
LEVIKKI 37 600  ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA, 
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Tiistai 5.1.2016 

Nro 1

Uutiset: 
Karviaistien toimintakeskus
korjataan vaikeavammaisille.
Urheilu: 
Keppanalla on kirittävää.
Kulttuuri: 
Upea blueskevät tiedossa.

Päivi 
Pirnes
Myyntineuvottelija, 
KiAT, osakas
040 938 8999

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

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

markku.viljander@kodista.fi

Annis 
Viljander
Myyntineuvottelija, 
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja 
Haaranen
Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi

s10-11
Jumppakärpänen 

puraisi

SI
VU

 1
2

LA
U

RI
LO

RU
IL

I L
AP

SI
LL

E.

Se maukkaampi 
lounaspaikka!

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

Keittolounas

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

8,90

7,90

Lounas-
Ravintola

breikki

Pinneile kanssamme:
facebook.com/parturikampaamopinnitar | www.pinnitar.fi 
Instagram: parturikampaamo_pinnitar

Eskolantie 5 E (Pukinmäki) Puh. 09-55 40 55

t. Marika ja Heidi 

Aloita vuosi uusin hiuksin ja käännä katse kohti 
kevättä. Jotakin uutta, trendikästä vai klassista?

VÄRI+LEIKKAUS 75€
Pitkien hiusten värjäyslisä 20 €.
Tarjous voimassa 28.2. saakka.

UUSI VUOSI, UUDET HIUKSET!

[A]

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

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin. 
Pyydä meidät arviokäynnille!

ERILLISTALO RUSKEASANTA
Suositulla alueella tyylikäs lohko-
tiilitalo. 5h, k, saunaos. n.150 m². 
Autokatos 2 autolle + varasto 
n. 27 m². Tonttiosuus 419 m². 
Rajoittuu Tulppaanipuistoon. Rv 
1998. Hp. 360.000 €. Malvatie 40

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

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

TONTTI HEIKINLAAKSO

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

TONTTI TAPANILAVUOSAARI OKT

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

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

Tasainen tontti Malmin keskustan 
tuntumassa. Pinta-ala 450 m² 
ja rak.oikeus 113 m² + 20 m². 
Enintään 2 asuntoa. Kunnallistek-
niikka tontin rajalla. Hp.125.000 €. 
Kylänraitti 3

TONTTI MALMI

TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti aseman tuntu-
massa, asuntojen lukumäärä ei 
rajattu. Tontin koko 610 m². Rak.
oikeus 152 m² + 20 m² / as. 
Hp. 160.000 €. Puistolantanhua 6

TONTTI MELLUNKYLÄ
Kovapohjainen tontti 579 m². 
Rak.oikeus 145 m² + 20 m².
Hp. 110.000 €. Koskenhaantie 47 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

UUSI VUOSI,
UUDET TUULET

Roni Saarsola
040 8308755

KUTSU MEIDÄT ILMAISELLE KOTIKÄYNNILLE! 

(ei sis. päästömi� auksia.)
29€
Heikinlaakso, 
Ta� ariharju, 
Her� oniemi ja Konala
02 919 2020

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Parturi-
Kampaamo
VOLYMEX

Permis
+leikkaus
+föönaus

95
pitkät hiukset 121€

09-22 45 202

Torikatu 3
Malmintori

Maarit ja Milla

www.volymex.com

Voimassa 6.2.16 asti

puolipitkät hiukset 106€

Erikoispermis lisä +33€

Kultamalmi

KULTAMALMI Kauppakeskus Malmintori, Helsinki, p. 09-385 2501
Avoinna ma, ke, pe 10-18, ti ja to 10-19, la 10-15 • www.kultamalmi.fi 

KELLO- JA KULTASEPÄNALAN KAUPPAA JO VUODESTA 1926

  LOPPUUN-
MYYNTI

Kaikki alennettu!

Liike lopetetaan

-30%-20%
-10%

-40% -50%
-60%
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  Pääkirjoitus

TEIJA 
LOPONEN

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 1/2016. • Tiistai 5.1.2016. • 3. vuosikerta.
JAKELUALUE: postinumerot Helsinki 70–79: Alppikylä, Ala-Tikkurila, Jakomäki, Malmi, Pihlajamäki, Pihlajisto, Puistola, Pukinmäki, Siltamäki,  
Suutarila, Tapanila, Tapaninvainio, Tapulikaupunki, Viikki. TOIMITUS: Postiosoite Askartie 3–5, 00700 Helsinki, sisäänkäynti Malmin raitti 4.  

PÄÄTOIMITTAJA: Teija Loponen, puh. 050 590 6675, teija.loponen@lahitieto.fi. TOIMITTAJA: Pirjo Pihlajamaa, puh. 045 348 9373, pirjo.pihlajamaa@lahitieto.fi. ILMOITUSMYYNTI: Jussi Haapasaari,  
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi. ULKOASUVASTAAVA: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin, TAITTO JA ILMOITUSVALMISTUS: Janina Issakainen, janina.issakainen@lahitieto.fi, puh. 044 
9738 529 KUSTANTAJA: Koillis-Helsingin Lähitieto Oy. PAINO: Sanomapaino, Vantaa 2016. PAINOS: 37 600 kpl. JAKELU: Helsingin Jakelu-Expert Oy. Jakeluhäiriöt www.jakelupalaute.fi tai ma–pe klo 
9–16 puh. 02900 10040. Ilmoitus keskiviikon jakamattomasta Lähitiedosta mieluiten heti torstaina.

Turhia tapoja

V
uosi vaihtui viime viikolla monien 
kohdalla varsin perinteisissä mer-
keissä. Juhlittiin kuten aina ennen-
kin, ehkäpä ihan samassa seurassa-

kin ja samoita herkkuja nauttien. Moni kipaisi 
ulos puolen yön lähestyessä ampumaan tai kat-
somaan ilotulitteiden ampumista. Se on yksi 
niistä perinteistä, joiden lopettamista voisi har-
kita. Ilotulitteet kun sisältävät useita kemikaale-
ja, jotka huonontavat etenkin tyynellä säällä 
melkoisesti ilmanlaatua. Ruuti, joka sisältää rik-
kiä, hiiltä ja kaliumnitraattia ja mahdollisesti 
myös kuparia ja strontiumia, saa aikaan savua, 
joka on epäterveellistä hengittää. Pienhiukkaset 
kulkeutuvat syvälle keuhkoihin ja aiheuttavat 
etenkin astmaatikoille oireita. Täysin terveetkin 
voivat kärsiä esimerkiksi silmien kirvelystä.

Kun vielä otetaan huomioon, että ilotulitteita 
ammuttiin viime torstainakin noin 30 000 kiloa 
ilmaan, on se myös melkoinen rahamäärä, joka 
haihtuu todella taivaan tuuliin. Tuolla rahalla 
saisi paljon järkevämpääkin aikaan. Ilotulitus-
rakettien ampumista ei vielä ole lähdetty kieltä-
mään, vaikka ampumispaikkoja on jonkin ver-
ran rajoitettu turvallisuussyistä. Silmälääkärit 
eivät taitaisi olla pahoillaan täyskiellostakaan, 
sillä joka vuosi useampi ihminen loukkaantuu 
tulitteista ja usein vaarassa on juuri näköaisti. 

Toki turhia perinteitä on muitakin. Vuoden 
vaihtuessa valetaan tinaa, josta jopa 90 prosent-
tia on lyijyä. Se on vaarallista niin ihmiselle kuin 
ympäristöllekin. Uudenvuodenlupauksia moni 
pitää turhina, koska harva pitää lupauksiaan tai 
noudattaa niitä muutamaa kuukautta pidem-
pään. Monissa asioissa ollaan tapojen orjia ajat-
telematta sitä, onko joku asian tekeminen aina 
samalla tavalla viisasta. Muutos on toisinaan 
enemmän kuin tarpeen ja järkevää. Ehkä näin 
alkuvuodesta jokainen voisi pohtia, mitä turhia 
tapojaan voisi karsia tai muuttaa hyödyllisem-
miksi itseään tai muita ihmisiä ajatellen. Harras-
tusten harkitseminen on aina hyvä vaihtoehto. 
Liikunta tai muu ryhmätoiminta lisää sosiaalista 
kanssakäyntiä ja se taas kohottaa mieltä ja sen 
myötä onnellisuutta. Valinnanvaraa löytyy!
Oikein menestyksellistä ja onnellista alkanutta 
vuotta 2016!

Oikein menestyksellistä 
ja onnellista 
alkanutta vuotta 2016!

Lähiristikko nro 1/2016
Ristikon oikea 

ratkaisu sivulla 9.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?

HYVIEN 
PÄÄTÖSTEN AIKA 

ON NYT!

Avoinna ark. 8.30–20, la 9–17. 

Tervetuloa Malmin omaan apteekkiin! 

Ylä-Malmin tori 3           Puh. 09 565 6080

www.malminapteekki.fi 

Nicorette suusuihke 
2x150 annosta

34 € 
(norm. 38,15 e)
Vain apteekista!

Meiltä myös muut nikotiinilääkkeet
edullisesti uuden vuoden hinnoilla ja käytön 

opastus maksutta.

SAVUTONTA UUTTA VUOTTA 2016!
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Tiesitkö?

Eniten lukijoita nettisivuil-
lamme keräsi viime vuonna 
artikkeli Finavian johdosta 
tehdystä tutkintapyynnöstä. 
Klikkauksia oli peräti pari tu-
hatta enemmän kuin seuraa-
vaksi luetuimmalla aprillipäi-
vän jutulla, jossa kerrottiin len-
toasemalle löytyneen uuden 
paikan. 

Kolmossijalle nousi elo-
kuinen juttu Fallkullan vajo-
amisen vahinkojen korjaa-
misesta, neljänneksi kohosi 
Malmin apteekin sisäkaton 
murtuminen avajaisissa.

Yli kaksi tuhatta katsojaa 

keräsivät myös juttu Siltamä-
keen suunnitellusta pako-
laiskeskuksesta ja Esa Heis-
kasen jäätävä idea. Reilusti 
klikkauksia keräsivät kaikki 
Malmin lentokenttään, kaa-
voitukseen ja rakentamiseen 
liittyvät tekstit. Myös monet 
paikallispoliitikkojen esitte-
lyt koettiin mielenkiintoisiksi, 
samoin Voice of Finlandiin 
osallistuneen Sini Järvisen 
tarina ja Lolita-harrastajista 
kertova teksti.

Aika näyttää mistä tulee 
tämän vuoden klikatuin juttu.

Teija Loponen

Näitä luettiin netissä

ammikuussa 
järjestettiin joukko-
liikenneilta, joka oli 
osallistuneiden mie-

lestä täydellinen fiasko. Vii-
kinmäki-Pihlajisto sai koti-
kaupunkipolun ja Alppikylä 
rakentamisen kunniamai-
ninnan. Viikin nuorisotalon 
rakentamisen luvattiin 
käynnistyvän keväällä ja 
Hietakummun ala-asteen 
oppilaille rakennettiin 
parakkeja kouluremontin 
ajaksi.

Helmikuussa tehtiin bus-
sisuunnitelmiin muutoksia 
asukkaiden palautteen poh-
jalta. Koillis-Helsingin yrit-
täjien tilaisuudessa yleiskaa-
vasuunnittelija Elina Luuk-
konen lupasi Tattarisuon 
teollisuusalueen säilyvän 
ennallaan. 

Maaliskuussa koettiin 
Suutarilassa 12 kotia tuhon-
nut tulipalo, raiskattiin nuo-
ri nainen Tapanilassa, ihme-
teltiin koulujenyhdistämi-
sintoa ja bussilinjojen 
lopettamista.

Huhtikuussa selvisi, että 
Koillis-Helsinki jäi jälleen 
ilman kansanedustajia. Vii-
kin Gardenian toiminnan 
lopettamisesta puhuttiin ja 
entinen ammattilentäjä 
Horst Weckström teki tut-
kintapyynnön Finavian joh-
dosta. Malmin apteekin 
sisäkatto murtui avajaisten 
aikaan ja Mosa heräsi poik-
keuksellisesti sateessa.

Toukokuussa tyhjennet-
tiin Pihlajamäen ala-asteen 

koulua remonttia varten, 
suljettiin Malmin bussiter-
minaali kunnostuksen 
vuoksi ja iloittiin Suutarilan 
palvelukeskuksen puuvers-
taan valmistumista. Pukin-
mäki-päivillä juhlistettiin 
kotikaupunkipolun kirjasen 
valmistumista. Tapanilassa 
juhlittiin koulujen yhdistä-
misasian kumoutumista.

Kesäkuussa Töyrynum-
messa asuva Riku Holopai-
nen valittiin vuoden nuorek-
si helsinkiläisurheilijaksi, 
Helsinki-päivänä palkittiin 
myös MLL:n kylävaarit 
Heikki Vahantaniemi ja 
Esko Vepsä vapaaehtois-
työn kannustepalkinnoilla. 
Pihlajiston Mesta lopetet-
tiin.

Heinäkuussa Stanley 
Cup –voittaja Teuvo Terä-
väinen vieraili Tapanilan 
Urheilukeskuksessa keräten 
paikalle melkoisen fanilau-
man ja Kehäradan liikenne 
käynnistyi lisäten junavuo-
roja Koilliseenkin. Viikkiläi-
nen taloyhtiö tilasi rappu-
maalauksen.

