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

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

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

Kaikki alennettu!

Liike lopetetaan!
-30% -50%-25%

-10% -40% -60%

LOPPUUN-
MYYNTI

Liike lopetetaan! Kaikki alennettu!

Kultaketjut
Kulta- ja timanttisormukset

JOPA

[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!

TAPANILA OKT

Rapattu omakotitalo, jossa kaksi
huoneistoa, yht. 90 m². Kellari-
kerroksessa sauna, varastotiloja
n.90 m². Lisäksi lämmin autotalli
20 m². Huoneistot voi yhdistää.
Rv. -60. Oma tontti 715 m². Hp.
210.000 €. Hietapellontie 25

MELLUNKYLÄ OKT
Tilava rintamamiestalo 4h, k,
sauna, pesuh, 2 wc ja iso auto-
talli, yht. n. 165 m². Varaava
yösähkölämmitys. Tontti 524 m².
Kuntotarkastus tehty 12/2015.
Hp. 210.000 €. Koskenhaantie 47

OMAKOTITALOJA

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

TONTTI TAPANILA

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

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

Tasainen tontti rauhallisella pai-
kalla. Tontin koko 677 m² ja rak.
oikeus 169 m²+26 m²/asunto.
Kunnallistekniikka tontin rajalla.
Hp. 160.000 €. Hietapellontie 25

TONTTI HIETAPELLONTIE

TONTTEJA

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

Konalassa kovapohjainen kerros-
talotontti. Rakennusoikeus 1250
kem². Hp. 1 milj. €.

KERROSTALOTONTTI

Heikinlaakso Pt 116 m2

4h, k, tkh, s. Hyvä per-
heasunto viihtyisällä pientalo
alueella. Iso lämmin varasto,
joka käy myös harrastetilaksi.
Hyvin aikaa nykyisen asunnon
myyntiin, vapautuminen
kesäkuussa. Mh. 320.000 €.
Tukkipolku 13 Kristiina Kel-
lander-Sinisalo 045 847 2272

Heikinlaakso Pt 104 m²
3-4 h, k, s. Vuonna 2000
valmistuneessa taloyhtiössä
käytännöllinen hyväkuntoinen
huoneisto. Pohjaratkaisu
toimii monenlaisille perheille,
mahdollisuus 4-makuu-
huoneeseen. Mh. 284.000€.
Kalkkivuorentie 2
Kristiina Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Tapulikaupunki Rt 93m2

4-5h, k, kph, s. Tyylikäs,
remontoitu koti hyvien
kulkuyhteyksien ääreltä.
Vmh. 257.000€. Porvarinkuja
2. Tomi Suvinen/ 044 335
5135

1168708

Malmi Pkt 64,5 m²
3h,k,piha. Kompakti
kolmio loistavalla sijainnilla.
Huoneistolla oma piha.
Huoneisto kaipaa päivitystä,
mutta kylpyhuone remontoitu
muutama vuosi sitten.
Mh 190.000 €.
Laulurastaankuja 1
Kristiina Kellander-
Sinisalo 045 847 2272

Suutarila Pkt 74,5m2

3h, k, s, parveke. Rauhalli-
sessa pihapiirissä luhtitalon
toisen kerroksen läpitalon
kolmio. Keittiö ja ruokailutila
nivoutuvat toimivasti yhteen.
Vaatehuone, liukuovikaap-
istot. Vmh.189.000€.
Vaskihuhdantie 4. Timo
Kuosmanen/0400 397 731

1164927

Pukinmäki kt 61,5 m²
3h, kk. Siistikuntoinen
ylimmän kerroksen muun-
neltavapohjainen tehokolmio
loistopaikalla. Remontoitu
kylpyhuone, parveke sisä-
pihalle, oma talonmies, heti
vapaa! Mh. 172.000 €. Säveltie
7. Pertti Kanon/040 758 7596

1165104

Pukinmäki Kt 70,5m²
3h, k, kph, lasitettu parveke.
Hissitalossa läpitalon siisti-
kuntoinen kolmio. Vapautuu
tarvittessa nopeastikin.
Vmh. 198 000€. Säterintie 13.
Noora Melavirta/
050 587 4296

1164461

Pihlajamäki kt 40,5m2

2h, kk, kph/wc. Hissitalon
ylimmän krs:n toimi-
vapohjainen koti. Avarat
maisemat talojen yli etelään!
Mh. 114 564€. VH. 115 000€.
Maasälväntie 8. Timo
Kuosmanen/
0400 397 731

1165722

Siltamäki Kt 80,5m2

3h, k, kph. Hyväpohjainen,
tilava kolmio, josta pinta-
remontilla saat itsellesi
loistokodin! Vmh. 137.000€.
Jousimiehentie 4. Tomi
Suvinen/044 335 5135

1165058

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 muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

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

Roni Saarsola
040 830 8755

KUTSUMEIDÄT MAKSUTTOMALLE
KOTIKÄYNNILLE JA KYSY EDULLISTA
VÄLITYSPALKKIOTARJOUSTAMME!

Hanna Schönfeld
0400 199 921

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA!
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

KAIKKIEN HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN
HUOLLOT JA KORJAUKSET KOTIMAISIN VOIMIN
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Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 5/2016. • Keskiviikko 3.2.2016. • 4. 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.

Asukkaiden kantoja

V
iime viikolla järjestettiin Pukinmäes-
sä ja Suutarilassa asukasillat, joissa
käsiteltiin jälleen kerran yleiskaava-
asioita. Muissakin kaupunginosissa

niiden asukasyhdistykset kirjasivat vielä kan-
nanottojaan kaupunkisuunnitteluvirastolle.
Kaupunkilaisia kauhistuttaa se, miten paljon
viher- ja virkistysalueita aiotaan ottaa rakennus-
käyttöön. Moni ihmettelee myös sitä, miten suo-
jelumerkinnän saaneet kohteet voidaankin
hävittää asuntorakentamisen vuoksi. Esimer-
kiksi Pihlajamäessä Aarnikanmäen alue ja vie-
reinen lehtometsä on yleiskaavassa varattu
rakentamiselle. Pihlajamäki-seura vastustaa sitä
kiivaasti. Aarnikanmäellä sijaitsee laaja mui-
naismuistolain nojalla suojeltu ensimmäisen
maailmansodan aikainen Helsingin maalinnoi-
tus ja koko Aarnikanmäen alue on merkitty
muinaismuistoalueeksi.

Siltamäessä on päinvastainen ongelma, sinne ei
suunnitella riittävästi, vaikka asukkaat niin toi-
voisivat. Moni ihmettelee, millaista demokrati-
aa se on, että mielipiteitä kysellään, mutta niistä
ei kuitenkaan välitetä. Pukinmäen illassa yleis-
kaavapäällikkö poistui paikalta siinä vaiheessa,
kun joku kysyi moniko haluaa Malmin lento-
kentän säilyttää ja yleisö nosti kätensä pystyyn
lähes yksimielisesti. Edes kuntalaisaloite ei tuos-
sa asiassa ole auttanut. Kaksi prosenttia kunnan

äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnan-
valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa
aloitteen, jonka valtuusto käsittelee. Lisäksi viisi
prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista
voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansan-
äänestyksen järjestämisestä. Siihenkö pitäisi seu-
raavaksi pyrkiä, jotta kaupunkilaisten toive tuli-
si kuulluksi?

Kolme vuotta sitten toteutimme yhden paikallis-
ten asukkaiden toiveen. Silloin Koillis-Helsinki
oli vailla omaa paikallislehteä ja monista asuk-
kaiden ja yrittäjien pyynnöistä rohkaistuneina
polkaisimme Koillis-Helsingin Lähitiedon pys-
tyyn. Kolme vuotta on kulunut nopeasti ja pitä-
nyt sisällään paljon mielenkiintoisia uutisia ja
tapahtumia. Tuota kolmen vuoden täyttymistä
juhlimme ensi viikon tiistaina, 9.2. avoimin
ovin. Olet tervetullut piipahtamaan toimitukses-
samme iltapäivällä. Kahvipannu on silloin kuu-
mana!

Kolme vuotta sitten
toteutimme yhden
paikallisten asukkaiden
toiveen.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori
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Ma-Pe 7–22, La 8–22, Su 11–22

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

K-MARKET KAVALJEERI

Muut voimassa olevat tarjoukset www.k-market.fi

KIRJOLOHIFILE

1290
kg

Grillattu
BROILERIN REISIKOIPI

099
kpl

Sinuhe
RUNEBERGINTORTTU
2kpl rasia

299
rasia

VIHREÄ RYPÄLE
500g rasia

159
rasia

Pirkka
TULPPAANI

599
2 kimppua

CHINA MAN ATERIAT

490
rasia

Siltamäen kauppiaan
PARHAAT
tarjoukset

2
kimppua

an Tarjoukset voim
assa

To-Su
4.-7.2.2016
ellei toisinmainita

MALMIN
MIESLAULAJIEN

KONSERTTI

Avoinna ma–pe 8.30–20, la 9–17.

Tervetuloa Malmin omaan apteekkiin!

Ylä-Malmin tori 3 Puh. 09 565 6080

www.malminapteekki.fi

Malmitalossa
11.2.2016 klo 19.
Liput apteekista!

Malmin apteekinMalmin apteekin

ystävänpäivän tervehdys
ystävänpäivän tervehdys
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Yhteisvastuukeräys odottaa taas auttajia. Sivu 12.

arraskuus-
sa lakkautet-
tu Viikin Gar-
denia on siir-

tynyt Helsingin kaupungin
kiinteistöviraston tilakes-
kuksen myyntilistoille. Kas-
veista ja muusta tyhjennetty
tiipii ja saman tontin kaksi
viereistä toimitilarakennus-
ta on tarkoitus myydä tar-
jouskilpailulla.

Kinkkinen kysymys kuu-
luu, että kuka ostaisi troop-
piseksi puutarhaksi suun-
nitellun rakennuksen, jota

kaupunki ei onnistunut saa-
maan tuloskuntoon, ja jon-
ka korjauskulujenkin on sa-
nottu olevan miljoonaluok-
kaa.

Ennen myyntiin panoa
kiinteistövirasto kysyy kau-
punkilaisten ajatuksia ja toi-
veita Gardenian tulevaisuu-
desta mahdollisten ostajaeh-
dokkaiden käyttöön.

Ideoita viikkiläisiltä ei
puutu. Heillä oli jo ennen
Gardenian alasajoa ratkai-
su, jolla pedagogisesti tär-
keä luontotalo olisi voinut

jatkaa. Jos kiinteistöviras-
to olisi laskenut 60 000 eu-
ron kuukausivuokraa vaik-
ka 30 prosentilla, olisi Gar-
denia-yhtiö kääntynyt voi-
tolliseksi.

Kaupungin verkkosivul-
le https://kerrokantasi.hel.
fi/gardenianmyynti on avat-
tu maanantaina kysely, jos-
sa voi ilmaista mielipiteensä
sitä, mihin käyttöön Garde-
nia olisi myytävä.

Lisäksi Helsingin kaupun-
gin kiinteistövirasto esitte-
lee koko myyntikohteen ja

myynnin periaatteet viikon
päästä pidettävässä kaikil-
le avoimessa keskustelutilai-
suudessa, jossa kuka tahan-
sa saa kertoa ideansa, jol-
la Gardenia saadaan uuteen
nousuun.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupunki kysyy asukkailta
bisnesideoita Gardenialle
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus yrittää valjastaa viikkiläiset
ja muutkin kaupunkilaiset mukaan tarjouskilpailutukseen menevän Gardenian
markkinointiin.

Gardenia-tilaisuus
ke 10.2. klo 16.30 tiloihin
tutustuminen, klo 17.30

myynnin esittely ja keskus-
telu, Koetilantie 1.

PIRJO PIHLAJAMAA

Ostajalle luvassa myös kaksi toimitilaa.

Remonttia kaipaava lasikuutio etsii idearikasta yrittäjää.

Siltamäki-Suutarila-
Seuran toissa torstaina Suu-
tarilan palvelukeskuksessa
järjestetyssä yleiskaavaillassa
kuultiin uutinen, jonka mu-
kaan Suutarilan siirtolapuutar-
hamökkejä ei tehtäisi, koska

mökkihanke on siirtymässä
Vihtiin. Illassa kuultu tieto ei
pidä paikkaansa. Asiasta ker-
rotaan lisää seuraavassa Lähi-
tiedossa.

PP

Korjaus:
Siirtolapuutarhaa ei ole kuopattu

Malmin Sepänmäessä alkaame-
luvallin rakentaminen Kehä I:n poh-
joispuolella. Helsingin kaupungin
rakentamispalvelu Stara aloittaa
rakennustyöt puiden kaadolla.
Sepänmäenmeluvalli tehdään

rakennustyömailta yli jäävistä kai-
vumassoista. Meluvallissa hyödyn-
netään Helsingin kaupungin raken-

nuskohteissamuodostuvia mas-
soja yhteensä noin 100 000 kuu-
tiometriä.
Meluvalli viimeistellään istutta-

malla luiskiin lähiympäristöön so-
veltuvaa kasvillisuutta. Istutukset
toteutetaanmetsityksenä.
Meluvallin arvioidaan olevan val-

mis viimeistään keväällä 2018.

Vallin rakentamisenmahdollis-
tava tiesuunnitelma on hyväksytty
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksessa viime vuo-
den lokakuussa. Hanke löytyy Lii-
kenneviraston vuosien 2013–2018
maanteidenmeluntorjunnan toi-
mintasuunnitelmasta.

PP

Sepänmäessä alkaa meluvallityömaa

M
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Jakomäki

Tapulikaupunki

Poliisi havaitsi Koskelantiellä varastetun auton ja lähti
sen perään viime viikon tiistai-iltana ennen yhdeksää.
Alle kolmikymppinen mieskuski kaahasi pysäytyskäs-

kystä välittämättä karkuun ja ajoi useasti päin punaisia ja
eteni väärällä kaistalla. Pahimmillaan vauhti oli 40 km/h
alueella 120 km/h.
Pako päättyi Kimnaasipolun ja Palovartijantien risteyk-

sen lumikasaan, josta poliisi esti varkaan pois pääsyn.
Jos pako olisi jatkunut, olisivat läheisellä kevyen liiken-
teen väylällä olleet lapset saattaneet olla vaarassa.
Kuski pääsi oikeuslääkärille verikokeisiin ja sitten Pasi-

lan poliisivankilaan. Häntä epäillään törkeän liikennetur-
vallisuuden vaarantamisesta, moottorikulkuneuvon käyt-
tövarkaudesta, huumausaineen käyttörikoksesta, ratti-
juopumuksesta sekä toisen vahingoittamiseen soveltu-
van esineen tai aineen hallussapidosta.

PP

Autovaras kaahasi
lumipenkkaan

Vanhusten ja heidän läheistensä yhteydenottoja riittää
niin, että Helsingin kaupunki on päättänyt avata ikään-
tyneille oman Seniori-infoksi nimetyn palvelunumeron.
Ensimmäiset soitot on vastaanotettu maanantaina nu-

merossa 09 310 44556. Numerosta saa tietoa tavallisen
puhelun hinnalla arkisin kello 8.30–12. Soittajia neuvovat
palvelukeskusten sosiaaliohjaajat.
Matalan kynnyksen palvelua voi lähestyä myös sähkö-

postitse seniori.info@hel.fi.
Arkisin Helsingin ikääntyneiden sosiaalipalveluista saa

tietoa myös alueellisista sosiaali- ja lähityön yksiköistä
kello 9–11. Pohjoisen yksikön numero on 09 310 73949.
Ruotsin kielellä palvelua saa numerosta 09 310 44848.

