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SIIRRELTIIN.
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Jäälinna innosti

lukijat kuvaamaan.

Uutiset:
Yleiskaavaa käsitellään
Pukinmäessä ja Suutarilassa.
Urheilu:
MPS vahvistaa joukkuettaan.
Kulttuuri:
Viikin kirjaston näyttely
houkuttelee vaeltamaan.

• avaimet
• sarjoitukset
• lukot
• aukaisut
• korjaukset
• ym.palvelut

Mätästie 3, 00770 Helsinki
Puh. (09) 66 94 24

www.lukitusturva.ﬁ
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PUHDASTA TULEE!
Ravintola

Lounasbreikki
KYLLÄ!
Lounasbuffet
ark. klo 10–14

8,90

Laadukas ja edullinen!
Olemme täyden palvelun mattopesula.

Matot Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
8,50/m
koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
8,70/m22
alk.
MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna
5,20€/kg
5,40€/m2

Keittolounas

7,90

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANILA

Pieni puu-/kivirakenteinen paritalo sekä autotalli. Kokonaispintaala n. 210m². Oma tontti 715m².
Kuntotarkastus tehty 12/15.
Huoneistot yhdistettävissä.
Hp. 210.000 €. Hietapellontie 25
OMAKOTITALO MELLUNKYLÄ
Tilava rintamamiestalo 4h, k,
sauna, pesuh, 2wc ja iso autotalli, yht. n. 165 m². Varaava
yösähkölämmitys. Tontti 524m².
Kuntotarkastus tehty 12/2015.
Hp. 210.000 €. Koskenhaantie 47
VUOSAARI OKT
Kivirakenteinen omakotitalo 5h,
k, sauna, peh, 2 auton talli ym.
n. 230m². Tontin koko 1153m².
Hp. 370.000 €. Verkkotie 2
TONTTI HEIKINLAAKSO
Kovapohjainen länsirinnetontti
1277m². Rak.oikeus 319m². Saa
rakentaa 3 asuntoa. Autosuojaja varastotiloja 30 m²/as.
Hp. 339.000 €. Kirvestie 11

TONTTI HIETAPELLONTIE
Tasainen tontti rauhallisella paikalla. Tontin koko 677m² ja rak.
oikeus 169m²+26 m²/asunto. Kunnallistekniikka tontin rajalla. Hp.
160.000 €. Hietapellontie 25
TONTTI TAPANILA
Tasainen rivitalotontti 750m², rak.
oikeus 300m²+40m²/as. Enintään
3 asuntoa. Hiekkapohja. Ei vanhoja rakennuksia. Hp. 310.000 €.
Vanha Tapanilantie 73
TONTTI PAKILA
Hyvä tontti 968m². Rak.oikeus
282 m²+30 m² autosuoja ym
tiloja. Enint. 3 asuntoa. Kunnallistekniikka ja kaukolämpö tontin
rajalla. Hp. 230.000€. Taulutie 31
TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti. Vesi- ja viemäriliittymät tontilla. Rakennusoikeus
174m²+25m²/as. Tontin koko 695
m². Hp.150.000 €. Kiitäjäntie 17
TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti aseman tuntumassa, asuntojen lukumäärä ei
rajattu. Tontin koko 610m². Rak.
oikeus 152m²+20m²/as. Hp.
160.000 €. Puistolantanhua 6
TONTTI MELLUNKYLÄ
Kovapohjainen tontti 579 m².
Rak.oikeus 145 m² + 20 m².
Hp. 110.000 €. Koskenhaantie 47

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

NOUTOPALVELU!

UUTTA!

Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset
pesut

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,
ma-pe 9–20, la 9–14

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

[A]

TILAA
EDULLINEN

www.vantaanmattopesu.ﬁ

Huollamme
kaikki merkit
•
•
•
•

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

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Osoite muuttuu,
palvelu pysyy

Muutamme uusiin entistä parempiin korjaamotiloihin, Vantaan
Koivuhakaan 1.2. alkaen. Uusi
osoitteemme: Juurakkotie 3.

Viinikka Oy

Heikinlaakso Sienitie 34
029 300 5500
heikinlaakso@autonkorjaus.net

Teetä huolto
NYT, lasku
toukokuussa.
Hae luottoa Mekonomen toimipisteessä tai mekonomen.fi

Uutiset
Malmin Eläkeläisten
viikkokalenteri.
Senioritanssi
Käsityökerho
Kuntojumppa
Viehekerho
Tanssiliikunta
Sketsikerho
Soitinryhmä
Kuoro
Runopiiri
Keskiviikkokerho
Kahvituokio
Tuolijumppa
Ystäväkerho
Päivätanssit
Kansantanssi
Engl. keskusteluryhmä

Pääkirjoitus

Leikkaa talteen!
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ma 11.00–12.45
ti 9.00–12.00
ti 9.30–10.25
ti 10-00–12.00
ti 10.35–11.30
ti 11.30–13.15
ti 13.15–15.00
ke 10.00–11.45
ke 10.00–11.45
ke 12.00–13.30
ke 13.30–14.00
ke 13.45–14.45
to 11.00–15.00
to 12.00–14.45
pe 11.15–13.15
pe 12.00–13.00

TEIJA
LOPONEN

Uutta ja uudistumista

Lisätiedot www.malmin-elakelaiset.net
tai p. 050 524 0790.

Tervetuloa harrastamaan!
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.

1122

Koillis-Helsingin Lähitiedon
voi tilata vuodeksi lähes
postimaksun hinnalla.
Vuositilauksen hinta on
92e sis. alv:n.
Tilauksen voi tehdä osoitteeseen
teija.loponen@lahitieto.ﬁ

SIVU URI
LA E.
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ILI LA
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TILAA LÄHITIETO

11
s10-

29€

us
kesk le.
inta aisil
toim vamm
et:
Uutisrviaistienvaikea
vää.
Ka taan
rittä
korja ilu: la on ki
ssa.
Urhe anal
tiedo
Kepp uuri: skevät
ltt
ue
Ku ea bl
Up

sia.)

9auk

tömi

(ei sis.

pääs

o,
aaks
ala
kinl arju,
Kon
Hei
arih iemi ja
Ta9
9on
0
Her
202

02

919

nen
ärpä i
ppak purais
Jum

LA,
STO
, PUI
ISTO
LAJ
KI, PIH
AMÄ VIIKKI
LAJ
PIH UMMI,
MI,
, MAL TÖYRYN
NO
I,
RTA UNK
16
OKA AUP
.20
, LAT
5.1
ÄKI , TAPULIK
OM
Tiistai
, JAK NVAINIO
KSO
LAA TAPANI
KIN
HEI ANILA,
LÄ, TAP
PIKY ILA,
ALP TAR
ILA, SUU
Ä,
KUR
-TIK RMETS
ALA
KI, SUU
00
376 AMÄ
IKKI , SILT
LEV INMÄKI
PUK

nas
Lou ikki
bre ampi

ukka ka!
Se ma spaik
louna

ffet
asbu –14
Loun. klo 10

8,9ou0nas
ol
Keitt
7,90

-30%
-20%

Lii

€
106
kset
t hiu
€
lipitkä t 121 3€
puo hiukse lisä +3
i
ät
pitk permis .16 ast
ois
Erik assa 6.2
Voim

2 45

09-2

4
0–1
7.3
klo ie 1,
na
Avoin udant
ora
0,
Tak iharju 440
tar
Tat (09) 225 3
puh 312 203
040

n

N
UU
PP T
LO YYN
M

-10%

95

ark

1

Nro

ri-rtuuri o
P
PaartpaamX
X
M
MEE
KamLLY
O Y
V
VO
is
Perm us
ikka
+le önaus
+fö

tola
Ravin

T

Nyt tammikuussa on viimeiset
hetket jättää mielipiteitä
yleiskaavasta.

Aivan yhtä hauskaa ei ole katsella uusia sanoja,
joita koko ajan keksitään lisää. Viime vuoden
outoja tulokkaita olivat muun muassa halpuuttaminen ja erinomanlainen. Samoin etuisa sekä
vatuloida, joka kylläkin on vanha olemassa
ollut sana, tulivat viime vuonna monille tutuiksi.
Valtaosa uudissanoista unohtuu varsin pian, ne
ovat hetken ilmiöitä, joita koululaisten todennäköisesti kannattaa välttää äidinkielenkirjoituksissa. Kieli kyllä muuttuu ja sen pitääkin kehittyä ajan mukana, mutta ihan kaikkia keksimällä
keksittyjä sanoja ei sentään tarvitse hyväksyä tai
käyttää.

Yleiskaavasta on puhuttu koko viime vuosi. Nyt
tammikuussa on viimeiset hetket käsillä jättää
siitä mielipiteitään. Siltamäki-Suutarilan alueella asukkaita kootaan tilaisuuteen, jossa päätetään mitä alueella haluttaisiin huomioitavan.
Olisiko aika luopua vanhasta ostoskeskuksesta
ja rakentaa sen kortteliin uusia asuintaloja, kenties jopa hissitaloja? Tarvitaanko uutta ostoskeskusta vai mihin asukkaille tuiki tärkeät lähipalvelut, kuten kaupat ja apteekki voisivat sijoittua? Siltamäki-Suutarilassa asuu paljon
iäkkäämpää väkeä, joka käyttää alueen omia
palveluja hyväkseen. Sen pitäisi tulevaisuudessakin olla mahdollista. Kaikkia ei kannanottaminen kiinnosta. Osaa sen vuoksi, että he eivät
usko voivansa vaikuttaa asioihin. Oman mielipiteensä ilmaiseminen tuo kuitenkin esiin
nimenomaan asukkaiden näkökulman muutostarpeisiin. Ellei toiveita toimivammasta asuinalueesta kerrota, eivät suunnittelijat voi niitä
huomioida.

alvi sitten tuli, pakkasineen ja lumipyryineen. Alkutalven leutous on
takana ja nyt on koettu kipakoitakin
pakkasia ja hyytäviä viimoja. Ja luntakin on sen verran, että ensimmäiset innokkaat
hiihtäjät kiersivät viikonloppuna Malmin lentokentän reittiä suksilla, vaikka latuja sinne ei vielä varsinaisesti ole ehditty vetää vähälumisuuden vuoksi. Tämä viikko saattaa muuttaa tuonkin tilanteen. Lunta on luvattu lisää ja reilusti.
Luistinradat ovat jo hyvässä jäässä, ellei lumi
tupruta niitä umpeen. Innokkaita luistelijoita
tuntuisi riittävän ja viikonloppuna näyttivät pulkatkin jo ilmestyvän katukuvaan. Ulkoilevien
lasten riemua on ollut hauska katsella.
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ALE TR-KALUSTEESSA ALE
Reno ruokaryhmä

pöytä 135 x 80 cm
+ 4 tuolia

-66%

TETTU
R AJO I
E R Ä!

NYT

249,,-)
(OVH 730

Amber jenkkisänkypaketti

Havanna jättikulmasohva

- pussijousitettu jenkkisänky
160x200cm
- varastopäätytyynyt myydään
väri: musta
erikseen, 39€/pari
- muhkea
proﬁloitu
sijauspatja
- metallijalat
- verhoiltu
pääty 160cm

-44%

MEILTÄ MYÖS LAADUKKAAT KOTIMAISET
MITTATILAUSKOMEROT ALEHINNOIN!!!

- oikea tai vasenkätinen, mitat: 297/238
- mahtavan mukava pussijousitus
- laadukas kuvan mukainen verhoilu

NYT

699,)

2,(OVH 124

-40%

OUTLET MYYNTI AVATTU,
2. KERROS

TERVETULOA
TUTUSTUMAAN!!!

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

TR-Kaluste Porttipuisto
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 823 3585
tr-kaluste@tr-kaluste.ﬁ

Avoinna:
ark 10–19
la 10–16
su 13–16
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PIRJO PIHLAJAMAA

Malmin lakkautetun postin aidassa ollut sininen kirjelaatikko on tuotu Novan eteen. Suutarilassa laatikko on siirtynyt noin puolen kilometrin päähän vanhalta paikaltaan
Penttilänaukiolta.