Elokuussa vietettiin Tai-

teiden yötä lämpimässä 
säässä ja Malmin lentoken-
tällä järjestettiin mahtava 
Airshow. Espanjansirueta-
nahavainnot täyttivät lehteä 
ja Malmin bussiterminaalin 
remontti valmistui. Malmin 
alikulku sai yhteisötaidete-
oksen.

Syyskuussa Malmin 
posti sulki ovensa ja palve-

lut siirtyivät Citymarkettiin, 
kansanedustaja Jani Toivola 
vieraili Malmin peruskou-
lun vanhempainillassa, 
Tapulikaupunki juhli 
40-vuotissynttäreitään, 
PK-35 vietti 80-vuotisjuhli-
aan ja Puistolassa kerättiin 
ämpäritolkulla espanjansi-
ruetanoita Korkeasaareen. 
Malmin nuorisotalo sai 
uudet tilat Kunnantieltä 
vanhasta neuvolasta ja Suu-
tarilassa pohdittiin koulujen 
muuttamista päiväkodeiksi.

Lokakuussa valittiin 
Markku Pyttynen vuoden 
SiSukkaaksi, Pukinmäen 
peruskoulu täytti 50 vuotta, 
Hornet-lentäjä Ville Uggel-
dahl vieraili Malmin kentäl-
lä ja Malmin lentoaseman 
säilyttämisen puolesta tehty 
kuntalaisaloite jätettiin kau-
pungille. Viikin kerrottiin 
saavan kaksi uutta luon-
nonsuojelualuetta.

Marraskuussa ihmetel-
tiin Uimarannantien raken-
tamissuunnitelmia, tehtiin 
aloite Puistolan vanhan 
koulun suojelemiseksi ja 
uusi lentoyhtiö kertoi aloit-
tavansa lennot Malmin ken-
tältä.

Joulukuussa ilmoittautui 
yksityinen yrittäjätaho vetä-
mään ja kehittämään Mal-
min lentoasematoimintaa, 
Tapanilan Kyläyhdistys jätti 
ostotarjouksen vanhasta 
koulusta, Malmi sai laula-
van joulukalenterin ja Mal-
min kirkkoherra ilmoitti 
aikeistaan jäädä eläkkeelle.

Teija Loponen

 Viime vuoden uutisantia

Nämä asiat muistetaan 
viime vuodesta
Vuonna 2015 tapahtui paljon. Kehitettiin asioita, rakennettiin uutta ja lopetettiin olemassa olevia toimintoja. 
Pieni kooste joka kuukauden uutisaiheista kertoo vain murto-osan vuoden tapahtumista.

Teuvo Teräväisen vierailu Tapanilan Urheilukeskuksessa keräsi hiljaisena heinäkuun päivänä yli 500 fania paikalle.

T

Malmin aluekeskuksen 
pankkipalvelut supistu-
vat edelleen. Joulukuussa 
Nordea lopetti yrityskont-
torinsa toiminnan Malmilla 
ja nyt loppiaisen jälkeen 
Malmilta lähtevät myös 
Nordean käteispalvelut eli 
rahan nostaminen, talletta-
minen ja laskunmaksu tis-
killä loppuvat.

Nordean konttoreista Tori-
katu 4:n toimipaikka oli täy-
den palvelun konttori, jossa 
palveluvalikoima kattoi kas-

sapalvelut ja valuutanvaih-
dot, käytössä oli myös ko-
likkopiste.

– Malmille jää kyllä 
Nordean henkilöasiakkai-
den neuvonta- ja palvelu-
konttori osoitteeseen Mal-
min Kauppatie 18, huo-
mauttaa Marko Metten-
ranta Nordealta.

Moni lukija on jo pohtinut, 
seuraavatko muut Malmin 
pankit Nordean jälkiä.

– Malmi on paikka, jossa 

Osuuspankin toiminta kyllä 
säilyy, meillä ei ole min-
käänlaista aietta lopettaa 
konttoria siellä. Me myös 
omistamme tuon toimitila-
mme, kertoo liiketoiminta-
alueen johtaja Jussi Hut-
tunen.

Huttunen ei osaa ottaa 
kantaa siihen, siirtyykö osa 
Nordean henkilöasiak-
kaista konttorin lopettaessa 
Osuuspankkiin, mutta to-
teaa tyytyväisenä, että muu-
taman viimeisen vuoden ai-

kana Osuuspankin asiakas-
määrät ovat selvästi nous-
seet.

– Nyt jo joka kolmas pää-
kaupunkiseudulla ilmoittaa 
Osuuspankin pääpankik-
seen, samoin on vakuutus-
puolella, Huttunen iloitsee.

– Itse näen, että vaikka 
mobiiliasiointi on todella ko-
vassa kasvussa, niin perin-
teisiä pankkikonttoreita ja 
palvelua tarvitaan yhä. 

Teija Loponen

Nordea lopettaa, OP jatkaa
  Malmi
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Kohy ehdolla

  Tapanila

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hy-
väksynyt Helsingin Medialukion yleislinjalle ensi vuo-
delle 10 aloituspaikkaa viime vuotista enemmän. Vuonna 
2016 Medialukion yleislinjalle otetaan 210 oppilasta. Me-
dialinjan aloituspaikkamäärä säilyy entisellään, sinne 
otetaan 60 oppilasta.

TL

  Tapulikaupunki, Tapanila

Palveluosaston alueidenkäytön toimistopäällikkö on 
antanut DNA Welho Oy:lle suostumuksen sijoittaa putki-
tuksia Tapulikaupungissa Kämnerinpolun, Kimnaasipo-
lun, Palovartijantien ja Palonvartijanpolun katualueelle.

Suunnitelma sovitettava yhteen kadun rakennussuun-
nitelmien kanssa ja rakentaminen toteutettava mahdol-
lisuuksien mukaan katujen rakentamisen yhteydessä.

Samaten Palveluosaston alueidenkäytön toimistopääl-
likkö päätti antaa Elisa Oyj:lle suostumuksen sijoittaa 
putkituksia Tapanilaan Saniaistien katualueelle. Kohde 
sijaitsee osoitteessa Saniaistie 4.

TL

Putkituksille lupia

Medialukioon lisää 
aloituspaikkoja

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on yhdistämässä 
Herttoniemen ja Malmin apuvälinepalvelut. Yhdistetty 
palvelupiste siirtyy Kontulaan.

Tammikuun 12. päivästä alkaen apuvälinepalveluja 
tarjotaan helsinkiläisille kahdessa pisteessä, Laakson 
apuvälinepalvelussa Lääkärinkatu 8 V:ssä, puh. 09 310 
47589, puhelinaika ma–pe klo 9–15 sekä Kontulan apu-
välinepalvelussa, Ostoskuja 3, puh. 09 310 47589, puhe-
linaika ma–pe klo 9–15.

Herttoniemessä ja Malmilla asiakaspalvelu päättyy 8.1. 
Muuttopäivänä 11.1. apuvälinepalvelu toimii Laakson pal-
velupisteessä.

TL

Malmin apuvälinepalvelu 
Kontulaan

Koillis-Helsingin Yrittäjät on valittu Helsingin Yrit-
täjien hallituksen kokouksessa Helsingin ehdokkaaksi 
vuoden paikallisyhdistys-kilpailuun yli 500 jäsenen sar-
jassa. 

Valintaa edelsi kova kilpailu Vanhankaupungin ja 
Kanta-Helsingin yritysyhdistyksen kanssa.

Perusteluissa nostettiin esiin hyvän viestinnän ja on-
nistuneiden tapahtumien lisäksi muun muassa aktiivi-
suus eduskuntavaalien alla, kansanedustajayhteistyö, 
säännölliset tapaamiset alueet kaupunginvaltuutettujen 
kanssa, entisestäänkin monipuolistuva yhteistyö oppi-
laitosten kanssa, nuorten yrittäjien roolin korostaminen 
sekä hallituksen jäsenten aktiivinen toiminta.

TL

Karviaismäen toimin-
takeskus toimii sosiaa-
li- ja terveysviraston per-
he- ja sosiaalipalvelut osas-
ton vammaistyön alaisena 
yksikkönä. Siellä tarjotaan 
päivätoimintaa aikuisille 
kehitysvammaisille henki-
löille.

He ovat toimintakyvyl-
tään hyvin erilaisia. Osaa 
harjaannutetaan työelä-
mään ja osaa toimimaan ar-
jen eri asioissa.

Valtaosa asiakkaista käyt-
tää toimintakeskusta viite-
nä päivänä viikossa osallis-
tumalla kokopäivätoimin-
taan. Talo on auki maa-
nantaista perjantaihin kello 
7.30–16.

Helsingin kaupungin sosi-
aali- ja terveysviraston mu-
kaan toimintakeskuksen ti-
lat eivät tällä hetkellä vastaa 

asiakkaiden tarpeita, joten 
peruskorjauksen kerrotaan 
olevan välttämätöntä käyt-
tömahdollisuuksien laajen-
tamiseksi, monikäyttöisyy-
den ja esteettömyyden lisää-
miseksi ja ajanmukaistami-
seksi.

Puu- ja betonirakenteinen 
rakennus on valmistunut 
vuonna 1990. Pääosin yk-
sikerroksisen talon on suun-
nitellut arkkitehti Risto Ii-
vonen. Rakennus ei ole suo-
jeltu eikä rakennushistorial-
lisesti arvokas.

Toimintakeskuksen 
perusparannushanke on 
hyväksytty sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan kokouk-
sessa 15. joulukuuta. Kiin-
teistölautakunta hyväksyi 
samaisen hankesuunnitel-
man 10. joulukuuta sillä 

varauksella, että myös sosi-
aali- ja terveyslautakunta on 
hankkeen kannalla.

Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta antoi kiinteistöviras-
ton tilakeskukselle lausun-
non, jossa kerrottiin, et-
tä hankkeelle on osoitettu 
rahoitusta talonrakennus-
hankkeiden rakentamis-
ohjelmassa vuosille 2015-
2018 yhteensä 3,6 miljoo-
naa euroa.

Kooltaan 1 420 bruttone-
liömetrin kiinteistön kun-
nostus on tarkoitus toteut-
taa vuosina 2017 ja 2018 
siten, että rakennus voi-
daan ottaa käyttöön kesällä 
2018. Toteutussuunnittelu 
tehdään vielä tänä vuonna.

Tilamitoituksen pohjana 
on käytetty noin 47 asia-
kaspaikkaa, joiden parissa 
työskentelee 11 työntekijää.

Kiinteistöviraston tila-
keskus vastaa hankkeen 
toteuttamisesta ja raken-
nuksen ylläpidosta. 

Tilakeskuksen mukaan 
Karviaistie 13:ssa sijaitse-
van kiinteistön vuosivuok-
ra on yhteensä 271 920 eu-
roa elokuussa 2015 laske-
tun hintatason mukaan.

Peruskorjauksen ajak-
si tarvitaan korvaavat ti-
lat, joista aiheutuu tilakes-
kuksen mukaan yhteensä 
210 600 euron verottomat 
vuosikustannukset.

Lisäksi toiminnan käyn-
nistäminen aiheuttaa so-
siaali- ja terveysvirastolle 
50 000 euron irtaimistokus-
tannukset.

Pirjo Pihlajamaa

Kehitysvammaisille 
korjataan ehompi keskus 
vuosina 2017–18
Karviaismäen toimintakeskus aiotaan varustaa vaikeasti vammaisille. 
Kiinteistö on tarkoitus kunnostaa yltä, päältä, sisältä ja pihalta.

Korjausurakan aikana tilat eivät ole käytössä, vaan asiakkaille etsitään korvaavat tilat. Katseet on käännetty 
lähikaupunginosiin, joista haetaan esteetöntä katutason tilaa.

KARVIAISMÄEN TOIMINTAKESKUKSEN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITELMA

  Malmi

Jos posti tuo yhtä ja samaa 
ylinopeussakkoa moneen 
kertaan, johtuu se poliisin lii-
kennevalvontasovellutuksen 
tietojärjestelmään tulleesta 
virheestä. Peltipoliisien eli 
automaattivalvontakameroi-
den räpsäisemät kuvat liikaa 
kaasuttelevista kuskeista eh-
tivät villitä Malmin Viljatiellä 
olevan tietojärjestelmän syy-
tämään huomautuksia, ylino-
peussakkoja ja muuta polii-

sipostia joulun aikana osalle 
asiakkaista useaan ottee-
seen useana päivänä peräk-
käin ennen kuin virhe havait-
tiin.

Helsingin poliisi pahoitte-
lee asiasta mahdollisesti koi-
tuvaa turhaa vaivaa. Vain yh-
teen vastaanotetuista kir-
jeistä tulee reagoida ja turhat 
kopiot voi hävittää.

PP

Peltipoliisin järjestelmä petti

Koko valtakuntaa palveleva tietokonejärjestelmä 
sijaitsee Liikenneturvallisuuskeskuksessa Malmin 
poliisitalossa.