PP

Ikäihmisille oma
infonumero

Helsingin kaupungin opetusvirastossa sekä varhais-
kasvatusvirastossa on viikko sitten käynnistynyt haku lu-
kuvuoden 2016–2017 peruskoululaisten iltapäivätoimin-
taan. Syksyllä alkava toiminta on tarkoitettu 1.–2.-luokka-
laisille ja erityisen tuen oppilaille.
Koulutettujen aikuisten vetämiä ryhmiä on leikkipuis-

toissa, kouluissa tai koulujen lähellä olevissa tiloissa.
Toimintaan haetaan lomakkeella, joita saa iltapäivä-

toimintapaikoista ja kaupungin verkkosivuilta. Paikkaa
voi hakea 29. huhtikuuta asti. Päätös paikasta tulee 29.6.
mennessä.
Jokaisen koulun kotisivuilta löytyy alue-esite, josta löy-

tyvät alueen iltapäivätoiminnan järjestäjät, toiminnan esit-
tely ja toiminta-ajat.
Opetusviraston asiakasmaksuihin on tulossa korotuk-

sia lukuvuonna 2016–2017. Kaupunginhallitus päättää
maksuista kevään 2016 aikana. Nyt asiakasmaksut ovat
80-100 euroa kuukaudelta.
Leikkipuistojen toiminnasta vastaa varhaiskasvatus-

virasto. Sen iltapäivätoiminta on maksutonta ja avointa
kaikille. Koululaiset voivat osallistua varhaiskasvatusvi-
raston ylläpitämissä puistoissamaksulliseen välipalaan.

PP

Iltapäivätoimintaan haku
alkoi, hintoja aiotaan nostaa

Malmi

Lumitöitä tehnyt kuski osui traktorillaan jalankulkijaan
ajaenmahdollisesti hänen ylitseen Ylä-Malmin torilla ilta-
kymmenen jälkeen viime keskiviikkona.
Kun poliisipartio saapui paikalle, oli ambulanssin hen-

kilökunta jo antamassa ensihoitoa. Loukkaantunut vie-
tiin jatkohoitoon.
Traktorin kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden

vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta.
PP

Mies jäi traktorin alle

akomäen alueella
on kolme kouluraken-
nusta. Ne kaikki ovat
huonossa kunnossa.

Alakoulun rakennus on
osoitteessa Huokotie 3 ja
yläkoulun rakennus osoit-
teessa Somerikkopolku 6.
Osoitteessa Somerikkokuja
1 oleva koulurakennus on
tyhjentynyt Kristillisen kou-
lun muutettua rakennukses-
ta pois.

Alueella toimii huonokun-
toisissa rakennuksissa myös
kaksi päiväkotia. Kotilo on
osoitteessa Somerikkokuja
1, Naava osoitteessa Jako-
mäenpolku 5.

Päiväkodit aiotaan pur-
kaa kokonaan, samoin ala-
koulu nuorisotiloineen ja
mahdollisesti yläkoulu. Jäl-
kimmäisen kohdalla tullaan
vielä miettimään, auttaisiko
saneeraus.

Yläkoulun rakennukses-
sa toimii liikuntaviraston
ylläpitämä uimahalli, jon-
ka kaupunki lupaa pysyvän
alueella. Alakoulun päässä
oleva nuorisotila menee ma-

talaksi.
Kun purkutyöt ovat ohi,

alkaa yläasteen tontilla jätti-
urakka. Tarkoitus on siirtää
puretut palvelut saman ka-
ton alle Somerikkopolulle
rakennettavaan uuteen kiin-
teistöön.

Uusi rakennus tai nykyi-
sen rakennuksen laajennus
tarjoaisi tilat koululle, päi-
vähoidolle ja nuorisotoimel-
le ja tietenkin uimareille. Pu-
rettujen rakennusten tilalle
on tarkoitus tehdä asuntoja.

Jakomäen uudistukseen
on jo korvamerkitty rahaa
30 miljoonaa euroa. Seuraa-
vaksi kaupunki alkaa etsiä
työhön ryhmittymiä, jotka
voivat ottaa kontolleen
koko hankkeen.

Ryhmittymä saa suunni-
tella ja rakentaa palvelura-
kennuksen yhteistoiminnas-
sa kaupungin kanssa. Myös
asuntorakentamisen toteut-
taa yhteistyökumppaniksi
valittava ryhmittymä.

Ryhmittymä selviää to-
dennäköisesti kesäkuussa.

Ideakilpailu alkanee syksyl-
lä 2016.

Allianssi ei ole kunnil-
le tyypillinen tapa toteuttaa
uutta.

–Yleensä kunnat kilpai-
luttavat rakennushankkeen
suunnittelijat ja urakoitsi-
jat yksittäisinä hankintoi-
na ja määräävänä tekijänä
on hinta. Allianssivaihtoeh-
to antaa yrityksille mahdol-
lisuuden tarjota osaamis-
taan kaupungille laajem-
min, kuin se on mahdollista
yksittäisessä korjaushank-
keessa, toteaa hankesuun-
nittelupäällikkö Jarmo Ra-
veala kiinteistöviraston tila-
keskuksesta.

Yhteistyötä on tehty tii-
viisti myös yli virastorajo-
jen. Kiinteistöviraston tila-
keskus on vetänyt Jakomäen
alueen kehittämishanketta
yhteistyössä kaupunkisuun-
nitteluviraston, opetusvi-
raston, varhaiskasvatusvi-
raston ja nuorisoasiainkes-
kuksen kanssa. Valmiste-
lutyössä ovat olleet myös
kiinteistöviraston tontti-

osasto, kaupunginkanslia ja
liikuntavirasto.

Hankkeen lopullinen to-
teutustapa ratkeaa ideakil-
pailun jälkeen, jonka tulok-
sena laadittava hankesuun-
nitelma viedään aikanaan
kaupunginvaltuuston hy-
väksyttäväksi. Tavoitteena
on, että uudet koulu-, päi-
vähoito- ja nuorisotilat val-
mistuvat vuonna 2020.

Helsinki aikoo uudistaa
Jakomäkeä myös laajem-
min, sillä keskiosan raken-
nushankkeen lisäksi tarkoi-
tus on kehittää myös virkis-
tysalueita ja parantaa
liikennejärjestelyjä.

Viime syksynä Jakomäki-
hankkeen valmistelun yhte-
ydessä asukkailta kysyttiin,
mitä he toivovat näkevän-
sä Jakomäen tulevaisuuden
rakentamiselta. Ideoihin ja
niistä koottuihin videoihin
voi tutustua työpajat toteut-
taneen Uusi Kaupunki Kol-
lektiivin verkkosivuilta.

Pirjo Pihlajamaa

matalaksi ja uutta tilalle!
Helsingin kaupungin eri virastoissa on lyöty viisaat päät yhteen ja päädytty
kilpailuttamaan Jakomäen keskiosan suunnittelu ja toteutus niin, että
urakka annetaan yhdelle ryhmittymälle eli allianssille. Sille tulee lupa
kunnostaa Jakomäkeä järein toimin.

Kristillisen koulun entisen tilan ja samalla tontilla toimivan päiväkoti Kotilon tilalle nousee asuntoja.

PIRJO PIHLAJAMAA

Koulut, päiväkodit ja nuta

J
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Palvelulupauksemme
• Varaosilla on ainavähintään 3 vuoden takuu.
• Noudatammeainavalmistajien suosituksia

ajoneuvosi huolloissa ja korjauksissa.

• Saat aina kirjallisen tarjouslaskelman.

• Saat aina leimanhuoltokirjaasi.

• Uudenauton tehdastakuu säilyy.

Uusi
Mekonomen
Autohuolto
avattu

Sienitie 34, Helsinki

010 504 6820
Arkisin: 7:30 – 17

Heikinlaakson
Autohuolto

TeetähuoltoNYT,
lasku toukokuussa.
Hae luottoa toimipisteessämme tai netissä,mekonomen.fi

Avajaistarjous
Perushuolto
• Öljynvaihto • Raitisilmasuodatin
• Kattava kuntotarkastus

139:-
Voimassahenkilöautoille 12.2. asti

Kiinteistönvälitys Kodista Oy
Kirkonkyläntie 11, 00700 Helsinki

050 461 8787
www.kodista.fi

Kirkonkyläntiellä vanhassa kirjakaupan
tilassa on toiminut jo puolentoista vuoden
ajan kodikas Kiinteistönvälitys Kodista Oy.

Vaikka itse yritys on suhteellisen tuore,
on sen yrittäjillä takana yhteensä lähes 50
vuoden kokemus asuntojen myynnistä.

Tarja Haaranen, Päivi Pirnes, Annis
Viljander jaMarkku Viljander ovat kaikki
tasavertaisia osakkaita yrityksessään. He
ovat vanhastaan tuttuja toisilleen ja puoli-
sotkin tuntevat toisensa.

Nelikon ystävyys luo osaltaan sitä kodik-
kuuden tuntua ja rentoutta, joka toimistossa
huokuu. Tarvittaessa he auttavat ja tuuraa-
vat toisiaan lomien aikana.

Kaikki neljä asuvat Koillis-
Helsingissä ja ovat paikallisille
asukkaille vanhoja tuttuja.

Tarja Haaranen kuuluu myös Koillis-Hel-
singin Yrittäjien hallitukseen. Yritys on
SKVL:n jäsen.

Vuoden alussa voimaan tulleen lakimuu-
toksen mukaan kiinteistönvälitysliikkeiden
toimipaikoissa välitystehtäviä suorittavista
vähintään puolella on oltava LKV-ammat-
tipätevyys, joka Tarjalla ja Markulla on.

Markulla on lisäksi YKV ja LVV. Annis
suorittaa parhaillaan kiinteistövälitysalan
ammattitutkintoa (KiAT). Päivillä on KiAT
ja nyt hän suorittaa yrittäjän ammattitut-
kintoa (YAT). Yrittäjät kouluttavat jatkuvasti
itseään, se on yksi alalla menestymisen
salaisuuksista.

–Hyvin tehty työ kantaa. Meille tulee paljon
asiakkaita palvelujamme käyttäneiden suo-
situksesta ja meillä on myös asiakkaita jo
toisessa polvessa, sekä kokonaisia sukukun-
tia, Annis Viljander iloitsee.
–Olemme saaneet kiitosta siitä, että

palvelemmemonipuolisesti myyden niin
osakehuoneistot kuin omakotitalot sekä
tontit, ja myyntialueemme kattaa koko
pääkaupunkiseudun, Markku Viljander
lisää.
Päivi Pirnes muistuttaa, että Kodista ei
kuulu mihinkään ketjuun, vaan on jous-
tava ja asiakasta lähellä oleva yritys.

–Meitä on helppo lähestyä ja palve-
lemme ilolla!

Kotoisaa kotien myyntiä
ILMOITUS ILMOITUS

Onnella

asokodit.fi

onosoite

Asokodit | puhelin 020 161 2280 | etunimi.sukunimi@asokodit.fi

PT, 5h+k+s

Vapaa.
Mahdollisuus vuokraukseen.

Soita, Marjaana Kurvi 020 161 2260.

113m2

Helsinki,Heikinlaakso, Sienitie 47 A

Asomaksu
Käyttövastike/kk
Vakuusmaksu
Vesimaksu
Valmistunut 2001
D2007

35 482,83 €
1 454,46 €
2 908,91 €

11,50 €/hlö/kk

Vapaa.
Mahdollisuus vuokraukseen.

Soita, Arja Linnavuori 020 161 2212.

RT, 5h+k+s 109m2

Asomaksu
Käyttövastike/kk
Vakuusmaksu
Vesimaksu
Valmistunut 2000
D2007/Sähkölämmitys ei sis.käyttöv.

36 327,81 €
1 208,81 €
2 417,62 €

13,00 €/hlö/kk

Vantaa,Kuninkaala, Kuusikkokuja 2

Vapaa.
Mahdollisuus vuokraukseen.

Soita, Arja Linnavuori 020 161 2212.

RT, 4h+k+s 106,5m2

Asomaksu
Käyttövastike/kk
Vakuusmaksu
Vesimaksu
Valmistunut 1998
D2007

29 541,20 €
1 285,46 €
2 570,91 €
sis. käyttöv.

Vantaa,Kuninkaala, Kokkokalliontie 5 D

Vapaa.
Mahdollisuus vuokraukseen.

Soita, Marjaana Kurvi 020 161 2260.

KT, 4h+k+s 103,5m2

Asomaksu
Käyttövastike/kk
Vakuusmaksu
Vesimaksu
Valmistunut 2014
A2007

47 791,72 €
1361,10 €
2 722,20 €

16,00 €/hlö/kk

Helsinki,Alppikylä, Purilaskuja 2 A
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Tapanila-Seuran johtokunta sai uusia jäseniä, ja vuo-
den tapahtumien suunnittelu lähti vauhdilla käyntiin. Joh-
tokuntaan nousivat Tiina Joutsela jaMarisa Kerman ja
sääntöjen mukaisesti johtokuntatyön lopettivat Leena
Kinnunen ja Elias Krohn. Heitä kiitettiin aktiivisesta toi-
minnasta ja toivottiin edelleen runsastamukanaoloa.
Puheenjohtajana jatkaa Vesa Kinnunen. Esa Pert-
tilä toimii varapuheenjohtajana, hänen vastuullaan ovat
kaava-asiat. Aulikki Asp jatkaa sihteerinä ja viestintä-
vastaavana. Marisa Kerman on rahastonhoitaja, Pep-
piina Saastamoinen hoitaa ympäristöasiat, Tero Hiek-
kalinna, lasten ja nuorten asiat
Touko Korhonen, lasten ja nuorten asiat sekä kaava-
asioita ja Tiina Joutsela projektit.

Johtokunta löi lukkoon alkuvuoden tapahtumien päi-
vämääriä. Klapitalkoot järjestetään lauantaina 5.3. Tapa-
nilan torilla, mikäli entisten vuosien tapaan saadaan kau-
pungilta puuta pilkottavaksi. Mosa herää sunnuntaina
24.4. kello 11–14 Tapanilan torilla.
Uutena tapahtumana ideoidaan Tapanilan avoimet pi-

hasaunat -tapahtumaa, jonka alustava aikataulu on Hel-
sinki-päivä 12.6. Lisäksi tänä vuonna on tarkoitus tehdä
kaksikin julkaisua: Tapanilan Tuuli keväällä ja Albumi
myöhemmin.
Tapanila-Seuran johtokuntaan saa yhteyden sähkö-

posteilla: puheenjohtaja@tapanila.fi, sihteeri@tapanila.fi
ja varapuheenjohtaja@tapanila.fi.

TL

Tapanila-Seuralla
uutta ja vanhaa

Naapurisopu on koetuksella, jos lumilingolla lennät-
tää pihansa lumet naapurin puolelle ja vieläpä niin, että
lumikinos peittää kompostin.
Näin on käynyt Uudisraivaajantiellä.
Ongelmia syntyy siitäkin, jos lumet työnnetään omalta

tontilta kapean ajoväylän varteen hankaloittamaan mui-
den liikkumista. Tätäkin näkyy monissa paikoin, vaikka
sekään ei ole sallittua.

TL

Lumiongelmia

Suutarila
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on työn alla Päit-
sitien, Luokkipolun ja Jalaspolun katusuunnitelmia. Niihin
toivotaan kommentteja alueen asukkailta.
Katusuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 1.–7.2. Tapuli-

kaupungin kirjastossa Ajurinaukiolla sekä rakennusviras-
ton verkkosivulla osoitteessawww.hkr.hel.fi/suunnitelmat.
Lisäksi keskiviikkona 3.2. voi kello 17–19 käydä kirjas-

tossa esittämässä kysymyksiä suunnittelijoille. Paikalla on
edustajia rakennusvirastosta, kaupunkisuunnitteluviras-
tosta, sekä suunnittelukonsultilta.
Katusuunnitelma valmistuu helmikuussa 2016, ja raken-

nustyöt on tarkoitus aloittaa aikaisintaan vuonna 2017.
Asukkailta toivotaan palautetta suunnitelmaluonnoksista

15.2. mennessä.
Teija Loponen

Katusuunnitelmat kirjastossa

lemme
laittaneet
samoja asi-
oita ennen-

kin, mutta ei niitä juurikaan
ole huomioitu, ihan pientä
säätöä vain, sanoo Viikki-
seuran puheenjohtaja Riitta
Korhonen.