Posti siirteli laatikoita
kaikessa hiljaisuudessa
Lukijat ovat ihmeissään Suutarilassa ja Malmilla.
Molemmissa paikoissa on kadonnut postin kirjelaatikko
tutulta paikaltaan.
Suutarilassa kirjelaatikko on hävinnyt Pentilänaukiolta, jossa laatikko on
ollut entisen Penttilän kioskin, nykyisen ravintolan seinässä ainakin tämän vuosituhannen ajan.

– Nyt se on hävinnyt eikä
ole edes mitään ilmoitusta,
tuleeko takaisin tai missä on
lähin seuraava postilaatikko, kummeksuu asukas ja
pyytää paikallislehdeltä juttua, jotta asia selviäisi.

–Kiinnostaa varmasti koko Suutarilaa, kun yhtäkkiä
koko seudun ainoa postin
palautuspiste katoaa ilman
varoituksia.
Yhtä ihmeissään ollaan
Ala-Malmilla, jossa entisen

postitalon vieressä turhaan
pyörähtänyt koillishelsinkiläisyrittäjä haikailee bussipysäkkien puolen raja-aitaan kiinnitetyn sinisen kirjelaatikon perään. Aiemmin
tyhjennetty keltainen laatikko oli paikallaan, mutta se
ei ilta kuuden jälkeen laatikolla ollutta yrittäjää lohduttanut, kun kirjeet oli tarkoitus saada vielä saman il-

lan lajitteluun.
Posti Group Oyj:n viestintäpäällikkö Liisa Hertz lupaa ottaa selvää, mistä on
kyse. Hertziltä tulee tieto,
että kirjelaatikoita ei ole vähennetty, vaan ne on siirretty vilkkaammille paikoille.
– Suutarilan Penttilänaukion kirjelaatikko on siirretty Siwan yhteyteen, osoitteeseen Tapulikaupungin-

Nyt on hyvä hetki aloittaa uusi harrastus. Sivut 10–11.
Tilakeskus valmistelee
alakoulun myyntiä
Tapanila

Veljestenpihan tyhjästä alakoulusta ostotarjo-

uksen jättänyt Tapanilan Kylätila ry on saanut Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselta
vastauksen, että tontille tehdään nyt kaavamuutosta.
–Saimme tiedon, että alakoulun tontti oltaisiin
myymässä keväällä avoimella tarjouskilpailulla
kahdessa osassa, piha erikseen ja koulurakennuksen puoli erikseen sen jälkeen, kun sille on saatu
asumiskäytön mahdollistava poikkeamispäätös,
kertoo kylätilayhdistyksen puheenjohtaja Seppo
Siika-aho.
Asukkaiden harrastus- ja pienyrittäjien työtilaksi
koulua toivova Tapanilan Kylätila aikoo osallistua
tarjouskilpailuun, jonka tarkkaa ajankohtaa kaupunki ei ole vielä ilmoittanut.
Pirjo Pihlajamaa

Viikki vei
Puistolasta rehtorin
Viikki

Latokartanon peruskoulun rehtoriksi

on valittu Puistolanraitin ala-asteen koulun rehtori Teemu Lappalainen. Hän on
siirtynyt uuteen pestiin virallisesti torstaina.
Puistolanraitin koulun rehtoria ei ole
vielä päätetty. Päätös tehtäneen tämän
kuun lopulla. Rehtorin sijaisena toimii
apulaisrehtori Tiina Suomalainen.
Latokartanon rehtorin paikka kiinnosti
12 hakijaa. Heistä neljä haastateltiin.
Kaikki olivat kokeneita rehtoreita. Valinta
osui Lappalaiseen, koska hänellä katsottiin olevan hakijoista parhaat edellytykset viran hoitamiseen.

–Hän on hoitanut helsinkiläisen koulun rehtorin tehtäviä menestyksellisesti
yli kuuden vuoden ajan, johtanut kahden koulun yhdistymisprosessia onnistuneesti ja osallistunut opetuksen kehittämistyöhön myös kuntatasolla, todettiin
valintaperusteluissa.
Latokartanon rehtorin pesti tuli hakuun, koska rehtori Satu Elo siirtyi eläkkeelle. Opetusalaa Elo ei kuitenkaan
jätä. Siitä kertoo se, että hänet on valittu
opetushallituksen Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus -yksiköön opetusneuvokseksi.
Pirjo Pihlajamaa

tie 39. Malmin posti muutti
Malmin K-citymarkettiin ja
myös myöhemmin tyhjennettävä kirjelaatikko siirrettiin kauppakeskus Novan
eteen, viestittää Liisa Hertz.
Muihin Koillis-Helsingin
kirjelaatikoihin yhtiössä ei
ole kajottu.
Pirjo Pihlajamaa
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apurahaa avaruus- ja ilmailualan väi-

töskirjatutkimustyötä tekeville naisille
kautta maailman myönnetään vuosittain
Zonta-kerhojen Hki III ja IV:n sekä Zonta
International piiri 20:n stipenditoimikunnan toimesta.
Zonta-kerhot järjestävät tänään yhdessä Malmin lentoaseman GATE1 –ravintolan kanssa Malmin lentoasemalla
tapahtuman, jolla tuota Amelia Earhart –
rahastoa kartutetaan.
Amelia Earhart oli yhdysvaltalainen ilmailun uranuurtaja ja ensimmäisiä naispuolisia lentäjiä.
TL
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Uutiset
TEIJA LOPONEN

MIKKO RANTANEN

Mikko Rantanen kuvasi sateenkaarta
muistuttavan haloilmiön talvisessa pakkassäässä
Tapulikaupungin yllä viime viikon tiistaina.

Pakkanen toi halot

Siltamäen ostoskeskus ja sen parkkialue täyttävät ison korttelin Siltamäen keskustassa. Jos ostoskeskus
purettaisiin, mahtuisi tontille mittavasti uudisrakentamista.

Siltamäki, Suutarila, Töyrynummi

Tapulikaupunki
Koillis-Helsingin taivaalla näkyi viime viikolla haloilmiöitä. Tähtitieteellinen yhdistys Ursan mukaan haloilmiöt eli halot syntyvät, kun valo heijastuu tai taittuu ilmakehässä leijuvista jääkiteistä.
Halo tulee useimmiten auringon tai kuun ympärille,
mutta ne voivat heijastua minne tahansa taivaalle.
Ursa kertoo verkkosivuillaan, että erilaisia halomuotoja on todistettavasti havaittu noin 60 erilaista. Halot voivat olla vaaleita tai näyttäytyä kaikissa sateenkaaren väreissä.
PP

Liukastuneelle korvataan
hoitokuluja
Suutarila
Kaupunki korvaa jo kolmatta kertaa Tikkurikujalla
edellistalvena liukastuneen henkilön hoitokuluja. Kaupunki myöntää, että jalkakäytävä on ollut liukastumishetkellä mahdollisesti huonossa kunnossa.
Kaupunki on maksanut liukastumisesta tulleita laskuja noin 4500 euron edestä. Liukastuja on käynyt viime
vuoden aikana useamman kerran hoidattamassa vammaansa. Viimeisin lasku on 50 euroa marraskuulta.
Liukastuneen hoitolaskuja kaupungille on toimittanut If
Vahinkovakuutus Oy.
PP

Murtovarkaat iskivät jouluna
Puistola
Poliisille tuli joulun ajalta kuusi asuntomurtoilmoitusta
Helsingin alueelta. Tekijät kuuluivat mahdollisesti kahteen kiertelevään rikollisryhmittymään. Saaliikseen tekijät ovat saaneet pienempää irtaimistoa ja jonkin verran käteistä.
–Ensimmäiset kolme murtoa tehtiin joulun alla Itä-Helsingissä, joulupyhien murrot Puistolassa. Murrot eivät ole
tiettävästi tapahtuneet mihinkään tiettyyn kellonaikaan,
vaan murtautujat ovat saattaneet liikkua mihin aikaan
päivästä tahansa, kertoo rikosylikomisario Kari Niinimäki Helsingin poliisista.
Poliisi muistuttaa, että asunnot kannattaa pitää asutun näköisenä esimerkiksi jakamalla loman aikana lumityöt naapureiden kesken ja hakemalla postit. Myös liiketunnistinvalojen ja varashälyttimien hankintaa kannattaa pohtia, sillä ne pitävät usein ei-toivotut vieraat poissa.
–Mikäli joutuu murron kohteeksi, tulee tapahtumasta
soittaa heti hätänumeroon ja välttää liikkumista asunnossa, että poliisin tutkinta pystyy tarkastamaan asunnon, Niinimäki muistuttaa.
PP

–alueen tulevaisuus
käsittelysssä

Helsingin tekeillä olevaa yleiskaavaa on esitelty ja käsitelty eri puolilla kaupunkia
puolisentoista vuotta. Nyt asukkaiden vaikuttaminen, kannanotot ja mielipiteiden ilmaisut
alkavat olla loppusuoralla.
Siltamäki- SuutarilaSeura ja alueen yleiskaavaryhmä esittivät kannanottonsa viime vuoden keväällä.
– Se esiteltiin kattavasti Koillis-Helsingin Lähitiedossa. Sen jälkeen on ollut
kovin hiljaista. Onko niin,
että asuinalueemme tulevaisuuden näkymät eivät vaan
kiinnosta asukkaita? Emmekö tarvitse yhteisöömme julkisia palveluja? Halutaanko myös kaupalliset
palvelut hankkia kotialueemme ulkopuolelta? Ovatko myös joukkoliikennepalvelut meille yhdentekeviä,
hämmästelee asioita aktiivisesti seuraava Pertti Svensson.
Hän toteaa, että toivottavasti tällä kertaa ei käy kuten kävi, kun siirtolapuutarhan sijoituspaikasta kysyttiin asukkailta. Lähes ketään ei asia kiinnostanut.
Vasta, kun asiaa koskevat
päätökset oli tehty, asukkaat heräilivät ja saatiin kasaan tiukasti kantaa ottava
”nimby”.
– Toivottavasti olemme
nyt hereillä ja tiedämme mitä haluamme.
Yleiskaavaesityksessä Siltamäki-Suutarila-Töyrynummi alue ei
kerää liiemmälti mainintoja. Lähinnä Suutarilan teollisuusalue on tehostuvan
käytön kohteena. Samalla tarkoituksenmukaisena
nähdään Tapulikaupungin-

Ostoskeskuksessa on pitkät tuuliset kulkuväylät,
monen mielestä ne ovat kallista hukkatilaa.

tien ja Suutarilantien varsien rakentaminen. Sen pitäisi olla tiivistä ja matalaa,
esimerkkinä town-housetyyppiset kaupunkipientalot.
Siltamäen 1960–1970 lukujen taitteessa valmistunutta kompaktikaupunkialuetta kehitetään ympäristöön sopivalla täydennysrakentamisella, joka
helpottaa myös alueen peruskorjauksen rahoitusta.
Siltamäen huonokuntoisen ostoskeskuksen korvaamista uudella Suutarilantien
ja Riimusauvantien risteykseen sijoittuvalla ostoskeskuksella tutkitaan. Nykyisen ostoskeskuksen paikalle voitaisiin rakentaa tehokkaita kaupunkikortteleita.
Alueen asukkaat ja kaupungin eri toimijat ovat jo
reilun 10 vuoden ajan pohtineet ja ideoineet Siltamäen
uutta ostoskeskusta ja uusia
kaupunkikortteleita. Svenssonin mukaan myös kompaktikaupungin laajat pysäköintialueet tarjoavat oivan
kohteen avoimelle uudelle
suunnittelulle.
Teija Loponen

Siltamäen matalan rakennuskannan seuraksi voisi
sopia muutama vähän korkeampikin rakennus.