PIRJO PIHLAJAMAA

Uusia verokortteja postitetaan parhaillaan kaikille yli 
15-vuotiaille ja viimeisetkin saavat sen 14. tammikuuta 
mennessä. Vuoden 2016 verokortti tulee voimaan hel-
mikuun alusta.

Vuoden 2015 verokortti on voimassa vielä tammi-
kuussa 2016, mutta tulojen laskenta alkaa alusta.

Automaattisesti 4,6 miljoonalle asiakkaalle kotiin tu-
leva verokortti käy usein sellaisenaan, eikä siihen tarvitse 
tehdä muutoksia, ellei tuloihin ja menoihin ole tiedossa 
merkittäviä muutoksia.

Verohallinto kannustaa tekemään kiireettömät muu-
tokset helmikuun jälkeen, jolloin asiakas välttyy ruuh-
kalta. Muutokset voi tehdä myös verkkosivuilla www.
vero.fi.

PP

Verokorttien postitus on 
alkanut
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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.

Helsingin kaupunki jär-
jestää uudiskohteista niitä 
hakeville vuokralaisille eril-
lisen haun. Tällä hetkellä 
haettavaa ei ole.

Kaupungin vuokra-asun-
toja on kuitenkin rakenteilla 
eri puolille Helsinkiä. Tänä 
vuonna yksittäisiä asuntoja 
valmistuu noin 180. Tapa-
ninvainion lisäksi niitä löy-
tyy Laajasalosta, Lassilasta, 
Konalasta ja Myllypurosta.

Hausta ilmoitetaan sta-
dinasunnot.fi –nettisivuilla 
noin kolme kuukautta en-
nen kohteen valmistumis-
ta. Jos Vihervarpusentien 
rakentaminen pysyy aika-
taulussaan, voi asuntokoh-
de tulla hakuun kesän kor-
valla.

Kaupungin omistamien 
vuokrauudiskohteiden mää-
rä vaihtelee vuosittain. Vii-
me vuonna Koillis-Helsin-
gissä oli tarjolla kaksi koh-

detta. Toinen oli Pukinmäen 
Eskolantie 4:ään rakennettu 
musta puukerrostalo ja toi-
nen Viikinmäen Harjannetie 
13:ssa sijaitseva valkoinen 
kerrostalo.

Eskolantielle valmistui ke-
säkuuksi 51 vuokra-asun-
toa, joista jätettiin 1 838 
hakemusta. Harjannetiel-
tä tuli vuokralle 39 asuntoa 
kuukautta myöhemmin. Tu-
literät asunnot kiinnostivat 
1 161 hakijaa.

Kaupungin asuntojonoon 
voi jättää hakemuksia koko 
ajan. Hakemuksessa voi 
kertoa, että mistä kaupun-
ginosasta asunnon ensisijai-
sesti haluaa. Mitä useampia 
vaihtoehtoja hakija listaa, 
sen paremmat mahdollisuu-
det asunnon saantiin avau-
tuvat.

Hakijoita on kuitenkin 
valtavasti. Joulukuun alussa 
Helsingin kaupungin vuok-

ra-asuntojonossa oli noin 
15 000 kotitaloutta. Kau-
pungin vuokra-asuntojo-
nosta katosi reilussa puoles-
sa vuodessa noin 10 000 ha-
kijaa, sillä ennen kesäkuuta 
jonossa oli noin 25 000 ha-
kijaa.

Rajun pudotuksen syynä 
on se, että viime kesäkuus-
sa kaupunki lyhensi vuok-
ra-asuntohakemusten voi-
massaoloaikaa. Aika lyheni 
kuudesta kuukaudesta kol-
meen kuukauteen. Viimei-
set kuusi kuukautta voimas-
sa olleet hakemukset vanhe-
nivat marraskuun lopussa.

Kaupunki kehottaakin 
asuntojonosta pudonnei-
ta uusimaan hakemuksen-
sa. Hakuajan lyhenemisen 
lisäksi hakijamäärään pie-
nenemiseen on voinut vai-
kuttaa se, ettei syksyllä 
2015 ole ollut lainkaan uu-
diskohteita haettavana.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupunki tarjoaa upouuden
vuokra-asunnon hakijalle ei oota
Näillä näkymin Koillis-Helsinkiin tulee tänä vuonna vain yksi uusi kaupungin 
vuokratalo. Kyseessä on elo-syyskuussa valmistuva rivi- ja kerrostalokohde 
Tapaninvainiossa aivan Tapanilan rajalla. Vihervarpusentie 3:ssa olevalle tontille 
nousee 34 asuntoa.

Tapaninkyläntien varrelle näkyvät Vihervarpusentien vuokra-asunnot tulevat hakuun 
mahdollisesti ennen kesää.

PIRJO PIHLAJAMAA

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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Helsingin suurimmat vie-
raskielisten ryhmät puhui-
vat äidinkielenään venäjää, 
viroa, somalia tai englantia. 
He olivat vuoden 2015 alus-
sa keskittyneet Itäiseen, 
Koilliseen ja Läntiseen suur-
piiriin. Venäjän-, viron- ja 
somalinkielisistä kaksi kol-
mesta asui näissä suurpii-
reissä.

Helsingin neljänneksi 
suurimmasta kieliryhmäs-
tä, englanninkielisistä, asui 
näillä alueilla 
alle 40 

pro-
senttia. Lä-
hes joka neljäs englannin-
kielinen asui Eteläisessä 
suurpiirissä.

Koko Helsingin väestös-
tä vieraskielisiä oli 83 549. 
Vieraskielisten osuus Hel-
singin 620 715 asukkaan 
väestömäärästä oli 13,5 
prosenttia.

Vieraskie-
listen osuus 
väestös-
t ä  o n 
Itäisessä 
suurpii-
rissä sel-
västi mui-
ta suurpiire-
jä korkeampi, 
21,3 prosent-
tia. Koilli-
sen suurpiirin 
prosentuaa-
linen osuus oli 
14,2 prosenttia vä-
estöstä. Läntisessä suurpii-
rissä 13 179 ihmistä eli 12,4 
prosenttia oli vieraskielisiä.

Pienin vieraskielisten 

osuus oli Östersundo-
missa (3,2 %) ja Poh-
jois-Helsingin pien-
taloalueilla.

Myös osa-
alueittain vie-
raskielisten 
osuus on kasva-
nut eniten alu-
eilla, joilla hei-
dän osuutensa 
on korkea. Tosin 
Viikin tiedepuis-
tossa vieraskielis-
ten osuus on jopa 
laskenut 2000-lu-

vun alun noin kolmas-
osasta reiluun 20 

prosenttiin vuoden 
2015 alussa.

Jakomäen pe-
ruspiirissä vieras-
kielisten osuus on 
kaupungin kor-
kein, 28 prosent-

tia. 

Ulkomaan kansa-
laisia asui Helsingissä 
55 455, ja suurimmat 

kansalaisuusryhmät oli-
vat virolaiset, venäläiset ja 
somalialaiset.

Ulkomaan kansalaisten 
osuus alueen väestöstä oli 
toiseksi suurin Koillisessa 
suurpiirissä.

Syntyperältään ulkomaa-
laisia asui Helsingissä vuo-
den 2015 alussa 85 592 eli 
13,8 prosenttia koko väes-

töstä.
Syntyperältään ulko-

maalaisella tarkoite-
taan henkilöä, jonka 
molemmat vanhemmat 

ovat syntyneet ulkomail-
la. Heistä noin puolet oli 

eurooppalaistaustai-
sia, vajaa neljäsosa 
aasialaistaustaisia 

ja vajaa viides-
osa afrik-

kalais-
taus-
tai-
sia.

Hel-
sinkiläi-

sillä 
oli vuo-

den 2015 alussa rekiste-
röitynä 132 eri äidinkiel-
tä. Neljää yleisintä kieltä 
seuraavat arabia, kii-
na, kurdi, espanja, per-
sia, saksa, vietnam ja 
ranska.

Helsingin väestö 
kasvoi 8 286 hengellä 
vuonna 2014. Edellise-
nä vuonna 2013 
kaupungin 
asukasmää-
rä lisääntyi 
jonkin ver-
ran enem-
män, 8 686 
hengellä. 
Vuonna 2015 
on ennustettavissa hie-
man laskua.

Vuodesta 2008 lähtien 
Helsingin väestö on kas-
vanut joka vuosi yli 5 000 
asukkaalla, selvästi enem-
män kuin viimeisen 40 vuo-
den aikana keskimäärin. 
Viime vuosikymmenellä al-
kanut kasvu katkesi hetkel-
lisesti 2002–2004.

Suurin osa Helsingin vä-
estönkasvusta tulee vie-
raskielisistä. 2000-lu-
vun aikana vieras-
kielisten määrä on 
kasvanut lähes 
54 000 hengellä 
eli liki kolminker-
taistunut. Vuonna 
2014 määrä kasvoi 
5 080 hengellä, mi-
kä oli hieman edel-

lisvuotta vä-
hemmän. 
Tuolloin-
kin vieras-
kielisten 
osuus kas-
vusta oli yli 
60 prosenttia.

Oleskelulupapäätöstä 
odottavat turvapaikan-
hakijat eivät ole muka-
na tässä kaupungin juuri 
julkistamassa tilastossa. 
Vuoteen 2030 mennes-

sä vieraskielisen väestön en-
nustetaan kasvavan turva-
paikanhakijamäärän kehi-

tyksestä 
riip-

puen 
164 000–

170 000 henkeen, mi-
kä olisi noin 23 pro-
senttia koko väes-

töstä. Lähi-Idän ja 
Pohjois-Afrikan kieliä 

puhuvien ennustetaan nou-
sevan suurimmaksi kieliryh-
mäksi.

Pirjo Pihlajamaa

Helsingin kaupungin tietokeskuksen jou-
lukuussa antaman arvion mukaan vuodenvaih-
teessa 2015/2016 Helsingissä asui vakituisesti 
noin 628 200 asukasta.

Asukasluvun kasvun ennakoidaan olevan 
7 500 henkeä, mikä on noin 600 henkeä vä-
hemmän kuin viime vuonna.

Syntyneiden määrän (6 950) ennakoidaan 
kasvaneen edelleen enemmän kuin kuolleiden 
määrän (5 050). Muuttoliike kasvatti Helsingin 
väkilukua arviolta reilulla 5 600 hengellä. Se on 
liki 1 000 henkeä vähemmän kuin vuonna 2014.

Kotimaan muuttovoiton arvioidaan olevan 
3 300 henkeä, mikä on 350 henkeä vähemmän 
kuin edellisvuonna. Muualta Suomesta Helsin-
kiin muutti 34 000 henkeä ja muualle Suomeen 
muutti noin 30 700. Molemmat luvut kasvoivat 
edellisvuodesta.

Ulkomailta saatu muuttovoitto oli noin 2 300 
henkeä, 500 henkeä vähemmän kuin viime 
vuonna. Vaikka maastamuuttokin (4 000) vä-
heni, maahanmuuttojen (6 300) määrä väheni 
selvästi enemmän.

Viralliset väkilukutilastot julkaistaan maalis-
kuussa.

PP

lähde: Helsingin kaupungin 
tietokeskus: Helsingin ul-
komaalaistaustainen väestö 
vuonna 2015

Kielten porina lisääntyy
myös Koillis-Helsingissä
Koillisessa suurpiirissä asui vuoden 2015 alussa 13 891 vieraskielistä eli 
muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvaa henkilöä.

Vieraskielisten määrä ja osuus koko väestöstä peruspiireittäin v. 2005 ja 2015
2005
Henkilöä

2015
Henkilöä

Osuus 
väestöstä %

Muutos 2005−2015
Henkilöä

Koillinen suurpiiri
Latokartanon peruspiiri

Osuus 
väestöstä %

Koko Helsinki 39 404 7,0 83 549 13,5 44 145

6 671 7,6 13 891 7 22014,2
2 5401 661 10,2 4 201 17,2

646Pukinmäen peruspiiri 7,6 1 438 17,4 792
Malmin peruspiiri 1 934 6,9 3 556 12,3 1 622
Suutarilan peruspiiri 571 5,0 1 062 9,4 491
Puistolan peruspiiri 957
Jakomäen peruspiiri 902

5,2 2 154 11,2 1 197
16,5 1 480 28,0 578

Lähde: Tilastokeskus

Eniten vieraskielisiä asuntokuntia oli Jako-
mäen peruspiirissä, jossa niiden osuus kaikista 
asuntokunnista oli 26 prosenttia. Mellunkylän 
peruspiirissä määrä oli 23 prosenttia ja Mylly-
puron 20 prosenttia.

Myös Vuosaaren, Kaarelan, Pukinmäen, Var-
tiokylän ja Latokartanon peruspiireissä vieras-
kielisten asuntokuntien osuus ylitti 16 prosent-
tia.

Vuonna 2012 vieraskielisten osuus kaikissa 
ara-vuokra-asunnossa asuvista asuntokun-
nista oli suurin, 25 prosenttia Mellunkylän pe-
ruspiirissä ja toiseksi suurin Vuosaaressa. 
Myös Pukinmäen ja Jakomäen ara-vuokra-
asunnoissa vieraskielisten asuntokuntien 
osuus oli yli 20 prosenttia.

