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Taidetalolla
näyttävä Joulusirkus

Uutiset:
Gardenian kohtalo
avoinna.
Urheilu:
Erälle sulkapallokultaa. Neste Oil K-market
Malmi &
Kulttuuri:
Neste Oil Metsälä
Taneli Eskola kuvasi
KATSO LISÄÄ SIVULTA 5
Kultarantaa.

JOULUPUKIN SUOSIKKI
TAUKOPAIKKA!

Keskiviikko 17.12.2014

LEVIKKI 37600 ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA,
PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Parturi-

PORKKANA NARIKKA Kampaamo
hedelmiä, vihanneksia VOLYMEX
VARASTOMYYNTI
Aurinkoraidat

Hiidenportti 12, 00730 Helsinki

Pe 19.12. klo 10–17
La 20.12. klo 09–14
Ma 22.12. klo 10–17

+leikkaus ja
föönaus

77

pitkien hiusten lisä 15
Voimassa 5.1.15 asti

TARJOUKSEMME:
Peruna
Suomi 5 kg 0,36€/kg
1,80€/pussi
Bataatti

Usa

1,30€/kg

Omena Red Delicious
1,75€/kg

Usa

Kurkku

1.75€/kg

Suomi

TERVETULOA!
Kiitämme asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme
sekä toivotamme
Rauhallista Joulua ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta

Kiitokset asiakkaille
kuluneesta vuodesta ja
Hyvää Uutta Vuotta!

32

henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

me
Arvom kesken
den
kävijöi UKINKUN
JOUL päivä
joka emilla!
a as
kaikill

*

* Katsastuksen hintaan lisätään Traﬁn maksu 3,60€

Tarjous voimassa 20.12. saakka

TIKKURILA

Torikatu 3
Malmintori
Maarit ja Milla

Tikkurikuja 1
00750 Helsinki
Puh. 029 001 8700
ark. 9-18, la. 9-14

ILOLA

Laaksotie 33
01390 Vantaa
Puh. 029 001 8720
ark. 9-17

ITÄ-HAKKILA

Mittatie 27
01260 Vantaa
Puh. 09 741 50010
ark. 8-18

www.volymex.com

Hyvää joulua
KODISTA koteihin!
Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi
Markku
Viljander

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, YKV, osakas

050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

Malminkaari 5, 00700 Helsinki, puh. 09 351 1155
,,,+#%-%(.%$%$"%&!'!+*
%(.%$+%$"%&!'!)#%-%(.%$%$"%&!'!+*

47

JOULUtarjous

09-22 45 202

tarja.haaranen@kodista.fi

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

Nro

Talvihuolto
Henkilöautot kaikki merkit ja mallit!
Sisältää
• Moottoriöljy ja suodatin
• Akun ja laturin testaus
• Jäähdytinnesteen mittaus (Vaihto nesteen hinnalla)
• 19 kohdan tarkastus
• Kirjallinen lausunto

149:-

Pyyhkijänsulat puoleen hintaan
ja asennus veloituksetta! Talvihuollon yhteydessä

Heikinlaakso

Sienitie 34,
00760 Helsinki
Ark. 07:30 - 20:00
029 300 5500
La 09:00 - 15:00
heikinlaakso@autonkorjaus.net

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

Viinikka Oy

Korso

Uranuksenkuja 1E
01450 Vantaa
Ark. 08:00 - 17:00
029 300 5501
La Sopimuksen
mukaan
korso@autonkorjaus.net
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iloisten ilmeiden joulu

Pääkirjoitus

Tapanilan Urheilukeskus
on Suomen monipuolisin
sisäliikuntakeskus, jossa
harrastetaan yli 80 eri
liikuntalajia ja jumppaa.

TEIJA
LOPONEN

Urheilukeskus on kuntosalia
lukuun ottamatta suljettu
jouluaattona ja –päivänä.
Rauhallista joulua!

Hyvää joulun aikaa!

tapanilanurheilu.fi

Vuokrataan!

E

Mainiota joulunaikaa
kaikille lukijoillemme
ja asiakkaillemme!

Jouluaattona ja joulupäivinä monilla on perinteitä, joita noudatetaan vuodesta toiseen. Koristellaan kuusi, käydään hautausmailla, syödään
tiettyjä jouluisia ruokia ja ehkä vieraillaan sukulaisissa. Perinteistä kiinni pitäminen tuo osaltaan sitä tuttua ja kaivattua joulumieltä. Vaikka
lasten pieninä tekemät joulukoristeet eivät niitä
kaikkein tyylikkäimpiä olisikaan, ne laitetaan
vuodesta toiseen esille, sillä niihin liittyy paljon
onnellisia muistoja menneiltä vuosilta.

Joulu on aikaa, jolloin kaikkien toivotaan olevan onnellisia. Tutuille ja tuntemattomillekin
toivotetaan hyvää ja iloista joulua. Mutta mikä
tekee joulusta hyvän tai iloisen? Yhdelle se on
rauhallista yhdessäoloa perheen kanssa, toiselle
sitä, että saisi jotain syötävää pöytään. Lapsiperheissä iloa tuovat etenkin lahjapaketit. Ikääntyneemmille yksin asuville suuri ilon aihe voi olla
tutun jouluvierailu tai puhelinsoitto. Vaikka
joulu olisi kuinka kiireinen, löytynee sellainen
tuokio, jonka aikana voisi soittaa vanhalle sukulaiselle tai tutulle yksinään joulua viettävälle.
Ankeinta lienee heillä, jotka viettävät syystä tai
toisesta ensimmäistä jouluaan yksin, ilman puolisoa tai lapsia. Silloin hiljaisuus voi ahdistaa.
Toisaalta on myös heitä, jotka nauttivat joulun
vietosta yksin kaikessa rauhassa, lukien tai televisiota katsoen, tai keskittyen siihen joulun
alkuperäiseen sanomaan. Lähitieto toivottaa
lukuisaa joulua!

nsi viikolla on sitten joulu. Jouluaattona ei lehtemme koteihin ilmesty, tämä
on joulunumeromme. Tässä lehdessä
kerrotaan jo menneistä joulutapahtumista, mutta vielä ehtii muutamasta joulukonsertistakin nauttimaan ennen pyhiä. Seuraava
lehti ilmestyy joulun jälkeisenä lauantaina.
Mutta vielä on siis viikko jouluun ja aikaa pohtia, miten ilahduttaa läheisiään. Lahjakortit ovat
mainio idea heille, joilla tavaraa on enemmän
kuin tarpeeksi. Aikansa antaminen on sekin
mainio lahja. Lupautua lastenvahdiksi, ulkoiluseuraksi, lukemaan ääneen tai auttamaan kauppareissuilla. Moni antaa lahjaksi lähistön yrityksistä hankittuja tuotteita ja palveluja. On kaikkien etu, että paikallisuus toimii siinäkin.
Alueemme monet yrittäjät kiittävät tässä numerossa asiakkaitaan iloisin joulutervehdyksin.

Tapanilan Urheilukeskus
Erätie 3, 00730 Helsinki

MALMI 37m2

1h keittiö+kylpyhuone ja parveke
vuokra 640e/kk + 25e vesi/kk = 665e/kk
2kk takuuvuokra
vapautuu 1.1.2015
p. 040 769 3202

Kiireiden hellitettyä
Tapanina Tapanilaan
Hohtokeilauksen

ratatunti 22 €

Voimassa pe 26.12.
klo 12-20. Radalla
enintään 4 heittäjää.
Sis. kenkävuokran.
Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki

(09) 3507 077 • mosabowling.fi

Kotimaiset timanttisormukset tarjoushintaan

K110-0821
0,10ct W/Si

K110-1722
0,29ct W/Si

Moskova
0,15ct W/SI

Beirut
Fairbanks
0,035ct W/Si 0,22ct W/SI

Katmandu
0,12ct W/Si

K110-1611
10 x 0,02ct W/Si

490,00 790,00 565,00 220,00 679,00 389,00 759,00
(789,-)

(1285,-)

(815,-)

(315,-)

(975,-)

(649,-)

(1099,-)

Heartling
rivisormukset

alk. 314,00
(449,-)

Markkinatie 6, 00700 Helsinki, p. 09 3512 800, avoinna ark 9-20, la 9-18, su 12-18, jouluaattona 9-12.