Siltamäki-Suutarila-Seura
järjestää asukasillan
torstaina 21.1. kello 18–20
Suutarilan palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu alkaa 17.30.
Tilaisuudessa muovataan
kaupungille lähetettävä
kannanotto, jonka tulee olla
perillä viimeistään 29.1.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TIIA MUSTONEN

Pikkulintujen ruokinta
voi lihottaa myös rottia

Pro Tuomarinkylä -liike järjestää jälleen
koko perhelle

Vaikuttava

Talvirieha

Tapaninvainiolaisnainen latasi nettiin uuden vuoden
alla kuvan, jossa kotipihaan puoli vuorokautta
aiemmin asennetulle lintulaudalle kiipeää ilahtuneen
näköinen rotta.
Rotta ja sen lajitoveri olivat vainunneet, että yhdellä
Santerlantien lintulaudalla
on pikkulinnuille tarkoitettua syötävää, joka kelpaa
hyvin myös jyrsijöille.
– Jos ajattelit meidän tavoin, että lähialueilla ei kai
nyt rottia majaile, niin nämä
kaverukset osoittivat asian toisen laidan. Myös naapurin talipalloja oli kadonnut kokonaisina jo muutamaan otteeseen, ja epäilykset kohdistuvat nyt näihin
siimahäntiin, tiedotti kuvan
lähettänyt Tiia Mustonen
Tapaninvainion Facebook-

ryhmässä.
Yksi keskustelija valisti
välittömästi, että lintulautaa
ei pidä laittaa kepin nokkaan, vaan roikkumaan narulla puuhun parin metrin
korkeuteen.
– Jotenkin sitä naivisti
ajattelee, ettei omalla pihalla nyt rottia ole. Vaikka toki
siitä on aina lehdissä. Mutta
jos tämä saa muutkin miettimään lintujen ruokintaa ja
ruokien säilytystä ulkosalla, niin hyvä, Tiia Mustonen
kertoo Lähitiedolle.
PP

sunnuntaina 17.1. klo 11.00–15.00
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskuksessa,
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki.

Helsingin yleiskaavaehdotus turmelee Tuomarinkylän kartanon suojellun
ympäristön, kaataa puolet metsästä ja vie koira- ja ratsastuskeskuksilta
luvatut toimintaedellytykset. Nyt on viimeiset hetket vaikuttaa, että niin
ei käy. Tule keskustelemaan ja tekemään muistutus. Sisäänpääsy ja kaikki
ohjelmat ovat ilmaisia! Lapsi-lelukoirajuoksukisa, keppiheppalaukkakisa,
vetokoiraajelua, silitettäviä kaverikoiria, talutusratsastus,
kilttejä hevosia, kärryajelu ja puffa! Infopiste
kaava-asiasta. Poliitikkoja kutsuttu. Tule ja vaikuta!

PRO

Liity Facebook-ryhmään PRO Tuomarinkylä

Tuomarinkylä
www.tuomarinkyla.com

TIEDOTUSTILAISUUS
Jyrsijöiden vierailun jälkeen paikalle asennettiin
rotanloukkuja.

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.

LAATUALE
U!
NNETT

I ALE

KAIKK

IVÄN!

30 PÄ

MonitehoPIILOLASIT

30€

+ käyttöopastus
kaupan päälle

Bio Drop 10ml

SILMÄN
KOSTUTUSTIPAT

PIILOLASINESTE

2 pulloa

3 pulloa

20€

39€

-80%

(50,70)

TTU!
LENNE

IA

KAIKK

LaatuAURINKOLASIT

30-

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

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
Lucina Hagmanin kuja 4, 00710 Helsinki

EN UU
N
I
A
M
I
KOT

BioTwin 360ml

jopa

www.uyk.ﬁ

TUUS!

EN!
N
I
A
M
I
KOT

SilmälasiKEHYKSET

TERVETULOA!

(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.

KESKIVIIKON
KOHOKOHTA
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
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Uutiset
HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Yleiskaavaehdotukseen
liittyy runsaasti aineistoa.
Tämä kuva esittää, missä
sijaitsevat Helsingin eri
keskustat.

Lähikentillä pääsee
luistelemaan
Luonnonjääkenttien jäädytys käynnistyi heti pak-

kasten tultua ja nyt pääsee luistelemaan jo monessa paikassa.
Jääpinta on valmis Ala-Malmin liikuntapuiston luonnonjääkentällä, Jakomäen liikuntapuistossa, Latokartanon liikuntapuistossa, Puistolan liikuntapuistossa, Siltamäen
liikuntapuistossa ja Tapulin liikuntapuistossa.
Tapaninvainiossa Ollilankentän luonnonjääkenttä oli
ainakin perjantaina vielä suljettu, ja Pihlajamäen kentän
sekä Pukinmäen liikuntapuiston luonnonjääkentän jäädytykset on vasta aloitettu. Ensimmäisessä vaiheessa
kenttien pinta pitää saada jäätymään vettä läpäisemättömäksi, jonka jälkeen jään paksuutta kasvatetaan tasaisesti. Perjantaina luistelukunnossa oli jo 23 kenttää ympäri kaupunkia ja niiden määrä kasvaa lähipäivinä, jos
lämpötila ei nouse plussan puolelle.
Hiihtolatuja on tarjolla vasta Pirkkolassa, Malmin lentokentän 5,7 km pitkä latu kärsii vielä lumenpuutteesta.
Luistelupaikkojen ja latujen tilanteet voi tarkistaa osoitteesta www.mski.ﬁ/helsinki.mskate
Teija Loponen

Lausunto:

Yleiskaavan vaikutuksia
vaikea ennustaa

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimitiloissa Viikissä on
valmisteltu ympäristölautakunnalle Helsingin yleiskaavaehdotusta
koskeva lausunto. Kaavaehdotusta ympäristönäkökulmasta pohtiva
lausunto on ollut esillä lautakunnassa eilen. Hyväksymisen jälkeen
lausunto toimitetaan Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle.
Lausunnossa todetaan,
että vaikka yleiskaavaehdotus mahdollistaa liikennejärjestelmän kehittämisen
vähäpäästöisempään suuntaan, tulee kaupungin kasvusta aiheutuvan liikennemäärän lisääntymisen hallinta olemaan haasteellista.
Toisekseen kaupunkibulevardien toteuttaminen tulee
edellyttämään joukkoliikenteen tehostustoimien lisäksi
voimakkaita henkilöautoliikennettä vähentäviä toimia.
Lausunnossa kaupungin
taloudellisten resurssien riittävyys herättää suurta huolta. Kaavaehdotuksessa julkisen sektorin kalleimmat
investoinnit liittyvät liikenteeseen, bulevardisointiin ja
sitä tukevaan pikaraitiotieverkostoon.
Kestävää kaupunkikehitystä korostavassa lausunnossa on nostettu esiin myös
se, että kaikilla uusilla rakentamisalueilla tulee tähdätä mahdollisimman suureen energiaomavaraisuuteen ja hiilineutraalisuuteen.
Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen
2050 mennessä.
Lähiluonnon ja virkistysalueiden turvaamista pidetään tärkeää myös jatkosuunnittelussa, sillä asukas-

määrän voimakas kasvu
lisää virkistyskäyttöpainetta.
Näyttö viheralueiden terveyshyödyistä kasvaa jatkuvasti. Lausunnossa lähivirkistysalueiden saavutettavuudelle ehdotetaan tavoitteeksi esimerkiksi 300
metrin etäisyys tai enintään
5–10 minuutin kävelymatka.
Lausunnossa huomautetaan, että keinotekoisen
”kaupunkiluonnon” tuottaminen ei laadullisesti korvaa
luonto- ja virkistysarvoltaan
tärkeiden alueiden supistumista, mutta sen avulla voidaan kuitenkin eräänlaisena kompensaationa lisätä
kaupunkivihreän osuutta.
Ilmastonmuutoksen vuoksi näiden toimien merkitys
kasvaa.
Lausunnossa katsotaan,
että kaava-aineistoon tulisi liittää ympäristölautakunnan 20.9.2015 hyväksymä Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja
metsäverkostoselvitys, joka
sisältää täydentävää tietoa
jatkosuunnittelua varten.
Lausunnossa todetaan, että Keskuspuistoon rakentamisesta tulee luopua, ja että
kaava-aineiston pohjalta on
vaikea hahmottaa viher- ja
virkistysalueilla tapahtuvia

muutoksia. Koillis-Helsingissä rakentamiseen merkittyjä viher- tai metsäalueita
ei Jakomäkeä ja Viikkiä lukuun ottamatta nosteta nimeltä esiin.
Malmin osalta lausunto toteaa, että lentokentän
alueella varaudutaan noin
25 000 asukkaaseen, ja että
Tattarisuon ja Tattariharjun
elinkeinotoiminta-alueiden
oletetaan kehittyvän Malmin lentokentän muutoksen
myötä.

Lausunnossa katsotaan,
että yleiskaavasuunnitelmista kaupunkisuunnitteluvirastossa vuosina 2016–17
tehtävä toteuttamisohjelma
on merkittävässä roolissa.
Toteuttamisohjelman yhteydessä tehtävät vaikutusten
arvioinnit olisikin valmisteltava yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa.
Haittojen arviointia pitkälle tulevaisuuteen pidetään erittäin haastavana liikennejärjestelmän sekä ajoneuvojen ja niiden päästöjen
kehittymiseen liittyvien monien epävarmuustekijöiden
vuoksi.
– On hyvin vaikea ennustaa, mikä vaikutus liikenteeseen ja päästöihin on esim.
älykkäillä liikennejärjestelmillä, polttokenno- ja säh-

köautoilla, itseohjautuvilla ajoneuvoilla, yhteiskäyttöautoilla ja taloustilanteen
kehittymisellä sekä toisaalta
liikkumistottumusten muutoksilla ja sitä kautta kulkumuotojakaumalla, lausunnossa todetaan.
Ehdotusvaiheessa tehdyissä kaupunkibulevardiselvityksissä on alustavasti arvioitu bulevardien lisäävän
alemman katuverkon liikennettä erittäin merkittävästi
sekä lisääntyvän maankäytön että bulevardeilta siirtyvän liikenteen vuoksi. Jatkosuunnittelussa tämän alemmalle katuverkolle ohjautuvan liikenteen määrää tulee
pyrkiä hillitsemään, lausunnossa huomautetaan.
Myös asukkaat saavat
kommentoida Helsingin
voimakkaaseen kasvuun
tähtäävää yleiskaavaehdotusta 29.1.2016 asti.
Suunnitelmat löytyvät esimerkiksi verkkosivulta yleiskaava.ﬁ, jonka keskusteluareenalla on luettavissa kipakoita mielipiteitä etenkin
Malmin lentokentän rakentamisen puolesta ja vastaan.
Hallintokuntien jättämät
kommentit ovat lausuntoja
ja asukaskommentit ovat viralliselta nimeltään muistutuksia. Ne toimitetaan kaupungintalolla olevaan Helsingin kaupungin Kirjaamoon joko sähköpostilla,
kirjeellä tai paikan päälle
vieden. Valtuustoon kaavaehdotus mennee loppuvuodesta.
Pirjo Pihlajamaa

Viime talvena vettä valutettiin Heinäpellontiellä.