Jakomäen peruspiirissä omistusasunnossa 
asuvista asuntokunnista vieraskielisiä oli 10 
prosenttia eli jopa yli kolminkertaisesti kau-
pungin keskiarvoon nähden. Vuosaaren, Mel-
lunkylän ja Myllypuron peruspiireissä vieras-
kielisiä oli 6−8 prosenttia omistusasunnoissa 
asuvista asuntokunnista. Sitä vastoin Pukinmä-
essä omistusasunnoissa asuvien vieraskielis-
ten osuus oli kaupungin keskiarvoa pienempi.

Vieraskielisillä asuntokunnilla oli henkilöä 
kohti käytössä keskimäärin 25 neliömetriä ja 
kotimaankielisillä 35 neliömetriä vuonna 2012.

Kotimaankielisillä asumisväljyys on hieman 
kasvanut ja vieraskielisillä pienentynyt. Poikke-
uksen tekevät somalinkieliset, joilla asumisväl-
jyys on kasvanut ja ahtaasti asuvien osuus vä-
hentynyt. Asiaa selittää pienten asuntokuntien 
suhteellinen kasvu.
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Jakomäessä joka 
4. asunto vieraskielistenDobryj 

den
venäjä

Maalin 
wanaagsan

-somali

HyvääPäeva
viro

Good
Afternoon

englanti

masa’ 
alkhir

arabia Xiàwǔ hǎo
kiina

Roj 
bas
kurdi

sobh 
bexeyr

farsi (persia)

GutenTag
saksa

Muuttovoitto pieneni 
vuonna 2015

Ulkomaalaistaustaisten määrä on 
kasvanut myös päiväkodeissa ja 
kouluissa.

REO HURSKAINEN
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa 
TO-SU 7.–10.1.2016 ellei toisin 
mainita tai niin kauan kuin 
tavaraa riittää.

MALMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-21
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Voimassa to-la
Tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi, � leoituna 6,99 kg

Voimassa to-la
Tuore Hätälän kokonainen
MUIKKU
säävaraus

Voimassa to-la
Kalamestarilta oman savustamon
SAVUKIRJOLOHIPALA

Dr. Oetker Ristorante
PIZZAT 216-390 g
5,77-10,42/kg, ei Mare, pakaste,
yks. 2,89 kpl (7,41-13,38/kg)

Tuore suomalainen
KURKKU

Lihamestarilta takuumurea
NAUDAN ENTRECOTÉ
PIHVEINÄ

Hartwall
NOVELLE ja CITRONELLE
0,33 l 24-pack 0,82/l

Lihamestarilta Atria takuumurea
NAUDAN SISÄ- ja
PAAHTOPAISTI
palana, Suomi

 Suomalainen
KERMAJUUSTO 450-500 g
5,38-5,98/kg

Voimassa to-la
Lihamestarilta
NAUDAN PAISTIJAUHELIHA
rasvaa alle 7%, Suomi

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,69 pkt (7,38-8,20/kg)

-27%

499
kg, raj.
2 kpl /tal. 899

kg

649
kg 995

kg

299
kg 450 895

sis. pantit 2,40,
raj. 2 x 24-pack
/tal.

1695
kg 1095

kg

269
pkt

24
pack

2
kpl
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Uudessa organisaatiossa 
on neljä osastoa: Pohjoinen, 
Itäinen ja Läntinen nuoriso-
työn osasto sekä Kehittä-
misosasto. Uudet päälliköt 
aloittavat 7.1.2016.

Pohjoisen nuorisotyön 
osaston osastopäällikök-
si on valittu valtiotieteiden 
maisteri Heidi Hållman, ja 
osastoon kuuluu viisi nuo-
risotyöyksikköä. 

Pohjoinen nuorisotyön 
osasto vastaa nuorisotyös-
tä Pohjois-Helsingissä ja 
Koillis-Helsingissä. Pohjoi-
sen nuorisotyön vastuulle 
kuuluu huolehtia myös yh-
denvertaisuuden toteutumi-
sesta helsinkiläisessä nuo-
risotyössä.  Osaston Viikin 
nuorisotyöyksikköä vetää 
Lea Packalen, Malmin nuo-
risotyöyksikköä Martti Po-
teri ja Koillinen nuorisotyö-
yksikköä Mirja Silajärvi.

Jokainen osasto vastaa 

oman alueensa nuorisotyös-
tä sekä omasta kehittämis-
vastuustaan. Pohjoiselle 
kuuluu vastuu kohdenne-
tusta nuorisotyöstä ja ehkäi-
sevästä päihdetyöstä. Itäisen 
nuorisotyön osaston vas-
tuulle tulevat kansalaistoi-
minta (Ruuti) ja ympäristö-
kasvatus. Kehittämisosasto 
vastaa kansalaisjärjestöjen 
tuesta, suunnittelusta, vies-
tinnästä, digitaalisuudesta, 
Verkkonuorisotyön kehittä-
miskeskus Verkestä sekä 
henkilöstö- ja talousasiois-
ta. Osastolle kuuluu lisäksi 
vastuu Nuorten hyvinvoin-
tikertomuksesta. 

Nuorisotoimenjohtaja 
Tommi Laitio sanoo orga-
nisaatiomuutoksen johtu-
van siitä, että nuorisotyön 
toteuttamisessa tulee ot-
taa huomioon Helsingin eri 
asuinalueiden erilaisuus. 

– Tärkein tavoite tässä on 
saada nuorille enemmän 

valtaa vaikuttaa siihen, mil-
laista nuorisotyö on heidän 
omalla asuinalueellaan. En-
si vuonna yli 3 000 nuor-
ta osallistuu nuorisotyön 
suunnitteluun ja toteuttami-
seen, Laitio kertoo.

Organisaatiouudistusta 
rakennettiin parivuotisen 
suunnantarkistuksen poh-
jalta, joka aloitettiin pian 
sen jälkeen, kun nykyinen 
nuorisotoimenjohtaja Tom-
mi Laitio astui virkaan loka-
kuussa 2013. Suunnantar-
kistus aloitettiin haastattele-
malla yli tuhatta nuorta, jot-
ta saataisiin selville kuinka 
Helsinki voisi olla parem-
pi paikka nuorille, ja miten 
nuorisoasiainkeskus voisi 
siinä tukea.

1.1.2016 uudistui myös 
nuorisotyöyksikköjen alue-
jako. Pääosa esimiehistä 
vaihtaa yksikköä.

Teija Loponen

VTM Heidi Hållman 
luotsaa Pohjoisen nuoria
Nuorisoasiainkeskuksen uusi organisaatio astui voimaan 
vuoden alusta. Sen myötä nuorisoasiainkeskus siirtyy 
toimintoperustaisesta organisaatiosta alueperustaiseen 
organisaatioon. 

Heidi Hållman astuu huomenna Pohjoisen nuoristyön osaston osastopäälliköksi.

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

HYVÄÄ JA KAUPALLISTA 
UUTTA VUOTTA!

 Helsinki

Ville Vertainen
040 1494 300

Reetta 
Kukkonen 

040 770 7807 

Jasmine 
Mansour 

044 259 3425

Maija Hurmalainen
LKV

040 852 4395

Berit 
Lönnqvist

040 961 1233

 Järvenpää

 Vantaa

Herttoniemenranta, RT          112 m2

3-4h+k+s+p+terassi. Upea hyväkuntoinen 
koti. Selkeä skandinaavinen,  vaalea tyyli ja 
toimiva pohjaratkaisu. Mh. 628.000 €. 
Amiraali Cronstedtin ranta 3. Tied. Maija 
Hurmalainen p. 040 852 4395 
9783325

Kivikko, ET          111 m2

5h+k+2*kph+s+p+piha. Muuttovalmis talo 
isommallekin perheelle. Avara ja valoisa 
pohjaratkaisu. Varaava takka. Mh. 349.000 
€. Patterikuja 12. Tied. Harri Sallankivi p. 
0400 630 848 9627243

Malmi, RT              79 m2

3h+k+s. Valoisa, selkeäpohjainen koti, jossa 
aurinkoinen terassipiha. Hyvä pohjaratkaisu, 
reilusti säilytystilaa. Mh. 221.926,03 €, vh. 
249.000 €. Huhtatie 6. Tied. Jasmine 
Mansour p. 044 259 3425 9696446

Maunula, KT          55,4 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k+vh. 
Loistava kohde remonttitaitoiselle! 
Hyväpohjainen kaksio, valoisat huoneet pihan 
puolella. Velaton lähtöhinta 129.000 €. 
Rajametsäntie 34. Tied. Seppo Väisänen p. 
0400 426 233  9724059

Kontula, KT            47 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k. 
Tehoneliöinen kaksio, sopii liikuntarajoit-
teiselle. Vuokrattu, tuotto yli 6%! 1. krs, ei 
maan tasalla. Velaton lähtöhinta 108.000 €. 
Kontulankaari 3. Tied. Seppo Väisänen p. 
0400 426 233     9717698

Tammisto, OKT           129 m2

5h+k+s. Talossa tehty peruskorjausta 2004, 
edulliset asumiskustannukset. Sopii 
erinomaisesti lapsiperheelle, aidattu tontti 
1103 m2. Mh. 343.000 €. Tammimäentie 10. 
Tied. Berit Lönnqvist p. 040 9611 233    
9655193

Nissas, KT          72,5 m2

3h+k+kph+p. Tilava keittiö on kodin sydän. 
Valoisa olohuone ja toisen makuuhuoneen 
vaatehuone tekevät asumisesta helppoa ja 
mukavaa. Mh. 163.400,18 €, vh. 168.000 €. 
Viikinkitie 4. Tied. Harri Sallankivi p. 0400 
630 848 9583073

Havukoski, KT           91 m2

4h+k+kh+las.p. Tilava hissitalon 4 krs 
perheasunto. Siisti, vaikka pienellä 
pintaremontilla saat päivitettyä kodin 
modernimmaksi. Mh. 147.000 €. Evästie 8. 
Tied. Harri Sallankivi p. 0400 630 848 
9467562

Hiekkaharju, KT             42 m2

2h+kt. Viihtyisä ja rauhallinen kulma-asunto. 
Liiketunnistimilla toimivaa valaistusta ja 
vaatehuone. Ranskalainen parveke. Mh. 
162.000 €. Tarhurintie 18. Tied. Jasmine 
Mansour p. 044 259 3425. 9729016

 Kauniainen

Kauniainen, KT        275,5 m2

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 6-7h+k+s+k-
ph+vh+varasto. Uniikki kohde tarjoaa 
puitteet asumiseen ja edustamiseen. 
Peruskorjattu 2005. Velaton lähtöhinta 
598.000 €. Pohjoinen Suotie 5. Tiedustelut 
Petri Hietala p. 0400 519 920 9560853

Nummenkylä, OKT 202 m2

6-7h+k+kph+s+wc+2*vh+2*var+at. 
Ihastuttava koti, jossa pohjaratkaisu on 
huolella suunniteltu. Korkeampi 
huonekorkeus ja hulppea olohuoneen ja 
avokeittiön yhdistelmä. Oma tontti 966 m2. 
Mh. 310.000 €. Kiisukatu 5. Tiedustelut 
Hanna Valtonen p.  040 844 8991  
9750496

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

Jeesuksen kaste liitti hänet ihmisen 
kohtaloon. Hän tunsi saman pelon, 
ilon ja kaipauksen. Ihmisen kaste 
liittää hänet Jeesuksen kohtaloon. 
Hän saa ylösnousemuksen toivon. 

Hän on Jumalan lapsi.

KIIREETÖN ILTAPÄIVÄ 
la 23.1. klo 13–16 Pukinmäen seurakun-
takodilla, Säterinportti 3. Läsnäoloharjoi-
tuksia, tietoisuustaitoja, mindfulnessia. 
Ohj. Hanna Vesalainen. Hinta 5 e, sis. 
keiton ja kahvin/teen. Ilm. erityisruokava-
lioineen Meri Ala-Kokolle 19.1. menn.,  
p 050 380 3568, meri.ala-kokko@evl.fi

OMAKSI ITSEKSI TULEMISEN 
MATKA – Kristillisen toipumisen päivä 
la 30.1. klo 10.30–16.30 Laajarannassa. 
Alustus past. Ulla Halttunen. Pienryh-
mätyöskentelyä. Ilm. 13.–22.1. diakonia-
työntekijä Hannele Juvonen p. 09 2340 
5718. Paikkoja rajoitetusti. Hinta 10 e 
sis. lounaan ja päiväkahvin.

Messu loppiaisena 6.1.  
Malmin kirkossa klo 10. Saarna kirkko-
herra Pertti Simola. Uusien työntekijöi-
den tehtävään siunaaminen. Kahvit ja 
lähetysjuhla, jonka yhteydessä Taimi 
Siipilehto-Kuisman eläkkeellelähtöjuhla. 
Yhteislaulua.
Kirkkobussit yhteiseen messuun Malmin kirkolle:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko – 9.20 
Pihlajiston seurakuntakodin pysäkki – 9.25 
Pihlajamäen ostoskeskus – 9.35 Pukinmäki, 
Eskolantien pysäkki – Malmin kirkko
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen kirkko – 9.20 
Puistolan kirkon pysäkki, Alepa – 9.25 Tapuli, 
Tapulinaukio – 9.35 Siltamäen ostoskeskuksen 
pysäkki, Riimusauvantie – 9.45 Tapanilan tori – 
Malmin kirkko.
Mainitut ajat ovat aikoja, joita ennen bussi ei 
lähde pysäkiltä tai ohita sitä.
Paluukuljetus klo 13.15 samoja reittejä.