LISÄÄ TUOTTEITA: WWW.KORUPAJA.FI

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 47/2014. • Keskiviikko 17.12.2014. • 2. 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 Malminraitti 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 2014. 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.

Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto
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KODISTA OY / ANNIS VILJANDER

Hautausmailla on
vilkas joulu
Malmin hautausmaalla käy jouluna tuhansia ihmisiä sytyttämässä kynttilöitä läheistensä haudoille.
Pahin ruuhka-aika on jouluaattona iltapäivällä, jota ajankohtaa poliisi toivoo mahdollisimman monien välttävän.
Virkavalta pyrkii olemaan ohjaamassa jouluaaton liikennettä hautausmaan risteysten läheisyydessä.
Suurista kävimääristä johtuen hautausmaalla on poikkeukselliset liikennejärjestelyt jouluaattona. Ajoneuvoliikenne on jouluna yksisuuntainen.
Sisään ajetaan eteläisestä portista Pihlajamäentien ja
Ketokivenkaaren kautta ja ulos pohjoisesta portista Malmin kalmistotietä pitkin Tattariharjuntielle. Myös hautausmaan pääväylältä pääsee pois Lahden moottoritien alitse
Viikin kautta keskustaan.
Kehä ykköstä käyttävien toivotaan ajavan hautausmaalle Pukinmäen liittymästä Pihlajamäen kautta tilapäisopasteiden mukaan.
Pysäköinti on sallittu vain pääkäytävän oikealla puolella käytävän suuntaisesti ja erikseen merkityillä pysäköintialueilla.
Joulun aikaan hautausmaan portit ovat avoinna ympäri vuorokauden aatonaatosta lähtien aina loppiaiseen asti.
Hautausmaan vierestä ajavat bussilinjat 54, 54B, 70, 70T,
73, 74, 75, 78 sekä 519, 520, 554.
Teija Loponen

Busseilla ja junilla on
jouluajat
HSL:n joukkoliikenne kulkee jouluaaton aattona 23.12.
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tiistaiaikataulujen mukaan. Lähijunaliikenteessä ajavat
myös N-junat Helsingistä klo 0.01, 1.01, 2.01 ja 3.01, N-junat
Keravalta klo 0.45, 1.45, 2.45 ja 3.45, T-junat Helsingistä klo
2.31 ja 4.01, T-junat Riihimäeltä klo 0.37 ja 1.37 sekä L-junat
Helsingistä klo 2.47 ja 3.47.
Jouluaattona 24.12. on lauantaiaikataulut, ja liikenne
päättyy noin klo 16. Lähijunilla on harvennettua liikennettä
noin klo 17.30 asti, minkä jälkeen liikenne päättyy. U-bussilinjoilla ajetaan lauantain aikataulujen mukaan klo 13 asti.
Hautausmaille on lisäliikennettä.
Joulupäivänä 25.12. liikenne käynnistyy noin klo 11 ja
kulkee sunnuntaiaikataulujen mukaan. Seudun muussa
liikenteessä ajetaan vain osa bussilinjoista. Lähijunat ajavat joulupäivän aamuna normaalia sunnuntaita harvemmin noin klo 11 asti ja sen jälkeen sunnuntaiaikataulujen
mukaan. Joulu- ja tapaninpäivän välisenä yönä kulkevat
myös I-junat Helsingistä klo 22.16, 22.46 ja 23.16, I-junat Tikkurilasta klo 23.16 ja 23.46, N-junat Helsingistä
klo 0.01, 1.01, 2.01 ja 3.01, N-junat Keravalta klo 0.45,
1.45, 2.45 ja 3.45, T-junat Helsingistä klo 2.31 ja 4.01,
H-juna Riihimäeltä klo 23.14, T-junat Riihimäeltä klo
0.37 ja 1.37 sekä L-junat Helsingistä klo 2.47 ja 3.47.
PP

Alkot ja ruokakaupat
jouluna
Päivittäistavarakaupat saavat olla auki jouluaattona

kello 7–12. Joulupäivänä kaupat ovat kiinni. Tapaninpäivänä alle 400 neliömetrin kokoiset myymälät saavat olla auki
neljä tuntia kello 8–18 välillä, muut kaupat ovat kiinni.
Ensi viikolla Alkot ovat auki maanantaina ja tiistaina ilta
kahdeksaan. Jouluaattona, joulupäivänä ja tapaninpäivänä
pitkäripaiset ovat kiinni.
PP
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

L&T jatkaa vuokrasuhdetta
Tattarisuo
Rattitie 3:ssa olevan rakentamattoman tontin vuokra-

sopimusta jatketaan. Kaupungin Tattarisuon teollisuusalueella omistama yli 3000 neliömetrin kokoinen teollisuus- ja varastotontti on ollut vuokrattuna Lassila & Tikanoja Oy:lle.
Määräaikainen sopimus meni poikki marraskuun alussa. Kiinteistölautakunta päätti, että sopimus saa jatkua
myös seuraavat kymmenen vuotta aina 21.10.2024 asti.
PP

Mopomies pakeni poliisia
Pihlajisto
Poliisi lähti pysäyttämään ilman kypärää ajanutta mopoi-

lijaa Pitäjänmäentiellä viime viikon keskiviikon vastaisena
yönä ennen puolta yhtä. Mopoilija kaasutti karkuun.
Poliisi käskytti hälytys - ja pysäytysvaloin mopoilijaa pysähtymään Latokartanonkaaren risteykseen, mutta mopoilija ei totellut, ja takaa-ajo jatkui Pihlajistontien kautta
Salpausseläntielle, jonne 18-vuotias mieskarkuri lopulta
pysähtyi.
Mopoilija puhalsi yli törkeän rattijuopumuksen rajan. Hän
oli ajokortiton, ja mopo ilmeisesti anastettu.
PP

Skidi Viikinmäkeen
Helsingin kaupunginkirjaston Muumeilla kuvitettu las-

tenkirjastoauto Skidi alkaa pysähtyä useammilla pysäkeillä asiakkaiden toivomuksesta.
Yksi kolmesta aivan uudesta pysäkistä tulee olemaan
Viikinmäessä. Valdemarin torilla Skidi pysähtyy maanantaisin kello 19.30–20.
Kirjastoauto Stara taas ei jatkossa enää pysähdy Savelassa, syynä on asiakkaiden vähyys.
Muutokset astuvat voimaan vuoden alusta.
TL

Tapanilan johto säilyi
Tapanila-Seuran syyskokouksessa valittiin tehtävis-

sään jatkamaan puheenjohtaja Vesa Kinnunen ja sihteeri Aulikki Asp.
Johtokunnassa jatkavat myös Esa Perttilä, Leena Kinnunen, Elias Krohn ja Peppiina Saastamoinen.
Seuran sääntöjen mukaan erovuorossa ollut pitkäaikainen aktiivi ja moniosaaja Eira Ormio halusi nyt erota johtokunnasta, samoin Sari Hawkins.
Heidän tilalleen johtokuntaan valittiin uusina jäseninä
Tero Hiekkalinna ja Touko Korhonen.
TL

Siirtokeskuksen
automäärä kasvaa

Tälle tontille aikovilla yhtiöillä on mahdollisuus sopia tontin hallinnanjaosta keskenään. Vuokra-asunnot ovat
normaalia asuntotuotantoa ilman mitään erityisryhmästatusta.