Säätöön lukeutuu se, että
Viikintien varteen merkit-
tyä rakentamista Eko-Vii-
kin kohdalla on kaupunki-
suunnitteluvirastossa hie-
man pienennetty.

Viikki-Seura painottaa, et-
tei se riitä. Eko-Viikki on ra-
kennettu niin, että Kevätka-
dun ja Tilanhoitajankaaren
kerrostaloilta lähtien asun-
tojen korkeus laskee, jotta
aurinkopaneelitaloissa voi
hyödyntää vähäisenkin au-
ringon valon.

–Siksi Eko-Viikin ja Vii-
kintien väliin merkityn uu-
den alueen korttelitehok-
kuutta tulee alentaa ehdot-
tomasti niin paljon, että
auringon valon saanti Eko-
Viikin taloihin säilyy ennal-
laan, muistutuksessa paino-
tetaan.

Viikki-Seura kannattaa
raideliikennettä. Se ei kui-
tenkaan saa vaarantaa Van-
hankaupunginlahden Na-
tura 2000 –aluetta. Van-
hankaupunginlahti on Hel-

singin laajin ja tunnetuin
luonnonsuojelualue. Läheis-
ten peltojen kanssa se on
etenkin linnustolle erit-
täin tärkeän muutto-,
ruokailu- ja pesintä-
alueen.

–Muistutamme
ennen Viikin raken-
tamista tehdyistä
ympäristövaikutus-
selvityksistä. Niiden
perusteella todettiin,
että Viikintien eteläpuo-
lelle ei voida rakentaa.
Juuri nämä alueet ovat elin-
tärkeitä Natura-alueella pe-
siville ja muuttomatkoilla
ruokaileville linnuille.

Tuolloin rakentamisen ra-
jaksi määriteltiin Viikintien
viereinen ratapenkka, jonka
uskottiin jo olemassaolol-
laan estävän liiallisen liikku-
misen peltoaukealla.

Viikintien eteläpuoliset
alueet ovat entistä meren-
pohjaa, joka tulvii ajoittain.
Sinne rakentaminen olisi
seuran mukaan erittäin kal-
lista, mikä jo koettiin Gar-
denian rakentamisen yhtey-
dessä.

Museovirasto on nimen-
nyt Viikin koetilan ja pellot
valtakunnallisesti merkit-
tävät Rakennetut Kulttuu-
riympäristöt (RKY) – suoje-
luohjelmaan vuonna 2009.

– Lisäksi Viikki-Kivikko
-vihersormea ei saa pirstoa
eikä pienentää, sillä se on
tärkeä viheralue niin ihmi-
sille kuin eläimillekin, seu-
ra katsoo.

Jos Tilanhoitajankaarelle
raidejokerin pysäkin liepeil-
le lisätään asutusta, se on
seuran mielestä syytä tehdä
niin, että rakentaminen
madaltuu itään päin ja Eko-
Viikin ”vihersormien” jat-
kuvuus turvataan.

– Rakentamista ei pidä
ulottaa nykyisen Viikinojan
yli eikä ratapenkan etelän-
puoleisille pelloille. Sen si-
jaan Lahdenväylän varren,
Tiedepuiston ja Viikin kes-

kuksen maankäytön te-
hostaminen on aiheel-

lista. Yliopistolle on
kuitenkin jätettä-

vä riittävästi ti-
laa tarpeellisiin
tutkimuskent-
tiin ja koea-
loihin. Viikin
opetus- ja tut-
kimustila on
kansainvälises-

tikin merkittävä
ja ainutlaatuinen

alue.

Lahdenväylän muut-
taminen kaupunkibulevar-
diksi olisi Viikin kannalta
positiivinen asia. Kun muu-
tos on erittäin kallis ja naa-
purikunnat sekä valtio näyt-
tävät sitä vastustavan, ei
bulevardisointi toteutune
lähivuosikymmenten aika-
na. Viikki-Seura on mones-
sa yhteydessä esittänyt Lah-
denväylän nopeusrajoituk-
sen alentamista. Se on ainoa
sisääntuloväylä, jossa saa
ajaa kantakaupunkiin 100
km/h. Tämä muutos olisi
seuran mielestä halpa. Se
vähentäisi liikenteen ympä-
ristöhaittoja ja antaisi mah-
dollisuuksia tehostaa moot-
toritien varren käyttöä
myös asumiseen.

Pirjo Pihlajamaa

Yleiskaava toi asukkaat
puolustamaan Eko-Viikkiä
Viikki-Seura on tehnyt Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirastolle yleiskaavaehdotusta
koskevan muistutuksen. Se myötäilee pitkälti asioita, joihin seura kiinnitti huomiota jo vuosi
sitten, jolloin kommentoitavana oli yleiskaavan luonnos.

Viikki-Seura painottaa, että Viikin alueen suunnittelun lähtökohtana on jatkossakin oltava kestävä, terveellinen
ja luonnonläheinen asuinympäristö.

Viikki-Seura
edellyttää, että kaikki li-

särakentaminen alueelle teh-
dään ekologisilla periaatteilla siten,

että nykyisen Eko-Viikin asuinalueen
elinolosuhteita ei vahingoiteta ja että
Vanhankaupunginlahden Natura 2000
alueen tulevaisuus turvataan riittävän
suurella peltoalueella ja tarpeellisilla
suojavyöhykkeillä ja myös Viikki-
Kivikko viheralue säilytetään

nykyisessä laajuudessa.

”O

PIRJO PIHLAJAMAA
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Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa
TO-SU 4.–7.2.2016 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 12-18
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Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen
KIRJOLOHI
Suomi/Ruotsi, fileoituna 6,99 kg

Voimassa to-la
Hätälä tuore
KUHA
Kainuu/Oulujärvi

Kalamestariltamme
SAVULOHIFILEE

MUNAKOISO ja
KESÄKURPITSA
Espanja

KIIVI
Kreikka

Voimassa to-la
Lihamestarin 100% Suomalainen
NAUDAN PAISTIJAUHELIHA
rasvaa alle 5%

Arla Natura
KERMAJUUSTOT 1 kg
3,99/kg

Kivikylä
SAVUPOTKA n. 1 kg
vac. pak.

BonAqua
KIVENNÄISVEDET 24-pack
0,33 l pl 0,95/l, original, sitruuna-lime ja
villivadelma

Voimassa to-la
Tuore
PORSAAN ETUSELKÄ
LAPA 3,95 kg,
Suomi

599
kg 375

kg

1595
kg 1995

kg

099
kg 399

kpl, raj.
2 kpl /tal. 995

sis. pantit
2,40249

kg

995
kg 795

kg

24
pack
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Ota yhteyttä ja varaa ilmainen kartoitustapaaminen:

Hoitokoti Kotihoito Kotisiivous
050 382 0616 050 400 1236 050 421 3789

Elämäniloista hoivaa ja
arjen apua yksilöllisiin tarpeisiin
Päiväkumpu-konserni on suomalainen perheyhtiö.
Tarjoamme asumis-, hoito- ja siivouspalveluja
asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

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

HAMMASLÄÄKÄRITHAMMASLÄÄKÄRIT
Lana Partonen
Martin Lemmini

ERIKOISHAMMAS-ERIKOISHAMMAS-
TEKNIIKKOTEKNIIKKO
Ilkka Garaisi

Hoidamme palveluseteliasiakkaita.
Palvelemme myös venäjäksi
ja viroksi.

hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien poisto

Hinnat ovat omavastuuhintoja

HAMPAIDENHAMPAIDEN
PAIKKAUS -20%PAIKKAUS -20%

TARKASTUS 26,50€TARKASTUS 26,50€
SUUNSUUN
TERVEYSPAKETTI 125€TERVEYSPAKETTI 125€

PROTEESIENPROTEESIEN
KORJAUKSETKORJAUKSET
ODOTTAESSAODOTTAESSA

ULKONA:
Laskettelua (oma pulkka mukaan, säävaraus)
Puistolan VPK:n paloauto klo 12-14
Traktori
Poniratsastus (3€, säävaraus)
Koiravaljakkoajelu (2€, säävaraus)
Partiolaisten jukeboksi (1€)
Grillimakkara (1,5€)
Kuuma mehu (0,50€)
Maskottikarhu jakaa karkkeja
Pillimehu (1€)
Polkutraktori

Viikin vesikot

O

LASKIAISRIEHA
su 7.2. klo 11-14

VIIKIN Latokartanon torilla

VIIKIN KIRKOLLA:
Perhemessu klo 10
Askartelua, Lypsyrasti
Ilmapalloja
Kasvomaalaus (1€)
Lähetysväen pöytä (käsitöitä ja herkullisia tuotteita)
Hiljaisuuden polku
Lelukirppis
Pika-arpoja
YV-lounaskahvila

Opetusvirasto haluaa
siirtää Töyrynummen kuu-
desluokkalaiset Suutarilaan
jo elokuussa, jolloin koulut
yhdistyvät hallinnollisesti
Suutarinkylän peruskouluk-
si.

Samalla luovuttaisiin Töy-
rynummen ala-asteen osas-
ta, jossa on kaksi normaali-
kokoista ja yksi pieni luok-
ka.

Suutarilassa kuutoset me-
nisivät vierekkäisiin luok-
kiin. Koulun atk-luokka
muutettaisiin tavallisek-
si luokaksi. Opetusviraston
mukaan atk-luokan kor-
vaa koulun vasta saamat
25 kannettavaa tietokonet-
ta, joita varten ei tarvita eril-
listä atk-luokkaa. Laitteissa
ilmenneitä yhteysongelmia
opetusvirasto sanoo korjaa-
vansa vahvistamalla koulun
langatonta verkkoa.

Yhteensä 220 neliömet-
rin kokoisesta Töyrynum-
men koulutilasta luopumi-
nen säästää opetusviraston
laskelmien mukaan runsaat

32 000 euroa vuodessa.
Suutarilan yläasteen tilo-

ja on tarkoitus suunnitella
myöhemmin uusiksi hank-
keessa, jossa kouluille luo-
daan uudenlaisia oppimis-
ympäristöjä.

Suutarilassa ei tehtäisi
muuton takia remonttia tä-
nä vuonna. Remontti voi ol-
la edessä vuoden päästä, jol-
loin virasto haluaa siirtää
Töyrynummesta lisää lapsia
Suutarilaan.

Yläasteen pihaa on tarkoi-
tus kunnostaa myöhemmin
niin, että se huomioi myös
5.-6.-luokkalaiset sekä lii-
kunnan.

Tilasäästöistä on päätet-
ty valtuustossa toukokuussa
2015, jolloin valtuusto
yhdisti koulut hallinnollises-
ti. Opetusvirasto oli kirjan-
nut päätösesitykseen, että
jos koulut yhdistetään, tul-
laan Töyrynummen tiloista
karsimaan kolmasosa.

Valtuustopäätöksen jäl-
keen opetusviraston edus-

tajat aloittivat neuvottelut
luokkatilojen vähentämises-
tä yhdistyvän koulun muu-
tosjohtoryhmän, syksyn
seurantaryhmän sekä kou-
lujen henkilöstön kanssa.

Vanhemmille suunnitel-
mat kerrottiin 22.1.2016
Wilma-tiedotteella. Huol-
tajien edustajia on tavattu
26.1.2016. Töyrynummen
ala-asteen koulun johto-
kunnalta on saatu lausunto
15.1.2016.

Opetusviraston mieles-
tä ehdotuksella ei ole suo-
ranaisia terveysvaikutuksia.
Esityslistalla ei ole mitään
mainintaa siitä, että yläas-
teen oppilaat ovat pitkään
valittaneet koulun hapetto-

masta sisäilmasta ja kärsi-
neet päänsärystä.

Lasten vanhemmat ovat
kyseenalaistaneet siirtoai-
keet muun muassa siksi, että
yläaste on jo ennestään täy-
si. Opetusviraston säästö
vuokramenoissa ei tuo sääs-
töä kaupungin kokonaisku-
luihin, vaan siirtää menot
kiinteistötoimelle.

Keskustelujen ja kuule-
misten tuloksena esitystä
on muokattu. Lapsia ei aio-
ta siirtää kerralla, vaan vai-
heistaen.

Opetuslautakunnassa
Töyrynummen tilaleikkauk-
set jakavat mielipiteitä. Suo-
menkielisen jaoston jäsen
Ville Jalovaara (sd.) arve-
li 19. tammikuuta pidetys-
sä Suutarilan koulutilaisuu-
dessa, että esitys jää pöydäl-
le odottamaan opetusviras-
tolta tarkempia laskelmia.
Jaoston päätös ei ehtinyt tä-
hän lehteen.

Pirjo Pihlajamaa

Kuutosten
jälkeen siirrettäisiin
viidesluokkalaiset

Helsingin kaupungin opetusviraston suunnitelma siirtää Töyrynummen ala-
asteen vanhimpia koululaisia 500 metrin päähän Suutarilan yläasteelle oli
opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouslistalla eilen.

Suutarilan atk-luokasta on suunniteltu tavallista luokkaa, jolloin koulu siirtyisi käyttämään vain kannettavia
tietokoneita. Tällä hetkellä kannettavissa on jatkuvia yhteysongelmia, joiden korjailu vie oppitunneista ison osan.

Suutarila, Töyrynummi

Atk-luokan
korvaa koulun

vasta saamat
25 kannettavaa

tietokonetta.

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

Oletpa mies tai nainen, nuori tai vanhempi – sillä ei ole väliä, tärkeintä on, että
olet sosiaalinen luonne, innokas myymään ilmoituksia ja ymmärrät, että mainonta
paikallislehdessä hyödyttää kaikkia osapuolia, lukijoita, yrittäjiä ja lehteä.

Koillis-Helsingin Lähitieto on kolmivuotias paikallislehti, jonka taustalla on jo
30 vuoden kokemus paikallislehden tekemisestä Koillis-Helsingissä.
Sataprosenttisen paikallisuutensa ansiosta kerran viikossa keskiviikkoisin ilmestyvä lehti
on todella odotettu ja arvostettu niin lukijoiden kuin ilmoittajienkin parissa.

NYT ETSIMME ILMOITUSMYYJÄÄNYT ETSIMME ILMOITUSMYYJÄÄ
AVUKSI MYYNTIJOHTAJALLEMME JUSSI HAAPASAARELLE.AVUKSI MYYNTIJOHTAJALLEMME JUSSI HAAPASAARELLE.

Jos Koillis-Helsingin alue on sinulle tuttua, olet tehokas ja myyntihenkinen, etkä
epäröi tarttua puhelimeen sekä käydä paikan päällä yrityksissä, voit olla
juuri kaipaamamme henkilö. Mahdollisuus myös osa-aikaisuuteen.
Ota siis rohkeasti yhteyttä!

Lisätietoja voit kysellä Jussi Haapasaarelta:
050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.fi
tai tj, päätoimittaja Teija Loposelta.

Lähetä vapaamuotoinen
hakemus 14.2. mennessä
osoitteeseen:
teija.loponen@lahitieto.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto Oy
Malmin raitti 4–6, 00700 Helsinki
www.lahitieto.fi

OLETKO SINÄ UUSI MYYNTITYKKIMME?
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Viikki-Seuran
tiedotuslehti 20161

Keskiviikko 20.1.2016

s. 2 Viikin kirjaston keväts. 2 Norkkokujan popup-kahvilas. 3 Gardenia lopetettiins. 3 Vuoden viikkiläinen teko 2015s. 3 Viikki-Seuran johtokunta täydentyi

Kuva©Heikki Poroila

Kuva©Heikki Poroila

s. 4 Gryndenia?
s. 4 Mélanien salainen satupuutarhas. 4 Viikinmeri
s. 5 Mitä tapahtuu Viikin Tuuli-myllylle?

s. 6 Sari Oikarisen haastattelus. 6 Viikin seniorikerho kevät 2016s. 7 Asukastalo Kiila uudistuis. 7 Viikin Bistro Kaski vaihtoiomistajaa

Viikin n
alk

Tällainen oli
Kevättorin
jääiglu heti
rakentamisen
jälkeen

Perinteinen laskiaisriehajärjestetään Latokartanon torilla ja Viikin kirkollasunnuntaina 7. huhtikuuta klo 11–14.
Ulkona on laskettelua omalla pulkalla, poniratsastus, koira-valjakkoajelu, polkutraktori ja VPK:n paloauto. Sisällä onaskartelua, lypsyrasti ja ilmapallot. Yhteisvastuukeräystätuetaan kahvilalla, lähetysväki myy käsitöitä ja herkkuja, myöslelukirppis, arvat ja kasvomaalaus vievät hiukan euroja.

