iloa!
Kiitos jokaisen lahjan saajan
puolesta
Aarne Vesamäki
Home Instead Seniorihoiva, Helsinki Koillinen

Vantaanjokilaaksosta uhanalainen
Lucia toi valon
Syystien monipuolisessa palvelukeskuksessa saatiin vieraaksi
Malmin peruskoulun yläasteen
Lucia- kulkue, joka toi ravintolasaliin valon ja Joulun Hyvän

sanoman kaikille läsnäolleille.
Hyvän mielen torilla samana
päivänä perjantaina 11.12.2015
vietettiin myös riemukkaita hetkiä, kun asukkaat saivat valita to-

rilta lahjoitettuja vaatteita ja muita asusteita.
Lämpimät kiitokset lahjoittajille ja Rauhaisaa Joulua

Marjut Pitkäranta

Ei meripelastusta Helsinki-Vantaan lentoasemalle
Voiko erikoisalueista ymmärtämättömät virkamiehet tehdä
päätöksiä suurista asioista päätösten seuraamuksista piittaamatta. Ei saa olla niin.
Päätös siirtää Meripelastuksen
tukikohta Malmin lentoasemalta Helsinki-Vantaalle on erittäin
huono päätös. Tuskin on kuultu
operatiivista työtä tekevien asiantuntijoiden mielipidettä. Malmilla on erinomaiset tilat ja paras
mahdollinen sijainti merivalvonnan operatiivisen toiminnan kannalta. Isot helikopterit lähtevät
valvontalennoille lähes huomaamatta. Reitti merelle ei suuntaudu asutuskeskusten yli ja toiminta-alueelle siirtyminen vie vain
muutaman minuutin.
Jos tukikohta olisi HelsinkiVantaan lentoasemalla joutuisivat raskaat ja meluavat helikopterit ylittämään asuinalueita ja

siten aiheuttamaan meluhäirintää epämääräisinä vuorokauden
aikoina. Koptereiden operointi
vilkkaalta reittiliikennekentältä
kuormittaisi lennonjohtoa ja voisi aiheuttaa viiveitä meripelastusoperaatioihin lähtöön.
Jos vielä korjaamotoiminta Turun merivartioston tukikohdasta siirrettäisiin Vantaalle rakennettavaan yksikköön, tulisi Turun raskaiden koptereiden siirtolennot olemaan erittäin kallista
ja turhaa operointia. Lisäksi kopterit olisivat hälytysvalmiudesta
pois tuntien siirtolentojen ajan.
Helsinki – Vantaan lentoasema
on jo niin kuormitettu reittiliikenteen takia, että sinne ei kerta
kaikkiaan sovi meripelastukseen
erikoistunut helikopteriyksikkö,
minkä on päästävä nopeasti lähtemään silloin kun tehtävä tulee.
Jos Malmin lentoaseman len-

totoiminta lopetetaan, tekee Helsinki-Vantaalle lisäkuormitusta
myös ulkomailta Helsinkiin tulevat yksityislennot mitkä nyt käyttävät Malmin lentoasemaa.
Vilkas koelento- ja koulutustoiminta helikopterikorjaamon ympärillä tulisi kuormittamaan ja
runsaasti häiritsemään HelsinkiVantaan reittiliikennetoimintaa
ja sen ympäristön asutusta voimakkaan raskaiden helikoptereiden melun takia.
Nykyiset toimipaikat ovat meripelastuksen operatiivisen toiminnan kannalta parhaiksi todettuja paikkoja eikä niiden erittäin kallis siirtäminen huonosti
toimintaa palvelevaan paikkaan
Helsinki-Vantaalle ole mitenkään
perusteltua.
Päätös toimintojen siirrosta on
peruttava.
Veikko Lindholm