Uimarannantien tontille ei tule

pelkästään
mielenterveyskuntoutujia
Tapaninvainio

Tattarisuo
Tattarisuon siirtokeskukseen tuotavien ajoneuvojen
määrä kasvaa koko ajan. Vuonna 2012 varastoon tuotiin
1505. Vuonna 2013 määrä nousi 1862 ajoneuvoon. Tänä
vuonna autoja arvioidaan kertyvän 1930 kappaletta.
Siirtokeskuksen kolmelle varastoalueelle mahtuu yhteensä noin 1400 ajoneuvoa. Kaupungin omistukseen tulleita
ajoneuvoja lähtee hävitettäväksi noin tuhat ja myyntiin 100200 vuodessa. Omistajat noutavat noin 800 ajoneuvoa vuodessa.
Siirtokeskusta on ylläpitänyt Palmia-liikelaitos vuodesta 2011. Palmia-liikelaitos, josta tulee Helsingin kaupungin
Palvelut Oy, on hakenut sopimukselleen jatkoaikaa vuoden
2017 loppuun asti. Yhtiö haluaa kolmivuotisesta ylläpitopalvelun toteutuksesta 814 000 euroa.
PP

Korjaus
Viime lehdessä kerrottiin Puistolan Untamontiestä, jota
ei aurata talvella, vaan sinne voi työntää lumia, mutta kuten
tarkkaavaiset lukijat tiesivät kertoa, on lumenlykkäys alueella täysin mahdotonta, koska Untamontie sijaitsee Käpylässä.

Uimarannantiellä pusikoituvalle tontille jo vuosia suunniteltu
mielenterveyskuntoutujien asuntolahanke on yhä voimissaan. Nyt isolle
tontille on myös muita suunnitelmia. Tontin loppuosa aiotaan myydä
vuokra-asuntojen rakentajalle.

U

imarannantien ja
Rasinkujan
kulmapaikkaa on varattu Esperi Care
Oy:lle, mutta yhtiö ei ole
vieläkään aloittanut suunnittelemansa asuntolan
rakentamista.
Lähinaapureissa asia on
herättänyt soraääniä, koska
uudisrakennuksen pelätään
laskevan naapuritonttien
arvoa, ja monia vanhempia
ajatus mielenterveyskuntoutujista keskellä pientaloaluetta on kauhistuttanut jo si-

nällään.
Laajemmin Tapaninvainiossa on petytty kaupunkiin,
koska tontille on odotettu Kapuntalo-nimellä kulkevaa kaupungin ylläpitämää taloa, jossa olisi alueen
asukkaille lähipalveluja.

Suunnittelun edetessä on
tontin katsottu olevan liian
iso pelkästään Esperi Caren
noin noin 1100 kerrosneliömetrin kokoiselle palvelutalolle. Siksi alue on päätetty
jakaa.
Tontin toiselle puoliskolle on etsitty käyttötarkoitus-

ta, ja nyt se on löytynyt. Sinne tulee yksityisiä, vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja,
jotka tekee Avain Rakennuttaja Oy.
Kaupunginhallituksen 9.
päivä joulukuuta tekemällä päätöksellä tontti on varattu Avain Rakennuttajien vuokrakotihankkeen lisäksi Esperi Care Oy:lle ja
Avain Palvelukodit Oy:lle
mielenterveyskuntoutujien
palvelukodin suunnittelua
varten. Varaus on voimassa
31.12.2016 saakka.
Palvelukotikiinteistön
omistajaksi tulee Avain Pal-

veluasunnot Oy ja palvelut
tuottaa Esperi Care Oy.
Hanke vie vielä aikaa, sillä
Avain Rakennuttaja Oy on
tietoinen, että vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
toteuttaminen tietää muutoksia asemakaavaan, koska tontti on tällä hetkellä ytontti eli tarkoitettu yleistä
palvelutuotantoa varten.
Kun kaavaa on muutettu, on kaupunginhallituksen päätöksellä tontti luvattu myydä vuokra-asuntoja
rakentavalle yhtiölle tontin
käyvästä arvosta.
Pirjo Pihlajamaa
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Remonttialennusmyynti
Töyrynummen Valintatalossa
Olemme
alentaneet
useita
tuoteryhmiä.

-30%-20%

Alennustuoteryhmät
on merkitty
kaupassa.

Tervetuloa edullisille ostoksille!
Pertunpellontie 4
Töyrynummi

Kaupunkilainen ruokakauppa

Avoinna
ma-pe 7-21
la 8-18
su 12-21

Neste oil Malmi ja metsälä Kiittää asiakkaitaan kuluneesta vuodesta

Hyvää ja rauhallista joulua!
NESTE OIL K-market MALMI
AVOINNA JOULUNA:

JOulupukki suosittelee!

24.12. klo 6.30-18
25.12. klo 10-22
26.12. klo 8-24

Neste Oil K-market
Malmin valikoimasta
kätevästi joulun
täydennysostokset!

NESTE OIL METSÄLÄ
AVOINNA JOULUNA:

!

UNA!
MUISTA MYÖS NELIRENKAISTA YSTÄVÄSI JOUL
MME
KATU
PESU
WASH
K
QUIC
T
AISE
NOPEAT JA HELLÄVAR
AKAI
TOTT
ATTA
TTAM
JONO
ASI
AUTO
T
HOIVAAVA
Kuponki voimassa 10.1.2015 asti.

Pehmoharjapesu
vahalla tai
alustapesulla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 10.1.2015 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

15€

!

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 10.1.2015 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

Kuponki voimassa 10.1.2015 asti.

Talvinen
tehopesu

Sis. esipesu, lisäesipesu, korkeapainehuuhtelu, alustapesu,
hellävarainen pehmoharjapesu ja halutessa kuumavaha.

Tällä kupongilla

19,90€
(norm. 27,90€)

24.12. klo 18 saakka
25.12. suljettu
26.12. avoinna klo 12 alkaen
BestRent.fi
Neste Oil K-market
Malmi

Pihlajamäentie 37,
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

Neste Oil
Metsälä 24H

Asesepänkuja 2,
00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com
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MLY

Evira potkii pois 45
työntekijää
Viikki

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira irtisanoo 45

työntekijää ja lomauttaa lähes koko henkilöstönsä. Niin
päätettiin joulukuun alussa loppuneissa yhteistoimintaneuvotteluissa.
Virasto aikoo säästää supistamalla ja tehostamalla toimintaa kaikissa yhdeksässä ympäri Suomen sijaitsevassa
toimipaikassaan sekä maan teurastamoissa.
Evira lomauttaa koko henkilöstönsä seitsemäksi päiväksi vuonna 2015 lukuun ottamatta teurastamoiden lihantarkastushenkilöstöä. Kaikkia viraston vapautuvia virkoja ei täytetä.
Viikissä säästöjä haetaan muun muassa luopumalla
osasta Viikin kampuksen vuokratiloista, joihin on keskitetty koe-eläintoimintaa.
Vastaava eläinten laboratoriotoiminta jatkuu Kuopiossa
ja Oulussa, joissa yhteistyö yliopistojen kanssa on tiivistä,
tilat on hiljattain kunnostettu ja niissä on pitkät vuokrasopimukset.
Eviran valtion budjetista saama rahoitus vuodelle 2015
on 41,7 miljoonaa euroa. Irtisanomisilla ja muilla säästötoimilla yritetään pienentää kuluja 2,8 miljoonan euron edestä.
Syyskuun lopussa Evirassa työskenteli 722 henkilöä. Ytneuvottelujen alussa vähennystarve arvioitiin 86 henkilötyövuodeksi.
Pirjo Pihlajamaa

Isonpellontielle nousee
palvelutalo autoilijalle
Isonpellontien ja Kehä ykkösen väliin jäävä kaupungin

Ennakkosuunnitelman mukaan lentoaseman kainaloihin mahtuisi runsaasti asuinrakentamista.