Järjestäjinä ovatMalmin seurakuntapiiri, maatalousylioppilaiden SamBistro Kaski ja Viikin Vesikot.

PerinteinenViikin laskiaisriehasu 7.2.2016
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
6;/74$84$7;39-03$$-5(*'%-/%4
Seurakunta facebookissa:
:-#;,""0(#"%'%-/%4$7;39-03$5-

Laskeudu paastoon, mutta käännä
katse itsestäsi lähimmäiseen.
Vapauta syyttömät ja sorretut,
armahda, murra leipää, avaa

kotisi ja vaateta. Silloin Jumalan
kirkkaus valaisee pimeän.

Näissä kerätään yhteisvas-
tuulle helmikuussa:
Laskiaisrieha su 7.2. klo 11–14 Viikissä
Latokartanon torilla. Kirkolla Yhteisvastuu-
lounas, kahvila, herkkutuotteita, käsitöitä,
askartelua, lelukirppis, arpajaiset. Torilla
poniratsastusta, koiravaljakkoajelua, pulk-
kamäki, grillimakkaraa.
Koko perheen partiorastit su 14.2. klo
14.30–15.45 Pihlajamäen kirkolla. Toiminta-
rasteilla ulkona tutustutaan partion toimin-
taan. Sisällä mm. vohvelikahvila tuotto Yh-
teisvastuukeräykseen. Perhemessu klo 16.
Yhteisvastuukonsertti 28.2. klo 18 Tapa-
nilan kirkossa. Esa Ruuttunen, laulu, Jan-
ne Valkeajoki, harmonikka. Ohj. 10 e.

Yhteisvastuumessut:
Laskiaissunnuntaina 7.2.
Malmin kirkossa klo 10. Herättäjä-
yhdistyksen kirkkopyhä.
Jakomäen kirkossa klo 12.
Pihlajamäen kirkossa klo 16.
Puistolan kirkossa klo 10. Kahvit.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo
12. Kahvihetki.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12.
Lähetyskahvila.
Tapanilan kirkossa klo 12. Kahvit.
Tapulin seurakuntakodissa klo 17.
Kahvila.
Viikin kirkossa perhemessu klo 10.
Sunnuntaina 14.2.
Pihlajamäen kirkossa klo 16. Muka-
na partiolaiset.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo
12. Partion yv-messu, perhemessu.

TUHKAKESKIVIIKON MES-
SUT KE 10.2. Puistolan kirkossa
klo 18.30, Malmin ja Viikin kirkoissa
klo 19.Tule saamaan otsaasi tuhka-
risti katumuksen merkiksi.

Hiljaisuutta, mietiskelyä
Hiljaisuuden polku Viikin kirkossa 25.1.-
9.2. Jumalan edessä mieleni hiljenee, hän
antaa minulle avun... Voit käydä polkua
itsenäisesti su 7.2. klo 11–14 sekä 9.2. asti
kirkon ollessa avoinna.
Meditatiivinen messu Viikin kirkossa su
14.2. klo 10. Lepää messussa – tuolilla tai
patjalla. Laula tai kuuntele hiljaisia sanoja
ja säveliä. Hengitä rauhassa.
Hiljainen viikkomessu Viikin kirkossa to
klo 17.30.
Hiljaisuuden laulujen ilta Viikin kirkossa
ke 23.3. klo 19–20.
Hiljaisuuden retriitti Bergvikin kartanos-
sa 15.–17.4. Hinta 80 e. Ohjaajina Anita
Olli ja Heikki Poutanen. Tied ja ilm. Heikki
Poutanen, p. 050 584 7269.
Kiireetön iltapäivä Pukinmäen seurakunta-
kodilla la 7.5. klo 13–16. Hiljaisuutta etsien,
muistojen värejä maalaten. Salaatti ja kahvi.
Hinta 5 e. Ilm. 3.5. erityisruokavalioineen
menn. Meri Ala-Kokolle, p. 09 2340 4452.
Mindfulness-kurssi Viikin kirkolla ti
3.–31.5. klo 19–20.30. Kurssin hinta 60 e,
"!470;/42-5 +& ;( ./%( "354(/-$55");1/(* 5-4
050 380 3602.

VERTAISRYHMIÄ Malmin kirkolla
Yhdessä enemmän – avoin vertaistu-
kiryhmä mielenterveyskuntoutujille ma
klo 13, 15.2., 29.2., 14.3., 11.4. ja 25.4.
Näkövammaisten kerho joka toinen
ma klo 14, (seuraava 15.2.).
Kuurojen raamattu- ja keskustelu-
piiri klo 17, 1.3., 5.4., 17.5.
Omaishoitajien ryhmä joka toinen
tiistai klo 9.30, (seuraava 16.2.)

SURURYHMÄ
läheisensä menettäneille Pihlaja-
mäen kirkolla ti klo 18–19.30, kuusi
kertaa 1.3.–24.5. Ilm. kirkkoherranvi-
rastoon, p. 09 2340 4400.

Ystävänpäivänä brunssi 14.2. klo 12-15
Tapanilan Urheilukeskuksessa

(09) 3507 0728 • Erätie 3, 00730 Helsinki

Hinta 15 €/ hlö
+ ystävä - 50%
(10-14-v.) 10 €/ hlö
(1-9 v.) 1 €/ ikävuosi

mosacafe.fi

● turkkilaista jugurttia
● mysli, marjat, hunaja
● caesar-salaatti
● savulohisalaatti
● vesimeloni-fetasalaatti
● kasvis- ja broilerpiirakka
● lihapullat ja nakit
● cupcake
● tuorehedelmäsalaatti
● pannari + hillo
● vesi/ mehu
● kahvi/tee/ kaakao

Jälkkärikeilaus
14.2. klo 14-18
22 €/ ratatunti
(+kenkävuokra 2 €/
max 4 hlöä/ rata)

Erätie 3, 00730 Helsinki, 00730 Helsinki
i
o

m
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Pihlajiston ja Viikinmäen
alueelle tärkeä kerhotila
Mesta on saatu takaisin.

Helsingin kaupungin nuo-
risoasiankeskus päätti luo-
pua tilasta säästösyihin ve-
doten viime vuoden puo-
lella. Pihlajisto-Viikinmä-
en Asukasyhdistys PNV ry
ei tyytynyt pääyökseen. Sen
aktiivit alkoivat neuvotel-
la kaupungin kanssa siitä,
kuinka tilan saisi takaisin.

Ratkaisevassa asemas-
sa alueella on ollut Mestan
eteen sitkeästi puurtanut
asukasyhdistyksen Anna-
Lisa Korhonen.

–Vääntö oli kovaa, monta
mutkaa oli matkan varrella,

kertoo Korhonen.
Yhdistys anoi Helsingin

kaupungin sosiaali-ja ter-
veysvirastolta toiminta- ja
vuokrarahaa Mestan säilyt-
tämiseksi.

–Meille myönnettiin alle
puolet anotusta summasta.
Sen jälkeen käynnistimme
neuvottelut kiinteistöviras-
ton tilakeskuksen kanssa.
Aikaa kului, mutta lopputu-
los tyydyttää. Vuokrasopi-
mus on tässä vaiheessa vuo-
den loppuun. Tarkoituk-
semme on jatkaa senkin jäl-
keen toimintaa, Korhonen
kertoo.

Asukasyhdistys maksaa
Mestan vuokran ja vastaa

tilan käytöstä.
Nuorisoasiainkeskus oli

jo aiemmin päättänyt, et-
tä yksi työntekijä jää alu-
eelle tekemään nuorisotyö-
tä. Nyt asukasyhdistys voi
antaa hänelle tilat. Alueen
työntekijä Erkki Laukkanen
on neuvotellut omassa orga-
nisaatiossaan, hänellä on ti-
lassa jo vanhastaan työkalut
eli kalusteet sai jäädä.

–Tarkoituksemme on jat-
kaa Mestan toimintaa sa-
malla konseptilla, jolla se
toimi tähän asti ja yrittää
vielä laajentaa toimintaa.

Pirjo Pihlajamaa

Mesta saatiin
takaisin!

Mestan paluun kunniaksi asukasyhdistys järjesti maanantaina näyttävät puurobileet
kerhotilan edessä Salpausseläntiellä.
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Tikkurikuja1, Helsinki
P. 044 423 2700

Avoinna: ark. 9.00 -18.00
la 9.00 - 14.00

www.facebook.com/pluskatsastuswww.plus.fi

Henkilö- tai pakettiauton katsastus
ennakkomaksulla netistä www.plus.fi

2525 *

* Hintaan lisätään viranomaismaksu 2,70€, katsastuksen kokonaishinta 27,70€ + päästömittaukset.

Laaksotie 33, Vantaa
P. 044 423 2720

Avoinna:
ark. 9.00 -17.00

TIKKURILA
Mittatie 27, Vantaa
P. 09 7415 0010

Avoinna:
ark. 8.00 -17.00

ITÄ-HAKKILA ILOLA
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Katsastus
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hiNTAPOMMI!
Lumituiskut ja
liukkaat kelit
jatkuvat
Talvi ei vielä ole ohi, vaikka välillä
taivaalta on vettä tullut kuin syksyllä
konsanaan.

Avajaiset
lauantaina

Avajaiskarkelot
Lauantaina 6.2. kello 9 – 15
• Tarjollamm.makkaraa ja lettuja
• Eläväämusiikkia
• 100:lle ensimmäiselle yllätyspalkinto!
• Arvonta: pääpalkintona sähköskootteri
• Juontajana Ilkka IleVainio!

Huikeita avajaistarjouksia koko
helmikuunajan!

Tervetuloauusiin tiloihimme
Koivuhakaan, Juurakkotie 3.

ViinikkaOy
Juurakkotie 3, Vantaa • 029 3005500

Tapanilan asema

Takuuvarma autokorjaamo
Kattavat huoltopalvelut

Mosan Autohuolto Oy

Mosan Autohuolto Oy palvelee autoilijoita Tapanilassa.
Tarjoamme asiakkaillemme helppoa ja turvallista autoilua
huolehtimalla autoilijan puolesta auton kunnosta ja
hyvinvoinnista. Noudatamme tiukkoja laatukriteereitä
niin korjaustyössä kuin käyttämissämme varaosissa.
Palvelemme teitä nykyaikaisissa tiloissa Tapanilassa ja
korjaamollamme on käytössä kaikkiin automerkkeihin
soveltuvat testerit ja ohjelmat.

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

Mosan Autohuolto Oy
Hiidenportti 10

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

Palvelemme
Ma-Pe 07.00-17.00
La Suljettu

PIKAHUOLTO
Avoinna klo 8-16

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

Puh. 09 385 5297

Tuo autosi meille pesuun! Myös mm. huoltopalvelut,
öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja rengastyöt,
ilmastointilaitehuollot sekä katsastuspalvelut.

VEIKKAUSPISTE

Tule samalla nauttimaan
kahvilamme herkuista!

TEBOIL HUOLTAA AUTOJA JA IHMISIÄ

AUTOTEEMA

LÄHITIEDOSSA

MYÖS 10.2.

Haluatko ilmoituksen?
Ota yhteyttä myyntijohtaja

Jussi Haapasaareen,
p. 050 595 3233,

jussi.haapasaari@
lahitieto.fi

65 00

Ohjauskulmien
nelipyörä suuntaus alk.

Kysy tarjous autosi huollosta
ja sovi koroton maksuaika.

ACTION CAR SERVICE- ACS OY
Kytkintie 34, 00770 Helsinki puh.09-389 2865

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO LÄHELLÄ SINUA
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unta ja liukasta on
vielä odotettavissa ja
vain oikealla asenteella

liikenne sujuu hyvin ja tur-
vallisesti. Talvikeleillä on
erityisesti kiinnitettävä huo-
miota oikeaan tilanneno-
peuteen ja riittävään turva-
väliin.

Liikenneturva kehottaa
ennen ajoon lähtöä teke-
mään seuraavat toimet:

Puhdista auto lumesta,
myös katto. Katolle jäävä
kinos voi luisua omalle tuu-

LIIKENNETURVA

Suomen halvin?
Continental, Michelin,
Goodyear, Nokian YM.

Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki
Ark 9–17, La 9–14, Su 10-14

www.gtrengas.fi

GT-Rengas
todella sopivasti

SOITA 020 7181611

lilasille tai takana tulevan
näkökenttään.

Puhdista myös ajovalot ja
takavalot lumesta.

Esilämmitä autosi, sillä se
ehkäisee myös sivu- ja taka-
lasien huurtumista ja jou-
duttaa jään sulamista tuuli-
lasista. Sisäpinnaltaan puh-
das tuulilasi ei huurru yhtä
herkästi kuin likainen.

Ravistele ajon jälkeen au-
ton kaukalomatot kuiviksi.
Autoon jäävä vesi huurrut-
taa lasit seuraavalla ajomat-
kalla.

Pidä autossa varalta läm-
mintä vaatetta, lumilapio,
sekä taskulamppu.

Kytke auton varsinaiset
ajovalot päälle. Heikolla
näkyvyydellä takasumuvalo
auttaa maantiellä takana
tulevia havaitsemaan autosi
paremmin.

Ajon aikana kannattaa pi-
tää lämmin puhallus voi-
makkaana tuulilasille, jotta
lasit pysyvät auki.

Nopeusrajoitus kertoo
tien suurimman sallitun no-
peuden, ei suositusta. Pyryt-
tävässä lumisateessa kova
vauhti voi olla turmiollinen.

Muista pitää turvaväli.
Edessä ajavasta autosta pöl-
lyävän lumen keskellä näky-
vyys on nolla.

Jarruta ajoissa. Lumisel-
la tiellä tarvitset pysähtymi-
seen 80 km/h nopeudesta lä-
hes 50 m pitemmän matkan,
eli noin neljä sekuntia enem-
män kuin kesäkelillä.

Liukkaat kelit pidentävät
jarrutusmatkoja. Nyrkki-
sääntö on, että jarrutusmat-
ka nelinkertaistuu kun no-
peus kaksinkertaistuu. Vas-
taavasti nopeuden alentami-
nen neljänneksellä lyhentää
jarrutusmatkan puoleen.
Kuljettajalla menee noin se-
kunti reagoida ja aloittaa
jarrutus.

Taajamissa etäisyyden
on oltava metreinä vähin-
tään puolet käytetystä ajo-
nopeudesta (esim. 40 km/h
– 20 m). Maantiellä hyvissä
oloissa etäisyyden pitää olla
metreinä sama kuin ajono-
peus (esim. 80 km/h – 80 m).

Teija Loponen

Älä lähde liikkeelle,
ennen kuin näet
esteettä ikkunoista ulos.
Kylmän auton ikkunat
huurustuvat herkästi
lämpimistä matkustajista.

L

ÄLÄ ANNA SUOLAN JA LIAN
PILATA AUTOSI MAALIPINTAA

Hyödynnä nyt kuponkitarjoukset ja säästä selvää rahaa!