Vältä putkien jäätyminen
Eteläänkin saapuneet pakkassäät lisäävät vesijohtoputkien jäätymisriskiä. Jäätymisen voi ennaltaehkäistä
lämmityksellä.
Jäätymisen estämiseksi kannattaa varmistaa, että putket ja vesimittari ovat sellaisissa tiloissa, joissa lämpötila pysyy plussan puolella, ellei putkistoa tai mittaria ole
varta vasten eristetty.
Esimerkiksi kellaritiloissa kannattaa tarkistaa, että ovet
ja muut aukot on tiiviisti suljettu, ja että tilojen lämmitysjärjestelmä toimii ja pitää ne riittävän lämpiminä. Ellei
kellarissa ole varsinaista lämmitystä, kannattaa sinne
hankkia erillinen lisälämmitin pakkasjaksoina käytettäväksi.
Turvallinen peruslämpö estää jäätymisen. Vapaa-ajan
asunnoissa ja tiloissa, joissa ei päivittäin oleskella, lämmitysjärjestelmän toiminta on tarkistettava ennen pakkasten kiristymistä. Tarkastuskäyntien yhteydessä sisätilojen väliovet voi jättää auki.
Äärimmäisenä varokeinona kovimmilla pakkasilla voi
jättää hanan auki pienelle virtaukselle, sillä virtaava vesi
ei jäädy niin helposti kuin paikallaan oleva.
Jos kaikista varotoimista huolimatta putket pääsevät
jäätymään kannattaa niiden sulattaminen antaa ammattilaisen tehtäväksi. Pahimmassa tapauksessa vesi on
jäätyessään ja laajetessaan voinut rikkoa putken. Sulattaminen vaatii oikeita menetelmiä ja laitteita lisävahinkojen estämiseksi.
TL
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Tarjoukset voimassa
TO-SU 14.–17.1.2016 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

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

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

kg

Voimassa to-la
Tuore kokonainen

Atria

Suomi/Ruotsi

kg

Voimassa to-la
Tuore kotimainen

KUHAFILEE

1

89
kg

JÄÄVUORISALAATTI
Espanja

kg

VILJAPORSAAN
FILEE n. 1,5 kg

KIRJOLOHI

29

5

99

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

16

3

95
kg

Voimassa to-la
Kalamestarilta tuore kokonainen

SIIKA

1.kg

APPELSIINI, MANDARIINI
tai VERIGREIPPI

4

99

99

kg

Lihamestarilta Pouttu

3
tlk

4

rs

-26%

Atria Perhetilan Ohut

PORSAAN SUOLALAPA
n. 1,2 kg Suomi

FILEELEIKKEET 480-600 g

8,32-10,40/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
6,75 rs (11,25-14,06/kg)

5

50

prk

-16%

3.-

raj. 1 erä
/tal.

Marli Natur

Vitalinea

1,50/l
Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 1,79 tlk (1,79/l)

3,75/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 0,89 prk (5,56/kg)

PRO-RAHKA 0% 160 g

TÄYSMEHUT 1 l

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi
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Asukkaat muurasivat jäätiilistä
kantaa ottavan Kapuntalon
Tapaninvainio

Kymmenittäin tapaninvainiolaisia kokoontui jäälinnan tekoon Uimarannantien tyhjälle tontille
sunnuntaina. Yhteisöllinen tapahtuma oli samalla kannanotto kaupungin kaavoituspolitiikkaa
kohtaan.

PIRJO PIHLAJAMAA

Mustaan pipoon ja keltaiseen talvitakkiin sonnustautunut Esa Heiskanen ilahtui siitä, että asukkaat tulivat
mielellään talkoisiin.

Tapaninvainiolaisisä
Esa Heiskanen oli sunnuntaina otettu. Ainakin viisikymmentä alueen asukasta
oli tullut alle viikon varoitusajalla tekemään jäälinnaa.
Heiskasen ideasta alkunsa
saanut jäälinna oli tarkoitus
tehdä jo vuosi sitten, mutta
leuto talvi kaatoi suunnitelmat. Asukkaiden keräämät
noin tuhat purkkia saivat
viettää vuoden malmilaisen
yrityksen säilössä.
Joulukuun lopussa Helsingissä alkoi pakastaa.
Heiskanen ilmoitti Facebookissa uudesta yrityksestä. Monessa kodissa alkoi
jälleen tölkinkeräysrumba,
ja tölkkejä kertyi suunnilleen kolmesataa lisää.
Viime perjantaina tölkit

kuskattiin Uimarannantielle, paikalle roudattiin myös
vettä, tölkit täytettiin ja jätettiin pariksi vuorokaudeksi taivasalle.
Uimarannantien sunnuntaitalkoot alkoivat lasten ja
aikuisten voimin tölkkien
repimisellä irti jäätiilistä ja
sokkelin valulla. Sen päälle
lisättiin tiiliä lumesta ja vedestä tehdyn laastin avulla.
– Lopuksi tehdään ovi ja
ikkunat ja puhalletaan seiniin kuumaa ilmaa. Sillä
saadaan seinät kiiltämään.
Yksi autoliike on luvannut
lainata tohoa, Heiskanen
kiittelee.
Asiasta kuulleet yrittäjät
olivat auttaneet auliisti. Lähikauppa oli tuonut tarjolle
mehua ja makkaraa.
Jäärakennusten teosta on

innostuttu eri puolilla kaupunkia. Esimerkiksi samaan
aikaan Tapaninvainion
kanssa oli jäälinnan rakentajia kutsuttu kokoon myös
Viikissä ja Tapanilassa. Siltamäessä asiaa alettiin panna sunnuntaina vireille.

Linnan teko ei ole äkkinäisen hommaa.
– Rakentamiseen menee
yllättävän paljon aikaa,
hämmästyy urakan suuruutta Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen puheenjohtaja Laura Vehkaoja.
– Kuvittelin myös, että
jääseinät kiertäisivät koko
tonttia, mutta tästä tuleekin
pienempi.
Facebookissa pohditaan
jo uutta talkoopäivää, sil-

lä osa tiilistä ei ollut jäätynyt, joten ne odottavat linnan luona rakentajien palaamista.
Vehkaojan mukaan Tapaninvainion linnasta tekee
erityisen se, että talkoilla
tehty rakennus on samalla
viesti kaavoituksesta päättäville kaupungin virkamiehille ja poliitikoille.
Rakennuksen nimikin on
selvää, Kapuntalo. Tämän
mallikappaleen etuihin kuuluu se, että rakennus ei homehdu.
Mitä rakennuksessa sitten
voisi olla? Heiskasen mukaan ensimmäinen ajatus,
jonka joku päästi ilmoille,
oli että sauna.

Jäälinna-manifesti
Tapaninvainiolaiset ovat päättäneet ottaa
Uimarannantie 8:n autiona seisovan tontin
hyötykäyttöön ja rakentaa sinne Jäälinnan.
Jäälinna on samalla Helsingin tehottoman
kaavoituspolitiikan monumentti.
Alun perin tapaninvainiolaisten palveluihin
varattu Uimarannantie 8 tontti on ollut tyhjillään lähes 15 vuotta. Paikalla toimi 2000-luvun
taitteessa päiväkoti, joka purettiin. Sen jälkeen
samalle paikalle kaavailtiin asukkaita palvelevaa monitoimitalo Kapuntaloa. Hanke pysähtyi
kaupungin rahanpuutteeseen.
Käytännössä Uimarannantie 8 on ollut varattuna viimeiset 10 vuotta yhdelle rakennuttajalle. Avain yhtiöt (ex-YH-Suomi Oy) on vaikuttanut koko ajan tonttivarausten nimellisten allekirjoittajien taustalla.
Helsingin kaupunginhallitus on jakanut Tapaninvainion viimeisen Y-tontin kahtia. Toiselle puoliskolle nousee Esperi Care Oy:n palvelukoti. Saman tontin toinen puoli on varattu
Avain Rakennuttaja Oy:n vuokra-asunnoille.
Suunnitelma edellyttää asemakaavan muutosta.
Tapaninvainiolaiset ovat pettyneitä tapaan,
jolla kaupunki on edennyt asiassa. Hyvän hallintotavan mukaista olisi ollut muuttaa tontin
asemakaava ensin ja kilpailuttaa vuokra-asunnot sen jälkeen.
Helsingin kaupunki on todennut, että tämän
kaltaisille esikaupunkitonteille on vaikea
saada rakennuttajaa. Tapaninvainion asukkaiden mielestä selitys ei ole uskottava. Vielä
muutama vuosi sitten kaupungin papereihin
kirjattiin, että Uimarannantie 8:n tontti ”on kiinnostanut monia hakijoita”.
Yhdistys toivoo, että tontin osalta toimitaan
kuten yleisesti katsottuun avoimeen ja demokraattiseen tapaan kuuluu: tontin asemakaava muutetaan ensin ja sen jälkeen päätetään paras mahdollinen käyttö ja rakennuttaja.
Sillä välin me rakennamme tyhjälle tontille
Jäälinnaa.
Laura Vehkaoja,
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry, pj
Esa Heiskanen,
Jäälinna-projektin puuhamies

Pirjo Pihlajamaa

Aika ilmoittautua kouluun

Koulujen yhdistäminen
loppusuoralla

Vuonna 2009 syntyneet lapset ilmoittautuvat
kouluun tammikuussa joko verkossa tai
käymällä koululla.

Ylä-Malmin peruskoulun ja Kotinummen ala-asteen

Opetusvirasto lähettää
tällä viikolla tuleville ekaluokkalaisille kirjeen, jossa
on oppivelvollisuusilmoitus
ja tieto lapsen lähikoulusta.
Omaan lähikouluun voi
ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 7.–27.1.
osoitteessa wilma.edu.hel.
ﬁ. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kouluun voi ilmoit-

tautua myös käymällä koululla keskiviikkona 27.1.
klo 8–10 tai 17–19.
Jos lapsi pyrkii muuhun
kuin omaan lähikouluunsa
tai soveltuvuuskokeen kautta painotettuun opetukseen, ilmoittaudutaan kouluun käymällä paikan päällä siinä koulussa, johon lapsi pyrkii.

Laajennetuilla oppilaaksiottoalueilla eli täällä Pihlajamäki-Pihlajiston ja Puistolan alueilla on useita peruskouluja, joista kaupunki
osoittaa yhden lapsen lähikouluksi. Lähikoulupaikka
pitää vahvistaa joko
7.–27.1. osoitteessa wilma.
edu.hel.ﬁ tai käymällä koululla 27.1.
Oppivelvollisuusilmoituksen lisäksi huoltajat saavat
kirjeessä ilmoittautumiseen
tarvittavan Wilma-tunnuksen ja salasanan. Kirjeessä
on myös Tervetuloa kou-

luun –opas, jossa on tietoa
koulun aloittamisesta ja iltapäivätoiminnasta.
Mikäli oppivelvollisuusilmoitusta ei ole tullut postitse, voi lähikoulua tiedustella
numerosta 09 310 86241 ja
09 310 86402 (suomenkieliset koulut, 09 310 86224
ja 09 310 86221 (ruotsinkieliset koulut) sekä 09 310
71764 (Pihlajamäki-Pihlajiston ja Puistolan laajennetut oppilaaksiottoalueet).

Teija Loponen

Malmi

koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi on ollut
esillä kaupunginhallituksessa maanantaina.
Kaupunginhallituksesta asia etenee kaupunginvaltuustoon, joka tekee asiasta lopullisen päätöksen.
Koulut on tarkoitus yhdistää yhtenäiseksi peruskouluksi
1.8.2016 alkaen. Yhtenäisessä peruskoulussa koulupolkuun ei tule niveltä vuosiluokkien 6 ja 7 välille, ja oppilailla
on tukenaan sama henkilöstö koko peruskoulun ajan, jolloin oppilaan tarvitsemat tukitoimet voidaan suunnitella
pitkäjänteisesti.
Nyt kouluissa on yhteensä 709 oppilasta, joista 182 Kotinummen ala-asteella ja 527 Ylä-Malmin peruskoulussa.
Opetusviraston mukaan oppilaspaikkoja riittää 735 koululaiselle.
PP
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia
mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@lahitieto.ﬁ, postitse
Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai Malmintorin 2.
kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin
Lähitieto-postilaatikkoon. Viestissä oltava mukana lähettäjän
yhteystiedot.