12 000 asukasta mahtuisi
lentotoiminnan kylkeen

Malmin lentoasema-alueen käytöstä on keskusteltu vuosikymmeniä.
Käytännössä keskustelu on ollut asuntorakentamisen ja ilmailukäytön
vastakkainasettelua ilman näkemystä yhteiselosta.
Kaupungin tavoite oli alkuvuosina 10 000 asukasta kentälle, nyt tavoite on
lähes kolminkertaistunut.
– Vuonna 2013 tehtiin
alustava visio siitä, miten
kenttäaluetta voitaisiin
kehittää niin, että ilmailutoiminta, liiketoiminta ja
asuntorakentaminen otettaisiin kokonaisuutena huomioon.
Suunnittelu on nyt edennyt visiosta konkreettiseen
ennakkosuunnitelmaan, joka on julkaistu 09.12.2014,
kertoo Malmin lentoaseman ystävien puheenjohtaja Timo Hyvönen.
Ennakkosuunnitelma on
yksi ehdotus kompromissiksi, jolla asuntorakentaminen voidaan toteuttaa lentotoiminta säilyttäen.
– Suunnitelmaa varten on
tehty todellinen taustatutkimus, jossa alueen nykyi-

set toiminnot ja potentiaalit
on kartoitettu tarkasti mukaan lukien ilmailutoiminnan mittakaava, kenttäalueen muut nykyiset ja tulevat
toiminnot, kulttuurilliset ja
historialliset arvot (RKY,
Unesco) sekä herkät ja luonnonsuojelulain suojaamat
luontoympäristöt. Työhön
osallistuu arkkitehteja (SAFA), kiinteistöalan asiantuntijoita ja sijoittajia sekä
rakennusalan ja ilmailun liiketoimintaosaajia, paljastaa
Hyvönen.

K a r k e a n las kel m an
mukaan lentokenttätoiminnot säilyttäen alueelle voisi
sijoittaa monipuolisten toimintojen ohella yli 12 000
asukasta.

– Varsinaisia mittaluonnoksia kohteesta ei ole vielä
laadittu. Ratkaisu kuitenkin
sovittaisi yhteen risteävät
vaatimukset ja parhaassa
tapauksessa tuottaisi niistä
jotain, mitä koko PohjoisEuroopassa ei liene toteutettu, rakennetun kulttuuriympäristön toiminnallisen kokonaisuuden säilyttämisen
ohella huomauttaa MLY:n
puheenjohtaja.
Ratkaisu säilyttäisi tulevaisuuden vielä vaikeasti ennakoitavat mahdollisuudet
ilmailutoiminnoista metropolialueella ja poistaisi epävarmuuden kentän sijaintimahdollisuuksista.
Ratkaisu olisi Hyvösen
mukaan myös vaiheistettavissa sillä tavoin, että mi-

tään toiminnallisia katkoja
ei syntyisi, vaan alueen rakentuminen voisi edetä tarpeiden mukaan
Ensimmäisessä ennakkosuunnitelmassa on osa nykyisestä liikennealueesta
valjastettu vilkastuvan liikenteen tukitoiminnoille ja
muulle rakentamiselle. Lisää vaihtoehtoja suunnitellaan ja tarkennetaan sidosryhmien ja alueen asukkaiden kanssa.
– Työ jatkuu rakenteellisilla ja taloteknisillä tarkasteluilla, kustannusten ja jatkotoimenpiteiden suunnittelulla, kertoo Timo Hyvönen.
Teija Loponen

omistama toimitilatontti on varattu YIT Oyj:lle. Yhtiö aikoo
rakentaa reilun 6800 neliömetrin kokoiselle paikalle liiketilan, jonne kootaan autoalan yrityksiä.
YIT suunnittelee tontille Motor Center -konseptin mukaisen toimitilarakennuksen, johon on tarkoitus koota useita
autopalvelujen tuottajia kuten katsastus-, autopesu-, varaosamyynti- ja renkaanvaihtoyrityksiä.
Vastaavia hankkeita on jo toteutettu Konalassa ja Herttoniemessä, Espoon Espoonlahdessa ja Suomenojalla sekä Vantaan Aviapoliksessa.
YIT perustaa Isonpellontien tontin hallinnointia varten
uuden yhtiön, joka vastaa tontille tulevan kiinteistön suunnittelusta. Tonttia pidetään varattuna tulevalle yhtiölle ensi
vuoden loppuun asti.
Liiketonttiin on vasta tehdyssä asemakaavamuutoksessa liitetty osia viereisestä suojaviher- ja puistoalueesta.
Tontille voi rakentaa noin 2 700 kerrosneliömetrin kokoisen liikerakennuksen.
Kun kaupunki on hyväksynyt valmiit suunnitelmat, voidaan tontista tehdä maanvuokrasopimus. Asiasta päätti
kaupunginhallitus.
Asian esittelijän mukaan hanke parantaa kaupungin
elinkeinostrategian mukaisesti toimitilatarjontaa pienyrityksille.
Pirjo Pihlajamaa

Vasemmistoliitto ei halua
psykiatrista päivystystä
Malmille
Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa suunnitellaan
psykiatrisen päivystyksen siirtämistä pois Auroran sairaalasta. Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei kannata suunitelmaa.
Monelle mielenterveyspotilaalle Aurora symboloi turvallista ja helposti lähestyttävää palvelua. Lisäksi Aurorassa
on laaja tietotaito psykiatristen päivystyspotilaiden hoitamisessa. Tämä tietotaito on vaarassa kadota, jos päivystys
Aurorassa lakkautetaan.
–Perustoimintaa hajauttamalla ei paranneta psykiatrista asiantuntemusta, päinvastoin. Kyse on inhimillisyydestä
ja potilaan edusta ja oikeusturvasta” Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo toteaa.
Vasemmistoliitossa pelätään, että jos päivystys hajautetaan Malmille ja Haartmaniin, potilaat eivät enää osaa
hakea apua ja jäävät pahimmassa tapauksessa heitteille. Psykiatrisen potilaan arviointi vaatii lain mukaan erikoislääkäreiden arvion, jotta potilas voidaan tilanteen niin vaatiessa asettaa tarkkailuun ja hänelle voidaan antaa asianmukaista hoitoa.
TL
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KAVALJEERIN VALIKOIMAT PARHAIMMILLAAN JOULUN VIETTOON !!
TARJOUKSET VOIMASSA 18. -24.12.2014

Tiistaina 23.12.
Joulupukki vierailee
ja jakaa karkkia
klo 12 - 18.

Joulun Aukioloajat:
Tiistaina 23.12. klo 7 - 22,
Keskiviikkona 24.12. klo 7 - 12,
Torstaina 25.12. Suljettu,
Perjantaina 26.12. klo 12 - 16.

Tiistaina 23.12.
klo 10 - 18 Glögiä ja
Piparia tarjolla.

MUIKUNMÄTI
150g/rs

9

prk
(66,33 €/kg)

95

Säilytetty pakasteena

kg

Tuore
SILAKKAFILEE

GRAAVATTU
LOHI ja KYLMÄSAVU
GRAAVILOHI
Norjan lohesta 200g

7

95

kpl
(39,75 €/kg)

24

95

95

Tuore
KIRJOLOHENMÄTI

29

Tuore
SIIKAFILEE

5

kg

(Kasvatettu Ahvenanmmaa)

Kavaljeerin Rasvaton
KARJALANPAISTI

9

95

95
kg

0

99

kg

(Suomalaista Lihaa)

(Pyyntialue: Perämeri)

Raikkaat Espanjan
APPELSIINIT

kg

GRANAATTIOMENAT
Egypti

1

99

Plussa-kortilla:
Pauligin
Juhla Mokka KAHVI 500g,
myös tummapaahto 3 pkt

10

00

(6,67/kg)
raj. 1 erä/talous

lman K-Plussa-korttia tai
yksittäin 4,39/pkt (8,78/kg)

Peltolan Leipomon
KAURAVUOKA 750G ja
RUISVUOKA 930G

3

25

kpl
(3,49kg - 4,33kg)
Huom.Toimituspäivät
19.12. ja 22.12.

kg

Plussa-kortilla:
Saarioisen LAATIKOT
350g - 400g, lanttu-,
porkkana-,perunalatikot

1

99

Plussa-kortilla:
COCA-COLA
Virvoitusjuomat 1,5 l 2-pack

2

99

kpl (0,73/l) sis.
pantit 0,80€ rajoitus 2 erää/talous
Ilman plussa-korttia 3,59 /
2-pack sis.pantit 0,80 (0,93/l)

rs
(4,98 - 5,69/kg)

12

95
kg

Ilman Plussa-korttia
2,49/rs (6,23-7,11/kg )

Foster`s OLUT
0,33l tlk 4,5% 12-pack

13
10
LihaTammisen
Tuoresuolattu luuton
PIKKUKINKKU n.1,5kg-2.0kg

95
kg

Suomalaista Lihaa

95

kpl (3,07€/l)
sis.pantin
1,80€
Voimassa
14.11.2014 - 14.01.2015

Soﬁero
Original OLUT
4,6% 0,44 tlk

1

49

tlk (3,05 €/l)
sis.pantin
0,15€
Voimassa
1.11.2014 - 31.12.2014.