VERTAISTUKIRYHMÄ YKSIN 
LASTAAN ODOTTAVILLE 
nuorille naisille (21–29v) Malmin seura-
kuntatalolla, Pekanraitti 16 ti klo 17-19, 
2.2., 9.2., 16.2., 1.3., 8.3., 15.3., 5.4. ja 
19.4. Ilm. 28.1. mennessä: paivi.hakala@
evl.fi tai p. 09 2340 2352. Osallistujat 
haastatellaan puhelimitse. Lisätiedot oh-
jaajilta: Tiina Kinnunen, p. 050 301 9638 
tiina.kinnunen@evl.fi tai Kirsi Jaakonaho,  
p. 050 400 1050 kirsi.jaakonaho@evl.fi

KIRJOITA. HUVIKSEEN TAI 
AJATUKSIA SELVITTÄEN
Kirjoittajapaja Pukinmäen Portissa 
joka toinen ke klo 18–20,  alkaen 20.1. 
Kirjoitamme elämänmakuisia lyhyitä 
tekstejä, novelleja ja runoja. Mahd. 
myös pidemmän tekstin työstämiseen. 
Aiempaa kirjoittajakokemusta ei tarvitse 
olla, ainoastaan rohkeus tarttua kynään. 
Tied. kirsimarja.alatalo@gmail.com.
Kirjoittajapiiri Malmin kirkolla joka toi-
nen to klo 18–20, alkaen 21.1. Tiedus-
telut Pirkko Poisuo p. 09 2340 4470.

ÄITI-TYTÄR KORUILTAPÄIVÄ 
Siltamäen seurakuntakodilla la 23.1. klo 
11.30–14. Hinta 10e/perhe, sis. materi-
aalit ja keittolounaan. Ilm. Kati Karppisel-
le 15.1. mennessä p. 050 380 3728.

KRISTILLINEN JOOGA 
ti klo 19–20.30, 19.1.–26.4. Oma jooga/
jumppamatto ja lämmin vaate tai viltti, har-
joitus paljain jaloin. Hinta 50 e. Ilm. Outi 
Lantto outi.lantto@evl.fi, 050 380 3602.

AIKUISRIPPIKOULU 
Viikin kirkolla la 9.4. klo 12–17, su 10.4. 
klo 10–15, la 16.4. klo 14–19, konfir-
maatio ilmoitetaan myöhemmin. Ennak-
kotehtävä. Ilm. kirkkoherranvirastoon, 
p. 09 2340 4400.

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 
  
 

ALE ALE ALE
KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN

-50%

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

Viikin tulvapellot 
jäätyivät 

pakkasten 
tultua ja viime 
keskiviikkona 

siellä jo viiletettiin 
iloisesti luistimilla 

ja vietettiin 
leppoisaa 

talvipäivää 
auringon-
paisteessa.

TL

Pakkanen 
jääti pellon



Malmin Saalem  |  Malmin asematie 3, 00700 Helsinki

Jumalanpalvelus 

Tapio Sopanen, Jari Päärni 
Musiikki: Graniittikuoro 

Pyhäkoulu alkaa

Su 10.1. klo 11:00

Koillis-
Helsingin 
loppiais-
muistio

Joukkoliikenne
Loppiaisaattona 5.1. 
ajetaan perjantain ai-
kataulujen mukaan. 
Myös bussien ja lähi-
junien yöliikenne aje-
taan loppiaisen vas-
taisena yönä. U-lin-
joilla pääsääntöisesti 
vain normaali arkilii-
kenne. Loppiaispäi-
vänä 6.1. ajetaan sun-
nuntain aikataulujen 
mukaan. U-bussilinjo-
jen SS-lähtöjä ei ajeta. 
Kutsuplus on lakkau-
tettu.

Kaupat
Kaupat saavat päättää 
itse loppiaisen auki-
oloajoistaan.

Alko
Loppiaisaattona Alkot 
ovat auki normaalisti 
ja loppiaisena kiinni.

Terveydenhoito
Terveysneuvonta puh. 
09 310 10023 antaa 
tietoa Helsingin ter-
veyspalveluista ja sai-
rauksien hoito-ohjeita 
ympäri vuorokauden.

Hätänumero on 112.

Sanaristikko nro 1/2016
oikea ratkaisu 
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Tapanilan Erän RYHMÄLIIKUNTA KEVÄT 2016

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

Kevätkausi 11.1. – 1.5.2016

Liikuntaa vauvoille, perheille, lapsille, nuorille, 
aikuisille ja senioreille aloita liikunta hyvässä 
seurassa!

LAPSILLE

AIKUISTEN RYHMÄLIIKUNTA

VAUVA- JA PERHELIIKUNTA

Ulla Savola

Sanna Niemi

Päivi Petrell

VAUVAT
Ti klo 9.30–10.15  3–6kk. 
Ti klo 10.15–11.00 7–12kk. 
(liikkuvat vauvat) Liikuntasali 4, 
Tapanilan Urheilukeskus 110€

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€

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€

Ulla Savola

Sanna Niemi

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€

Sanna Niemi
Saana Ryynänen
Ulla Savola

Nea Rantanen

Julia Luotamo

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

Marja Virkamäki

LAPSILLE JA NUORILLE

Kiira Kornevits

Katherine 
Lahti-Nuuttila

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

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

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€

Mia Seilonen

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
Ma klo 16.15–17.00 kiinteytys/LS 1
Ma klo 17–18 intervallibody/LS 1
Ma klo 17.50–18.50 kahvakuula/LS 2 
Ma klo 18–19 kiinteytys/LS 1 
Ma klo 19–20 functional training/LS 1+2
Ma klo 19–20 äijävenyttely/Studio
Ma klo 20–21 zumba/studio 
Ma klo 20–21Kehonhuolto – foam roller/LS 1
Ti klo 10–11 Hiit+core/tatami 
Ti klo 16.15–17.00 kahvakuula/LS 1
Ti klo 17–18 step/LS 1
Ti klo 17.40–18.40 niska-hartiatunti/Studio
Ti klo 18–19 Dance/LS 1+2 
Ti klo 19–20 kiinteytys/LS 1+2
Ti klo 19.00-20.00 JoogaFlow/LS 4
Ti klo 19.00-20.00 kevennetty kiinteytys/
Kotinummen ala-aste
Ti klo 20.00-21.00 Pump/LS 1
Ke klo 10.00-11.00 kiinteytys/tatami
Ke klo 16.55–17.55 kahvakuula/LS 2
Ke klo 17–18 zumba/LS 1
Ke klo 17.55–18.55 Hiit+core/LS 2
Ke klo 18–19 kiinteytys/
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

Kristiina Liikanen

Kirsi Kautto
Niklas Fjäder
Riitta Kotamäki
Mari Ratilainen
Niklas Fjäder
Jaana Pesonen
Mari Ratilainen

Sanna Niemi

Elina Hämäläinen
Leena Maasalo

Mia Seilonen

Mari Ratilainen
Eija Lehtinen

Ulla Savola
Kirsi Kautto
Sanna Niemi
Kirsi Kautto
Sanna Niemi

Ninna Mikkonen

Niklas Fjäder
Varpu Talvitie
Sanna Niemi
Varpu Talvitie

Niklas Fjäder

Kristiina Liikanen
Tiina Tynkkynen
Jukka Welin

Jaana Pesonen

Ulla Savola
Kirsi Kautto & 
Niklas Fjäder
Kristiina Liikanen
Mari Ratilainen & Ulla Savola
Tiina Tynkkynen
vaihtuva ohjaaja
Mari Ratilainen
Elise Mikkonen
Jacquiline Villa Millan
vaihtuva ohjaaja
Leo Monet

vaihtuva ohjaaja

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

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

Niklas Fjäder
Ulla Savola
vaihtuva ohjaaja

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

SISÄPYÖRÄILY JA KIERTOHARJOITTELUTUNNIT
Ma klo 16.50–17.50 kiertoharjoittelu PERUS
Ma klo 18–18.50 sisäpyöräily PERUS
Ma klo 19–20 kiertoharjoittelu SPORT /LS 3
Ti klo 18–18.50  myride
Ti klo 19–19.50  sisäpyöräily PERUS
Ke klo 17–17.50 sisäpyöräily PERUS
Ke klo 19–20 kiertoharjoittelu PERUS/LS 3
To klo 19–20 kiertoharjoittelu PERUS/LS 3
To klo 18–19 äijätreeni/LS 3
To klo 19.10–20 sisäpyöräily SPORT
Pe klo 17–18 sisäpyöräily PERUS 
La klo 9.30–10.20 myride 
Su klo 18–19 kiertoharjoittelu PERUS/LS 3
Su klo 19.10–20 sisäpyöräily TEEMA

Niklas Fjäder
Mari Ratilainen
Sanna Niemi
Mari Ratilainen
Ulla Savola

Niklas Fjäder

Jukka Welin
Ulla Savola
Markku Hietanen
Mari Ratilainen & Ulla Savola
Mari Ratilainen
Sari Puhakka
vaihtuva ohjaaja

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)

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

SENIORIT

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

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
Ti klo 10–11 teemajumppa/LS 1 
Ti klo 11–12  Kehonhuolto – Venyttely&Chiball*/
LS 1
Ke klo 10–11 kiertoharjoittelu/LS 1+3
Ke klo 11–12 lihaskuntotunti/LS 1
To klo 9–10 kiertoharjoittelu/LS 1+3 
To klo 10–11 kiinteytys/LS 1
To klo 11–12 senioritanssi 
(bailatino, vakiotanssit & lavatanssit)
To klo 11.10–12.10 sisäpyöräily+keskivartalo/LS4
Pe klo 9–10 kiertoharjoittelu/LS 2+3
Pe klo 10–11 kiertoharjoittelu/LS 2+3 
Pe klo 12–13 jooga/LS 4

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

Ulla Savola

kähaitari  on 
noin 58–85 vuotta 
ja jotkut ovat käy-
neet täällä jopa 25 

vuotta putkeen, kertoo lii-
kuntapäällikkö Kirsi Kaut-
to. 

Hän myös toimii yhte-
nä kahdeksasta senioreiden 
ryhmien ohjaajista.

– Hyvä seura ja mahtavat 
vetäjät innostavat käymään 
täällä, kehuu itsekin kuu-
desti viikossa Erän mäelle 

kipuava Maija-Liisa Hömp-
pi.

Hän ja miehensä Eino 
ovat kuuluneet eräläisiin 
vuodesta 2012, sitä ennen 
he asuivat ja harrastivat lii-
kuntaa Espoossa.

– Alkuun kävin täällä nel-
jästi viikossa, mutta nyky-
ään jo kuudesti. On niin 
paljon kivaa tarjontaa ja 
kun aikaa on, niin mikäs on 
käydessä. Käyn kuntojum-
passa, kiinteytysjumpassa, 

pilateksessa, teemajumpis-
sa, kiertoharjoittelussa ja it-
se asiassa kaikessa muussa 
paitsi tanssitunneilla. Elämä 
ilman liikuntaa olisi tylsää, 
Hömppi listaa.

Maija-Liisan puoliso lisää, 
että hän kävi viime vuonna-
kin joulun välipäivinä kun-
tosalin vapaissa harjoitte-
luissa. Silloin yksin, mutta 
tänä vuonna oli tupa täynnä 
muitakin innostuneita.

Erän ikiliikkujat eivät lepää välipäivinäkään

Liikunta tuo myös 
uusia ystäviä
Tapanilan Erän aktiiviharrastajiin kuuluu useampi sata senioria, joista 
innokkaimmat käyvät jopa kuusi kerta viikossa ryhmäliikunnassa.

Maija-Liisa käy nykyään kuusi kertaa viikossa jumpissa. Niistä oli vaikea olla pois 
silmäleikkauksen vaatiman toipumisajan. 

TEIJA LOPONEN

”I
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PUKINMÄEN 
LASTEN JA NUORTEN 

TAIDEKOULUT

KUVATAIDE, MUSIIKKI, SANATAIDE, 
SIRKUS, TANSSI JA TEATTERI

AIKUISILLE BALETTIA, 
MUSIIKKIA, SIRKUSTA

PERHEEN PIENIMMILLE TAIDEPOMPPU

LISÄTIETOJA 
JA ILMOITTAUTUMINEN 

pukinmaki@taidekoulut.fi  tai 
puh. 09-347 1647 

www.taidekoulut.fi 

TARTU TAIDEAINEISIIN

Erättärillä olisi joulun alla 
ollut oiva tilaisuus kohentaa 
asemiaan voittamalla Mosa-
luolassa samoissa pisteissä 
pyörivä M-Team. Mutta 
kepulisti kävi, tiukkojen vai-
heiden jälkeen Erä III joutui 
tyytymään 1–3 tappioon. 
Ottelu oli kovin tasainen, 
erät päättyivät 0–1, 0–1 ja 
1–1. Selkäsauna vahvistui 
ottelun viimeisellä minuutil-
la kotijoukkueen jahdatessa 
1–2 tilanteessa tasoitusmaa-
lia ilman maalivahtia. Vihu-
lainen niittasi päätösminuu-
tilla Erän tyhjään rysään 1–3 
päätösluvut.