Helikopterit
ja Viikki

Järkyttävää luettavaa
Luin muutama viikko sitten
tästä lehdestä surullisen tarinan
vanhuksesta, joka muistihäiriöisenä lähti kotoaan ja kerran sitten sille viimeiselle reissulle.
Sairaalasta hänet palautettiin
aina kotiin. Ehkä vanhuksen toiveesta, mutta vastoin mitään järkeä, kun kerran näitä uloslähtöjä jatkuvasti tapahtui. Omaisetkin olivat yrittäneet asiaan vaikuttaa, mutta tuloksetta.
Miten on mahdollista, että hy-

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

vinvointivaltiossa ei pidetä huolta vanhuksista, jotka eivät itse
siihen kykene? Miten muistisairas vanhus voidaan lähettää kotiin, vaikka tiedetään, ettei hän
siellä pysy?
Eikö mikään taho, Vanhustyön
keskusliitto, muistihäiriöisten
yhdistykset tai joku puolue voisi ottaa tätä asiaa sydämelleen?
Näitä vanhuksia on paljon!
Muutama vuosi sitten lakkautettiin pitkäaikaisosastoja, ne on

avattava takaisin näille ikäihmisille. Koti on paras paikka vain,
jos se on turvallinen. Sitä se ei
yksin asuvalle vanhukselle aina ole. Eikä vanhuksia laitoksissa ilmaiseksi hoidettaisi, kyllähän yhteiskunta velottaa kaiken
eläkkeistä.
Ei enää yhtään heitteillejättöjä!

ALE ALE ALE

HUIPPUSALIBANDYÄ

ILMOITA
LÄHITIEDOSSA
Ota yhteyttä
myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen,
puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@
lahitieto.ﬁ

Kaanaan häissä Jeesus muutti
veden viiniksi vaivihkaa.
Kuin huomaamatta Jumala tekee
arkisia ihmeitä elämän keskellä.
Hänen voimansa on lähellä jokaisessa rakkauden teossa.

-50%

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

Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: ke 27.1. klo 18.30
Erä – SPV (liput 14/9 €)
Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Heikki Poroila
Viikkiläinen vuodesta 2000

, 7.

KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN

Eskarilainen Julia Metso
täyttää 7 vuotta 15.1.2016.
Äiti, isi, isoveli Joel
sekä mummmi, vaari ja
kummit onnittelevat.

Otolla on syntymäpäivä
16.1.2016. Paljon onnea
12-vuotiaalle! T. Liisa isomummi. Otto on ﬁksu poika!

Helena T.
Pukinmäki

Veikko Lindholm kirjoittaa puolustaessaan meripelastustoimen
pitämistä Malmin kentällä näin:
”Reitti merelle ei suuntaudu asutuskeskusten yli ja toiminta-alueelle
siirtyminen vie vain muutaman
minuutin.” (Lähitieto 30.12.2015).
En tiedä Lindholmin määritelmää
”asutuskeskukselle”, mutta Viikissä on melkein 10 000 asukasta.
Nämä meripelastushelikopterit
lentävät säännöllisesti Viikin asutuskeskuksen yli, mennen tullen,
usein hyvin matalalla ja erittäin voimakasta kulkuääntä pitäen. Muut

Malmilta nousevat koneet voi niputtaa kaikki yhteen, eikä päästä
melussa lähellekään. Kaikki eivät
tästä jylinästä kärsi, mutta varsinkin kesäisin se on kaikkea muuta
kuin hauskaa kuunneltavaa.
Huhun mukaan virallinen lentoreitti menee Hallainvuoren yli, mutta tässä pellolla 15 vuotta asuneena
väitän, että harvoin koptereita siellä näkyy. En kiistä meripelastustoimen tärkeyttä tai ota kantaa toimipaikkaan, mutta kyllä se koptereiden reitti kulkee yleensä Viikin asutuskeskuksen yli sinne merelle ja
takaisin,

AIKUISTEN LAULURYHMÄT
Jakomäen kirkolla lauluryhmä Raiku to
klo 18. Tied. Timo Olli, p. 09 2340 4492.
Malmin kirkolla Missio-kuoro ma klo
17.30. Kantaattikuoro ma klo 18.30. Kuorokoulu vasta-alkajille ma klo 17. Tied.
Heikki Poutanen p. 09 2340 4417.
Pihlajamäen kirkolla Kirkon kuoro ke klo
18.30. Tied. Timo Olli p. 09 2340 4492.
Puistolan kirkolla Kirkkokuoro ke klo 18.45.
Tied. Ulla Pesonen, p. 09 2340 4493.
Pukinmäen seurakuntakodilla Toivon
säteet -kuoro to klo 18.30. Ohjelmisto
Tuomasmessulauluja, Taizé-hymnejä
sekä hengellisiä lauluja. Tied. Kaisu Rauhamaa p. 09 2340 4494.
Siltamäen seurakuntakodilla Siltamäen
naiskuoro ma klo 17.30. Tied. Outi AroHeinilä p. 09 2340 4497.
Tapanilan kirkolla Kamarikuoro ti klo 18.30.
Tied. Merja Wirkkala p. 09 2340 4495.
Viikin kirkolla Naiskuoro Pihlaja ma klo
18.30 (alk. 25.1.). Tied. Marjasisko Varha
p. 09 2340 4496.
KANNELTAJAT-KANTELERYHMÄ
Pukinmäen Portissa kerran kuussa la klo
11–14. Mukaan voi tulla pienen tai isomman
kanteleen kanssa. Aiempi soittokokemus
ei välttämätön, tärkeintä on halu musisoida
yhdessä. Opettelemme melodiasoittoa sekä
laulujen säestämistä soinnuilla. Lisätietoja
Kaisu Rauhamaa, p. 09 2340 4494.
SENIOREILLE
Seniorimusiikki Puistolan kirkolla to klo 13.
14.1., 4.2., 10.3., 7.4. ja 12.5.
Senioritiistai Viikin kirkolla klo 10, musiikkihetki 9.2., 1.3. ja 29.3.
Musiikkimatineat Malmin kirkossa ke
klo 13, 20.1., 17.2., 9.3., 13.4. ja 18.5.

KONSERTTEJA TAMMIKUUSSA
Malmin kirkossa su 17.1. klo 18. Irina
Lampén ja Jaana Jokimies, urut.
Malmin kirkossa 24.1. klo 18. Hannu
Leskinen, laulu, Heikki Poutanen, urut
Malmin kirkossa 31.1. klo 18. Santeri
Siimes, urut.
Harmonikkakonsertti Tapanilan kirkossa
31.1. klo 18. Franck, Bach, Rameau,
Janne Valkeajoki ystävineen.
Musiikkimatinea Malmin kirkossa ke
20.1. klo 13. Hannu Leskinen, laulu,
Heikki Poutanen, urut.
LAULUHETKET
Virsitiistai Pukinmäen seurakuntakodilla ti klo 18–19.30, 19.1., 16.2., 29.3. ja
26.4. Yhteislaulua ja virsitietoutta. 19.1.
aiheena Virsiä ja lauluja pyhimyksistä.
Virsi-illat Malmin kirkossa ma 25.1.,
1.2. ja 8.2. klo 17. Tutustumme laulukokoelman Viisikielinen lauluihin.
Hengellisten laulujen illat Siltamäen
seurakuntakodilla ma klo 19: 1.2., 7.3.,
4.4. ja 2.5. Laulattajana Olga Mäkinen.
Lähetyslaulujen ilta Siltamäen seurakuntakodilla ti 23.2. klo 18.Laulamme
Simojoen ja Kaskisen lähetyslauluja.
UUSIA VIRSIÄ
Ekumeenisen rukouspäivän vesper ja
uudet virret -ilta Malmin kirkossa ma
18.1. klo 19.
Yhteislauluilta Siltamäen seurakuntakodissa ke 16.3. klo 19. Laulamme
uudesta virsikirjan lisävihkosesta.
Virsimaraton Viikin kirkossa la 19.3.
klo 13–18. Laulamme virsikirjan uuden
lisävihkon kaikki virret.
Uudet virret konsertti Malmin kirkossa
la 19.3. klo 15. Yhteislaulua.

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

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

Siltamäen Nuorisoseurassa
harrastetaan uutta ja vanhaa
Jo vuonna 1979 perustettu Siltamäen Nuorisoseura tarjoaa yhä esimerkiksi
alusta lähtien harrastettua kansantanssia, mutta joka vuosi ohjelmaan
otetaan mukaan myös uusia suosikkeja.
–Alusta asti on kursseihin
hin
kuulunut aikuisten kansanantanssi, joogat ja lasten ryhyhmistä käden taidot ja draaaama, listaa seuran toiminminnanjohtaja Sinikka
Putkonen.
Viimeisimpiä uutuuksia
ksia
ovat burleski-tanssi, lasten
ten
pop-laulu ja lasten joogagaryhmä.
– Breakdance tuli viime
me
syksynä pitkän tauon jälkeen takaisin, kun entinen
nen
breikkaajamme Mari Sainio
nio
halusi omille pojilleen siitä
iitä
harrastuksen. Ohjaajat löyöytyvät aina kyselemällä, aina
ina
joku tietää jonkun joka taas
aas
tietää jonkun ja sitten yleenen
sä vaan onnistaa, myhäilee
Putkonen.
Kautta vuosien suosituimpia ovat olleet kaikki lasten
ryhmät ja varsinkin tanssilliset liikunnat. Aikuisten

Nuorisoseu
Nuorisoseuralla
on
toimintaa la
lapsille ja
aikuisille.

ryhmistä joogat,
zumba ja kahvakuulailu pysyvät
suosiossa.

Kurssilaiset jakautuvat
varsin tasan lapsiin, nuoriin
ja aikuisiin.
Mukana on vielä jokunen
ihan alkuaikojenkin harrastaja, muun muassa joo-

lahjattomien laulugassa, lah
köörissä ja
j aikuisten kansantanssissa. Myös johtosantanssis
kunnasta llöytyy vielä lähes
syntymän aikaan
seuran sy
mukaan tulleita.
Äkkiseltään mieleen
– Äkki
Liisa Vuokila, joka
tulee Liis
on ollut k
koko seuran historian ajan keskeytymättä
mukana er
eri ryhmissä. Alun
perin hän ttuli mukaan teatteriryhmään
teriryhmää vuonna 1978
liian nuor
nuorena (2–3 vuotiaana), nyt hän on mukana
sambicissa ja burleski-tanssissa. Vaihtuvuutta on jonkun verran. Nyt on ilahduttanut se, että nuoret aikuiset, jotka ovat itse olleet lapsena mukana, tuovat omaa
”jälkikasvuaan” harrastuk-

PuMan D-tytöt johtavat etelän alueen aluemestaruussarjaa.

kerhojen muodossa Töyrynummella, Puistolassa sekä
Pihlajistossa. Lisäksi on alkamassa 11–15-vuotiaiden lentopallokerho yhteistyössä Suutarilan ylä-asteen
kanssa. Myös PuMan perusryhmiin 7–9- (F) ja 10–
11- (E) voidaan ottaa joitakin pelaajia kesken kauden.