K-MARKET KAVALJEERI
www.k-market.com

Tuore Kariniemen
BROILERIN FILEEPIHVI

Jousimiehentie 3, 00740 HELSINKI
Puh. 010 386 8500
Ma - Pe 7 - 22, La 8 - 22 ja Su 11 - 22.

Tuore
KIRJOLOHIFILEE

8

95
kg

(Kasvatettu Ahvenanmmaa)
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Ala-Malmin torin
allas poistetaan
Malmi

GARDENIAN KOLME
RAKENNUSTA MAKSOIVAT
NOIN 9,1 MILJOONAA EUROA

Konsernijaos pohjasi päätöksensä syksyllä
asettamansa Gardenia-työryhmän selvitykseen.
Työryhmä ei pitänyt talon purkamista järkevänä,
vaan katsoi myymisen tai vuokraamisen olevan
vaihtoehdoista kannatettavin.

Julkisuudessa liikkuu vääriä
tietoja siitä, mitä 13 vuotta keväällä täyttäneen Gardenian rakentaminen aikanaan maksoi.
Kiinteistö Oy Gardeniaan
kuuluu kolme rakennusta. Ne
ovat talvipuutarha ja kaksi matalaa liiketaloa. Niiden rakennusinvestointi maksoi yhteensä
54 miljoonaa markkaa.
Nykyrahassa summa on noin
9,1 miljoonaa euroa. Kallein osa
oli itse talvipuutarha.
Kohteen rakennuttajana toimi Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
PP

Gardenia yritetään
myydä tai vuokrata
Gardenia-talon
kohtaloksi näyttää
tällä haavaa koituvan
myynti tai vuokraus,
ellei kaupunginhallitus
pyörrä kaupungin
konsernijaoksen
päätöstä.
Konsernijaos ei lämmennyt Gardenian toimintojen
uudelleen konseptoinnille,
vaan jaos päätti esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunki purkaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:n omistajuuden. Kaupungilla on
yhtiöstä osake-enemmistö
ja Helsingin yliopistolla
loput.
Lisäksi konsernijaosto kehottaa kaupungin kiinteistövirastoa, että sen on aloi-

tettava asianosaisten kanssa Gardenian myynti- tai
vuokrausvalmistelut yksityiselle taholle markkinahintaan vuoden 2015 aikana. Selvityksen tulos on tuotava konsernijaoston arvioitavaksi.
Asiaa esitteli konsernijaokselle apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, joka totesi yhtiön taloustilanteen
olevan heikko. Saurin esittämissä madonluvuissa yhtiön
tulosennuste tälle vuodelle on 172 620 euroa pakkasella. Vuonna 2013 miinusta tuli 145 101 euroa. Nykyisellä tappiotasolla yhtiön
toiminta voi Saurin mukaan
jatkua korkeintaan vuoden
2015 loppuun.
Konsernijaosto päätti kehottaa Oy Gardenia - Hel-

sinki Ab:tä jatkamaan kannattavuutta parantavia toimenpiteitä vielä vuoden
2015 aikana.
Sekä kaupungin ympäristökeskus että tilakeskus
ovat jo aiemmin todenneet,
että ulkopuolisen ostajan
löytäminen on epätodennäköistä ja vuokraaminen nykyisellä vuokratasolla ilman
subventointia vaikeaa.
Ympäristökeskukselta on
tullut monia Gardenian vetovoimaa lisääviä ideoita alkaen markkinoinnin lisäämisestä aina omistuspohjan
laajentamiseen. Virasto on
esimerkiksi esittänyt kadunvarsiopasteiden lisäämistä,
mutta toisaalta päin kaupunkia opasteille ei ole saatu minkäänlaista lupaa.
Pirjo Pihlajamaa

Yli kolmentoista vuoden yritys
Gardenia avattiin yleisölle huhtikuun 27.päivä vuonna 2001. Taloa varten Helsingin
kaupunki ja Helsingin yliopisto perustivat 30.12.1999 Oy Gardenia-Helsinki Ab:n.
Rakentamisen taustalla oli alun perin 1990-luvulla kaksi hanketta. Edesmenneen
kaupunginpuutarhuri Pekka Jyrängön idea rakentaa Viikkiin itäisiä kaupunginosia palveleva talvipuutarha sekä ympäristökeskuksen suunnitelma saada Vanhankaupunginkoskelle kestävää elämäntapaa edistävä ympäristövalistuskeskus ja luontokoulu.
Virastot yhdistivät hankkeet ja huomattiin, että paikka soveltuisi myös viherneuvonnalle, johon oli tarvetta.
Perustamissuunnitelmassa rakennusvirasto ja ympäristökeskus sitoutuivat tilaamaan Gardenialta viher- ja ympäristöneuvontapalveluita ja opetusvirasto sitoutui tilaamaan luontokoulupalvelua. Tilaukset muodostivat keskeisen perustan Gardenian
taloudelle, jota auttoivat myös vuokrahelpotukset.
Taloudelliset vaikeudet alkoivat kasvaa, kun opetusvirasto alkoi vähentää tilauksiaan ja vuokrat nousivat. Vuokra on tällä hetkellä reilusti yli 50 000 euroa per kuukausi.

Pekanraitin kunnostussuunnitelma on nähtävillä
vielä jouluaaton aattoon asti rakennusviraston
asiakaspalvelussa ja viraston nettisivuilla. Palautetta
saa antaa 23.12. mennessä yleisten töiden
lautakunnalle.
Suunnitelma koskee
Pekanraittia välillä Latokartanontie – Teerisuontie
ja siihen liittyvää Ala-Malmin toria, Ormusmäentien
kääntöpaikkaa sekä Pekanpuistoa.
Ala-Malmin torin nykyinen allas poistetaan ja
altaan kohdalle tehdään
tumma luonnonkivikaista.
Aukiolle valaisinten läheisyyteen tulee vaaleita paasia ja yksittäispenkkejä istuskelua varten. Aukion
kauppakeskuksen puoleiseen päähän istutetaan yksi uusi puu.
Pekanpuiston kohdalla
penkkipaikkojen aluset kivetään harmaalla noppakivellä. Uimahallin kohdalla raitilla olevat puut uusitaan. Pieni puistomainen

alue Pekanraitin kulmassa
uudistetaan kevyesti. Huonokuntoisia istutuksia ja
puita uusitaan.
Ormusmäentien kääntöpaikka muutetaan paremmin päiväkodin saattoliikennettä palvelevaksi.
Pysäköinti kääntöpaikalla tapahtuu pitkittäispysäköintinä jalkakäytävän
varressa, jotta jalankulkijoiden turvallisuus paranee.
Pekanpuiston nykyiset
neljä tammea säilytetään,
mutta itäreunan huonokuntoiset pihlajat poistetaan. Puiston keskialueella
nykyisin olevat huonokuntoiset betonikiveykset ja
betonireunukset poistetaan
ja korvataan nurmikolla ja
istutuksilla sekä kivituhkakäytävillä.