Erä III on nyt sarjataulu-
kossa 8 pisteellään yhdek-
säntenä. Kahdeksan paras-
ta selviää pudotuspeleihin. 
Seuraavaksi edessä on 9.1. 
kova pistetaisto Jyväskyläs-
sä. Emäntänä on Happee, 
jolla on niinikään Erän lail-
la koossa 8 sarjapinnaa. Tä-
män jälkeen Erä III esiin-
tyy faneilleen keskiviikkona 
13.1. klo 18.30 kotihallis-
saan Mosassa. Mielenkiin-
toisena mittarina on tuol-
loin porvoolainen PSS, joka 
lymyää sarjataulukossa vii-
dentenä 17 pisteellään.

Heimo Laaksonen

Erän naisilla 
kirittävää 
uuteen vuoteen

Tapanilan Erän naisten edustusjoukkueella, Erä 
III:lla riittää kirittävää uuden vuoden alkajaisiksi, 
jos ”Keppana” mielii kevään pudotuspeleihin 
taistelemaan mestaruudesta tai hienosta 
liigasijoituksesta.

Erän Anna Yli-Kojola, vas, väänsi tiukasti M-Teamin 
Minttu Tuomisen kanssa viikko ennen joulua.

Ohjaajat tarjosivat välipäivinä maksuttomia 
liikuntatunteja tietämättä, tuleeko ketään paikalle. 
Salit olivat lähes täynnä!

– Me kehitämme seniorien 
liikuntaa koko ajan ja otam-
me siihen samoja elementte-
jä, joita on työikäisille. Niitä 
vain toteutetaan vähän rau-
hallisemmin ja ikäihmisten 
mahdolliset krempat huo-
mioiden, Kirsi Kautto ker-
too.

Hän toteaa huomanneen-
sa, että sosiaalinen puoli on 
monille senioreille vähin-
tään yhtä tärkeää kuin itse 
liikunta.

– Moni on kertonut saa-
neensa täältä uusia ystäviä 
ja tunneille tullaan hyvissä 
ajoin, jotta ehditään vaihtaa 
kuulumisia.

Senioreiden määrät ovat 
kasvaneet siinä määrin, et-
tä alkuun kello 9–11 senio-
rivuoroja on pitänyt laajen-
taa jatkumaan iltapäivään 
asti, jotta kaikki halukkaat 
mahtuisivat mukaan.

– Ja kaikki kyllä mahtu-
vat. Lisäksi eri tunteja voi 
tulla maksutta testaamaan, 

jotta tietäisi mitä se sisäl-
tää ja tuntuuko se itselle so-
pivalta. Kannattaa soittaa 
ja kertoa, millaista ryhmää 
kaipaisi, niin osaamme oh-
jata kokeilemaan sopivaa. 
Tarjolla on rauhallisempaa 
ja vauhdikkaampaa liikku-
mista. Nyt välipäivinä tarjo-
simme vakikävijöillemme il-
maisia jumppia ja juuri yksi 
mies kertoi tulleensa ensim-
mäistä kertaa kokeilemaan 
venyttelytuntia, Kirsi huo-
mauttaa.

Yhteishenki ryhmissä on 
hyvä ja toisista välitetään ai-
dosti. Ohjaajien järjestämis-
tä joulu- ja kevätjuhlista on 
tullut tärkeitä yhdessäolon 
hetkiä, joihin valmistellaan 
ohjelmaa. Osa lähtee myös 
mukaan keväisille Saaren-
maan liikuntalomille, jois-
sa tutut vetäjät ohjaavat lii-
kuntatuokioita.

Teija Loponen

SALIBANDYLIIGA

  Salibandyliiga naiset

KARATE BUSHIDO HELSINKI

KARATEKOULU 
ALKAA

Hei sinä 7–14 v tyttö tai poika, aloita nyt 
vauhdikas ja mielenkiintoinen kamppailulaji. 

Junnukaratekoulu 7–14v tytöille ja pojille alkaa 
la 16.1.2016. klo 17.00. 
Harjoituspaikkana on Nurkkatien ala-aste, koulu 
kestää n 3kk, hinta 60 euroa. Tule ja aloita vauhdikas 
kamppailulaji jossa opit samalla mm. itsehillintää ja 
keskittymiskykyä.

Naisten itsepuoluskurssi alkaa myös 
la 16.1.2016 klo 17.00.
Harjoituspaikkana on Nurkkatien ala-aste. Kurssi 
kestää n 3 kk. Hinta on 70 euroa. Kurssi sopii kaikille 
naisille jotka haluavat oppia puolustamaan itseään 
uhka/päällekarkaus tilanteissa.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
Seppo Wira 040 527 4981
www.saunalahti.fi/septuu

TERVETULOA 
PuPy ry/Bushido Helsinki

Suutarilan ylä-asteella aloittaa tammikuussa lentopallokoulu 11–15 
-vuotiaille tiistaisin klo 14.30–16, joka toinen viikko, alkaen 12.1. 
Kausimaksu  40 €.

Koulujen ilmaiset Easy Sport iltapäiväkerhot:
- Puistolan raitin ala-asteella (1–3 lk) jatkuu maanantaisin klo 14.15–15. 
(alk 11.1.)
- Töyrynummen ala-asteella (1–3 lk) jatkuu keskiviikkoisin klo 15.00–16.00 
(alk 13.1.)
- Pihlajiston peruskoulussa  (1–4 lk) alkaa uusi kerho torstaisin klo 15–16 
(alk 14.1.)

Kaikkien alueiden lentopallokoulujen ja –kerhojen osallistujille  (6–10v)
yhteinen lentopallo-koulu Helmi Centerissä sunnuntaisin klo 12–13.30 
(alk 10.1).

Lentisliikkarissa  (3–4 v) Siltamäen koululla  torstaisin klo 17–18 
on vielä tilaa.

Mukaan vain sisäpelikengät, mukava liikkumisasu ja juomapullo!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
www.puma-volley.fi

Jouni.Lind@saunalahti.fi 
p. 050 521 3305

Lentopalloa koululaisille

Tutustu tarjontaamme 
www.siltamaennuorisoseura.fi 

Tai ota yhteyttä siltamaki@nuorisoseurat.fi  / 
050 566 6174

Löydät meidät myös Facebookista.
Tervetuloa mukaan liikkumaan, 

oppimaan, harrastamaan!

Kevätkausi käynnistyy 11.1.

HARRASTETEEMA 
LÄHITIEDOSSA 
MYÖS 13.1. JA 20.1.
Ota yhteyttä Jussi Haapasaareen, 
050 595 3233
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Vantaan Energia Areena 
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

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 

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

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €
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irjoittami-
nen ei insi-
nööriksi opis-
kelleelle, juuri 
kuusikym-

mentä vuotta täyttäneelle 
miehelle ole uutta. Hän on 
käsikirjoittanut lukuisia 
sarjakuvia ja pilapiirroksia, 
tehnyt laulujen sanoituksia 
sekä lastenkirjojen kään-
nöksiä.

– Osallistuin 80-luvul-
la insinööreille tarkoitetul-
le tiedottaja-kurssille Ota-
niemessä. Ja ensimmäisen 
sarjakuvani piirsin jo 1981 
Tampereen teekkarien vap-
pulehteen, Lauri Lehtinen 
kertailee.

Sittemmin Kirjalitossa 
töissä ollut vaimo toi Lau-
rille käännöskirjoja tarkis-
tettavaksi ja mies totesi niis-
sä olevan niin paljon kor-
jattavaa, että helpompi oli-
si tehdä koko käännös itse, 
eikä vain korjata niitä. Ja 
käännöksistä saisi palkki-
onkin, korjauksista ei.

– Käännöstöitä olen teh-
nyt reilut 20 vuotta. 212 
kirjasta saan sanastokor-
vausta, mutta taitaa nii-
tä käännöksiä olla ainakin 
tuplamäärä, hän arvelee.

Lastenkirjoja Lauri Leh-
tinen ei ole aiemmin tehnyt, 
sillä hän tietää tarjonnan 
niistä olevan aivan valta-
vaa.

– Tätäkään kirjaa en oi-
keastaan ollut ajatellut teh-
dä, mutta kerran istuessa-
ni pöydän ääressä mieleeni 
tuli riimi: ”Crossikuskin on 
oltava riski! Näin miettivät 
Pekka, Kale ja Iski”. Kirjoi-
tin sen ylös ja siltä istumal-
ta syntyi yhdeksän mootto-
ripyöräaiheista lorurunoa. 
Olin sitten käymässä Alfa-
merissa ja mainitsin näistä 
loruista kustantamon toi-
mitusjohtajalle. Hän pyysi 
lähettämään runot nähtä-
väksi ja niin päätettiin kir-
jan teosta. Vaikka mootto-
ripyöräaiheisia kirjoja on 

valtavasti, mikään niistä ei 
ole suunnattu lapsille, Leh-
tinen kertoo.

Lehtinen näkee kirjal-
leen potentiaalisena ostaja-
kuntana esimerkiksi kaikki 
moottoripyöräilyä harras-
tavat vanhemmat, isovan-
hemmat, kummit ja muut, 

joiden mielestä omasta har-
rastuksesta kertova lasten-
kirja olisi mukavaa luetta-
vaa tenaville.

Faktalaatikot avaavat lo-
ruja kertoen, mikä on vaik-
kapa chopper tai rottapyö-
rä, kuka oli Onni Suuronen 
tai Artsi Nyqvist.

Loruja kertyi 32-sivuiseen 
kirjaan useampi kymmen, 

mutta ni i tä 
huomattavas-
ti työläämmäk-
si aikaansaan- noksek-
si osoittautui kuvitus, jon-
ka Lauri Lehtinen teki rima 
korkealla, piirtämällä koko 
aukean kattavat värikuvat 
lorujen aiheisiin liittyen.

Kuvitus toimii samalla 
eläinoppina, sivuilta kun 

löytyy kymmeniä eri eläin-
hahmoja motoristeina tai 
katsojina.

Seuraava kirja on jo työn 
alla. Sen aiheena on metsä 
ja metsätyökoneet sekä 
puun jalostaminen. Lehti-
nen on saanut sen koosta-
mista varten apurahan.

– Isot koneet, kuten trak-
torit ja maansiirtokoneet 
ovat lastenkirjojen aihee-
na hitti. Metsäkonepuolel-
la on myös mielenkiintoisia 
laitteita, jotka ovat valta-
osalle ihmisistä ihan vierai-
ta. Konekantaan, metsään 
ja puun jalostamiseen tu-
tustuminen avaisi nuoril-
le ihan uusia näkymiä jo-
pa opiskelualan valintaan, 
Lehtinen uskoo.

Hän muistuttaa, että esi-
merkiksi tehdastyöstä on 
vallalla aivan väärä mieli-
kuva sen ankeudesta.

– Vaikkapa autotehtaalla 
työskentely on hyvin mo-
nipuolista ja motivoivaa, 
Lehtinen huomauttaa.

Ahkeran kirjoittamisen ja 
asioiden tutkimisen ohella 
Lauri Lehtinen tekee paljon 
muutakin. Hän esimerkiksi 
etsaa kuparista upeita tau-
luja lemmikeistä tai lahjan 
saajalle merkittävistä ra-
kennuksista. Uusia ideoita 
riittää kokeiltavaksi.

Teija Loponen

Lauri Lehtinen riimitteli ja 
kuvitti Ankin Mankin
Ankin Manki ja muita motskariloruja on harvinainen lastenkirja monella tavalla. Sen kirjoittaja 
on prosessi-insinööri, mies on itse tehnyt myös kirjan upean kuvituksen ja humorististen 
motskarilorujen lisäksi kirja sisältää faktalaatikoita sekä tietoa suomalaisista moottoripyöräilijöistä.

Lauri Lehtinen kirjoittaa sekä piirtää aikuisille ja lapsille. Uusin 
teos on lapsille suunnattu moottoripyöristä kertova lorukirja.

Ankin Manki
Tässäpä näet iloisen Ankin,
hän on saanut mopokseen Mankin!
Nyt on takana treenaus rankin,
sksi on sirkustaituruus vankin.
Ajaa ilman käsiä, päältä tankin,
innoissaan taputtaa yleisö sankin
räjäyttääkö Anki pankin?
Ehkäpä Mankin minäkin hankin?

Lauri Lehtinen: Ankin 
Manki ja muita 
motskariloruja

32 sivua, Alfamer / Tarusto 
Kustannus Oy, ovh 23,50

• Jouluaattona 60 vuotta täyttänyt freelancerina 
työskentelevä toimittaja. 

• Asunut aiemmin Heikinlaaksossa, nykyään 
Tapaninvainiossa.

• Erikoistunut kirjoittamaan hankalista teknisistä asioista 
kuten teollisuusautomaatiosta, käänteisosmoosista tai 
valikoivasta ionivaihdosta.

• Omistaa kaksi moottoripyörää, ajelee Norton 
Commandolla tai vuoden 1964 Sunbeam Alpine 
Roadster-autolla. 