Helsingin uuden yleiskaavan
ehdotuksessa esitetään, että asukkaiden virkistysalueiksi asemakaavoissa tarkoitettuja puistoja
supistetaan ja muutetaan rakentamisalueiksi yhteensä lähes
1900 hehtaarin verran. Arkkitehti Kaija Santaholma kysyi tähän
liittyen Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan, että ovatko asemakaavoissa yksityiskohtaisesti tutkitut puistot käyneet
tarpeettomiksi siksi, että yleiskaavan tavoitteeksi on asetettu
250 000 lisäasukkaan sijoittaminen Helsingin kaupungin alueelle.
Kysymys on mitä ajankohtaisin juuri nyt, kun Helsingin uuden yleiskaavan kaavaehdotus
on julkisesti nähtävillä. Asukkaat
saavat jättää siitä muistutuksia
29.1.2016 asti. Juuri nyt on oikea aika käydä keskustelua, millaiseksi haluamme Helsingin kehittyvän lähivuosikymmeninä
ja millaisena haluamme sen jättää jälkipolvillemme. Ja juuri nyt
voimme tähän vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslaissa meille
suoduin oikeuksin.
Yleiskaavaehdotuksen toteutuessa noin kolmannes Helsingin
metsistä ja viidennes kaikista viheralueista otettaisiin muuhun
käyttöön, pääasiassa asuntorakentamiseen. Muutos olisi valtava ja sitä on täydellä syyllä verrattu erityisesti 1960-luvulla vallinneeseen Helsingin rakennuspe-

rinnön hävitysvimmaan.
Erityisen kaltoin yleiskaavaehdotus kohtelee Vantaanjokiuoman ympärille kaavoin ja muin
suunnitelmin rajattua Helsinkipuistoa, joka on yli 200 000 nykyhelsinkiläisen lähiympäristöä.
Esimerkiksi Pukinmäestä häviäisivät viimeiset metsät Närepuisto ja Sinimetsä ja monipuolisessa virkistyskäytössä oleva Pukinmäen rantapuiston pohjoisosakin
rakennettaisiin tiiviisti. Muutokset joen toisella puolella Tuomarinkylän kartanon valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä olisivat huomattavia.
Muutosten myötä mm. alueen
vireä ratsastus- ja koiratoiminta
menettäisi toimintaedellytyksensä. Myös etelämpänä Savelan ja
Oulunkylän alueella puistoa nakerrettaisiin sieltä täältä pelkäksi
kulissiksi. Tätäkö me haluamme?
Pro Tuomarinkylä –kansanliike
haluaa, että kaupungissa säilyvät
hyvään elinympäristöön kuuluvat harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet. Nettisivustolla www.tuomarinkyla.com on asukkaille lisää tietoa yleiskaavaehdotuksesta ja lomakepohja muistutuksen
tekoa varten. Mitä useampi meistä kertoo kaavoittajalle ja päättäjille mielipiteensä, sitä vaikeampi
niitä on sivuuttaa yleiskaavan jatkovalmistelussa.
Risto Suominen, Tapaninvainio
varapuheenjohtaja,
Pro Tuomarinkylä

Koillis-Helsingin uudenvuoden muistio
Joukkoliikenne

HSL:n liikenteessä ajetaan uudenvuodenaattona 31.12. perjantain aikataulujen mukaan. Uudenvuodenyönä joukkoliikenteessä on lisälähtöjä. Kutsuplus
liikennöi uudenvuoden aattona
31.12. klo 6–24.
Koillis-Helsingin asemien kautta
kulkevia lisäjunia ovat uudenvuodenaattona N-juna Helsingistä klo 3.44 ja T-juna Helsingistä klo 4.31
Uudenvuodenpäivänä 1.1. aje-

taan sunnuntain aikataulujen
mukaan sekä yöliikenne perjantain ja lauantain välisenä yönä. Ubussilinjojen SS-lähtöjä ei ajeta.
Uudenvuodenpäivän jälkeisenä
yönä ajetaan bussiliikenteen yölähdöt klo 24 jälkeen pääsääntöisesti kuten lauantaisin.
HSL:n asiakaspalvelunumerosta
09 4766 4000 saa henkilökohtaista neuvontaa uudenvuodenaattona klo 7–19 ja uudenvuodenpäivänä klo 9–17.

Kaupat

Uudenvuoden aattona torstaina
31.12. kaikki kaupat saavat olla
auki kello 7–18 välisenä aikana.
Uudenvuodenpäivänä 1.1.2016
kaupat ovat kiinni.