Pekanraitilla on puomit
Soidintien pohjoispuolella
ja Teerituontien jalkakäytävän reunassa läpiajon estämiseksi.
Pekanraitin valaistus uusitaan välillä Latokartanontie Ala-Malmin tori ja
Soidintiestä pohjoiseen. Pekanraitin valaistus välillä
Ala-Malmin tori – Soidintie
pyritään säilyttämään. AlaMalmin raitin valaistus uusitaan Malmitalon kohdalla, samoin Ala-Malmin torin ja Pekanpuiston valaistus.
Mielipiteet tulee toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle.
Teija Loponen

Korttelitalo
korkataan
tammikuussa
Viikinmäki
Noin 11,5 miljoonaa euroa maksaneen
Viikinmäen korttelitalon ovet avautuvat
tammikuussa. Ensimmäisenä otetaan
käyttöön koulu ja päiväkoti.
Harjannetien varrella
olevassa talossa on myös
lasten iltapäivätoiminnan
tiloja sekä asukkaiden
kokoontumis- ja harrastustiloja.
Päiväkodin nimi on Maarianmaa ja sinne mahtuu
sata lasta. Uusia lapsia otetaan sisään koko kevään
ajan, ja ensi syksynä alkaa
myös esiopetus. Päiväkodin johtajaksi on valittu
Riitta Olander.
Korttelitalossa aloittava koulu toimii Pihlajiston
ala-asteen sivukouluna.
Koulun ja päiväkodin välille on suunnitteilla yhteistyötä.
Koulu on mitoitettu 180
lapselle, mutta maksimimäärää kolkutellaan vasta

sitten kun Viikinmäen loputkin asunnot valmistuvat
ja saavat asukkaansa.
Koulun virallinen nimi
on Pihlajiston alakoulun
Viikinmäen sivupiste.
– Lempinimeä emme ole
vielä keksineet. Voisi olla
hauskaa järjestää oppilaille nimikilpailu, ideoi koulua johtava Pihlajiston alaasteen rehtori Ari Vainikka.

Rehtorin apuna on apulaisrehtori molemmissa
taloissa.
– Läsnäolostani Viikinmäessä en ole vielä tehnyt
päätöstä. Nyt alussa olen
siellä aika tiiviisti, mutta
toiminnan rutinoiduttua
katsotaan tarve.
Nyt koulussa aloittaa viisi luokkaa luokanopettaji-

neen.
– Lisäksi siellä vierailevat kielten opettajat ja Suomi toisena kielenä -opettaja. Erityisopettaja, joka on
myös apulaisrehtori, on
siellä heti alusta lähtien.

Kun koulu on täysi, on
siellä töissä viitisentoista

Koillis-Helsingin Lähitieto

Veijo Muroke ansaitsi
kunniamerkin

Pukinmäen Taidetalon toiminnanjohtaja-rehtori Veijo Muroke on saanut
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki –kunniamerkin.
TEIJA LOPONEN

Arkkitehti , HUK Veijo
Muroke on tehnyt merkittävän elämäntyön nuorten
taideharrastusten kehittämiseksi liki neljännesvuosisadan ajan. Pukinmäen Taidetalo on kasvanut Murokkeen toiminnan ansiosta
merkittäväksi monialaiseksi
taideoppilaitokseksi ja se on
hyväksytty taiteen perusopetuksen piiriin vuodesta
2005 lähtien. Opetusohjelmassa on taiteen perusopetuslaissa mainitut taiteenalat, kuvataide, musiikki,
sanataide, tanssi ja teatteri
sirkusopetuksen lisäksi.
Veijo Murokkeen luova
innovatiivisuus taidetalon
kehittämisessä jo vuosikymmenten ajan katsottiin kunniamerkin arvoiseksi.
Ansiomerkkiä hakivat
Nuori Taide Säätiö puheenjohtajansa Paavo Feirikin
johdolla sekä Pukinmäen
Taidetalon hallituksen puheenjohtaja Sirpa Kivilaakso.
Kunniamerkki yllätti täysin Murokkeen, joka sanoi
arvostavansa korkealle saamansa huomionosoituksen.
Samalla hän toivoo, että jo

Sopuhintaan!

046 8475407
Erinomaiset
PASSIKUVAT
samantien mukaan

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.ﬁ
Info puh. 045 122 9560

Ke 17.12. 19.00 Rukousilta: Jari Päärni.
Musiikki: Ville Rossi
La 20.12. 19.00–22.00 Nuortenilta
Su 21.12. 11.00 Joulujuhla: Mika Särkkä.
Musiikki: Kirsi Strohbehn ym. ja Laku
Su 21.12. 14.30 Latinokokous: Mika Särkkä
To 25.12. 10.00 Jouluaamun Jumalanpalvelus:
Särkät, Päärnit ja Rossi

Rukouspäivä torstaisin klo 9–12 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe klo 8–9

MV-KUVAT Malmintori

Tavoita lähialueen asukkaat
Lähitiedolla!

, 7.

Veijo Murokkeen saamasta ansiomerkistä kerrottiin
yleisölle Taidetalon Joulusirkuksen Nostalgiaesityksen alussa.

kauan kaivattu teatterikoulun toimitila vanhasta Pukinmäen asemasta pääsisi
etenemään.
–Hanke olisi valtakunnal-

lisesti merkittävä lasten ja
nuorten teatterikasvatuksen
avaus.

Teija Loponen

LAURA HELLE

henkilöä. Lisäksi talossa on
päiväkodin ja Palmian henkilöstö.
–On hyvin vaikeaa ennustaa milloin koulu on täysi.
Ensi syksynä on odotettavissa suuri määrä ykkösluokkalaisia molempiin kouluihin, joten sen perusteella ennustaisin, että koulu täyttyy

Huoneistoremontit,
keittiöt, wc:t,
kylpyhuoneet,
maalaustyöt,
parketit ja
kaapistoasennukset

17.12.2014

parin lukuvuoden aikana.
Nyt Viikinmäkeen siirtyy
noin sata oppilasta Pihlajiston koulusta.
– Nyt emme ota muualta
oppilaita. Luokat on muodostettu valmiiksi jo syksyllä, sanoo rehtori.
Pirjo Pihlajamaa

Korttelitaloa on
rakennettu vuoden
2013 kesäkuusta tämän
vuoden marraskuuhun.
Kooltaan noin 3 600
bruttoneliömetriä olevan
talon on suunnitellut
Arkkitehdit Frondelius
Keppo Salmenperä Oy.

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

JOULUKONSERTTEJA
Rakkaimmat joululaulut -konsertti Malmin kirkossa to 18.12. klo 19. Koilliskuoro,
joht. Heikki Poutanen.
Perinteinen joulukonsertti Tapanilan
kirkossa to 18.12. klo 19. Pohjois-Helsingin
musiikkiopiston Phonic-kuoro. Ohjelma 5 e.
Hiljaisten joululaulujen ilta Viikin kirkossa to 18.12. klo 18. Tommi Varis, laulu ja
piano, Outi Lantto, tekstit. Kolehti.
Joulukonsertti, Koop Arponen & Flute
of Shame Viikin kirkossa la 20.12. klo 18.
Ohjelma 15 e.
Kuului laulu enkelten – kansainväliset
joululaulut, Christmas carrols Malmin
kirkossa su 21.12. klo 14. Missiokuoro,
joht. Heikki Poutanen. Yhteislaulua.
Joulukonsertti Pihlajamäen kirkossa su
21.12. klo 16. Jyrki Niskanen, Sirkka Kuula.
Oi jouluyö -konsertti Malmin kirkossa
ma 22.12. klo 18. Pertti Palm yhtyeineen.
Yhteislaulua.
JOULUAATTO 24.12.
Musiikkihartaus Malmin kirkossa klo 17.
Hartaus Jakomäen kirkossa klo 15.
Hartaus Pihlajamäen kirkossa klo 15.
Perhekirkko Puistolan kirkossa klo 14.
Hartaus perheille Pukinmäen seurakuntakodissa klo 14.30.
Hartaus Pukinmäen seurakuntakodissa
klo 16.
Hartaus Siltamäen seurakuntakodissa klo
15.
Hartaus Tapanilan kirkossa klo 15.
Hartaus Tapulin seurakuntakodissa klo 15.
Perhehartaus Viikin kirkossa klo 14.
Hartaus Viikin kirkossa klo 15.30.
Yhteinen joulunvietto Viikin kirkossa klo
16.15. Joulupöydässa vapaaehtoisten valmistama ateria. Pöytään voi tuoda piparkakkuja, suklaata, makeisia, alkoholitonta
glögiä, rusinoita, manteleita ja lautasliinoja.
9<:* '#' $!' $"'% 07) 6.0)*<78006;1,<*&* 9<07
päättyy hartauteen.