Neste K-market Malmi ja Neste Metsälä PEHMO-
HARJAPESU
vahalla tai alustapesulla

15€
Tällä kupongilla

Etu voimassa Neste
Malmilla & Metsälässä
31.3.2016 saakka, etua ei
voi yhdistää muihin tar-
jouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.
(norm. 20,90€)

KAKSI
PEHMO-

HARJAPESUA

20€
Tällä kupongilla yhteishintaan

Etu voimassa Neste
Malmilla & Metsälässä
31.3.2016 saakka, etua ei
voi yhdistää muihin tar-
jouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka. (norm. 35,80€)

TALVI-
TEHOPESU

Halutessasi kuumavahalla

19,90€
Tällä kupongilla

Etu voimassa Neste
Malmilla & Metsälässä
31.3.2016 saakka, etua ei
voi yhdistää muihin tar-
jouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

(norm. 27,90€)

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

Etu voimassa 31.3.2016 saakka.

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA!
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo
KAIKKIEN HENKILÖ- JA PAKETTI-

AUTOJEN HUOLLOT JA KORJAUKSET
LUOTETTAVASTI KOTIMAISIN VOIMIN

KAIKILLE HUOLLON ASIAKKAILLE
PESULAHJAKORTTI

NESTE MALMILLE TAI NESTE METSÄLÄÄN

VELOITUKSETTA
Etu voimassa 31.3.2016 saakka.

Sijaisauto huollon ajaksi
Helsingien Dieselistä

ILMAISEKSI
Etu voimassa Helsingin Dieselissä

31.3.2016 saakka, etua ei voi yhdistää
muihin tarjouksiin.

TÄLLÄ KUPONGILLA

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA!
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo

Tällä kupongilla

SÄÄSTÄ 30 EUROA TÄLLÄ KUPONGILLA

(norm. 159 ,-)

Henkilö- ja pakettiauton

TALVIHUOLTO
sis. öljy max. 5 l + suodatin + raitisilmasuodatin

ja kattavan kuntotarkistuksen sis. mm:
pakkasnesteiden ja jarrujen tarkistuksen

Etu voimassa Helsingin Dieselissä
31.3.2016 saakka, etua ei voi yhdistää

muihin tarjouksiin.

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKIT

VUODESTA1966

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA!
09 387 9282

Autotallintie 19, Tattarisuo

Tällä kupongilla

Neste Metsälä
Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki

Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

AVOINNA JOKA
PÄIVÄ 24H

BestRent.fi

KAIKKIIN
KULJETUSTARPEISIIN

Plussaa ostoksistasi

Palvelemme
ma-pe 6-24 ja la-su 8-24

Neste K-market Malmi
Pihlajamäentie 37, 00700 Helsinki

Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

BestRent.fi

KAIKKIIN
KULJETUSTARPEISIIN

Plussaa ostoksistasi

Herkullisethodarit jahampurilaiset

VUOKRAA PAKETTIAUTOT,
PERÄKÄRRYT JA MUUTTOAUTOT

VAIVATTOMASTI 7 PÄIVÄÄ VIIKOSSABestRent.fi

AUTOKORJAAMO KANERVA OY
SIENITIE 40•00760 HELSINKI

• peltikorjaukset
• maalaukset
• muovikorjaukset
• vahinkotarkastukset
• ilmastointihuolto
• tuulilasien vaihto
• pintakäsittelyt
• ruostesuojaus
• sisäpesut
• sijaisautopalvelut
• autohuollot

AMMATTITAITOINEN AUTOKORJAAMO
HEIKINLAAKSOSSA

Puh 09 388 1378, 040 707 6879
kari@autokorjaamokanerva.fi

Tykkää meistä
facebookissa!

Tervetuloa!
www.autokorjaamokanerva.fi
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Keskiviikko 13.1. noin klo 14.30.
Pitkä lähijuna mut niin oli nainenkin.
Laskin sut Malmilla edelleni liukuportaisiin,
mul oli tosi kiire vaikka olikin yläpäässä portaita.
Ihan hauska, ota yhteyttä!

MIKA, 040 320 8160

Siltamäen Nuorisoseura ry:n kerholla
alk. 13.2. klo 10 – 12.30

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
sinikka.putkonen@siltamaennuorisoseura.fi tai 050 566 6174

Teatterilippuja tarjolla
Sydänviiniä Hämeenlinna 10.4. ja
Illallinen yhdelle ym.Turku 12.5.

Sukan kantapää, Isoäidin neliö ym.
neuloen ja virkaten -kurssi

Ugandassa sekä
Malmin seudulla
Valtakunnallinen Yhteisvastuu -keräys käynnistyy sunnuntaina. Vielä ehtii hyvin ilmoittautua
lipaskerääjäksi ottamalla yhteyttä seurakunnan työntekijöihin. Yhteisvastuun tuotolla
autetaan tänä vuonna nuorten syrjäytymistä Ugandassa, jossa on paljon naapurimaista
tulleita pakolaisia. Suomessa tuki kohdistetaan tällä kertaa partiotoiminnan kautta.

Yhteisvastuu auttaa lapsia ja nuoria

hteisvastuuke-
räyksen tuotosta
60 prosenttia käyte-

tään ulkomaan kohteeseen,
tänä vuonna Ugandaan, jos-
sa on nyt noin 700 000
pakolaista. Heistä valtaosa
tulee Kongosta, jonka sisäl-
lissodassa 1998–2003 kuoli
yli viisi miljoonaa ihmistä.
Väkivalta jatkuu edelleen.
Monet lapset ja nuoret tule-
vat Ugandaan yksin, muun
perheen tultua surmatuksi.

Ugandassa nuorisotyöttö-
myys on valtava ongelma,
nuorten työttömyysaste on
jopa 80%. Pakolaisnuorten
on vielä vaikeampi päästä
työelämään kuin paikallis-
ten.

Kirkon Ulkomaanavun
tuella rakennetaan ammatti-
koulua Länsi-Ugandaan, lä-
helle Kongon rajaa Rwam-
wanjan alueelle, jolle pako-
laisia on asutettu. Koulussa
voi opiskella mekaniikkaa
sekä rakennus-, hotelli- ja
maatalousalaa. Opiskeluun
liittyy myös harjoittelu, joka
auttaa työpaikan löytämi-
sessä. Ensimmäiset opiske-

lijat on jo valittu ja he ovat
aloittaneet opiskelun joulu-
kuussa.

Malmin seurakunnan pas-
tori Outi Lantto sekä viik-
kiläinen opettaja Katrianna
Raunio-Halinen vierailivat
alueella viime syksynä ja tu-
tustuivat käynnistyvään am-
mattikoulutukseen. He vai-
kuttuivat Ugandan valmi-

udesta ottaa vastaan niin
paljon pakolaisia. Rwam-
wanjan pakolaisasutukses-
sa perheillä on mahdollisuus
rakentaa oma yksinkertainen
maja asumukseksi ja viljel-
lä ruokaa pienellä maapals-
talla. Lapset ja nuoret tarvit-
sevat kuitenkin myös koulu-
tusta ja apua traumaattisten
kokemustensa käsittelyyn,
sitä Kirkon Ulkomaanavun
työ heille tarjoaa.

Suomessa syrjäytymistä
tuetaan mahdollistamalla
vähävaraisten lasten osallis-
tuminen partioon ja luomal-
la uusia etsivän nuorisotyön
muotoja partiotoimintaan.

Tukea saa myös Sisupar-
tiotoiminta, jossa myös
vammaiset lapset pääsevät
itselleen sopiviin partioryh-
miin. Malmin alueella toi-
mii Sisupartio Pihlajamäen
Aarnivalkeissa.

– Malmin seurakunnalle
palautuu 10 % sen alueel-
la saadusta keräystuotosta.
Tuo summa on edellisvuosi-
en perusteella noin 2000 eu-
roa, mikä käytetään oman
alueen partiolaisten avusta-
miseen diakonisin perustein,
kertoo Pihlajamäen pastori
Sari Hakuri.

Malmin seurakunnan alu-
eella järjestetään lukuisia
Yhteisvastuu -tapahtumia
ja monissa jumalanpalve-
luksissa on myös partiolai-
sia mukana.

Viikin kirkolla järjeste-
tään Ugandalainen ravin-
tolailta 2.2. kello 18 ja las-
kiaisrieha 7.2. kello 11-14.
Pihlajamäessä koetaan ko-
ko perheen partiorastit-ta-
pahtuma kirkolla 14.2. kel-
lo 14.30–15.45. Pukinmä-
essä vietetään Smoothjazz-
musiikki-iltaa 15.5.

Teija Loponen

Suuri joukko kongolaisnuoria asuu Ugandan pakolaisasutuksissa.

Partion kautta lapset ja nuoret saavat elämäänsä
ystäviä, iloa ja myös selviytymisen kokemuksia.

YHTEISVASTUUKERÄYS

SUOMEN PARTIOLAISET/JOEL FORSMAN

Malmin sairaalan ja bussi-
pysäkin välillä oleva valtava
vesilammikko haittaa jalan-
kulkua. Kuivin jaloin on vai-
kea sairaalalle tai terveys-
asemalle päästä.
Toinen lukija viestitti, että

terveysaseman parkkipaikat
ovat jääneet pihalta aurattu-
jen lumikinosten alle ja vas-
taanotolle ehtiminen tekee
tiukkaa, kun parkkipaikkaa
ei löydy.

TL

Lammikon
kautta
terveysasemalle

ANSA MIELONEN

Y

Sanaristikko nro 3/2016
oikea ratkaisu

Hattelmalantien ja Harjannetien risteyksessä rujon nä-
köisenä jo vuosia kärvistellyt valtakunnan päälehden jaka-
jien lehtipiste siistittiin perjantaina.
–Ihme on tapahtunut. Lehtienjakelupisteeseen ilmestyi

uudet ja ehjät laatikot, ilmoitti Pihlajisto-Viikinmäki-yhdis-
tyksen hallituksen jäsen Anna-Liisa Järvö puheenjohta-
jalle heti asian huomattuaan.
Yhdistyksestä on kerta toisensa perään laitettu kaupun-

gille viestiä asuinaluetta näkyvällä paikalla rumentavasta
kohteesta, jossa ei ole ollut tavatonta, että lehdenjakajien
kärryt on ilkivaltaisesti tyrkätty keskellä katua tai lumihan-
keen.
–Vihdoinkin uskoivat, kun lähetit tarpeeksi kamalan

kuvan, puheenjohtajaMarjatta Tahvanainen kiitti Järvöä,
joka viime viikolla lähestyi kuvan kera Helsingin kaupun-
gin rakennusvirastoa ja vetosi Siisti Stadi -hankkeeseen.

Pirjo Pihlajamaa

Sinnikkyydellä saavutettiin
siistimpi lehtilaatikko

Pihlajisto

… ja tilalle tuotu ehjä versio viime viikon

lopussa.

Rikottu lehtilaatikko viime viikon alussa…

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

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

Hanna Valtonen
040 844 8991

Petri Hietala
LKV, LVV

040 051 9920

Juha Taponen
LKV, KiAT

0400 537 500
Seppo
Väisänen

040 042 6233

LOMA-ASUNTOJA LASKETTELUKESKUKSISTA

Helsinki

Sipoo

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

Vantaa

vielä ehdit omaan lomakotiin!

Myynnissä koko yhtiön osakekanta, ostaa voit myös
vain haluamasi huoneiston! Rv. 1980, omalla 5941m2

tontilla. Pienet asumiskustannukset, hoitovastike vain
3,20 €/m2. Taloyhtiössä tehty laajamittainen saneeraus
2014-2015, mm. ulko-ovet, ikkunat, parvekeovet,
ulkoseinien lisäeristys sekä uudet julkisivut ja
saneeratut ja lasitetut parvekkeet. Lisäinformaatiota
antaa Juha Taponen p. 0400 537 500

Hinta- ja huoneistoesimerkkejä:
1h+kk 36m2 56.049,68 € 65.000 €
2h+kk 50m2 61.569 € 74.000 €
3h+k 72,5m2 70,975,05 € 89.000 €

Karpalokuja 2.

9892089, 9976396, 9839708

Jyväskylä, Kangaslampi KERROSTALO

Kuopio, Tahkovuori, mökki 75/123m2

4h+k+s+2*wc+parvi+harrastetilaa. Lapponian
alppitalo ympärivuotiseen käyttöön aivan
Tahkon ydinalueella! Erinomaiset tilat soveltuvat
erinomaisesti isommallekin perheelle / ryhmälle,
makuuhuoneita on 3-4kpl ja tilat jakautuvat 3-ker-
rokseen. Avara keittiö ja n. 5m korkea olohuone
tuo näyttävyyttä loma-asumiseen. Soveltuu main-
iosti myös yrityksille.Mh. 254.000 €. Tähtitie 10.
Tied. Juha Taponen p. 0400 537 500 9973767

Levi, Sirkka, huvila 114/128 m2

oh+avok+rt+3mh+2wc+khh+kph/s-osas-
to. Huoneisto on suunniteltu toimimaan
nimenomaan loma- ja vapaa-ajankäytössä.
Alakerrassa moderni keittiö ja iso olohuone,
jossa voidaan seurustella, nauttia lämpimästä
takkatulesta, katsella televisiota ja ruokailla.
Yöpymistä varten huoneistossa on kolme erillistä
kahdenhengen makuuhuonetta ja yläaulan
vuodesohvasta saa lisäksi vuodepaikat kahdelle.
Mh. 318.000 €. Tied. Juha Taponen p. 0400
537 500 9448069

Ruka, Maston Aitio PT 70 m2

3h,avok,s,kph,parvi. Nyt myynnissä TuottoOmis-
tus-mallin mukainen vapaa-ajan asunto Rukalla!
Voit käyttää majoitusta omiin tarpeisiisi 98vrk/v ja
lopun ajan hyödynnät sijoituksena. Huoneiston
varustus on käytännössä täydellinen. Petipaikkoja
huoneistossa on 6:lle. Yhteensä 3 makuuhuonetta
Avara olohuone ruokailutiloineen, sekä avokeittiö.
Erillinen wc, kph/sauna, eteisessä kuivauskaappi.
Yläkerrassa yksi makuuhuone, jossa 2:lle
petipaikat. Mh. 111 824,31 €, vh. 192.000 €.
Rinnekyläntie 3 A. Tied. Seppo Väisänen p. 0400
426233 9837374

Malmi, RT 79 m2

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

Herttoniemenranta, RT 112 m2

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

Tapaninvainio KT 76,5 m2

3h+k+s. Avara ja fiksupohjainen kolmio suositulla
alueella lähellä palveluita ja yhteyksiä! Huoneistos-
sa on uusittu makuuhuoneiden lattiat sekä keittiön
kodinkoneita, muuten asunto on alkuperäiskun-
toinen. Erinomainen mahdollisuus remontoida
tästä unelmien kotisi. Oma sauna, parkettilattia
sekä itään suuntautuva lasitettu parveke. Ei
suuria remontteja tulossa. Mh. 175 833,96 €, vh.
182.000 €. Tyynelänkuja 6. Tied. Ville Vertainen p.
040 1494 300 9671044

Katso myös muut loma-asuntomme!