Alko

Uudenvuoden aatto 31.12.2015
Alkot ovat auki kello 9–18. Uudenvuodenpäivänä Alkot ovat
kiinni.

Terveydenhoito

Terveysneuvonta puh. 09 310
10023 antaa tietoa Helsingin
terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita ympäri vuorokauden. Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen psykiatrian poliklinikan iltavastaanotto
muutetaan päivävastaanotoksi
29.12.2015 ja 5.1.2016. Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelujen kaksisuuntainen mielialahäiriön tutkimus- ja hoitokeskus
on kiinni 28.–31.12.2015. Psykiat-

rian ja päihdehuollon erityispalvelujen ryhmäterapiakeskus on
kiinni 31.12.2015.
Terveysasemat ovat auki torstaina 31.12 ja kiinni uutenavuotena 1.1. Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelevat uutenavuotena ja
loppiaisena ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys, puh. 020
696 006 ja kriisipäivystys, puh. 09
310 44222.
Hätänumero on 112.
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Kulttuuri
MITRO HÄRKÖNEN

Luonnonjäitä ei vielä ole päästy jäädyttämään,
mutta Pukinmäen tekojäälle pääsee
luistelemaan.

Uutenavuotena
luistelemaan

Ylioppilasteatterin ja Sointi Jazz Orchestran Juhlat aloittaa kevään teatteriesitykset.

Teatteri yhdistyy
Malmitalossa tanssiin
ja musiikkiin

Uudenvuoden aattona 31.12. liikuntapaikat sulkevat
ovensa poikkeuksellisesti aiemmin, ja Jakomäen uimahalli on koko päivän kiinni.
Uudenvuodenpäivänä 1.1. Kivikon hiihtohalli palvelee
suksikansaa kello 11.–16, tekojääradoille pääsee luistelemaan ja pelaamaan. Pukinmäen tekojääkaukalo,
Kenttäkuja 3, on avoinna uudenvuodenaattona kello
9–15, uudenvuodenpäivänä kello 10–16 ja loppiaisena
kello 8–21.
Pukinmäen tekojääkaukalo on käyttäjilleen maksuton.
TL

Kevään teatteriesitykset Malmitalossa sisältävät kaikki paljon musiikkia.
Esittäjinä on niin ammattilaisia kuin opiskelijoitakin.

V

uoden ensimmäinen teatteriesitys tarjoaa
Ylioppilasteatterin ja Sointi Jazz Orchestran
yhteisen, aivan uudenlaisen
teoksen Juhlat – kaivinkonekeisarin 60-vuotispäivät. Siinä yhdistyvät konsertti ja teatteriesitys. Suomen ahkerin yrittäjä,
kaivinkonekeisari Matti
Holma täyttää 60 vuotta ja
näytelmä pohjautuu syntymäpäiväjuhlan viettoon
huipentuen big bandin konserttiin.
Tanssiteatteri Tsuumi tuo
Malmitalon näyttämölle helmikuussa tragikoomisen teoksen Kake – Tiellä
tähtiin, jonka keskiössä on
iskelmäyhtye Kake ja sen

Kaikki esiintyjät
tanssivat,
laulavat,
näyttelevät ja
soittavat itse
Kake-bändissä.
matka kohti kansainvälistä
kuuluisuutta. Esitys on mielenkiintoinen sekoitus tanssia, teatteria, musiikkia ja
80-luvun aikalaisrunoutta.
Suomalaiset iskelmät ja tutut tangot soivat esityksessä
uudelleen käsiteltynä. Kaikki esiintyjät tanssivat, laulavat, näyttelevät ja soittavat
itse bändissä. Esityksen jälkeen pääsee aulassa pyörähtelemään Finnhits-tanssien

pyörteissä.