PuMa lähtee kilpailullisesti
hyvistä asemista kevääseen.
B-tytöt ovat koko Suomen
kärkijoukkue. C-tytöt
pelaavat 12 parhaan joukossa. Alle 12-vuotiaiden
joukkueissa PuMan joukku-

Teija Loponen

Koomikko Krisse Salminen, autourheilija Emma Kimi-

läinen ja entinen missi, nykyinen televisiojuontaja Joanna
Kuvaja tähdittävät Tapanilan Urheilukeskuksessa kuvattuja
Elixir Life –ohjelmia.
Jo joulukuussa televisiossa nähtiin, kuinka he testasivat
jousiammuntaa ja keilailua sopivan leikkimielisesti.
Nyt 17.1. nähdään ohjelma heidän kiipeilykokeiluistaan
MTV3- ja AVA-kanavilla. Kolmas Tapanilan Urheilukeskuksessa kuvattu Elixir Life -ohjelma on nähtävissä 24.1.
TL

KUNTOLIIKUNTAA
KEVÄTKAUDELLA
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
Hinta 80€/kausi
Ilmoittaudu mukaan ja lue lisää:
www.puistolanurheilijat.fi/kunto

TAEKWONDOA MALMILLA JO VUODESTA 1989

PuMa avaa uusia lentopallokouluja
Lentopalloseura PuMaVolleyn pelaajamäärä on
kasvanut jo 260:een, kerhojen kanssa 350:een.
– Erityisesti pienten ryhmiin on tullut runsaasti uusia harrastajia. Nuorimmat
aloittajat ovat 3–4-vuotiaat lentisliikkarilaiset. Seura on perustanut ryhmiä
6–10-vuotiaille lentopallokoulujen muodossa, kertoo
seuran puheenjohtaja Jouni Lind.
Vuoden alusta lentiskouluja on tarjolla Malmilla, Herttoniemessä, Vuosaaressa, sekä Easy Sport –

siin, Sinikka iloitsee.
Toiminnanjohtaja kertoo,
että pari aikoinaan itse lapsena harrastamassa ollutta on nyt heillä ammattiohjaajina, eli Sanna Hemmilä ohjaa lahjattomia laulajia
ja Mari Sainio show-tanssijoita.
Nuorisoseuran ”äiti” Sinikka Putkonen on itsekin
mukana innokkaasti joogassa, chiballissa, lahjattomien lauluköörissä sekä
kansantanssissa ja golden
age clubissa.
– Draamaryhmät ovat aina lähellä sydäntä, saattaa
olla, että keväällä käynnistyy uusi ryhmä yhdessä Ullamarjut Bruun-Lekmanin
kanssa. Ja tietty teatteriretket ja muut matkat ovat aina kivoja itsellekin.

Krisse ja kumppanit
lajitesteissä

eet ovat kärkisijoilla aluemestaruustaisteluissa.
Aikuissarjoissa PuMan
Horna-joukkue voitti syksyn runkosarjan 2-sarjassa.
Toinen junioreista koostuva
joukkue selvitti myös tiensä
ylempään jatkosarjaan.
–Ykkössarjassa tilanne on
edelleen kutkuttava, pääseekö Helsinki Volley 2 –nimellä kulkeva joukkueemme ylempään jatkosarjaan.
Tämä taistelu nähdään sunnuntai-iltaisin Helmi Centerin suuressa salissa, valistaa
Lind.
TL

Malmin Taekwondon kevään harjoitukset ovat alkaneet! Osallistu sopiviin ryhmiin:
treenata voit mm. alkeiskurssilla, ottelu- ja junioritreeneissä sekä fysiikkapainotteisilla TKD Power -tunneilla. Kurssitarjontaamme kuuluu lisäksi Soveltava taekwondo, joka on suunnattu jonkin haitan tai vamman takia erityistä ohjausta ja tukea
tarvitseville. Ohjaamme treenejä 22 kertaa viikossa, tule kokeilemaan ilmaiseksi.
Tervetuloa hyvään seuraan!

Kokeile 2 viikkoa ilmaiseksi – voit aloittaa milloin tahansa
Kevään 2016 ryhmät:
! juniorit 6–8 & 9–12 vuotta
! aikuiset ja nuoret
! naiset ja tytöt
! soveltava taekwondo
! TKD Power – kesäksi kuntoon

Kysy lisää ja tule rohkeasti mukaan!
info@malmintaekwondo.fi
0050 382 1069
m
malmintaekwondo.fi

alkae
20 € n
/kk

facebook.com/MalminTaekwondo
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Erä korkkasi uuden
vuoden voitolla
Salibandyliiga miehet

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

PUKINMÄEN
LASTEN JA NUORTEN
TAIDEKOULUT

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

KARATE BUSHIDO HELSINKI

Tapanilan Erä tuuppasi viime lauantaina kotikentällään uuden vuoden
mehevästi käyntiin. Oulun Luistinseura koki pitkän ja turhan pelireissun, kun
Erä korjasi potin maalein 9-7.
TAPANILAN ERÄ

Kevätkauden sarja-avauksen kaksi ensi erää oli
miltei kotijoukkueen näytöstä, vaikka maaleja ei
roppakaupalla syntynytkään. Kolmanteen erään
lähdettiin Erän 4–2 johdossa. Erä maalarit olivat Tuomas Iiskola, Riku Holopainen, Tuure Ailio ja Mikko
Jolma.
Tosiaan, kolmannessa erässä OLS otti homman
komentoonsa. Se tuli nopeasti takaa ja rinnalle, 4–4
tasatilanteeseen. Mosalaisetkin havahtuivat häkkien
tekoon. Tommi Rosendahl
palautti kaapin paikan tehden eräjohdoksi 5–4. Mutta Rotuaarin poijaat tasoittivat nopeasti. Oli Tomi Tuomas Iiskola, 19, palkittiin Erän parhaana Oulua vastaan. Erityisen herkun Iiskola
Palinin vuoro viedä Erä tarjosi toisen erän viime sekunneilla syöttäessään pallon 4–2 maalin tehneelle
6–5 johtoon, jonka OLS Mikko Jolmalle.
sirklasi seuraavassa vaihdossa 6–6 tasuriksi.
sijat. Nyt perjantaina 15.1.
oululaisten päitä palelta- päättyi Erän 9–7 voittoon.
Erä on nyt sarjataulukos- klo 18.30 Erä ottaa Espoon
nut. He pelasivat pitkät ajat
Huh, huh, jopas meni tiu- riskillä ilman maalivahtia. sa 19 pisteellä kuudes, seu- Otahallissa mittaa Indiankaksi. Onneksi valmennus Tämän shown aikana Tom- raavana on pinnan vähem- sista. Kotiottelua saadaan
herätti penkiltä Perttu Pus- mi Rosendahl ja Lauri män omaava OLS. Tästä odottaa 27.1. asti, jolloin
kan. Uutta virtaa saanut Kapanen sihtasivat reikä- on hyvä jatkaa runkosarjaa viime vuoden Suomen mesTupla-pelaaja tuli nimensä pallon tyhjään OLS-pöm- tähtäimenä hyvä sijoitus tari SPV saapuu Erän viemukaisesti ajassa 56.54 peliin. Vieraat onnistuivat 8 parhaan joukossa, jos- raaksi Vantaan Energia
puskista ja tekaisi Tommi myös kerran maalinteossa ta porukasta setvitään ke- areenalle.
Aron syötöstä 7–6 johto- ottelun viime sekunneilla. vään pudotuspeleissä SuoHeimo Laaksonen
maalin. Tämän jälkeen ei Näin koko maalinäytös men mestari ja muut mitali-

MPS kasaamassa vankkaa nippua!
Jalkapallo kakkonen

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

Ansaitusti jalkapallon
Kakkoseen ensi kaudeksi
rynninyt Malmin Palloseura
ei ole jättänyt nousujuhlaremmiä päälle. Päinvastoin,
Kakkosdivisioonan joukkuetta on kasattu ahkerasti
marras-joulukuussa. MPS
on solminut merkittäviä
uusia pelaajasopimuksia, jo
nyt voi nähdä sarjanousijalla olevan kilpailukykyinen
nippu Kakkosen taistoihin.
Kenties kovatasoisin tulija keltapaitoihin on nuorten maajoukkue- ja Veikkausliigakokemusta omaava laitapuolustaja Patrick
O`Shaughnessy (s.1993).
Lempinimellä ”Pädi” kutsuttava taituri pelasi viime
kaudella Riihimäen Palloseurassa. Hänen sopimuksensa MPS:n kanssa on yksivuotinen.
Mainiona maalintekijänä tunnettu Niko Haiko
(s.1989) viilettää tulevalla
kaudella MPS:n hyökkäyk-

sessä laitapelaajana. Hänellä on vankka kokemus Kakkosen tasolta. Haiko on viimeisen neljän kauden aikana pyssyttänyt 40 maalia
Laajasalon Palloseuran ja
PK Keski-Uusimaan joukkueissa.
Maalivahti Kristian Viitanen (s.1993) palaa malmilaisten maalinvartijaksi kolmen Gnistan-vuoden
jälkeen. Menneellä kaudella hän torjui lainapelaajana FC Viikinkien maalilla
seitsemässä Kakkosen pelissä. Viitanen kisaa torjuntavastuusta Toni Korkiakosken sekä MPS:n A-junnuista edustuksen rinkiin nostetun Kaapo Sinervon kanssa.

MPS-hyökkäystä tulee
vahvistamaan myös Ykkösenkin kokemusta omaava
nopea ja monipuolinen
Daniel Hillosvuo (s.1988).
Hän siirtyy malmilaisarmeijaan ﬂoppikauden kohdan-

Patrick O`Shaughnessy, eli ”Pädi” tuo paljon
osaamista MPS:an edustusjoukkueeseen.

neesta FC Myllypurosta.
Hiillosvuon kokemuslistalla
on liki 60 Kakkosen ottelua.
Puolustaja Tomi Kurvinen
on myös allekirjoittanut sopimuksen MPS:n kanssa.
Hyvin nousevana puolustajana tunnettu Kurvinen pelasi menneellä kaudella Kolmosta PK-35:ssä.
Kasvattajaseuran hengen
mukaisesti MPS on rustannut kakkosdivarisopimukset kahden oman junnukasvattinsa kanssa. 17-vuotiaat Aleksis Ulander ja Tony

Haapanen olivat ansiokkaasti mukana varmistamassa MPS:n nousua. Ulander teki ja syötti merkittävästi maaleja malmilaisten
voitokkaalla kaudella 2015.
Toisen polven mps:läinen,
maineikkaan Harri ”Haba”
Haapasen Tony-poika luuti nousukaudella vahvasti
MPS:n puolustuksessa. Nyt
nuorukaiset pääsevät mittaamaan taitojaan tutussa
ympäristössä maan kolmanneksi ylimmällä sarjatasolla.
Heimo Laaksonen
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Kulttuuri
LENITA SUSI

Pauliina Susi on käsitellyt kirjoissaan usein varsin ajankohtaisia asioita.

Susi puhuu Tapanilassa
Tapanilan kirjaston kevään
ksi
ensimmäiseksi kirjailijavieraaksi
saapuu toimittaja, kirjailija
Pauliina Susi, jonka tarinointiaa
kuullaan ensi keskiviikkona.

P

auliina Susi
julkaisi esikoisromaaninsa Ruuhkavuosi vuonna
2005. Viihdyttävä ja vauhdikas kertomus
nuoren nykynaisen ongelmista eli kunnianhimon ja
arkirealismin yhteensovittamisen vaikeuksista sai varsin innostuneen vastaanoton.
Pari vuotta myöhemmin
ilmestynyt Lukot oli jotain
hieman muuta. Viihdyttävyyden sijaan aiheena oli
välittäminen, tuloksena oli
arvosteluiden mukaan jopa
hivenen lohduton kirja ihmissuhteinen vaikeuksista
ja ihmisten välisen vallankäytön ongelmista.

Verkostomarkkinoinnin
n
syövereihin puureutuva trille-rimäinen ro-maani Pyramidi ilmestyi
2009, varsin
ajankohtaiseen aikaan.
Se paljasti, miten liike-elämässä kaikki
on kaupan,
vaikka aina eii tiedettäisikään, mitä myydään tai
ostetaan. Seuraavana vuonna Susi loi luettavaksi Nostalgian, jossa keskeisenä
teemana on turvaton työelämä. Omakohtainenkin

sopimuksiin ja työsuhteessopim
sa olevilla on ainainen
pelko
konsulttien tekepe
mistä
irtisanomislistoism
ta. Kirja tarjoaa niin satiiria
tiir kuin jännitystäkin
ja n
nauraakin saa.
Tuorein teos TakaikT
kuna
kun on viime vuodelta.

kokemus saattoi kuultaa läpi
tarinassa, jossa
freelancerit joutuvat tyytymään
mahdottomiin

Takaikkuna
on psykologinen trilleri,
joka vie lukijan verkkorikollisuuden
uhkaavaan
maailmaan.
Sen käännösoikeudet myytiin syksyllä saksalaisellee
DTV-kustantamolle.
Nostalgian jaa
Takaikkunan
välissä Susi teeki muun muasssa novelliantologian 16 tarinaa toivosta sekä Radioteatteriin kuunnelman Karhunkatsojat.