Alppila, KT 71 m2

3h+k+kph+p. 4. krs päätykolmio, ikkunat 3
suuntaan. Taloyhtiössä putkiremontti, tämän talon
kohdalla valmis. Isännöitsijän ilmoituksen mukaan
remontti valmistuu kokonaisuudessaan kesällä
2016, jonka jälkeen varmistuu asuntokohtainen
remonttikustannus. Alustava arvio hankeosuudesta
1292,29/m2. Remontoi tästä oma unelmiesi koti.
Energialuokka E. Mh. 248.500 €. Aleksis Kivenkatu
48 A. Tied. Berit Lönnqvist p. 040 9611 233
9823903
Maunula, KT 55,4 m2

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

Pakila KT 32 m2

1h+kk, Todella siisti ja hyvin pidetty valoisa
kerrostalo yksiö. Tässä viehättävä koti sinulle, joka
et kaipaa remontointia. 2 asuinkerroksen muut-
tovalmis huoneisto. Vaaleat maalatut seinät, siisti
laminaattilattia. Kylpyhuone tilava, jossa paikka
pesukoneelle ja lisäksi rättipatteri. Mh. 155.000€.
Osuuskunnantie 31. Tied. Petri Hietala p. 0400
519 920 9427204

Kontula KT 30 m2

1h+kk. Hissitalossa,toisen kerroksen tyy-
dyttäväkuntoinen yksiö, palvelut vieressä ! Tästä
koti sinulle jolla pysyy remonttitarvikkeet käsissä.
Asunto kaipaa kunnostusta, mutta pienellä vaivalla
saat todella kivan ja näppärän pikkukodin. Kaikki
palvelut ja metro kävelyetäisyydellä. Mh. 97.000 €.
Kaarikuja 5. Tied. Petri Hietala p. 0400 519 920
9656602

Nikkilä KT 75,5 m2

3h+k+kph+parv. Hyväpohjainen kolmio aivan Nik-
kilän keskustan palveluiden ääressä. Rauhallinen
ja lapsiystävällinen ympäristö. Remontoi tästä
ylimmän kerroksen läpitalon huoneistosta oma
unelmiesi koti. Mh. 93 692,89 €, vh. 115.000 €.
Kirkkoniityntie 30. Tied. Berit Lönnqvist p. 040
9611 233 9489084

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

TR-KALUSTEESSA

Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
p. 09 8233 585
tr-kaluste@tr-kaluste.fi

AVOINNA:
ma-pe 10-19, la 10-16,
su 13-16

WWW.TR-KALUSTE.FI

(ovh 1490€)

- Pöytä 135 x 80 cm
- musta metalli/
12 mm karkaistu lasi

- 4 tuolia, musta kn
(ovh 730€)

Reno PÖYTÄRYHMÄ

249,-
Nyt VAIN

- 3+2 istuttavat
- nahka/kn, musta
tai ruskea

NYT HALVALLA
SUURI MÄÄRÄ

MALLIKALUSTEITA!!!
(teemme tilaa kevään uutuuksille)

●SOHVIA ●SÄNKYJÄ
●RUOKAILURYHMIÄ ●KOMEROITA

- ym..ym...

RAJU
TYHJENNYS-
MYYNTI!!!!

%
% %% %

% %
%

%
%
%

%%

%

%

MEILTÄ MYÖS JOUSTAVA KASAUS- JA KULJETUSPALVELU!!!

Star KALUSTO

- 160x200 cm
- pussijousitus
- sijauspatja
- jalat

Iltatähti
JENKKISÄNKY

399,-
Nyt VAIN

(ovh 798€)

% %

Rajoitettu erä!!
!

%

995,-
Nyt VAIN

TR-KALUSTEESSA
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Idea oman Talviklassikon
järjestämisestä syntyi viime
talvena. Pojat ovat harjoitel-
leet ja pelanneet koko ikän-
sä jäähalleissa, joten heidän
on hyvä kokea millaisista
olosuhteista jääkiekkobuu-
mi on lähtenyt liikkeelle.

–Tuleva peli on myös mu-
kavaa vaihtelua arkiselle
sarjapelaamiselle niin pelaa-
jille kuin joukkueen tausta-
henkilöillekin, toteaa vas-
tuuvalmentaja Mika Män-

tynen.
Joukkueenjohtaja Sep-

po Katilainen kertoo viime-
vuotisen tapahtuman olleen
todella onnistut ja siksi in-
toa sen järjestämiseen löy-
tyy taas.

–Tämähän on nuorisotyö-
tä parhaimmillaan, hän to-
teaa.

Talviklassikot-tapahtu-
massa kohtaavat ensin IHK
White ja Kiekko-Vantaa, Itä
White ja sen jälkeen IHK

Black ja Icehearts. Samat
joukkueet pelasivat myös
viime vuonna. Icehearts tun-
netaan jääkiekon ohella las-
ten ja nuorten tekemisen ja
toiminnan tukemisesta, mi-
kä on oleellinen osa myös
IHK:n toimintaa.

IHK:n toiminnan tavoit-
teena on tarjota kaikille ha-
lukkaille entistä paremmat
mahdollisuudet harrastaa
jääkiekkoilua Pohjois- ja

Itä-Helsingissä. Seuran toi-
minta keskittyy pääasias-
sa Malmin jäähalliin, jonka
alueelta ja lähikaupungin-
osista suurin osa harrastajis-
takin tulee.
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Talviklassikko
Pukinmäen
tekojäällä
Itä-Helsingin Kiekon 03-syntyneiden joukkue
järjestää jo toisena vuonna peräkkäin
junioreiden talviklassikon Pukinmäen
tekojäällä.

Talviklassikko antaa jäähallissa pelaamaan tottuneille
pojille uudenlaisen kokemuksen.

Talviklassikko
9.2. kello 18 alkaen

Pukinmäen tekojääkau-
kalossa, Kenttätie 3.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

IHK

Erä III vastaan Turun Palloseura oli etukäteen odo-
tettu ja janottu ottelu. TPS oli sarjassa viidentenä, Erää
kaksi sijaa ylempänä. Mutta se ei pelissä näkynyt. Ava-
userässäNoora Miettinen vei sinipaidat 1–0 johtooon.
Toisessa erässä taivas aukeni. Kotijoukkueen Anna

Yli-Kojola,Aino Tuokkola, Jenni Morottaja ja Jade Ri-
talamerkkauttivat itsensämaalintekijöiksi. Peli oli 5–0.
Sama meno jatkui päätöserässä. Morottaja, Yli-Ko-

jola ja Tuokkola tekaisivat illan toiset rysänsä ja Jessica
Laidler päätti ilotulituksen 9–2maalillaan. Se oli siinä.
Erä III on alkuvuoden hyvillä esityksillään hinannut it-

sensämukavasti playoff - porukkaan. Sarjasijoitus on 7.
Vesirajan huonommalla puolella 9. olevalla Happeella
on viisi pinnaa vähemmän. Seuraavaksi Erä III näyttää
teroittuneet kyntensä Mosahallissa perjantaina 12.2. klo
18.30. Mittari on silloinkin kova ja haastava, 22 pinnan
SB-Pro.

Heimo Laaksonen

Erän naiset näyttivät
maalinteon mallia

Samanaikaisesti kun Erän miehet tuskailivat
Vantaan puolella maalinteon vaikeuksien
kanssa, Erän naiset antoivat Mosahallissa
mallikkaan näytteen maalitehtailusta. TPS
kaatui murskaluvuin 9–2.

Salibandyliiga naiset

dotettu ”nel-
jän pisteen”
otte lu a lkoi
mukavasti Erän

pallonhallinnalla. Tulosta ei
kuitenkaan syntynyt, seinä-
jokelaiset prässäsivät ja
puolustivat mallikkaasti.
Ensimmäinen sangollinen
viileää vettä kippaantui
kotijoukkueen niskaan ajas-
sa 14.22, kun kokenut maa-
joukkueratsu Mikko Koho-
sen kyttäily maalipaikalla
sai palkintonsa. Kohonen
niittasi 0–1 maalin, joka jäi
erän ainoaksi.

Meno jatkui toisessa eräs-
sä samanmoisena. Koti-
joukkue ei onnistunut avaa-
maan SPV:n pakettia. Vie-
raiden Petri Hakonen tykitti
0–2 johdon erän puolivälis-
sä. Erä jatkoi jahtiaan, mut-
ta parhaimmatkin vedot py-
sähtyivät SPV:n varmaot-
teiseen maalivahti Hannes
Hannulaan.

Erä lähti päätöserään jah-
taamaan kavennusta ja ta-
soitusta. Mutta maestro
Kohonen kaatoi kolmannen
ämpärillisen eräläisten pääl-
le lätkäisemällä ylivoimal-
la 3–0 johdon. Reilut kol-
me minuutti ennen päätös-
tä Erä riskeerasi käymällä
kavennusjahtiin ilman maa-
livahtia. Kellon näyttäessä
57.53 Lauri Kapanen onnis-

tuikin ampumaan Tuomas
Iiskolan syötöstä 1–3 ka-
vennusmaalin, joka jäi otte-
lun viimeiseksi.

SPV:n valmentaja Tommy
Koponen luonnehti ottelun
jälkeen suojattiensa voittoa
nasevasti. Hän sanoi jouk-
kueensa halunneen peittää
ja puolustaa. Välipaloik-
si kun vielä sivaltaa maa-

lin per erä, niin voiton avai-
met ovat kasassa. Erä ei ol-
lut huono. Kuvaavasti Erän
malivahti Markus Laakso
torjui ottelussa 20 kertaa,
kun vieraiden Hannulalla
oli hommia 27 kertaa.

Ottelun parhaana palkit-
tiin SPV:n Petri Hakonen.
SPV:n Mikko Kohonen sai
3 veikkauspistettä, Hako-

nen 2 ja Erän Miika Iskani-
us yhden.

Ensi viikon keskiviikkona,
10.2. klo 18.30, Erä pelaa
kutkuttavasti kauden aino-
an liigapelinsä synnyinnko-
dissaan Mosahallissa. Vas-
tustajana on lappeenranta-
lainen NST.

Heimo Laaksonen

SPV:n tehopuolustus
oli myrkkyä Erälle
Kaikki mainio loppuu aikanaan. Tapanilan Erän neljän ottelun voittoputki
tyssäsi hallitsevan Suomen mestarin SPV:n betoniseen puolustukseen.
Seinäjokiset nappasivat 3–1 voiton Erän kotiottelusta.

Helsingin Talihalliin kokoontui 83 juniori-ikäistä pe-
laajaa mittelemään suomenmestaruusmitaleista toissa
viikonloppuna. Mukana oli myösSanna Koivumäki Sil-
tamäestä. Hän pelasi alle 19 vuotiaiden tyttöjen sar-
jassa. Kotiin hän palasi mukanaan SM-pronssimitali.
–Omasta mielestäni pystyin pelaamaan kokonaisuu-

dessaan hyvän turnauksen. Pystyin haastamaan sarjan
voittajaa, joka on tällä hetkellä ranking-ykkönen ja toi-
seksi tullutta paremmin kuin ikinä ennen olen pystynyt,
Koivumäki analysoi pelejään.
Nyt Koivumäen toiveena on pääsy alle 19-vuotiaiden

henkilökohtaisiin EM-kilpailuihin. Kisat ovat Sveitsissä
juuri ennen pääsiäistä.
–Olemme asettaneet valmentajani kanssa EM-kilpai-

lut kauden päätavoitteeksi, joten olisi hienoa huomata,
että harjoittelu alkaisi tuottaa tulosta, Koivumäki miettii.
Hänen alkukautensa on sujunut erittäin hyvin. Ka-

sassa on paljon hyviä tuloksia ja pelejä on riittänyt.
–Esimerkiksi kauden kahdessa ensimmäisessä eliit-

tikilpailussa olen ollut viidennellä sijalla ja Danish Junior
Openissa olin kolmas.
Sannan kausi jatkuu Talissa pelattavilla yleisillä SM-

kilpailuilla tässä kuussa.
–Toivon, että pystyn pelaamaan taas ehjän turnauk-

sen ja pelaamaan omien taitojeni mukaan sekä haasta-
maan Suomen kärkipelaajia.

Pirjo Pihlajamaa

Koivumäki nappasi juniorien
SM-pronssin!

Sanna Koivumäki pelasi kolme peliä.
Lopputuloksena oli 3. sija ja pronssimitali
junioreiden SM-kilpailussa.

Squash

PETTERI REPO

Salibandyliiga miehet

Erän Janne Salonen,89, pelasi vauhdikkaasti. Välistä yleisö hurrasi Salosen vietyä
vieraiden tähteä Mikko Kohosta kuin litran mittaa.

HEIDI HALTTUNEN

O
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Vuoden urheiluseurana Suomen urhei-
lugaalassa palkittu Helsingin NMKY tarjosi
pokaalikahvit Malmin palloiluhallilla Siemen-
kujalla viime sunnuntaina NMKY:n kotipelin
yhteydessä.
Erilaisista urheiluvaikuttajista koostuneen

satapäisen raadin valintakriteerinä oli se,
että NMKYon kyennyt laajentamaan verkos-
tojaan, luomaan kontakteja ja kehittämään
yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa
unohtamatta seuran roolia nuorten liikutta-
jana ja kasvattajana.
Vuoden urheiluseura palkittiin Uuno-po-

kaalilla ja Alkon lahjoittamalla 10 000 euron
stipendillä. Palkintostipendin Helsingin
NMKY käyttää lasten ja nuorten toimintaan
sekä vähävaraisten perheiden harrastustoi-
minnan tukemiseen.
Helsingin Namikan Vilho Nuoreva toi ko-

ripallopelin Suomeen 1927. Siitä lähtien ko-
ripalloa on käytetty Namikassa välineenä
lasten ja nuorten kohtaamisessa. Nykyisin
liikuntaa eri muodoissaan käytetään lähes
kaikessa Helsingin NMKY:n toiminnassa.
Mukana NMKY:n toiminnassa on viikoittain
noin 3000 eri-ikäistä lasta ja nuorta.

Teija Loponen

Namika juhli Malmilla

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Miesten Divari: ke 3.2. klo 18.30
Erä Akatemia – LaSB (liput 7/4€)

Naisten liigaa: ke 12.2. klo 18.30
Erä III – SB-Pro (liput 8/4€)

Lisätietoja: eraliiga.fi ja tapanilanera.fi

Miesten liigaa:
ke 10.2. klo 18.30
Erä – NST (liput 14/9€)

HUIPPU-
SALIBANDYÄ

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

Lähiristikko nro 3/2016
Ristikon oikea

ratkaisu sivulla 12.SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA, ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

UUSIN
LÄHITIETO
LÖYTYYMYÖS

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

Tiesitkö?

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.

HS:n 21.1. tietojen mukaan
opetusministeriön työryhmä
ehdottaa tuntuvia korotuksia
päivähoitomaksuihin. Uudet
maksut on määrä ottaa käyt-
töön jo tämän vuoden syksyl-
lä. Enimmäismaksua ehdote-
taan korotettavaksi 22 pro-
senttia. Nykyisestä 283:sta
jopa 354 euroon. Kahden
aikuisen ja kahden lapsen per-
heelle voi tulla jopa korotusta
122 euroa kuukaudessa.

Opetusministeriön kaavai-
lema paketti on tuhoisaa työl-
lisyydelle, vaikka sitä perus-
tellaan työllisyysnäkökulmil-
la. Paketin osaksi kaavaillaan
palkkatasolla 2 000 euroa

olevien yksinhuoltaja perhei-
den päivähoitomaksujen las-
kua. Oikean suuntainen toi-
menpide, mutta se ei koko
pakettia pelasta. Työttömän
yksinhuoltajan efektiiviset
marginaaliveroasteet ovat jo
lähes 110 prosenttia työllis-
tyttäessä 1200 – 2400 euron
palkalle. Siis kannustavuus on
niin heikkoa, ettei sitä 70 eu-
ron alennus auta.

Opetusministeriön esityk-
sessä jo 2200 euron brutto-
tuloilla olevat vanhemmat
joutuvat maksamaan lisää.
Kahden aikuisen perhe, tulot
yhteensä 4400 euroa kuukau-
dessa, kaksi lasta: Päivähoi-

tomaksu nyt 370 euroa, uusi
maksu 386 euroa, korotus 16
euroa.

Porvarihallituksen luulisi
tarkastelevan asioita lähem-
min työnteon lisäämisen kaut-
ta. Kaikki viimeaikaiset toi-
met vaan heikentää kannusti-
mia työllistyä. Hallitus naker-
taa työnteon kannattavuutta
merkittävästi mikäli tämä esi-
tys menee lävitse. Työnteon
tulee olla taloudellisesti kan-
nattavaa jokaisessa elämänti-
lanteessa.

Kristillisdemokraatit ovat
ehdottaneet hallitukselle
omaa kannustavaa perustur-
vamallia, jossa työnteko kan-
nattaa aina.