 LAURI LEHTINEN

TEIJA LOPONEN

K
Lavalla nähdään niin suo-
malaisia, eurooppalaisia kuin 
amerikkalaisiakin huippuni-
miä.

Amerikan-vieraita ovat 
country-muusikko Doug 
Seegers, bluesrockin su-
perryhmä Grinder Blues ja 
Chicago Blues -mestari Bar-
relhouse Chuck.

Doug Seegers tulee Suo-
meen ensimmäistä ker-
taa. Hänellä on takanaan 
melkoinen tuhkimotarina, 
siellä mies soitti asunnot-
tomana ja huonossa kun-
nossa Nashvillen kaduilla, 
kunnes ruotsalainen laulaja-
tähti Jill Johnson järjesti hä-
nelle nauhoituksen ja esit-
teli omassa tv-ohjelmassaan 
Ruotsissa. Siitä alkoi miehen 
nousu jopa Grammy-ehdok-
kaaksi. Nyt country-tähdeksi 
noussut kuusikymppinen 
aikoo valloittaa Suomen.

Grinder Blues on ener-
ginen trio, jonka kokeneet 
ja arvostetut rockmuusi-
kot soittavat vauhdikkaasti 
ja suorastaan murskaavasti 
hauskaa pitäen.

Kolmas amerikan anti eli 
chicagolainen pianisti ja 
laulaja Barrelhouse Chuck 
(alias Charles Goering) on 
levyttänyt niin Eric Clapto-
nin, Keith Richardsin kuin 
Buddy Gyun kanssa. Suo-
messa hän esiintyy Tomi 
Leinon trion säestämänä.

Tanskalaiset Tim Lothar 
& Peter Nande puolestaan 
ovat Euroopan blueskermaa, 
heidät molemmat on valittu 
kotimaassaan vuoden blue-
sartisteiksi. Countryblues soi 
komeasti Lotharin käheällä 
äänellä, Lothar myös soittaa 
kotitekoista kitaraa ja hoi-
taa kompin jalkarummuilla. 
Nande soittaa huuliharppua 
ja myös laulaa.

Suomen omat blueshui-
put eivät jää vieraiden jalkoi-
hin. Esiintymässä nähdään 
30-vuotisjuhlavuottaan viet-
tävä Wentus Blues Band, 
Niko Riippa Flying Circus, 
Tomi Leino Trio, Honey B 
& T-Bones, Roots of Love 
ja Frim-Fram Quartet.

Tomi Leino Trio pitää 
levynjulkaisukonsertin ja 

Frim-Fram Quartetissa lau-
laa ja soittaa kitaraa sekä 
huuliharppua The Great Hel-
sinki Swing Big Bandin so-
listina tutuksi tullut Juki Vä-
lipakka.

Blueskonserttien sar-
jasta saadaan nauttia helmi-
kuusta toukokuulle.

Teija Loponen

Malmilla 
hemmotellaan 
bluesin 
ystäviä
Kevätkausi tietää 
melkoista bluesmusan 
ilotulitusta 
Malmitalolla. 
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Kuvanveistäjä Gunnar Uotilan ja Alli Uotilan (o.s. Joutsila, ent. Johansson) 6-henki-
nen perhe asui Helsingin Puistolassa mäen päällä 1920-luvun omakotitalossa. 
1950-luvun puolivälissä perheen pojista Timo ja Ilkka kävivät Helsingin Ressua, 
Pekka Puistolan kansakoulua, tytär Laura leikki pihassa nukeilla.
Uutta vuotta otettiin vastaan tinaa valaen. Pihasta lähetettiin raketteja. Vuonna 1959 
Timo karkasi kavereittensa kanssa kaupunkibileisiin. Nämä tiedot perustuvat minun 
päiväkirjoihini.

 Timo Uotila:

Uudenvuoden 
Muisteloita
Wanhasta Puistolasta 
1950-luvulta

Perjantai joulukuun 31. päivä 1954
-11 astetta, puolipilvistä
Olin pikkusisko Lauran kanssa pihassa. Harjoittelin jääpalloa. Isä ja Pekka 
kävivät kaupassa. Ilkka rakenteli sähkömoottoria.

Matti ja Pertti tulivat iltapäivällä pelaamaan jääpalloa. Matti ja Ilkka pela-
sivat Timoa ja Perttiä vastaan 48–46. Sitten tulimme sisälle tutkimaan Vuo-
sikirjaa.

Ruoat katettiin pirttipöytään. Söin niin että mahaa pakotti. Sitten taloon tuli 
”uusivuosipoika”, josta piirsin kuvan.

Illalla luin Suomen kansan aikakirjoja. Äiti kutoi takan ääressä. Klo 23 
alettiin valaa tinoja. Valetut möykyt pantiin näytteille takan päälle.

Puolen yön aikaan menimme Ilkan kanssa pihalle. Rakettien räiskyessä ja 
valaistessa tienoon laskimme mäkeä ja pelasimme jääpalloa.

Sitten tulimme sisään pitämään ”uudenvuodenpuheita”. Leikimme suuria 
valtiomiehiä. Kuuntelimme radiota ohjelman loppuun eli kello

kahteen. Sitten menimme nukkumaan.

Tiistai joulukuun 31. päivä 1957
-3 astetta, melkein pilvistä
Lunta oli taas tullut lisää. Se tiesi lumitöitä ja sitä, että Laura saattoi kokeilla 
lahjaksi saamiaan suksia. Kynttilää vedettiin suksien pohjiin ja remmisiteet 
kiinnitettiin lujasti huopatossuihin. Mäelle nousuissa sukset lipsuivat pahasti, 
ja totesimme kynttilän kelvottomaksi suksivoiteeksi. Panimme tilalle oikeaa 
suksivoidetta. Pekkakin oli jo suksilla.

Sitten jouduin lumitöihin. Vedin kaikki reitit lävitse. Ilkka oli auttamassa. Il-
tapäivällä lämmitin saunaa.

Uudenvuodenateria alkoi seitsemältä. Ruokalajit olivat melkein samoja 
kuin joulupöydässä. Sitten käytiin saunassa. Ehdin sieltä pois juuri ja juuri 
kymmeneksi, jolloin tinanvalanta alkoi. Kaikki ilahtuivat, kun isä sai tina-
möykkyynsä paljon ”rahaa”.

Laura ei jaksanut valvoa puoleen yöhön, jolloin Ilkka vasta katsoi aiheelli-
seksi Malmilta ostettujen rakettien lähettämisen. Meillä oli kolme kunnon ra-
kettia. Keskimmäinen niistä räjähti vaarallisen näköisesti maassa. Puoliyön 
paikkeilla minä heittelin katolta tähtisadetikkuja.

Istuin sisällä jonkin aikaa. Sitten saunan jäljiltä silmät alkoivat kirvellä ja 
päätä kolottaa. Menin nukkumaan.

Kirjoitin uudenvuodenlupauksen: Aiemmin noustos, paremmin käyttäös
hurjasti kiitävät hetkes!

Torstai joulukuun 31. päivä 1959
-9 astetta, pilvistä
Olin kaupungilla nostamassa tililtäni 5 000 markkaa. Tarvitsin näet rahaa 
uudenvuodenjuhliin. Ostin makeisia, omenia, rusinoita ja uudenvuodentinaa. 
Suunnittelin vielä turkislakin ostoa, mutta se jäi.

Kotona oli uudenvuodenaaton ateria. Vielä tuolloinkaan en kertonut koti-
väelle, että minulla oli oma uudenvuodenvastaanottoni sovittuna. (Pelkäsin 
varmaan, että isä ja/tai äiti olisi kieltänyt minua menemästä omille teilleni.)

Muut puuhasivat lähtöä äidin sukulaisiin Dammertille. Seitsemän maissa he 
lähtivätkin. Ilkka jäi yksinään kotiin. Pakkasin salkkuun villapaidan, makeisia 
ja pari Coca Cola -pulloa. Lähdin keskustaan 20.00 -autolla. Linjuri oli täyn-
nä nuorta tanssiväkeä.

Yhdeksältä kokoonnuimme Kasarmikadulle Savoyta vastapäätä, jossa 
eräällä meidän helsinkiläisellä kaverillamme oli iso asunto tyhjänä, kun van-
hemmat viettivät uuttavuotta jossakin muualla. Meitä ilmoittautui paikalle 
kymmenkunta nuorta, tyttöjä ja poikia, useimmat Puistolasta. Siitä kehkeytyi 
jännittävä ja jännitteinen uudenvuodenyö, jonka dramaattisista tapahtumista 
kerrotaan minun päiväkirjassani kerrassaan kymmenellä isokokoisella muste-
täytekynällä kirjoitetulla sivulla.

Palasimme Puistolaan vasta 1.1.1960 puolilta päivin. Olin kallella kypä-
rin. Olin ihastunut erääseen tyttöön, joka kuitenkin tanssi muidenkin poikien 
kanssa ja asettui jopa patjalle lepäämään heidän viereensä.

Päiväkirjamerkinnän lopussa kirjoitan tällaisia: ”On ikävä havaita, että se ja 
se jäi myöhemmin tehtäväksi, myöhemmän vuosiluvun nimiin.

Vielä enemmän pelkään vuosikymmenen vaihdosta. Siksipä olenkin vakaas-
ti sitä mieltä, että uusi vuosikymmen alkaa vasta vuoden 1961 mukana. Eni-
ten minua huolestuttaa, että en saa ajatuksiani irti ihmissuhteiden sokkeloista. 
Suotuisa muutos tässä suhteessa olisi harras toivomukseni uudelle vuodelle.”

Vuosi 1960 alkoi siis minulle Nuoren Wertherin tunnelmissa.

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.

Onko Helsingissä rakennusmaata vain 
lentokentän alla?

 Näin totesi 81-vuotias 
Pohjanmaalla asuva, kirves-
miehenä toiminut isäni 
kuunneltuaan jo vuoden 
ajan vuodatustani, miten 
Malmin lentokentän säilyt-
tämisen kannalta olennaiset 
perustelut on sivuutettu ker-
ta toisensa jälkeen KSV:n, 
”poliittisten päättäjien” ja 
”Helsingin” toimesta. 

Mitä nämä moninaiset 
perustelut ovatkaan olleet:  
Koillisen ainoa luonnonti-
lassa oleva kaistale asuk-
kaille, yhtämittainen lenk-
keily- ja hiihtomaasto lii-
kuntaa harrastaville, Eu-
roopan yksi uhanalainen 
kulttuurikohde, harvinais-
ten lintujen pesintäpaikka 
ja monenlaisten uhanalais-
tenkin eliöiden koti, lintu-
bongareiden harrastuspaik-
ka, kulttuurihistoriallinen 
muistomerkki kenttäalu-
eineen, joka on osa alueen 
identiteettiä, suuret potenti-
aalit omaava alue monipuo-
liselle liiketoiminalliselle ke-
hittämiselle ja turismin oh-
jaamiseen alueelle (vieressä 
Kivikko ”Helsingin lappi” 
ja Fallkullan kotieläintila), 
tulevaisuuden lentoyhteys-
mahdollisuudet myös ul-
komaille, varalentokenttä 
esim. puolustamiseen Hel-
sinki-Vantaalle, lentäjien 

koulutuspaikka, myös maa-
ilmalle (MAF), toiseksi vilk-
kain lentokenttä koko Suo-
messa, paras saavutettavissa 
oleva tukikohta helikopte-
reiden pelastustoiminnalle, 
lentoharrastajien harrastus-
paikka pääkaupunkiseudul-
la (tuleehan heidänkin har-
rastusmahdollisuudet huo-
mioida samoin kuten on 
huomioitu veneilijöillä, ur-
heilijoilla ym. harrastajil-
la), kelvoton maa rakenta-
miseen (vieressä oleva Fall-
kullan alue alkanut jo va-
jota, lentokentän maa vielä 
suoperäisempää), sisääntu-
loväylät ovat nyt jo tukossa 
ruuhka-aikoina.

Lähialueiden muita suojele-
mattomia maita ei ole kar-
toitettu rakentamiseen, esi-
merkiksi Longinojanlaak-
son pellot ja Vantaanjoen 
ranta. Miten käy Longin-
ojan varavesilähteelle ja 
Longinojalle, jos alue raken-
netaan täyteen?  

Oliko asiassa syytä kuulla 
kansalaisten 67%:n enem-
mistöä, joka puolustaa ken-
tän säilyttämistä ja yleiskaa-
valausuntojen selvän enem-
mistön näkemystä, joka oli 
kentän ja ympäröivän luon-
non säilyttämisen kannalla?

Yleiskaava.fi sivuilla ha-

lutaan usuttaa kansalaiset 
kaupunkibulevardihurmok-
seen, täyttämään kritiikit-
tömästi Helsingin luonto-
kaistaleet ja tienpientareet. 
Vihreätkin, aikoinaan muis-
taakseni vihreitä arvoja ts. 
luontoa eli asukkaille virkis-
tysmahdollisuuksia ja ter-
veellistä ympäristöä puolus-
tava vaihtoehto näyttää tä-
tä nykyä lähteneen ajamaan 
päinvastaista agendaa; usut-
tamaan ideoillaan väestön 
Helsingin rajojen sisäpuolel-
le esimerkiksi lentokentäl-
le ja kaupunkibulevardeille 
luontoarvojen ja kaupunki-
laisten terveellisen ympäris-
tön menetyksen kustannuk-
sella. 