Maaliskuun antina nähdään Näyttelijätär – Ritva
Oksanen 50 vuotta näyttämöllä. Pedro Hietanen
musisoi ﬂyygelin takana ja
upeaakin upeampi Ritva
Oksanen muistelee erilaisia
roolihahmojaan viidenkymmenen vuoden pituiselta
monipuoliselta teatteriuraltaan. Ritva Oksanen päästää taiteilijajuhlanäytelmässään katsojan kurkistamaan
näyttelijäntyön ytimeen.
Maria Laura Baccarinin ja
Régis Hubyn konsertti ”Gaber, io e le cose” huhtikuussa sisältää niin paljon intensiivistä teatterinomaista laulua ja runonlausuntaa, että
se voi hyvinkin kiinnostaa

myös teatteriyleisöä, vaikkei varsinaisesti teatteria
olekaan. Italialainen laulaja/
näyttelijä Maria Laura Baccarini tulkitsee esityksessä
Gaberin runoutta ainutlaatuisen syvällisesti.
Kevätkauden päätökseksi Sibelius-lukion oppilaat
esittävät tanssi- ja musiikkiteatteriesityksen nimeltä ”Hilkka P. Goes Metsä”.
Teoksessa pohditaan tanssin ja musiikin keinoin nuoren suhdetta ympäröivään
maailmaan kuudenkymmenen esiintyjän voimin.
Tarkemmat tiedot kaikista esityksistä löytyvät Malmitalon nettisivuilta.

Teija Loponen

Dizzy Queens
osaa ottaa
yleisönsä.

Trio luo kuumetta
Hurmaava laulutrio Dizzy Queens tulkitsee Mamitalolla Peggy Leen tunnetuksi tekemiä ja häneen liitettyjä kappaleita muhkean Mosabacka Big Bandin säestyksellä.
Kapellimestari Markku Renko on tehnyt suurimpaan osaan kappaleista omat, tyylin mukaiset sovitukset, jotka taatusti eivät jätä yleisöä kylmäksi Dizzy
Queens –trion leidien esiintyessä. Trion sensuelli ja tyylikäs esiintyminen luo tunnelmaa ja jättää yleisölle varmaankin unohtumattoman konserttielämyksen.
Teija Loponen

Fever, Music of Miss Peggy Lee, Dizzy
Queens & Mosabacka Big Band
la 16.1. klo 17 Malmitalossa. Liput 15/12
e. Kesto 75 min, ei väliaikaa.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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KAUPPAPUUTARHALIITTO

Oikein hoidetuista
joulukukista iloa pitkään
Joulutähti on helppohoitoinen suosikki
Latinalaisesta Amerikasta kotoisin oleva joulutähti
on hyasintin ohella suosituin joulun ajan kukka.
Meksikossa se kasvaa luonnonvaraisena, noin metrin
korkuisena pensaana. Värivaihtoehtoja joulutähdestä
on nykyään valtavasti. Joulun alla suosiossa ovat vaaleanpunaiset kukat, itse jouluna kirkkaanpunaiset ja
valkoiset joulutähdet.
Joulutähdet ovat parhaimmillaan lokakuusta
tammikuulle, mutta kestävät hyvin hoidettuina
pidempäänkin. Oikein
innokas voi yrittää kasvattaa joulutähden uudelleen

seuraavaksi vuodeksi. Tai
sitten antaa sen kasvaa
viherkasvina kesällä ulkona.
Joulutähdet pitävät lämpimästä ja valoisasta paikasta, sen sijaan vetoa ne eivät
kestä. Myös voimakkaasti
paahtava lämpöpatteri joulukukan alla lyhentää sen
elinikää.
Joulutähteä tulee kastella
niukasti ja kaataa ylimääräinen kasteluvesi pois aluslautaselta. Lannoittaakin
voi silloin tällöin.
Jos joulutähteen kyllästyy
purkkikukkana, sen voi katkaista leikkokukaksi.
– Tällöin on syytä pitää
varren tyveä parin sekunnin
ajan kiehuvassa vedessä tai

kynttilänliekissä. Näin valkoinen maitiaisneste ei valu
ulos, eivätkä oksat kuihdu.
Oikein käsiteltynä joulutähtikimppu kestää jopa pari
viikkoa maljakossa, opastaa
Kauppapuutarhaliiton tapanilalainen toiminnanjohtaja
Jyrki Jalkanen.