JOULUYÖ 24.12.
Hartaus Jakomäen kirkossa klo 22.
Hartaus Pihlajamäen kirkossa klo 23.
Messu Puistolan kirkossa klo 23.
JOULUAAMU 25.12.
Sanajumalanpalvelus Malmin kirkossa klo 7.
Sanajumalanpalvelus Puistolan
kirkossa klo 8.
Messu Viikin kirkossa klo 8.
Perhemessu Malmin kirkossa klo
10.
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 10.
Sanajumalanpalvelus Tapanilan
kirkossa klo 10.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12.
TAPANINPÄIVÄ 26.12.
Messu Malmin kirkossa klo 10.
Kirkkokahvien yhteydessä lauletaan
rakkaimpia joululauluja.

Kirkkobussit Malmin kirkolle:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko –
9.20 Pihlajiston seurakuntakodin pysäkki
– 9.25 Pihlajamäen ostoskeskus – 9.35
Pukinmäki, Eskolantien pysäkki –
Malmin kirkko
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen
kirkko – 9.20 Puistolan kirkon pysäkki,
Alepa – 9.25 Tapuli, Tapulinaukio – 9.35
Siltamäen ostoskeskuksen pysäkki,
Riimusauvantie – 9.45 Tapanilan tori –
Malmin kirkko.
Mainitut ajat ovat aikoja, joita ennen bussi
ei lähde pysäkiltä tai ohita sitä.
Paluukuljetus klo 12.30 samoja reittejä.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
>>>*+1<2)8-)821.47=.8870*&(:7<:)
Seurakunta facebookissa:
>>>*/731566=*36:(:7<:)821.47=.807
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Uutiset
PINJA YLHÄVUORI

Lahja
Joulu on lahjojen aikaa. Lahja ilahduttaa saajaa, erityisesti lapsia. Lahja ilahduttaa myös antajaa. Joskus
lahjan keksiminen on vaikeaa. Lapsella voi olla niin paljon tavaraa,
ettei oikein löydä mitään uutta mielekästä. Äidit, isät, mummot vaarit
pähkäilevät lahjojen kanssa. Sopivan löytäminen tuo iloa antajalle ja
saajalle.
On myös lapsia, joiden perheillä ei
ole mahdollisuuksia hankkia lahjoja. Siksi seurakunta on toteuttanut
jo useana vuonna Lahja lapselle
-keräyksen. Keräys on toteutettu
yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen ja perheneuvoloiden kanssa.
Kaupunki on omien verkostojensa
kautta etsinyt perheet, joiden voi
olla vaikea hankkia lapselle lahjaa.
Keräyksessä lahjan saaja ja antaja
eivät kohtaa toisiaan. Antaja tietää
vain lapsen iän, sukupuolen ja lahjatoiveen. Lahjan saaja noutaa hänellä
olevaa koodia vastaan lahjansa. Antamisen ilo ei pohjaudu saajalta tulevaan kiitokseen vaan haluun auttaa. Lahjoja on annettu vuosittain
noin 400.
Keräyksen toteuttaminen edellyttää vapaaehtoisten seurakuntalaisten panosta. Lahjojen kuljettami-

nen, järjestäminen ja jakaminen on
kohtuullisen iso työ. Tässä on tarvittu vapaaehtoisia. Myös he ovat lahjan antajia.
Lahja ei aina ole tavaraa. Lahja voi
olla myös hetki aikaa. Sitä voi antaa
perheelle, sukulaisille ja ystäville.
Aikaa voi antaa myös hiukan vieraammille. Naapurissa yksin asuva
eläkeläinen saattaa iloita pienestä
hetkestä aikaa, samoin joulua valmisteleva yksinhuoltaja. Aika on
oikein hyvä joululahja.
Kirkossa joulu on suuren lahjan
juhla. Ihmisen keskelle syntyvä Jeesus-lapsi on Jumalan lahja meille.
Hänellä on mukanaan viesti Jumalana rakkaudesta.
Rakkaus on lahjoista suurin. Rakkautta voimme antaa toisillemme.
Joulun lapsi kertoo, että Jumala antaa rakkautensa meille. Joulu on jokaiselle lahjan antamisen ja lahjan
saamisen juhla.

Päivän aikana ohjelmassa oli vetokoira-ajelua. Tämä suloinen leonberginkoira
odotti innoissaan, että joku lapsi tulisi sen vedettäväksi kärryihin.

Jouluista tunnelmaa
Jakomäen joulumaassa

Siunattua jouluaikaa kaikille
lehden
lukiojoille toivoen

Viime lauantaina Jakomäessä vietettiin Jakomäen
joulumaa -tapahtumaa.
Nuorisotalolla, kirjastossa
ja kirkossa oli hauskaa jouluista ohjelmaa joululauluista joulupukkiin ja nukketeatteriin. Lisäksi oli myös
myyjäisiä, joulupuuroa ja
paljon muuta.
Tapahtuman järjestivät
yhdessä monet alueen toimijat.

Pertti Simola
kirkkoherra

Pinja Ylhävuori

Paikalle oli saapunut
myös joulupukki,
joka jakoi konvehteja
ja otti vastaan
joululahjatoiveita.

Jakomäen
nuorisotalolla
oli tarjolla
joulupuuroa.
Ja piparin
sai tietysti
jälkiruuaksi!

Joulupata tuli taas
Pelastusarmeijan joulupatakeräys on pyörähtänyt jälleen käyntiin.
Padan lahjoituksin tu-

etaan vähävaraisia lapsiperheitä, pienituloisia eläkeläisiä, työttömiä ja työkyvyttömiä sekä syrjäytymisvaarassa olevia lapsia
ja nuoria sekä ruoka-apua
tarvitsevia opiskelijoita.
Pelastusarmeijan väki ja
vapaaehtoiset ottavat lah-

joituksia vastaan useissa
keskeisissä paikoissa.
Koillisessa Helsingissä
keräyspaikkana toimii tuttuun tapaan Malmintorin
kauppakeskuksen aula.
Siellä lahjoituksia vastaanotetaan 15.–23.12. arkisin
kello 10–17 ja lauantaina
kello 10–17.

Rahalahjoitusten lisäksi vastaanotetaan tavaraa, kuten ehjiä ja puhtaita vaatteita. Ruokatarvikkeita voi tuoda, jos ne ovat
avaamattomia alkuperäispakkauksia. Omatekoisia
leivonnaisia ei voida vastaanottaa.

TL

Sirkus Magentan
pellet eivät
pitäneetkään aivan
tavallista show’ta,
sillä lapset ja
aikuisetkin saivat
olla mukana tässä
esityksessä. Ensin
pellet näyttivät,,
mitä milläkin
n
välineellä tehdään..
Siinä tuli tutuksi
si
ainakin diabolot
ot
sekä kukkakepit.
t.
Sitten kaikki saivat
at
kokeilla sirkusvälineillä
lä
temppuilua.
a.
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PIRJO PIHLAJAMAA

Marko Leino ja Ada kotipihallaan Jakomäessä.

Tarina Joulutarinasta

Hellepäivänä heinäkuussa 2002 kirjailija Marko Leino löhöili uimarannalla. Auringossa oleilu katkesi tuntemattomasta
numerosta tulevaan soittoon.
–Täällä Joulupukki. Olen
perin juurin kyllästynyt siihen, että minusta liikkuu
kaikenkarvaisia huhupuheita ja puolivillaisia legendoja.
Totta puhuakseni elämästäni ja persoonastani on liikkeellä suoranaista palturia,
ja siihen on saatava muutos!
Partasuu oli tehnyt päätöksen, johon asianosaisilta
ei kysytty suostumusta.
– Ennen kuin muutat Jakomäkeen tulet sinä Marko Leino tekemään minusta elämäkertakirjan. Elämäkertaelokuvani ohjaa Juha
Wuolijoki. Nyt nouset ylös,
etsit Juhan, lyötte päänne
yhteen ja teette yhteistyötä,
jotta hommassa säilyy joku
tolkku ja faktat pysyvät faktoina.