AsmoMaanselkä
KD puoluesihteeri

Tapanila

Päivähoitomaksujen nosto on
myrkkyä työllisyydelle

Maanantaina 25.1. rollaatto-
rikulkija nousi Malmin asemalla
rullaportaita. Alkuun päästyään
”vintti pimeni”.

Ystävälliset ohikulkijat tilasi-
vat ambulanssin. Sairaalassa to-
dettiin, että päässä oli ruhje ja
potilas kotiutettiin tarkastuksen
jälkeen.

Kiitos kaikille avunantajille,
olen teille äärettömän kiitolli-
nen.

Ruth Aaltonen, Ala-Malmi

Ohikulkijat
pelastivat
pyörtyneen



16 Kulttuuri

Tapaninkyläläinen sellisti-baritoni Pekka Haahti on
laulun saralla pitänyt omia lauluiltoja, toiminut oratorioso-
listina sekä esiintynyt lukuisissa näyttämörooleissa mu-
siikkiteatterissa, musikaaleissa ja oopperassa.
Sellotaiteilija Eeva Rysä toimii Radion sinfoniaorkeste-

rin 2. soolosellistinä ja hän on konsertoinut solistina ja ka-
marimuusikkona niin Suomessa ja kuin ulkomailla.
Pianotaiteilija Risto Kyrö puolestaan kuuluu Maj Lind-

pianokilpailun voittajiin ja on solistisen uran lisäksi toimi-
nut professorina Malmön musiikkikorkeakoulussa sekä
vuodesta 2004 alkaen Tampereen ammattikorkeakou-
lussa, jossa hän opettaa pianonsoittoa, kamarimusiikkia
ja liediä.
Konsertin esiintyjät ovat lähtöisin Oulusta.

Kevään korvalla konsertissa kuullaan hienoja kama-
rimusiikkiteoksia sekä Jean Sibeliuksen kansanlauluso-
vituksia soolopianolle.
Avausnumerona onPekka Jalkasen laulusarjaHuilun-

soittaja baritonille, sellolle ja pianolle.
Saksalaisen liedmusiikin mestariteoksiin lukeutuu taas
Robert Schumannin laulusarajaDichterliebe.
Päätösnumerona soi valoa ja energiaa säteilevä Ludwig
van Beethovenin mestarillinen A-duurisonaatti sellolle
ja pianolle.

Pekka Haahti

Pekka Haahti, laulu, Eeva Rysä sello ja Risto Kyrö,
piano, kamarimusiikkikonsertti ”Kevään korvalla”

7.2. klo 18 Malmin kirkossa, Kunnantie
1. Vapaa pääsy, kesto 75 min.

Malmin kirkossa kuullaan kolmen
ansioituneen muusikon: baritoni Pekka
Haahden, sellotaiteilija Eeva Rysän ja
pianotaiteilija Risto Kyrön konsertti ”Kevään
korvalla” ensi sunnuntaina.

Malmin kirkossa
ollaan kevään
korvalla

Pekka Haahti

Risto Kyrö

MAARIT KYTÖHARJU

ettujen tuoksu
kantautui kauas.
Kaikki partiosta
kiinnostuneet pää-

sivät paistamaan Sinivuo-
ren Soihtujen kojulla lettuja
retkikeittimillä.

Pisteellä suosiota kerä-
si erityisesti visa, jossa pää-
si pohtimaan partioaihei-
sia kysymyksiä. Vastaajien
haasteena oli ratkaista
esimerkiksi, miten par-
tiolaisiin liittyy umpi-
suoli.

Sinivuoren Soihdut
osallistuivat viime vii-
kon lauantaina Mal-
min rastit -tapahtu-
maan. Perinteiseen ta-
paan malmilaiset toi-
mijat esittäytyivät eri
puolella lähiötä.

Mukana oli tänä
vuonna kaksitoista
eri yhdistystä tai yri-
tystä sekä Ala- että
Ylä-Malmilta.

Rasteilla kierteli-
jöiden ei tarvinnut
jäädä passiivisiksi
katsojiksi, vaan esimerkiksi
Malmin toimintakeskukses-
sa pääsi askartelemaan hel-
mistä avaimenperiä.

Malmin vapaapalokun-
nassa puolestaan kokeiltiin
jäteastian sammuttamista
ja rasvakattilan tukahdut-
tamista sammutuspeitteellä.

Tarjolla oli myös monen-
laisia herkkuja tuoreista
sämpylöistä hernekeittoon
ja hot dogeihin.

Tarmo Ylhävuori

Partiolaiset visailivat
Malmin rasteilla
Lämmin ja pilvinen sää suosi Malmin rasteja. Tapahtuma houkutteli
joukoittain osallistujia.

Malmilaisen partiolippukunta Sinivuoren Soihtujen pisteellä Nea Kontinen (vas.), Josefina Hakala ja Roger Moll
ratkoivat kiperiä partioaiheisia kysymyksiä

Olga Sinkko
tukahdutti
leimuavan

kattilan
Malmin
vapaa-

palokunnan
rastilla

Korret Kekoon
-yhdistyksen
siileille kasvaa
rairuohoturkki,
jos niitä
kastelee
riittävästi

kiksi

Ko
-y
sii
rai
jos
kas
riit

Eveliina
Jussila
(vas.),
Reija

Vesamäki
ja Aino
Heikka

viihdyttivät
laulullaan

ja
soitollaan

Malmin
kirkossa

L

TARMO YLHÄVUORI
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to 4.2. klo 19

pe 5.2. klo 18, la 6.2. klo 14 ja 18
ke 10.2. klo 18, liput 5 €
Kirkkaiden järvien vedenalainen maailma
hurmaa niin lapset kuin aikuiset. 80 min.
Kaikenikäisille.

su 14.2. klo 15, alk. 5 €
Tuore ja veikeä lastenmusiikkiyhtye!
Ikäsuositus 3+

ke 10.2. klo 19, alk. 20 €
Country-tähti aloittaa Suomen-valtauksensa.
Vangitseeko Seegersin sielukas ääni meidätkin?

6 2 klo 14 ja 18

tarinattttttaariiiin
Järven

ti 9.2. klo 17.30, vapaa pääsy
Talvisia lauluja.
ti 9 2 klo 17 30 vapaa pääsy

Yhteislaulut

Doug
ke
CC
VVVSeegers

USA

to 4.2. klo 19to 44444 2222.2. kkklo 1919191919

Mutaveijarit

Kino Helios:

Liput 09 310 12000 ja Ticketmaster Suomi
Ala-Malmin tori 1 | malmitalo.fi |

LOPPUUNMYYTY
!

Arvottomat-veistossarjan
kankaan alle huputetut
keramiikkahahmot ripustu-
vat seinälle trofeiden eli
metsästysmuistojen tapaan.
Hahmoissa voi nähdä suo-
jaan hakeutuvan tai yhtä
lailla piiloon työnnetyn
ihmisen. Raunioituneet
teokset kuvaavat ajan väis-
tämätöntä kulua, sekä muis-
tojen ja mielen hajoamista.

Tiia Matikainen haluaa
teoksillaan osallistua yh-
teiskunnalliseen keskuste-
luun siitä, miten arvotam-
me ihmisiä ja millaisia roo-
leja ja vaatimuksia yhteis-
kunta meille asettaa. Häntä
kiehtoo ihmiselämän absur-
dius, ihmisluonto kaikenlai-
sine vääristymineen, mut-
ta myös ajatus armollisuu-
desta. Näyttelyn tavoitteena
on herättää ajatuksia siitä,
tuottaako armoton aikam-
me liikaa raunioita?

TL

Kannanottoa veistoksilla
Tiia Matikaisen veistosnäyttely
käsittelee eriarvoisuutta, sekä
ulkopuolisuuden että toiseuden
kokemusta.

Tiia Matikaisen haluaa
laittaa Arvottomat –

näyttelyllään ihmiset
ajattelemaan ihmisten

arvottamista.

Tiia Matikainen Arvottomat,
veistoksia Malmitalon galleri-

assa 21.1.–13.2. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–18. Vapaa pääsy.

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.
Koillis Seura
Ma miesten turinatuokio klo
11–13, peliporukka klo 13–15.
Ti tiffanylasikerho klo 11-14.
Ke naistenkammari klo 12–14.
To käsityökerho klo 10–13.
Kerhot toimivat seuran tiloissa
Asukastila Aamunkoissa (
ent. Lähiötupa) Huokotie 3.

MALMI
Syystien palvelukeskus
Ma Ukkojumppaa klo 11.15–
12. Ti bridge klo 9.30–13.30.
Ke ompelu/vapaaehtoistoiminta

klo 9–11.30. To neulekahvila
klo 9.30–12. ATK-opastusta
senioreille ilman ajanvar. To klo
11.15–14. Laskiaistiistaina 9.2.
konsertti - Kultanivelet Duo
esiintyy klo 14.00-14.45.
Enter ry:n tablet-opastukset
Malmin kirjastossa
Enterin vapaaehtoiset ver-
taisopastajat auttavat tablet-
tietokoneiden käytössä.
Opastus on henkilökohtaista
ja maksutonta. Oman laitteen
saa ottaa mukaan. Opastukset
to klo 10–11 ja 11–12. Varaa
aika p. 09 31085070.
Malmin toimintakeskus
Asukastalo avoinna ma–to
9–15, pe 9–14. Ma maanan-
taimaalarit-avoin kuvataide-
ryhmä klo 11–13 (tarvikkeita
talon puolesta).Ke kädentaito-
paja klo 13.30–15.30, kirjalli-
suuspiiri joka toinen pe 12–14
(5.2 käsittelyssä Raymond
Plant: Hegel). Talosta löytyvät
myös mm. kahvila, päivänleh-
det, internet, opastusta tieto-
koneen käytössä, ompelukone
ja saumuri. Kirkonkyläntie 2.
Tiia Matikainen:
Arvottomat – veistoksia
Veistosnäyttely käsittelee eri-
arvoisuutta, sekä ulkopuolisuu-
den että toiseuden kokemusta.
Arvottomat-veistossarjan kan-
kaan alle huputetut keramiikka-
hahmot ripustuvat seinälle tro-
feiden eli metsästysmuistojen

tapaan. Yhteistyössä taitei-
lija, Helsingin Taiteilijaseura
ja Helsingin kulttuurikes-
kus. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy.
Malmitalo 21.1.–13.2.
Sampo Kiviniemi: Malmin
lentoasema – Helsingin helmi
Valokuvanäyttely kertoo lak-
kautettavaksi esitetyn Malmin
lentoaseman monipuoli-
sesta ilmailukulttuurista.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–18. Yhteistyössä valoku-
vaaja ja Helsingin kulttuuri-
keskus. Näyttelyn toteutta-
mista on tukenut Suomen
Kulttuurirahasto. Vapaa pääsy
Malmitalo 20.1.–13.2.
Jokamies II käytävänäyttely
Työväenopiston Malmitalon
kuvataideopettajat leikkivällä
asenteella pu-nainen, paltti-
nainen, olen-nainen... 25.1.–
7.2. Malmitalo. Avoinna 25.1.–
7.2. ma–pe klo 9–20, la-su
klo 10–16. Vapaa pääsy.
Wentus Blues Band
Levynjulkaisukonsertti. Yhtye
viettää 30-vuotisjuhlavuotta
julkaisemalla uuden levyn.
Luvassa on kovaa bluesia ja
yhtä kova show. Liput 20e.
Malmitalo ke 3.2. klo 19.
DocPoint-jatkot:
Marzia, ystäväni
Nuori Marzia uskaltaa haa-
veilla toimittajan urasta, vaikka
onkin nainen ja syntynyt

Operaatio Pulssi on kau-
pungin kustantama hanke,
joka tarjoaa ilmaista teke-
mistä 12–18-vuotiaille. Puls-
sin kevätkursseille ilmoit-
tautuminen on juuri alkanut.
Tarjolla on muun muassa
elokuva-, piirustus-, tanssi-
kursseja sekä liikunnan eri
lajikokeiluja.
Ilmoittautumisohjeet löyty-

vät Pulssin nettisivuilta ja pa-

perisesta esitteestä, jota löy-
tyy Malmitalolta, kirjastoista
ja nuorisotaloilta.
Operaatio Pulssin ansi-

osta on Malmitalolla tänäkin
vuonna paikallisten nuorten
suunnittelema Rhymes and
Flows –talvilomatapahtuma,
jossa nuoret muusikot voivat
esitellä taitojaan. Talvilomalla
onmyösmaksuton Harry
Potter ja Viisasten kivi -elo-

kuvanäytös ja muutamak-
sutonta toimintaa.
Viime syksynä nuoriso sai

ideoida uusia aktiviteetteja.
Yli 600 ideasta jatkoon pääsi
29 suunnitelmaa. Näistä
suurin osa löytyy Malmin, Ta-
panilan, Pukinmäen ja Ja-
komäen alueilla toimivasta
Koillispulssista.

PP

Nuorille tarjolla taas
kulttuuria ja liikuntaa

Monissa Koillis-Helsingin
kirjastoissa järjestetään kir-
joja esitteleviä lukupiirejä,
joissa voi perehtyä erilaisiin
teoksiin tai käydä kuuntele-
massa, ovatko ne perehty-
misen arvoisia.

Puistolan kirjaston luku-
piiri on lyönyt lukkoon ke-
vään aikataulut. Lukupiiri
kokoontuu kerran kuussa.
Tammikuun lukupiiri oli jo.
Silloin käsiteltiin kirjailija
Anni Kytömäen kirja Kul-

tarinta.
Helmikuun 23. päivä on

vuorossa Antti Holman te-
os Järjestäjä. Maaliskuun
29. päivä Jonas Gardellin
Älä koskaan pyyhi kyyne-
leitä paljain käsin: Rak-
kaus. Huhtikuun 26. päivä
keskustellaan Andrés Neu-
manin kirjoittamasta kirjas-
ta Vuosisadan matkustaja.
Toukokuun 24. päivä käy-
dään läpi Jevgeni Vodolaz-
kin romaani Arsenin neljä

elämää.
Lukupiirikirjan voi pyytää

Puistolan kirjastosta laina-
ustiskiltä.

Kaikille kirjojen ystäville
tarkoitetut tapaamiset alka-
vat aina kello 18 ja loppuvat
1,5 tuntia myöhemmin. Lu-
kupiiriä vetävät erikoiskir-
jastonhoitaja Niina Holm ja
kirjastonjohtaja Virpi Jero.

Pirjo Pihlajamaa

Nurkkatien kirjaston
lukupiiri jatkuu



18–19.30. Oletko kiinnostu-
nut vaelluksesta tai valokuva-
uksesta? Matkakirjojen kir-
joittaja Aku-Petteri Korhonen
vetää keskusteluillan, jossa
vaihdetaan vinkkejä ja koke-
muksia kiinnostuneiden kes-
ken. Illan aluksi Aku kertoo
ja näyttää kuvia vuo-
ristovaelluksiltaan
Tatravuoristossa
ja Alpeilla.
Lainan päivä
Ma 8.2. myy-
dään Viikin
kirjastossa
perin-
teiseen
tapaan
poisto-
lehtiä 1–2
euroa nippu.

Myös runsaasti poistokirjoja.
Kahvia ja mehua klo 13–17.
Laskiaisrieha
su 7.2. Viikin kirkolla ja
Latokartanon torilla klo 11–14.
Kts. ohjelma ilmoituksesta s.
8. Järj. Viikin kirkko, Sampsa,

Kaski ja Viikin
Vesikot.