Joulutähden uudelleen
kukittaminen on haastavaa,
mutta ei mahdotonta.
Kasvi tarvitsee pitkän lepoajan. Kun ylälehdet alkavat pudota, laitetaan kasvi
viileään paikkaan ja kastellaan niukasti alkukevääseen
saakka. Keväällä kasvia leikataan reippaasti, uusia versoja jätetään vain 3–4 ja
muut katkaistaan pois.
Kesällä joulutähteä voi
lannoittaa jokaisella kastelukerralla. Elokuun lopulla
kasvi latvotaan ja jatketaan
säännöllistä lannoittamista,
kunnes ylälehdet ovat kehittyneet.

Joulutähtiä voi asetella erilaisiin ruukkuihin tai katkaista ne leikkokukiksi.

Kukkiakseen uudelleen
joulutähti tarvitsee useita
viikkoja kestävän ns. lyhyen
päivän käsittelyn, eli sitä pidetään valossa korkeintaan
10 tuntia vuorokaudesta ja
muutoin peitettynä vaikka-

pa pahvilaatikolla. Käsittely kannattaa aloittaa syyslokakuussa, jotta pienet keltaisenvihreät kukat alkavat
muodostua marraskuussa ja
suojuslehdet vähitellen värjäytyä. Näin näyttävä ku-

kinto saadaan jouluksi.
Uudelleen kukittaminen
vaatii paljon työtä, mutta onnistuessaan se tuottaa
myös suuren ilon.

Teija Loponen

Uusia yrityksiä
Koillis-Helsinkiin
Lyhytterapiapalvelut Mirja Virta. One & One Import,
laboratoriokemikaali- ja tekstiiliala. Raksa ja Kotikauppa Oy, tietotekniset palvelut. Sumanji, eläintenhoito (postinumeroalueella 00700). Pääkaupunkiseudun Tulkkipalvelut Oy (00720). Pekka Hyry Oy, kioskikauppa. Psykologipalvelu Timo Tapola, työterveyspsykologin palvelut. Surimo Finance Oy, luotonantoala. Tmi Rafaéla Redsven, kauneudenhoito (00730).
Arcinno Oy, kansainvälinen liiketoiminta (00740). HTP
Tilit Oy, kirjanpito- ja tilipalvelut. Mikan Puuverstas Oy,
rakennustyöt (00750). Ringleader, urheiluala (00770).
Mudi Oy, kaikki laillinen liiketoiminta (00790).

LAATUALE
I ALE

KAIKK

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

0,5L III-OLUT 2,50€
0,5L IV-OLUT 2,90€
- Joka päivä karaoke alk. klo 19
- Biljardi
AVOINNA
SU–TO 9–02
PE–LA 9–04

Tervetuloa!

BAR & NIGHTCLUB TILLIKKA
LATOKARTANONTIE 5,
00700 HELSINKI

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

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

U!
NNETT

SILMÄN
KOSTUTUSTIPAT
2 pulloa

3 pulloa

39€

ÄN!
V
I
Ä
P
30

NNE
E
L
A
I
KK

20€

-80%

+ käyttöopastus
kaupan päälle

Bio Drop 10ml

PIILOLASINESTE

jopa

30€

EN UU
N
I
A
M
I
KOT

BioTwin 360ml

SilmälasiKEHYKSET

MonitehoPIILOLASIT

TUUS!

EN!
N
I
A
M
I
KOT

(50,70)

TTU!

KAI

LaatuAURINKOLASIT

30-

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

(25,80)
Sopii myös
herkkäsilmäisille!

amme
tarjo man!
isem
edull
Silmälasien
PUHDISTUSTARVIKKEET

80%

Osta 3

Maksa 2

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

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

Kevät tuo Pälikön
taidetta Malmitalolle
Malmitalon gallerian kevääseen mahtuu maalauksia,

JAKOMÄKI

Jakomäen kirjaston olkkari
Lehtien ääneenlukua ja keskustelua ajankohtaisista asioista
ja uutisista hyvässä seurassa!
Kahvi- ja teetarjoilu. To klo
11–12, Jakomäen kirjasto.
Vesijumppaa
Jakomäen uimahallissa
Jakomäen pyryn jäsenille su
18–18.30 ja 18.30–19, sekä
0–20.
ma 19–19.30 ja 19.20–20.
Kevätkausi 20e + jäsennmaksu. Tied. r.saalasti@
@
gmail.com.