Koulutukseltaan Pauliina Susi on valtiotieteiden
maisteri. Susi opiskeli pääaineenaan sosiologiaa ja
sivuaineena viestintää. Gradun hän teki miesten osallistumisesta synnytykseen.
Susi on työskennellyt
myös vapaana toimittajana

sekä toimitussihteerinä Iiris-lehdessä, Sara-lehdessä, Kotiliedessä ja Yliopisto-lehdessä sekä päätoimittajana Yliopistolainenlehdessä.
Tapanilan kirjastoon Pauliina Susi saapuu keskustelemaan tuotannostaan ja
kirjailijan työstä ensi keskiviikkona 20.1. kello 18.30.
Häntä haastattelee Suvi
Ahola.

Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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SARI KEKKONEN

Hämärä
kutsuu valon
Talvella hämärä on usein läsnä.
Galleria viileä punaisessa Hämärän
hetki näyttäytyy Kaisa-Leena
Lintilän eilen avautuneessa
näyttelyssä herkkinä kuvina.

Malmilainen Jouko Kekkonen liikkui paljon Siltamäessä, jonka kaunista luontoa
hän taltioi maalauksiinsa.

Jouko Kekkosen
muistonäyttelyssä katsoja voi
tehdä hyväntekeväisyyttä

–Hämärässä hiljennymme odottamaan mitä
tapahtuu. Hämärän hetki
on häilyvä, jopa Suomessa
vuoden pimeimpään
aikaan. Hetki hetkeltä
hämärä väistyy, kääntyy
pimeydeksi tai valoksi.
Ulkoinen hämärä kutsuu
sytyttämään valon, käännämme lampun katkaisijaa, etsimme kynttilät esiin
tuomaan valoa näköpiiriin.
Kaipaamme aurinkoa,
kirkkautta. Saatamme
myös haluta vetäytyä
hämärän rauhaan, levätä
pimeydessä. Hämärä voi
olla sisäinen odotustila.
Odotamme jotain tapahtuvaksi, mutta aika ei ole vielä kypsä, kuvailee KaisaLeena Lintilä näyttelynsä
ydintä.
–Teemme valinnan. Valitsenko valon vai pimeyden?

Kumpaa tarvitsen juuri nyt? Mitä
valo on minulle? Mitä
on pimeys?
Viihdynkö juuri nyt hämärässä? Mihin sitä tarvitsen,
hän jatkaa pohdintojaan.
Lintilä on tutkinut ja
myös tulkinnut maalauksissaan hämärää tässä ajassa. Nyt esillä olevat työt
ovat syntyneet pääosin viimeisen vuoden aikana syksyn pimeydessä, jolloin
myös suomalainen ilmapiiri ja keskustelu ovat yhä
enemmän jakautuneet. Se
on vaikuttanut myös näiden maalausten syntyyn.
– Haluaisin ajatella, että
hämärä voisi olla kutsu valoon. Haluan uskoa tähän
mahdollisuuteen. Haluan
luottaa yhteisymmärryksen

Vaimo Tuula löytyi Malmin Tullivuoresta ja avioliitto solmittiin 1954. Perhe
asui välillä Munkkiniemessä, mutta kolmannen lapsen
synnyttyä oli aika muuttaa
Tapaninvainioon vuonna
1967. Siellä Jouko asustikin
siitä lähtien.
Yksi Joken monista harrastuksista oli öljyvärimaalaus. Hän oli jo nuorena

mahdollisuuteen, rauhaan
ja rakkauteen. Ei ole kyse
tunteesta, vaan asenteesta,
jolla elämme yhdessä elämäämme. Asenteesta, jolla
elän omaa elämääni, toteaa
2000-luvulla maalaamisen
aloittanut Lintilä.
Teija Loponen

Kaisa-Leena Lintilän
maalauksia Hämärä
kutsuu valon 12.-31.1.
Galleria viileä punainen,
Päivöläntie 20. Avoinna: ti–
pe 13–18, la–su 11–15.

Oh
hjeelma on ilmes
e tyynyt.
No
oud
uda om
o as
asi
M lmitalostaa.
Ma

Viime syyskuussa pois nukkunut malmilainen
Jouko Kekkonen (1930–2015) osallistui aktiivisesti
malmilaisten harrastajamaalareiden toimintaan viimeisten
kahdenkymmenen vuoden ajan.
Tytär Sari Kekkonen on
ollut kokoamassa malmilaisisänsä tekemistä tauluista muistonäyttelyä Malmin
toimintakeskuksessa. Viikko sitten avatussa näyttelyssä on esillä Jouko Kekkosen maisemamaalauksia eri
vuodenajoilta.
Jouko Kekkonen syntyi
Viipurissa 1930. Sodan jälkeen evakkoperhe muutti
Helsinkiin ja Malmille.
– Isän isä sai työpaikan
Malmin Hankkijalta. Isovanhemmat, Jouko ja pikkuveli Raimo muuttivat
asumaan Hankkijan taloon,
Sari Kekkonen kertoo.
Veljekset harrastivat monenlaista urheilua paikallisissa seuroissa. Jouko eli
Jokke muun muassa nyrkkeili Tapanilan Erässä.
– Hänelle yksi kohokohta
oli päästä seuraamaan vuoden 1952 olympialaisia toimitsijan tehtävissä, tytär
kertoo.

Vilpitön

Feveic rof Miss Peggy Lee

la 16.1. klo 17, alk. 15/12 €

Dizzy Queens &
nd Sensuelli ja tyylikäs laulutrio taustalMosabacka Big Ba
laan osaavien muusikoiden big band

Mus

Näyttelytyöt ovat myytävänä ja rahat menevät Suomen
Punaiselle Ristille.

lahjakas piirtäjä ja ehtiessään tarttui myös siveltimeen.
–Koska hän teki varsinaisen elämäntyönsä huolintaalalla, aikaa maalaamiseen
liikeni enemmän vasta eläkkeellä, 90-luvulta lähtien.
Malmin harrastajamaalareiden ryhmistä löytyi uusia
ja vanhoja tuttavia. Ryhmät
järjestivät myös useita näyttelyitä muun muassa Malmitalossa.
– Aiheet maalauksiinsa
Jokke löysi usein hiihtoretkiltään lähitienoilta ja Keravanjoen rannoilta.

Jouko Kekkosen kuoleman jälkeen hänen lähipiirinsä halusi esitellä Joken
runsaasta tuotannostaan

joitakin maalauksia lähiseudun asukkaille. Näyttelyyn
liittyy samalla pieni hyväntekeväisyystempaus.
– Jos joku haluaa jonkin
maalauksista itselleen, hän
saa sen varaamalla työn ensin ja lahjoittamalla sitten
Suomen Punaiselle Ristille
vapaasti valitsemansa summan.
Yhteystiedot varauksen
tekemiseen löytyvät näyttelypaikalta.
Pirjo Pihlajamaa

Jouko Kekkosen
muistonäyttely
Malmin toimintakeskuksessa ma-to klo 9-15 ja
pe klo 9-14 osoitteessa
Kirkonkyläntie 2. 2.2.2016 asti.

Laulujja

solidaarisuudelle
ti 19.1. klo 15, alk. 5 €
Duo Veera Railio & Maija Ruuskanen ja lauluntekijä Sirkka-Liisa Sass
esittävät humoristisia ja voimakkaan
lyyrisiä lauluja taustatukenaan kaksi
kuoroa.

esittää Peggy Leen tunnetuksi tekemiä kappaleita unohtumattomassa
konserttielämyksessä.

Tyttökuningas
15.1.
18, liput 6 €
pe 15
1 ja la 16.1.
16 1 klo 18
Henkilökuvaus kuningatar Kristiinasta, joka rikkoi roolimalleja niin
rakkaudessa kuin politiikassakin.
106 min. K12.

Hevisaurus
-elokuva
to 21
21.1.
alk.
1 klo
o 119,
9, a
lk. 7 €
lk
Kitaroiden ja rockin pauhua tunteella ja
antaumuksellisesti!

la 16.1. klo 14 ja
ke 20.1. klo 18, liput 5 €
RÄYH – Hevisaurukset tulevat!
Leffa koko perheelle! 85 min.
Kaikenikäisille.

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

JAKOMÄKI

Jakomäen kirjaston olkkari
Lehtien ääneenlukua ja keskustelua 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. To neulekahvila klo 9.30–12. ATKopastusta senioreille ilman
ajanvar. To klo 11.15–14. Tule
fanittamaan Elvistä ti 19.1.
klo 14 alkaen - Elviksen konsertti ravintolasalissa -asu
vaikka 60-luvun tyyliin.
Päivätanssit Työväentalolla
To klo 12–15. Elävää musiikkia, buffet. Liput 8e, ei narikkamaksua.Takaniitynkuja 9.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Enter ry:n tablet-opastus
Enterin vapaaehtoiset vertaisopastajat auttavat tablettietokoneiden käytössä.
Opastus on henkilökohtaista
ja maksutonta. Oman laitteen saa ottaa mukaan. Syksyn
opastukset to klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika Malmin kirjastosta p. 09 31085070.
Anu Nirkko: Mullan
läpi – maalauksia
Avoinna arkisin ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy,
Malmitalo 16.1. asti.
Dizzy Queens & Mosabacka
Big Band: Fever, Music
of Miss Peggy Lee
Peggy Leen tunnetuksi tekemiä
ja häneen liitettyjä kappaleita
Mosabacka Big Bandin säestyksellä. Kapellimestari Markku
Renko on tehnyt suurimpaan
osaan kappaleista tyylin mukaiset sovitukset. Liput 15/12e,
Malmitalo, la 16.1. klo 17.
Kirjailijailta
20.1. klo 18 Katja Kettu kertoo romaanistaan Yöperhonen.
Haastattelee ja juontaa työväenopiston opettaja FM Päivi
Hytönen. Illat järjestetään
Malmin kirjaston ja Helsingin
työväenopiston yhteistyönä.
Vapaa pääsy, Malmin kirjasto.
Lauluja solidaarisuudelle
Duo Veera Railio ja Maija
Ruuskanen sekä laulujen
tekijä Sirkka-Liisa Sass esittävät humoristisia ja voimakkaan lyyrisiä, mutta kuitenkin elämänmakuisia lauluja niin
pätkätöistä kuin naisen asemastakin.Konsertin lisävoimana ovat Ihmisäänet-kuoro
ja Malmin Mieslaulajat. Liput
5e, Malmitalo, ti 19.1. klo 15.
Naisten 1 sarjan lentopalloa
HEL Volley 2 – HPK A.

Helmi Centerissä su 17.1.
klo 17. Vapaa pääsy. Järj.
HEL Volley, PuMa Volley.
The Great Helsinki Swing Big
Band: Anniversary Concert –
10 Years of Swing Big Band!
Juhlakonsertissa kuullaan
orkesterin ohjelmistosta valittuja paloja menneiltä vuosilta.
Solisteina Annimaria Rinne ja
Juki Välipakka. Kapellimestarina
toimii Antti Rissanen. Liput 20
e, Malmitalo, ke 20.1. klo 19.
Lakewood Experiment
feat. Ben Granfelt
Kitaroiden ja rockin pauhua tunteella ja antaumuksellisesti! Liput 7e,
Malmitalo, to 21.1. klo 19.
Tule Ystäväpiiriin
Syystien palvelukeskuksessa
alkaa Ystäväpiiri-ryhmätoiminta
ikäihmisten muistin ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Ryhmä
kokoontuu 22.1.–15.4. pe klo
10–12. Ryhmässä on tarjolla
vertaistukea lievää muistisairautta sairastaville helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille.
Osallistuminen on maksutonta.
Uusi sudenpentulauma
aloittaa toimintansa
Partiolippukunta Sinivuoren
Soihtujen uudessa sudenpentulaumassa on vielä tilaa. Kaikki
7–9-vuotiaat tytöt ja pojat, tulkaa tutustumaan partiotoimintaan. Ryhmä kokoontuu to klo
18–19 lippukunnan kololla,
Hietakummuntie 16. Liikutaan
myös paljon lähimaastossa.