Afganistaniin. Epätoivon
keskellä Marzia vie mei-
dät myös piknikille ja lumi-
sotaan. Kesto 80 min. Ei
ikärajaa. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 4.2. klo 18.
Tule Ystäväpiiriin
Syystien palvelukeskuk-
sessa alkaa Ystäväpiiri-
ryhmätoiminta ikäihmisten
muistin ja hyvinvoinnin tukemi-
seksi. Ryhmässä saa vertaistu-
kea lievää muistisairautta sai-
rastaville eläkeläisille ja työttö-
mille. Osallistuminen on mak-
sutonta. Lisät. ja haastattelu-
ajan varaus p. 09 310 73431.
Sosiaalisen median
opastukset
Facebook, Twitter, Instagram.
Maksutonta henkilökohtaista
opastusta some-palveluiden
peruskäyttöön ti (parilliset vii-
kot) klo 13. Varaa aika Malmin
kirjastosta p. 310 85070.
DocPoint-jatkot: Sota
ja mielenrauha
Kaunis ja ajankohtainen doku-
mentti tutkii Suomen sotien
vaikutuksia koko kansakun-
nan mentaliteettiin. Kesto
75 min. K12. Vapaa pääsy,
Malmitalo, to 4.2. klo 19.30.
Pohjois-Helsingin
musiikkiopiston
Kansanmusiikkikonsertti
Vapaa pääsy, Malmitalo,
ma 8.2. klo 18.
Nukketeatteri Sampo:
Kultakutri ja kolme karhua
Tuttuakin tutumpi satu kol-
mesta karhusta ja Kultakutrista
uusittuna, vuorovaikutteisena
esityksenä. Elävä musiikki!
Kesto 45 min. Alle kouluikäi-
sille. Liput 9/11e. Var. nukke-
teatteriin: p. 020 735 2235.
Malmitalo, ti 9.2. klo 10.15.
Yhteislaulua: Talvisia lauluja
Mukaansa tempaavaa lau-
luiltaa vietetään muusikko
Jukka Okkosen ja laulaja
Pauli Kainulaisen seurassa.
Tällä kertaa talviaiheisten lau-
lujen parissa. Vapaa pääsy,
Malmitalo, ti 9.2. klo 17.30.
Doug Seegers (USA)
Country-muusikon Suomen-
debyytti! Seegers nousi
kadulta menestyneeksi
country-tähdeksi kuin tai-
kaiskusta. Liput 20e,
Malmitalo, ke 10.2. klo 19.

PIHLAJAMÄKI
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskus-
teluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskus-
teluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
Laskiaisen Pulkkabileet
Vauhdikasta mäenlaskua, lumi-
leikkejä ja pelejä. Puiston kah-
vilassa grillimakkaraa ja laski-
aispullia. Sään salliessa, pak-
kaskelillä, rakennetaan talkoilla
jäälinna. Pihlajamäen nuoriso-
puisto, Jengipolku 8, su 7.2.
klo 10–14. Järj. Pihlajamäen
ala-asteen vanhempainyh-
distys ja nuorisotalon väki.
Pihlajamäki-Pihlajiston
eläkeläiset
Kevätkauden kolmas kerho,
laskiaisjuhla 8.2. klo 10.30.
Pihlajamäen nuorisota-
lolla, Moreenitie 2, tarjolla
hernekeittoa kahvin ja pul-
lan lisäksi. Kirjailijavieraana
Rudolf Lindblad.

PUISTOLA
Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
MLL Puistola
Puistolan kirkolla ke perhesir-
kus (1–3 ja 3–5v.) ja to sir-
kuskerho (5–7v.). Viulunsoiton
opetus Nurkan koululla tiistai-
sin. Lisät. ja ilm. puistola.mll.fi.
Uusi perhekahvila to klo 9.30–
11.30 Nurkan leikkipuistossa.
Enter ry
Enter ry tarjoaa senioreiden tie-
totekniikkaopastusta vertais-
tukihenkisesti Puistolan kirjas-
tossa ke 10–12. Oman ajan
voi varata p. 09 3108 5076.
Digitalkkari
Datanomiopiskelija, joka suo-
rittaa kirjastossa opintoi-
hinsa liittyvää harjoittelujak-
soa. Puistolan kirjaston digi-
talkkari on paikalla tiistaisin.
Hänen tehtävänsä ulottuvat
tulostamisessa ja skannauk-
sessa opastamisesta e-aineis-
toihin, laiteneuvontaan ja säh-
köisessä asioinnissa auttami-
seen. Voit varata myös henk.
koht. opastusajan tunniksi ker-
rallaan p. 09 31085076.
Satutunnit
Puistolan kirjastossa
joka ma klo 10.
Puutarhakerho
Puistolan Omakotiyhdistyksen
ja Puistolan kirjaston kai-
kille avoin Puutarhakerho
kokoontuu ma 8.2. klo 18.
Aiheena Omenapuiden leik-
kaaminen. Keskustelua
vetää Pirjo Isotupa Puistolan
Omakotiyhdistyksestä.
Tilaisuudessa kahvi-
ja teetarjoilu.
Puistolan eläkkeensaajat
Tiistaitapaaminen 9.2.klo 13,
Jumppa ja klo 14 Ulla Welin
tulee runoistaan ja kirjoistaan.

PUKINMÄKI
Enter ryn opastukset
Alk. 20.1. opastukset aina
ke klo 14–15 ja 15–16 sekä
parittoman viikon keskiviik-
koisin lisäksi myös klo 10–11
ja 11–12. Halutessaan voi
varata kaksoistunninkin. Varaa
aika kirjastossa tai p. 09 310
85072. Pukinmäen kirjasto.
Satutunnit
Pukinmäen kirjas-
tossa aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.
Digitalkkari
Digitalkkarilta voi varata ajan
ja kysyä neuvoa niin kannet-
tavan, kännykän kuin tabletin-
kin ongelmissa. 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 9.2, 8.3 ja
12.4 sekä 10.5. klo 10.15
alkaen. Lorutuokiossa nau-
titaan yhdessä rytmistä, rii-
meistä ja musiikista. Kaikki alle
3-vuotiaat vauvat ja taape-
rot vanhempineen tai huolta-
jineen. Myös isommat sisa-
rukset mukaan. Tuokio kes-
tää n. 20 min. Vapaa pääsy,
ei ennakkoilm. Tied. Päivi
Ranta, Paivi.E.Ranta@hel.fi.

SILTAMÄKI
Nostalgiaa livenä
Lasse Liemola ja Veli-Matti

Kunnari kitaroineen oman
nuoruutensa suosikkilaulu-
jen äärellä pe 5.2. Siltamäen
ostari, ravintola Rubiini klo
19–22. Vapaa pääsy.
Helmihulinat
Tule viettämään koko per-
heen yhteinen talvinen sunnun-
tai - tekemään kirppislöytöjä,
ratsastamaan poneilla, naut-
timaan kahvista, grillimakka-
rasta ja vohveleista, ostamaan
kierrätettyjä urheiluvälineitä,
tutustumaan erilaisiin harras-
teryhmiin, VPK:n, teroitutta-
maan luistimesi. Seulastentie
11, 7.2. klo 10–14.
Neulomis ja
virkkaamislauantait
Kurssille ilm. etukäteen, silt-
amaennuorisoeura.fi Kurssi
toteutetaan lauantaisin klo
10 – 11.30. La 13.2. sukan
kantapää, isoäidin neliöt.
Järj. Siltamäen nuoriso-
seura, Kiertotähdenpolku 2.
Korttelitupa
Toivelauluja ti 9.2. klo
12, säestää kanttori Outi
Aro-Heinilä. Tupa on
avoinna ti ja pe klo 11–14,
Jousimiehentie 5, srk-koti.

SUUTARILA
Lukupiiri
Luetaan kiinnostavia kirjoja ja
keskustellaan niistä. Vetäjänä
Maikki Eronen. Suutarilan kir-
jastossa kerran kuussa to
klo 18–19. 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 kuun-
telemaan luettuja novel-
leja. Kahvi- ja teetarjoilu.
Suutarilan kirjasto, to 25.2.,
17.3. ja 21.4. klo 18–19.30.
Satutuokiot
Suutarilan kirjastossa parit-
tomien viikkojen to klo
18. Kesto n. 30min.
Digitalkkari
Suutarilan kirjastossa 24.3.
saakka. Häneltä saa maksu-
tonta yksilöopastusta ajanva-
rauksella mm. omien tablet-
tien ja muiden laitteiden perus-
käyttöön. Ajanvaraus joko
paikan päällä kirjastossa tai
puhelimitse 09 310 85074.
Talvitempaus
5.2. klo 10–11.30 leikkipuisto
Linnunradassa, Linnunradantie
8. Ohjelmassa mm. hevosaje-
lua, toimintapisteitä lapsille,
puffetissa makkaraa, kah-
via, pullaa, tuotto puiston
kesäeläintoimintaan. Paikalla
myös paloauto (hälytysva-
rauksella). Vapaa pääsy.

TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Torstaikerhot
klo 11–14: tuolijumppaa, tasa-
painon kehittämistä, sisä-boc-
cia ja pelikahvila.Tapanilan
Työväentalo Sompiontie 4.
Hilman päivät -teatteriesitys
Ensi-ilta 6.2. klo 15, seuraa-
vat esitykset 7.2. klo 15, 13.2.
ja 14.2. klo 15, 19.2. klo 19,
20.2. ja 21.2. klo 15, 26.2.
klo 19, 27.2., 28.2. ja 5.3. klo
15, 10.3. ja 11.3. klo 19 ja vii-
meinen esitys 12.3. klo 15.

Aikuiset 14e, lapset/eläkeläi-
set/työttömät/opiskelijat 8e.
Järj. Tapanilan työväen teatteri.
Harry Potter -päivä
Tapanilan Kirjasto muut-
tuu Tylypahkaksi kansainvä-
lisenä Harry Potter -päivänä!
Ohjelmassa mm. taikasau-
vapaja, maaginen tietovisa ja
muuta mukavaa. To 4.2. klo 13.
KukkaMadonnan matkassa
Ilona Huolmanin öljyvärimaa-
lauksia 2.–21.2. ti–pe 13–18,
la–su 11–15. Galleria Viileä
Punainen, Päivöläntie 20.

TAPULIKAUPUNKI
Enter ry opastaa
Enter ry opastaa seni-
oreita vertaistukihenki-
sesti tietoteknisissä ongel-
missa kerran viikossa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kir-
jasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Kirjaston kolmekymppiset
kasariteemalla
30-vuotiasta kirjastoa juhlis-
tetaan 80-luvun hengessä la
6.2. klo 11–17. Hansu & Pirre
esiintyvät kirjastossa klo 14.30.
Lastenosastolla on pinssipajaa,
kasvomaalausta ja levyraatia.
Juhlapuhujina kirjastotoimen
johtaja Tuula Haavisto ja kau-
punginvaltuutettu Sami Frank
Muttilainen. Kasarisoundeista
vastaa DJ Jyräys.
Aineistonäyttely 80-luvun kir-
joista, levyistä ja leffoista. Myös
tarjoilut maistuvat 80-luvulta
MLL Puistola
Tapulin nuorisotalolla ke
Tanssitan vauvaa (3–6kk)-
ja Born to dance (7–12kk)
-kurssi, ja su teatterikerho (2–4
ja 5–8v.). Lisät. ja ilm. puis-
tola.mll.fi. Perhekahvila ti klo
10–12 Tapulin leikkipuistossa.
Tapulin eläkeläiset
perinteiseen laskiaiseen
tapaan hernekeittolounas, voi-
leipineen ja jälkiruokakah-
veineen hintaan 7e/jäsen.

VIIKKI
Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjas-
tossa ke klo 10.
Iltasatutuokiot
Viikin kirjastossa joka toi-
nen ti klo 18.
Vasemmiston
laskiaistapahtuma
7.2. klo 11–14 Leikkipuisto
Viikkarissa. Musiikkia, muuta
ohjelmaa, rentoa yhdessäoloa
lapsille, aikuisille, lämmintä juo-
maa, purtavaa, perheasioista
perillä olevia vasemmistopo-
liitikkoja valtuustosta ja lauta-
kunnista puhumassa ja vastaa-
massa. Laivuri Petterin kuja 3.
Intialainen ilta
To 11.2. klo 18 Viikin Marttojen
järjestämä kaikille avoin intia-
lainen ilta Viikin kirkolla.Laura
Vacker kertoo Intiasta, elä-
mästään siellä ym. Tarkemmin
ensi viikon lehdessä.
Viikin kirjaston lukupiiri
ke 3.2. klo 17 alkaen.
Kevään muut kerrat ovat
2.3.,13.4. ja 11.5.
Lautapelikerho
kokoontuu Viikin kirjas-
tossa joka toinen to alkaen
4.2. Klo 15–17 pelailua lap-
sille, nuorille ja perheille.
Klo 17-20 aikuisten peli.
Vuoristovaellusilta
Viikin kirjastossa 4.2. klo

18 Menot

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari

OGELISSA
Inka Utriainen
Rahim Keshvari

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

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

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

OPTIKOT

Sota ja mielenrauha
DocPointin avajaiselokuvana nähty

kaunis ja ajankohtainen dokumentti
tutkii Suomen sotien vaikutuksia koko
kansakunnan mieleen. Kuinka monta

sukupolvea traumojen ja mielten
haavojen parantamiseen tarvitaan?

DocPoint-jatkot Malmitalossa, to 4.2. kello
19.30. Kesto 75 min, K12, vapaa pääsy.

uo- Vesikot.
Lähimenot–

palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia

menovinkkejä.
Palsta on yhdistysten ja seurojenkäyttöön. Etusijalla ovat maksuttomattapahtumat. Toimitus voi muokata sekälyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettääviimeistään torstaina klo 15 mennessä,jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon

lehteen.
OSOITE:

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

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!

Parturi-Kampaamo

PARTURI-KAMPAAMO ZOIS PALVELEE SINUA
JOUSTAVIN AUKIOLOAJOIN KAHDESSA

PISTEESSÄ MALMINNOVAN KAUPPAKESKUKSESSA.

Tervetuloa!
MalminNova www.zois.fi 093515981

Vanhassa tutussa katutason liikkeessä palvelee
Tanja, Nelli, Sini ja Niina

Tuoreemmassa pisteessä 3 krs. Sanna ja Elina

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

HYVINVOINTI

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.K

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.

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

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

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

! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto

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

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

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

TALVI 2015–16

WI31KW22

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

Ovi raollaan kevääseen.
Onko tukka hyvin?

75€
Yksiväri +

leikkaus + fön
Permis+leikkaus

+sävy+fön 85€

Hiustenleikkaus29€
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-30%
-20%

-10%

-40% -50%

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

Kivipyykintie 6,
00710 Helsinki
Info@sahkosalo.fi
040 506 4481
050 547 1250

Kaikki
sähköalan työt

Sähkö-Salo Oy

www.r-a.fi
myynE@r-a.fi
040 758 97 58 ja 0400 930 344

Kotimaista rakentamista,
saneerausta ja maalaamista
aikataulutakuulla yli 18 vuotta
Remontoimme puolestasi kaiken aina julkisivusta
sisäEloihin. Hoidamme myös kiinteistönhoidon,
-huollon ja pihatyöt.

Soita
ilmainen
mittaus

••Rullaverhot
••Pystylamellit
••Sälekaihtimet
••Puusäle- ••
kaihtimet
•• Markiisit

••Peililiukuovet

Ylä-Malmin tori 3,
00700 Helsinki

Puh. 09-385 2393

www.torikaihdin.fi
info@torikaihdin.fi

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 /

09 388 2996
www.noop.fi

Toiminnassa 20v.

A!

SEURAAMEITÄ:

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

TOIMII MYÖS MOBIILISSA!

Tilaa nyt kotiisi testisiivous
tuntiveloituksella.

Tilaa helposti

www.kotirinki.fi

Kirjoita kampanjakoodiksi TESTI

Jos olet tyytyväinen ja solmit
sopimuksen säännöllisestä koti-
siivouksesta *, saat 100 € hyvityksen )

ensimmäisessä kuukausilaskussasi!

*) Säännöllinen kotisiivous 2, 3 tai 4 krt/kk.
Hyvitystä ei voi liittää muihin tarjouksiin.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!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja

turvallinen!
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