Bubu ja Nuri Puistolan kirjastossa
Lukukoirat Bubu ja Nuri rakastavat kuunnella lasten
lukemia tarinoita ja siksi ne vierailevat lasten iloksi
vuorotellen kirjastossa joka kuun toinen tiistai kello 18–19.

Lukukoiralle ääneen lukeminen auttaa lukemisen alkeissa ja helpottaa jännitystä,
myös lukihäiriöisille lukukoirista voi olla apua.
Ajan 10.1. lukukoiravierailulle voi varata Puistolan kirjastosta tai tai
Lähimenot–
soittamalla 09 3108 5076. Yksi lukuhetki kestää 15 minuuttia.
palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
va
5932165. BailatinoFitness,
vanhustenkeskuksella,
menovinkkejä.
T
naisten tanssilliset lihasTakaniitynkuja 3.
Palsta on yhdistysten ja seurojen
kuntotunnit pe 15.1. alk.
Syystien
käyttöön. Etusijalla ovat maksuttomat
klo 18.30–19.30 Ohjaaja
palvelukeskus
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
Pihlajamäen Lähiöasema
Kirsi Mattsson. Ilm. ja lisäMa Ukkoklubi
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
viimeistään torstaina klo 15 menness
klo 10–11.
Englanninkielen
keskustied: ritva.tuomisto@outlook.
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
t
com tai p. 050 5814118 tai
Ti pingis klo
teluryhmä
ti klo 11–12.
n
lehteen.
Ruotsinkielen
keskusR
salilla. Järj. Pukinmäen Kisa ry.
14.15–15.30.
OSOITE:
tel
teluryhmä
ti klo 13–14.
Ke ompelu/vapaajanina.issakainen@
ehtoistoiminta klo
Lius
Liusketie
3. Vapaa pääsy.
lahitieto.ﬁ
n
Koill
Siltamäen Korttelitupa
9–11.30. Muistisairaan
Koillis-Helsingin
Seniorit ry.
Vuoden
Vuod 2016 ensimmäiJoulutauolla ti 15.12. alkaen.
omaisten ravitsemus3.30–
nen kk-tapaaminen ti. 5.1.
Tammikuussa avataan ti 12.1.
tietoisku ti 12.1. klo 13.30–
15. Kännykät hyötykäyttöön
klo 13 Pihlajamäen kirLuotsinuorten
ke 13.1. klo 13–15, Enter ry.
kolla, Liusketie 1. Vieraana
valokuvanäyttely
Alzheimer Yhdistyksestä Jari
Tapanilan Eläkkeensaajat
Enter ry:n tablet-opastus
Koillis- ja länsiluotsin toiminJokiluhta. Joukolla mukaan!
Syyskausi on päättynyt.
Enterin vapaaehtoiset vernassa mukana olevat nuotaisopastajat auttavat tabletVuosi 2016 kevät käynret ovat ottaneet valokuvia ja
nistyy 12.1. klo 11.30.
tietokoneiden käytössä.
valinneet niistä parhaat valoKäsityökerho
Kaisa-Leena Lintilän
Opastus on henkilökohtaista
kuvanäyttelyyn yleisön nähtäPuistolan kirjastossa ke
maalauksia -Hämärä
ja maksutonta. Oman laitväksi. Näyttely on täysin nuorteen saa ottaa mukaan. Syksyn
klo 17.30–19.30.
kutsuu valon
ten tekemä, aina kuvien ottamiEnter ry
12.–31.1. Avoinna ti–pe
opastukset to klo 10–11 ja
sesta näyttelyn pystyttämiseen
13–18, la–su 11–15. Taiteilija
11–12. Varaa aika Malmin kirasti. Avoinna ma–pe 9–20 ja la Enter ry tarjoaa senioreiden
tavattavissa galleriassa sunjastosta p. 09 31085070.
9–18, suljettu, 31.12. klo 9–16 tietotekniikkaopastusta vertaistukihenkisesti Puistolan
nuntaisin. Galleria viileä
Vuoden luontokuvat 2014
ja pyhäpäivisin suljettu. Vapaa
kirjastossa ke 10–12.
punainen, Päivöläntie 20.