Väkikö tulisi asuttaa pää-
kaupunkiin ja antaa muun 
Suomen näivettyä, vaikka 
radanvarsilla ja Suomen lää-
neissä on tilaa vaikka kuin-
ka paljon ja niihinkin tar-
vitaan kipeästi väkeä ja ve-
ronmaksajia? Onko aika 
nähdä metsä puilta ja jo seu-
raavissa vaaleissa äänestää 
ehdokasta, joka oikeasti vä-
littää, mitä SINÄ ajattelet ja 
millaisessa ympäristössä SI-
NÄ asut.

Nimimerkillä 
Järjenkäyttö 

edelleen sallittu

Näin kannustaa tapanin-
vainiolainen Esa Heiskanen 
Tapaninvainion Jäälinna –
ryhmän sivul-
la  Face-
bookissa.

Per-
heenisä 
Heiska-
nen pol-

kaisi jo viime talvena käyn-
tiin sisäisessä pikkupojas-
saan syntyneen ajatuksen, 
että Tapaninvainion Uima-
rannantien ja Rasinkujan 
tyhjälle tontille rakennetaan 
kaikkien tapaninvainiolais-
ten voimin jäälinna.

Ja koska rakennuspaik-
kana on tapaninvainiolai-
sille tärkeä y-tontti, jolle on 
vuosikausia turhaan toivot-

tu asukkaita palvelevaa 
Kapuntaloa, ajatteli 

Heiskanen toteuttaa 
taloidean jäisistä 

elementeistä.
Sana le-

visi, ja moni alkoi innolla 
kerätä maito- ja mehupurk-
keja, joissa oli tarkoitus teh-
dä jäätiiliä. Viime talvi te-
ki kuitenkin tepposet, eikä 
tölkkejä saatu jäädytettyä 
leudon ilman takia ja koko 
idea vesittyi.

Reilu viikko sitten joulun 
jälkeen kelit alkoivat kylme-
tä, ja 28. joulukuuta Heis-
kanen teki testin.

– Moi kaikki! Lykkäsin ei-
len illalla kasin aikaan 1,5 
litran maitotölkin täynnä 
vettä ulos ja aamulla se oli 
jo läpijäätynyt, Heiskanen 

ilmoitti ja lupasi lait-
taa nettiin ää-

nestyksen ra-
kentamispäi-

västä.
Pirjo Pihlajamaa

Jäälinna saa 
toisen mahdollisuuden
– Maitopurkit täyteen vettä ja ulos jäätymään! 
Ja jos elintarvikevärejä on, niin sekaan vaan.

Jäälinnaidean 
isä, Esa Heiskanen kertoi 

Kapuntalon yhteisrakentamisesta 
viime talven Lähitiedossa 4.2.2015.



  JAKOMÄKI 
Jakomäen kirjaston olkkari
Lehtien ääneenlukua ja keskus-
telua ajankohtaisista asioista 
ja uutisista hyvässä seurassa!
Kahvi- ja teetarjoilu. To 
klo 11–12, 21.1.–28.4. 
Jakomäen kirjastossa.

  MALMI
Syystien palvelukeskus
Ma Ukkoklubi klo 10–11. Ti 
pingis klo 14.15–15.30. Ke 
ompelu/vapaaehtoistoiminta 
klo 9–11.30. Muistisairaan 
omaisten ravitsemustie-
toisku ti 12.1. klo 13.30–15. 
Kännykät hyötykäyttöön ke 
13.1. klo 13–15, Enter ry.
Enter ry:n tablet-opastus
Enterin vapaaehtoiset ver-
taisopastajat auttavat tablet-
tietokoneiden käytössä. 
Opastus on henkilökohtaista 
ja maksutonta. Oman lait-
teen saa ottaa mukaan. Syksyn 
opastukset to klo 10–11 ja 
11–12. Varaa aika Malmin kir-
jastosta p. 09 31085070.
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 ottami-
sesta näyttelyn pystyttämiseen 
asti. Avoinna ma–pe 9–20 ja la 
9–18, suljettu, 31.12. klo 9–16 
ja pyhäpäivisin suljettu. Vapaa 
pääsy. Malmitalo, 18.12.–15.1.
Rintamaveteraanien turinat 
4.1. klo 14 Syystien van-
hustenkeskuksella, 
Takaniitynkuja 3.
Koillis Helsingin 
Parkinsonkerho
kokoontuu Malminkirkon takka-
huoneessa ti 12.1. klo 17–19.
Novellikoukku 
Malmin kirjastossa ti 12.1. klo 
18. Tällä kerralla Matti Järvinen 
lukee varhaisten suomalais-
ten naiskirjailijoiden novel-
leja. Voit ottaa mukaan 
oma neuletyösi tai osal-
listua SPR:n keräyk-
seen lähetettävien neu-
letöiden tekoon, tai 
vain kuuntelemaan. 
Kirjasto tarjoaa kahvia 
ja teetä. Malmin kirjasto.
Yhteislaulua
Malmitalon mukaansa tem-
paavat lauluillat jatkuvat 
myös vuonna 2016. Niitä 

vietetään Jukka Okkosen ja 
Pauli Kainulaisen seurassa. 
Malmitalo, ti 12.1. klo 17.30.
Anu Nirkko: Mullan 
läpi – maalauksia
Avoinna arkisin ma–pe 9–20 
ja la 9–18. Vapaa pääsy, 
Malmitalo 16.1. asti.

  PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12. 
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14. 
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Koillis-Helsingin Seniorit ry.
Vuoden 2016 ensimmäi-
nen kk-tapaaminen ti. 5.1. 
klo 13 Pihlajamäen kir-
kolla, Liusketie 1. Vieraana 
Alzheimer Yhdistyksestä Jari 
Jokiluhta. Joukolla mukaan!
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset
Kevätkauden ensimmäi-
nen kerho 11.1. klo 10,30, 
Pihlajamäen nuorisotalolla, 
Moreenitie 2. Vieraana fysio-
terapeutti, aiheena: Pysy 
pystyssä, älä liukastu.

  PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke 
klo 17.30–19.30.
Enter ry 
Enter ry tarjoaa senioreiden 
tietotekniikkaopastusta vertais-
tukihenkisesti Puistolan kirjas-
tossa ke 

10–12. Oman ajan 
voi varata numerosta 
09 3108 5076.
Satutunnit
Puistolan kirjastossa 
joka ma klo 10.
Puistolan VPK:n 
kauden avaus
Puistolan VPK avaa harjoi-
tuskauden 2016! Kaikki toi-
minnasta kiinnostuneet, tar-
kemmat tiedot löytyy www.
puistolanvpk.fi. Puistolan 
Paloasema, Puistolanraitti 
5, 7.1. klo 18.30.
Puistolan Eläkkeensaajat 
vuoden ensimmäinen jäsenta-
paaminen on Puistolan kirkolla 
ti 12.1. klo 14, omaa ohjelmaa!

  PUKINMÄKI
Enter ryn opastukset
Opastukset aina ke klo 
14–15 ja 15–16 sekä parit-
toman viikon keskiviikkoi-
sin lisäksi myös klo 10–11 
ja 11–12. Halutessaan voi 
varata kaksoistunninkin. Varaa 
aika kirjastossa tai p. 09 310 
85072. Pukinmäen kirjasto.
Satutunnit 
Pukinmäen kirjastossa 
aina parillisen viikon ma 
klo 10.15–10.45.

  SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa 
Tammikuussa avataan ti 12.1. 
Siltamäen nuorisoseura
Kevätkausi alkaa 11.1., on 
uutta ja vanhaa! Tutustu 
www.siltamaennuoriso-

seura.fi, ota yhteyttä silta-
maki@nuorisoseurat.

fi tai 0505666174. 
Kiertotähdenpolku 2

  TAPANILA
Tapanilan 
Eläkkeensaajat
Syyskausi on päät-
tynyt. Vuosi 2016 

kevät käynnistyy 
12.1. klo 11.30. 

Kaisa-Leena 
Lintilän maalauksia 

-Hämärä kutsuu valon
12.–31.1. Avoinna ti–pe 

13–18, la–su 11–15. Taiteilija 
tavattavissa galleriassa sun-
nuntaisin. Galleria viileä 
punainen, Päivöläntie 20.
Avoimet ovet Helsingin 
medialukiossa
Tule tutustumaan Helsingin 
medialukion toimintaan! 
Infotilaisuudet klo 10, 11, 
12 ja 13.  Moisiontie 3, 
la  9.1. klo 8.30–14.45.

  TAPULIKAUPUNKI
Tapulin Eläkeläiset
vuoden ensimmäinen 
ma-kerho kokoontuu 
11.1. klo. 10–12 Tapulin 
nuorisotalolla Ajurinaukio 5 
( 2krs.) Kerhossa kerätään 
vuotuista jäsenmaksua 
16e/jäsen. entiset ja uudet 
jäsenet mukaan mukavaan 
seuraan ja yhdessäoloon! 
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa seni-
oreita vertaistukihenki-
sesti tietoteknisissä ongel-
missa kerran viikossa ti klo 
12–14. Tapulikaupungin kir-
jasto. Varaa aika p. 09 310 
85075 (1 h /opastettava).
Digitalkkari
Tapulikaupungin kirjaston digi-
talkkari on paikalla ma sekä to–
pe. Hänen tehtävänsä ulottuvat 
tulostamisessa ja skannauk-
sessa opastamisesta e-aineis-
toihin, laiteneuvontaan ja säh-
köisessä asioinnissa auttami-
seen. Voit varata myös henkilö-
kohtaisen opastusajan tunniksi 
kerrallaan p. 09 31085075.

  VIIKKI
Satutuokiot 
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10.
Viikin Martat 
aloittaa kevätkauden opette-
lemalla servettien taittoa. Ota 
mukaan muutama oma servetti. 
Kokoonnutaan ma 11.1. klo 18 
Viikin kirkolla. Samalla laitetaan 
lukkoon vuoden 2016 toimin-
takertomus.Vielä ehtii saada 
oman ehdotuksenkin mukaan.

14   Menot

HYVINVOINTI

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

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

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

Laulujentekijä Sirkka-Liisa Sass sekä duo Veera Railio 
ja Maija Ruuskanen esittävät humoristisia ja voimakkaan 
lyyrisiä, mutta silti varsin elämänmakuisia lauluja niin pätkä-
töistä kuin naisen asemasta.

Sirkka-Liisa Sass omaa varsin kokemusrikkaan elämän-
kaaren, mikä antaa uskottavuutta ja viisauttakin kirpeisiin 
ja vähän kipeisiinkin elettyä elämää heijastaviin lauluihin. 
Sass on tehnyt paljon lauluja toiselle vahvalle naiselle, An-
neli Saaristolle. 

Jo 72-vuotias Sass räppää ja laulaa duon mukana. Hän 
kuvailee itseään runoilijaksi, lauluntekijäksi, kirjailijaksi, ku-
vataiteilijaksi ja provosoijaksi.

Konsertin lisävoimana ovat Ihmisäänet-kuoro sekä Mal-
min Mieslaulajat. 

TL

Lauluja 
solidaarisuudelle

Muusikot Veera Railio ja Maija Ruuskanen.

Lauluja solidaarisuudelle
 Malmitalossa to 19.1. kello 15. Kesto 

65 min, ei väliaikaa, liput 5 e.

TUIRE RUOKOSUO

Nuorten ottamia valokuvia
Luotsinuorten valokuvanäyttely Malmitalon 

parvella on nähtävillä vielä reilun viikon ajan.
Koillis- ja länsiluotsin toiminnassa mukana oleva nuoret ovat ottaneet valokuvia ja valinneet 

niistä parhaat yleisön nähtäväksi. Näyttely on pystyttämistä myöten nuorten itse toteuttama.
Avoinna 15.1. saakka arkisin 9-20 ja la 9-18.
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KAMPAAMOT JA PARTURIT

Me 
tykätään 
susta. 
Tykkää 
sinäkin 
meistä!

facebook.com/
lahitieto

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

NETTIAJANVARAUS 24h. 

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

PALVELUJA TARJOTAAN

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

Puh. 09 345 3350

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

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

MALMIN HAMMAS

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

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

NETTIAJANVARAUS 
www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI

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

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

TAMMIKUUSSA VÄRI-ASIAKKAALLE 
PIENI HIUSKIINNE KAUPANPÄÄLLE!

Varaa aikasi www.zois.fi 

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!

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

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

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)

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Malmin raitti 12, MALMI Puh. 0400 449 638

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne 
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786 

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani!

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 / 

09 388 2996
www.noop.fi

Toiminnassa 20v.

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoitusvaraukset 
myyntijohtaja Jussi Haapasaari, 
puh. 050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

www.kampaamo-loser.fi 
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu, 
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 
Bussit 77A/74/703/705

Ihanat 
Schwarzkopfi n 

värit!

29€Hiusten leikkaus

Permis+leikkaus
+sävy+fön 85€

Hiustenhoitotuotteet myös 
tarjouksessa!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!