PIHLAJAMÄKI

Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA

Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Enter ry
Enter ry tarjoaa senioreiden tietotekniikkaopastusta vertaistukihenkisesti Puistolan kirjastossa ke 10–12. Oman ajan
voi varata p. 09 3108 5076.
Digitalkkari
Puistolan kirjaston digitalkkari on paikalla tiistaisin. Hänen
tehtävänsä ulottuvat tulostamisessa ja skannauksessa
opastamisesta e-aineistoihin, laiteneuvontaan ja sähköisessä asioinnissa auttamiseen. Voit varata myös henk.
koht. opastusajan tunniksi kerrallaan p. 09 31085076.
Satutunnit
Puistolan kirjastossa
joka ma klo 10.
Puistolan Martat
Jäsenille aiheena: Senioreiden
hoivapalvelut esittäytyy ja vapaata seurustelua. To 14.1. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.

PUKINMÄKI

Enter ryn opastukset
Alk. 20.1. opastukset aina
ke klo 14–15 ja 15–16 sekä
parittoman viikon keskiviikkoisin lisäksi myös klo 10–11
ja 11–12. Halutessaan voi
varata kaksoistunninkin. Varaa
aika kirjastossa tai p. 09 310
85072. Pukinmäen kirjasto.
Satutunnit

Vuoristokuvia ja matkakirjoja
Viikin kirjastossa voi ihailla Aku
Korhosen valokuvanäyttelyä
”Vuoristokuvia ja matkakirjoja” 6.2.
saakka. Upeiden vuoristomaisemista
otettujen kuvien tarkoituksena
on päästää kirjastossa kävijät
nauttimaan mahtavista maisemista,
joita vuoristossa vaeltaessa kokee.

Esillä on kuvia vuoristovaelluksilta vuosilta 2006-2015
Puolasta, Slovakiasta, Itävallasta, Ranskasta, Sveitsistä
ja Itävallasta. Esillä on myös Korhosen kirjoittamat
matkakirjat Haute Route - Vuoristovaellus Chamonix`sta
Zermattiin, GR5 - Vuoristovaellus Chamonix`sta Nizzaan
sekä Vuoristovaellus Dolomiiteilla lapsen kanssa.
Pukinmäen kirjastossa aina parillisen viikon ma klo 10.15–10.45.
Kauko Mikkosen
akryylivärityöt
Kauko Mikkosen akryylityöt esillä Pukinmäen kirjastossa tammikuun ajan.
Digitalkkari
Digitalkkarilta voi varata ajan
ja kysyä neuvoa niin kannettavan, kännykän kuin tabletinkin ongelmissa.Pukinmäen
digitalkkari on paikalla aina
to klo 9-15 ajalla 14.1.-24.3.
Kysy lisää henkilökunnalta
tai soita p.0931085072.
Vauvalorutuokiot
Pukinmäen kirjastossa aina
kuun toinen ti 12.1., 9.2., 8.3.
ja 12.4. sekä 10.5. klo 10.15
alkaen. Lorutuokiossa nautitaan yhdessä rytmistä, riimeistä ja musiikista. Kaikki alle
3-vuotiaat vauvat ja taaperot vanhempineen tai huoltajineen. Myös isommat sisarukset mukaan. Tuokio n. 20 min.,
lorut ja leikkiohjeet saa myös
mukaan kotiin! Vapaa pääsy,
ei ennakkoilm. Tied. Päivi
Ranta, Paivi.E.Ranta@hel.ﬁ.
Yleiskaavailta
Pukinmäki-Seura järjestää
Helsingin yleiskaavaan liittyvän esittely- ja keskustelutilaisuuden Pukinmäen peruskoululla, 21.1. klo 18.00–19.45,
osoitteessa Kenttäkuja 12.
Tilaisuudessa on mukana mm.
kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja/kaupunginvaltuutettu Risto Rautava.
Tule tekemään kysymyksiä ja esittämään mielipiteesi.
Kaavalausunnot on jätettävä 29.1. klo 16. Kahvitarjoilu
klo 17.30 alkaen.

teoksia. Srk-kodissa,
Jousimiehentie 5.
Siltamäen nuorisoseura
Kevätkausi alkaa 11.1., on
uutta ja vanhaa! Tutustu www.
siltamaennuorisoseura.ﬁ, ota
yhteyttä siltamaki@nuorisoseurat.ﬁ tai 0505666174.
Kiertotähdenpolku 2

SUUTARILA

Lukupiiri
Luetaan kiinnostavia kirjoja ja
keskustellaan niistä. Vetäjänä
Maikki Eronen. Suutarilan kirjastossa kerran kuussa to
klo 18–19. 14.1. Michel
Tournier: Kolmen kuninkaan
kumarrus. 11.2. Mia Couto:
Plumeriaveranta. 10.3. Alan
Bennett: Epätavallinen lukija.
7.4. Joel Haahtela: Elena.
19.5. Jean-Paul Didierlaurent:
Lukija aamujunassa.
Novellikoukku
Tule neulomaan ja kuuntelemaan luettuja novelleja. Kahvija teetarjoilu. Suutarilan kirjasto, to 21.1., 25.2., 17.3.
ja 21.4. klo 18–19.30.
Satutuokiot
Suutarilan kirjastossa parittomien viikkojen to klo
18. Kesto n. 30min.
Digitalkkari
Suutarilan kirjastossa 24.3.
saakka. Häneltä saa maksutonta yksilöopastusta ajanvarauksella mm. omien tablettien ja muiden laitteiden peruskäyttöön. Ajanvaraus joko
paikan päällä kirjastossa tai
puhelimitse 09 310 85074.

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Kevätkausi käynnstyi 12.1.
Tiistaikerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Torstaikerhot
Siltamäen Korttelitupa
klo 11–14: tuolijumppaa, tasaKirjavinkkausta senioreille, Pe
painon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila.Tapanilan
15.1. klo 12. Tuulikki Kuurne
(Kannelmäen kirTyöväentalo Sompiontie 4.
jasto),
Tarkempi ohje
ohjelma: tapaniesitlan.elakkeensaajat.ﬁ
.
lan.elakke
Lähimenot–
Novell
Novellikoukku
palstalle
Tehd
Tehdään yhdessä
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
käsitöitä ja kuunkäs
menovinkkejä.
n
nellaan
novelPalsta on yhdistysten ja seurojen
leja vaihtuvien
käyttöön. Etusijalla ovat maksuttomat
lukijavieraiden
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
lukemana. Voit
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
tuoda
oman
viimeistään torstaina klo 15 menness
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
käsityön tai
n
lehteen.
o
osallistua
yhteise
seen hyvänteOSOITE:
janina.issakainen@
keväisyysprojekkev
lahitieto.ﬁ
ja teetartiin. KahviK
joilu. Tap
Tapanilan kirjasto,
telee
ti 19.1. klo 1
18–19.30.

SILTAMÄKI

TAPULIKAUPUNKI

Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senioreita
vertaistukihenkisesti tietoteknisissä ongelmissa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kirjasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).

VIIKKI

Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjastossa ke klo 10.
Iltasatutuokiot
Viikin kirjastossa joka toinen ti klo 18 alk. Ti 19.1.
Taaperotuokio
22.1. klo 9.30–10.30 Viikin

kirjastossa. Loruillen ja leikkien etenevä satuhetki 1–3v.
naperoille yhdessä vanhemman kanssa. Tuokio
kestää n. 30 min.
Viikin seniorikerho
Tapaamiseen 20.1. klo 13
saapuu naurujoogaohjaaja Henna Länsipää kertomaan naurun parantavasta
vaikutuksesta. Tule mukaan!
Aloitetaan uusi vuosi nauraen!
Asukastalo Kaari klo 13–15.
Vapaaehtoinen kahviraha 2e.

TAPAHTUMIA

YLEISKAAVATILAISUUS
Yleiskaavatilaisuus pidetään torstaina 21.1.2016
klo 18.00 alkaen Pukinmäen peruskoululla,
osoitteessa Kenttäkuja 12.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja/
kaupunginvaltuutettu Risto Rautava esittelee
yleiskaavaa ja vastaa kysymyksiin.
Tule esittämään näkemyksiä kaavasta!
Lausuntoaika kaavasta päättyy 29.1.

Kahvitarjoilu klo 17.30. Tervetuloa!
Järjestää: Pukinmäki-Seura ry

HYVINVOINTI

Jalkaterapia
Talus
Ajanvaraukset
p. 09 3741 340
Malminraitti 4–6,
00700 Helsinki
jalkaterapiatalus.fi

! Jalkaterapia
! Akupunktio

Jalkaterapiapalvelut

! Hieronta
! Lymfaterapia
! Yksilölliset

tukipohjalliset

! Meiltä myös hyvän
olon lahjakortit!

(09) 351 1100
www.askelma.fi
Uutta:
nettiajanvaraus!
Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Koillis-Helsingin Lähitieto

HAMMASLÄÄKÄRIT

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

NETTIAJANVARAUS

www.malminhammas.com

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs

p. 09 351 5015

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

SILMÄLÄÄKÄRIT

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

NETTIAJANVARAUS 24h.

Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Tapanilan asema

Suuhygienisti:

Helsinki

Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

TAMMIKUUSSA VÄRI-ASIAKKAALLE
PIENI HIUSKIINNE KAUPANPÄÄLLE!

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Varaa aikasi www.zois.ﬁ

HAMMASLÄÄKÄRIT

Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

Sanna ja Elina 3krs.
Tanja, Nelli, Sini ja Niina katutaso
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella ja 3. krs. Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi

K A M PA
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Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

puh. 3507050

RAILI
RAILI
RAILI
RAILI
3 4 5 55 88 88 00
3 4 5 55 88 88 00

KARHUSUONTIE 75
KARHUSUONTIE
75 75
KARHUSUONTIE
KARHUSUONTIE
75
00780 HELSINKI
78
00780
78 78
00780
HELSINKI
00780HELSINKI
HELSINKI
78
MA-PE
9.00–17.00
MA-PE 9.00
9.00–17-00
MA-PE
- 17.00
TO
suljettu
8.00 - 13.00
LA
LA suljettu
LA 8.00–13.00
TO
SULJETTU

AUTOPALVELUITA

TALVI 2015–16

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Soita
ilmainen
mittaus
• Rullaverhot
• Pystylamellit
• Sälekaihtimet
• Puusäle- •
kaihtimet

!

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

Puh. 044 7666 166

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

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.L

• Markiisit

• Peililiukuovet

www.torikaihdin.ﬁ

!

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€
! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€
! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

sia.)
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PALVELUJA TARJOTAAN

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 2393
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Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

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

tömi

(ei sis.

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

AUTONASENNUS JA HUOLTO

29€
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kesk le.
inta aisil
toim vamm
et:
Uutisrviaistienvaikea
vää.
Ka taan
rittä
korja ilu: la on ki
ssa.
Urhe anal
tiedo
Kepp uuri: skevät
Kulttea blue
Up
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Kehärengas Oy

Parturi-Kampaamo

12
12

85€

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

SIVU URI
LA E.
PSILL
ILI LA
LORU

Permis+leikkaus
+sävy+fön

29€

Mosan Autohuolto Oy
Hiidenportti 10
Puh 09 350 6070
asiakaspalvelu@
$!+*#*')!%'!")!&(

SUUHYGIENISTIT

K A M PA
PAAAM
MO
O

Hiusten leikkaus

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

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Parturi-Kampaamo

Hiustenhoitotuotteet myös
tarjouksessa!

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.

Hammaslääkärit:

Puh. (09) 875 1868

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Ihanat
Schwarzkopfin
värit!

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

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

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

P I K A H UkloO L8T-1O6
Avoinna

SUUHYGIENISTI

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

15

Mosan Autohuolto Oy

MALMIN HAMMAS

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

13.1.2016

info@torikaihdin.ﬁ

TILITOIMISTOJA
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!