Pohjoismaiden suurimpääsy. Malmitalo, 18.12.–15.1.
Oman ajan voi varata numeAvoimet ovet Helsingin
man luontokuvakilpailun
Koillis Helsingin
rosta 09 3108 5076.
medialukiossa
satoa viime vuodelta 2014.
Parkinsonkerho
Satutunnit
Tule tutustumaan Helsingin
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
kokoontuu Malminkirkon takkaPuistolan kirjastossa
medialukion toimintaan!
9–18, pyhäpäivät aiheuttahuoneessa ti 12.1. klo 17–19.
joka ma klo 10.
Infotilaisuudet klo 10, 11,
vat poikkeuksia. Vapaa pääsy.
Rintamaveteraanien turinat
Puistolan VPK:n
12 ja 13. Moisiontie 3,
Malmitalo, 9.1.2016 asti.
4.1. klo 14 Syystien
kauden avaus
la 9.1. klo 8.30–14.45.
Puistolan VPK avaa harjoitusTEIJA LOPONEN
kauden 2016! Kaikki toiminEnter ry opastaa
nasta kiinnostuneet, tarkemEnter ry opastaa senimat tiedot löytyy www.puistolanvpk.ﬁ. Puistolan Paloasema,
oreita vertaistukihenkiPuistolanraitti 5, 7.1. klo 18.30. sesti tietoteknisissä ongelmissa kerran viikossa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kirEnter ryn opastukset
jasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Opastukset aina ke klo
Digitalkkari
14–15 ja 15–16 sekä parittoman viikon keskiviikkoiTapulikaupungin kirjaston digisin lisäksi myös klo 10–11
talkkari on paikalla ma sekä to–
pe. Hänen tehtävänsä ulottuvat
ja 11–12. Halutessaan voi
tulostamisessa ja skannaukvarata kaksoistunninkin. Varaa
aika kirjastossa tai p. 09 310
sessa opastamisesta e-aineis85072. Pukinmäen kirjasto.
toihin, laiteneuvontaan ja sähköisessä asioinnissa auttamiSatutunnit
Pukinmäen kirjasseen. Voit varata myös henkilöKonsertissa esiintyvät Hanna Kamesky,
kohtaisen opastusajan tunniksi
tossa aina parillisen viipiano ja Andrey Hongell, sello.
kon ma klo 10.15–10.45.
kerrallaan p. 09 31085075.
Pukinmäen Kisa
Hanna Kamensky on toiminut pianonsoiton opettajana LuoteisBailatinoKids, lasten tanssilliset
Helsingin musiikkiopistossa vuodesta 1997 ja suorittanut
Satutuokiot
liikuntaleikit (tytöt+pojat 4–6v)
pianonsoiton diplomitutkinnon professori Erik.T.Tawaststjernan
jatkuvat Viikin kirjaspe
15.1.
alk.
klo
17.30-18.15
johdolla. Hongell toimii opettajana Kauniaisten musiikkiopistossa.
Ilm. ja lisätied. ohjaajalta: kirsi.
tossa ke klo 10.
Konsertti alkaa 6.1. kello 18. Vapaa pääsy, ohjelma 5 e.
mattsson@elisanet.ﬁ tai p. 040

veistoksia, akvarelleja ja piirustuksia.
Parhaillaan esillä on Anu Nirkon Mullan läpi –maalauksia, tuoden aistimuksia kesästä ja kasvihuoneista. Tammikuu jatkuu Tiia Matikaisen Arvottomat –veistoksilla, joka
käsittelee eriarvoisuutta, sekä ulkopuolisuuden ja toiseuden kokemusta. Matikainen pohtii myös, tuottaako armoton
aikamme liikaa raunioita.
Maaliskuussa gallerian täyttävät Pukinmäessä työhuonettaan pitäneen Kimmo Pälikön akvarellit ja kortit teemalla
Kadonnutta Helsinkiä.
Näyttely koostuu Helsinki-näkymistä yli 50 vuoden ajalta.
Pälikkö on tullut erityisen tunnetuksi nimenomaan Helsinkiaiheisista taidekirjoista, postikorteista ja taulusarjoista.
Teija Loponen

MALMI

PIHLAJAMÄKI

SILTAMÄKI

Kimmo Pälikkö tunnetaan vanhaa Helsinkiä
kuvaavista akvarelleistaan, Malmin vanha asema
on yhä olemassa.

TAPANILA

PUISTOLA

TAPULIKAUPUNKI

PUKINMÄKI

Klassisen musiikin kauneimmat
Loppiaisena kuullaan Viikin
kirkossa kauneimpia klassisen
musiikin kappaleita.

VIIKKI

Malmin lentoaseman rakennusta kuvaava teos on
sekin Kimmo Pälikön taidetta.

HYVINVOINTI

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
Tarvitsetko apua tukija liikuntaelinvaivoihin?
Tarjoamme korkeatasoista fysioterapiaa
asiakkaan tarpeiden mukaan:
• Asennon ja liikkeen häiriöiden tutkiminen ja korjaaminen
• Manuaalinen terapia (Maitland consept)
• Hieronta sekä sidekudos- ja lihaskalvokäsittelyt
(Fascial Manipulation)
• Lymfaterapia
• Akupunktio
• Voice Massage – terapia
(äänenhuolto- ja purentahoidot)
• Kinesioteippaus
• Neurologinen fysioterapia

Tervetuloa käymään!
Puistolantori 1, 00760 Helsinki
Puh. 09-389 6304
www.puistolanfysioterapia.com

Koillis-Helsingin Lähitieto

HAMMASLÄÄKÄRIT

OPTIKOT

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

Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

OGELISSA

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

puh. 3507050

NETTIAJANVARAUS

www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI
Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs

Ark. 10-18,
la 9-14

p. 09 351 5015

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Hammaslääkärit:

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 77A/74/705

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
!

PALVELUJA TARJOTAAN

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

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet
www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

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

Parturi-Kampaamo

TILITOIMISTOJA

Autojen huolto ja korjaus

Salon Perfect

Lähitieto
joka
keskiviikko

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

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!
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Kehärengas Oy

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

Tiina Kokko

AUTOPALVELUITA

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

WI31

Suuhygienisti:

Varaa aikasi www.zois.ﬁ

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2015–16

KW22

Helsinki

TAMMIKUUSSA VÄRI-ASIAKKAALLE
PIENI HIUSKIINNE KAUPANPÄÄLLE!

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

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

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

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

www.kampaamo-loser.ﬁ
mo loser ﬁ
3858 375
040-831 9626

Mosan Autohuolto Oy
Hiidenportti 10

NETTIAJANVARAUS 24h.

Puh. 09 345 3350

85€

Huollamme myös takuun alaisia autoja ja luonnollisesti
niiden takuu säilyy. Tervetuloa!
Tapanilan asema

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Parturi-Kampaamo

Permis+leikkaus
+sävy+fön

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.

Puh. (09) 875 1868

KAMPAAMOT JA PARTURIT

39€

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

Palvelemme
Ma-Pe
07.00-17.00
La
Suljettu

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

Pesu+leikkaus
+fön

Avoinna

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Koillis-Helsingin Lähitieto

Juhla-aika
lähestyy...
Kuinka
tukka voi?

P I K A H UkloO L8T-1O6

SUUHYGIENISTIT

MALMIN HAMMAS

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Mosan Autohuolto Oy

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

15

30.12.2015

Öljynvaihto aikaa varaamatta
AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

puh. 0400 600 660

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

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

Defa- ja Calix-asennukset

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

...ja paljon muuta autollesi

0400 773 733 / Markku

www.rengaskeskus.com

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.?

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

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