Kirjailija sai huomata, että
Korvatunturin herra ei neuvottele, hän sanelee.
Heti puhelun jälkeisellä
viikolla Korvatunturilta alkoi sataa kovia ja pehmeitä paketteja. Ne olivat täynnä pukin valitsemaa lähdemateriaalia elämäkertaan.
Valokuvia, karttoja, päiväkirjoja, lahjalistoja, erilaisia mittakaavapiirustuksia,
vanhoja villasukkia, kyniä,
partakone, siis kaikkea. Ja

vähän ylikin. Tai aika paljonkin.
Enemmän kuin kirjoittamiseen kirjailijan aikaa paloi pakettien sisältöjen penkomiseen ja arvokkaan perkaamiseen esiin turhanpäiväisyyksistä. Tonttuilua tai
höpönlöpöä Joulupukki ei
tulisi hyväksymään. Välillä
Leino lensi Korvatunturille Joulupukin vieraaksi tallentamaan lisää pukin turinoita.

Kirjailija sai
huomata, että
Korvatunturin
herra ei
neuvottele, hän
sanelee.
Mutta neljän ja puolen
vuoden kuluttua, vuoden
2006 jouluaattoiltana
tapahtui ihme: Kirjailija oli
saanut tiivistettyä 3 800
sivuisen tekstimöhkäleen
reiluun 300 sivuun. Joulupukin elämäkerta oli vihdoinkin valmis.
Samaan aikaan kirjailija ja ohjaaja saivat kuntoon
myös elokuvakäsikirjoituksen. Joulupukki luki molemmat ja sytytti vihreän valon.
– Menköön, en minä teiltä mitään ihmeitä odottanutkaan. Nyt käynnistetään
painokoneet ja kamerat!

Sitten koitti päivä, jolloin
kirjailija ja ohjaaja lähtivät
näyttämään pukille valmista elokuvaa. Kerrankin Joulupukki oli aivan vaiti.
Tekijät olivat ihmeissään.
He olivat varautuneet kohtaamaan myrskyn, sillä kirjan ja elokuvan tapahtumat
eivät olleet likipitäenkään
samanlaisia, ja teoksissa
painottuivat eri asiat.
Yllättäen tilanne olikin
Joulupukin mieleen. Pukki
alkoi hohottaa ja kuuraparta väpättää.
– Jos on katsonut elokuvan, mutta ei lukenut kirjaa, ei tiedäkään kaikkea. Ja
sama toisin päin. Hoh-hohhoo-hoo.

Jo kirjoittaessaan kirjailija
ymmärsi, että hän tekee
romaania, joka ei koskaan
vanhene, ja jossa on maailmanlaajuinen sanoma: koskettava ja lohdullinen tarina
pyyteettömyydestä ja lähimmäisenrakkaudesta.
Mutta sitä ei kirjailija olisi
ikinä voinut arvata, että kirjaa tullaan lukemaan ympäri maailman. Aivan absurdi
ajatus.
Vaan Joulupukkipa kiersi maapallon tottuneesti, etsi osaavimmat kääntäjät, ja
pian pukin tarina tunnettiin ainakin kahdessatoista
maassa. Samalla pukki kiersi myös kaiken maailman
toimitukset, ja käännösten
valmistuttua ilmestyi lehtien sivuille juttuja Joulupu-

kin elämästä.
Sitä tapahtuu edelleen.
Kaksi viikkoa sitten kirjailija sai eteensä ranskalaiskriitikon tekstin, jonka mukaan
”Joulutarina on romaani,
joka sopii lapsille, teineille,
aikuisille, vanhuksille, kissoille, koirille ja jyrsijöille.
Kaikkien, ihan kaikkien pitäisi lukea se!”

Elokuvaa on esitetty
itetty Suo
Suoin monena
men televisiossakin
uonna kirjouluna. Tänä vuonna
Joulutarina on
n
koko perheen
en
lukuromaani,
i,
joka kertoo
o
tarinan
n
joulupukin
n
lapsuudesta.
a.
Joka joulu orpo
po
Nikolas vaihtaa
aa
kotia. Kiitokseksi
ksi
hän antaa perheen
een
pienimmille lahjaksi
aksi
veistämänsä lelun.
elun

jasta on otettu uusi juhlavan
näköinen painos. Seitsemän
vuoden tauon jälkeen teos
on noussut uudelleen kymmenen myydyimmän kirjan
listalle.

Va i k k a Joulutarinan
menestys tuli kirjailijalle
täysin yllätyksenä, ei jatkoosaa ole luvassa. Joulupukki
haluaa elää ja jatkaa tarinaansa nyt omalla olemassaolollaan ja tekemisillään.

Sen sijaan kirjailija kehittelee mielessään uutta romaania, jonka päähenkilöllä nyt vain sattuu olemaan
sama nimi kuin Korvatunturin päälliköllä.
– Jakomäen Joulupukki.
Se on sitten vähän erilaista
kerrontaa, eikä mikään koko perheen yhteinen lukuromaani, kirjailija kuiskaa
niin, ettei Ada kuule.

Ada on kirjailijan oma
tytär, joka haluaa vetää
pulkkaa pitkin asfalttia,
mutta ei ole vielä lukenut
koko Joulutarinaa. Se johtuu siitä, että hän on vasta
2-vuotias. Ada kyllä jo tajuaa, että isi kirjoittaa ammatikseen kirjoja ja elokuvia,
mutta sisällön ymmärtämisen puoli on vielä hiukan
hakusessa. Sitäkään Ada ei
vielä tiedä, että hän on saanut nimensä Joulutarinasta.
Marko Leino &
Pirjo Pihlajamaa

Voita
valokuvallasi
val
Marko
Mark Leinon
signeeraama
i
JJoulutarina!
Osallistu Koillis-Helsingin Lähitiedon jouluiseen valokuvatehtävään. Ota kamerallasi tai puhelimellasi jouluinen valokuva tai etsi arkistoistasi vanha joulukuva.
Lähetä kuva ensi maanantaihin, 22.12.2014 kello 12
mennessä mieluiten sähköpostilla pirjo.pihlajamaa@
lahitieto.ﬁ tai vaihtoehtoisesti mobiilitiedostona numeroon 045 3489 373. Liitä mukaan yhteystietosi: nimi ja
puhelinnumero.
Kaikkien valokuvan lähettäneiden kesken arvotaan
ma 22.12. heti kello 12 jälkeen kolme Joulutarina-kirjaa, joissa on kirjailija Marko Leinon signeeraus. Voittajille soitetaan arvonnan jälkeen, joten kirjan ehtii halutessaan noutaa ennen joulun pyhiä.
Lähitieto julkaisee jouluisia kuvia verkkosivuillaan ja
seuraavassa lehdessä.
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Liha- ja kalatiskimme on auki
sunnuntaina 21.12. klo 12-21!
Jouluaattona 24.12. palvelemme klo 8-12!
Joulupäivänä 25.12. ja tapaninpäivänä
26.12. kauppa on kiinni.

Hätälä Oy,
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

14

90

kg
raj. 2 kalaa /tal.

ERÄ Tuore kokonainen

Oman savustamon ruodoton

KIRJOLOHI

SAVULOHIFILEE

Suomi, voimassa to-su

39

90
kg

Tuore

KIRJOLOHEN MÄTI

49
14

95
90
kg kg

SIIAN MÄTI

12

Oman savustamon

kg

SAVUKIRJOLOHI

14

7

90

95

kg

ISLANNIN SILLI

SIIKA

kokonaisena, Suomi

17

45
kg

24

25

90

95

kg

Kalamestarimme

Oman savustamon

Kalamestarimme

RAPU- ja KATKARAPUHERKUT

SAVUSIIKA

kg

Uuden sadon

Tuore

Kanada

Suomi

90

kg

kg

LOHIVIETTELYKSET

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

4

99

Oksanen ﬁleoi
Hätälän kalamestari Juho set ta klo 10-18.
ituk
velo
asi
kal
12.
20.
a
ain
lauant
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Tarjoukset voimassa TO-TI
18.-23.12.2014 ellei toisin
mainita, tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

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

-15%

9

2

95

79

kg

Atria takuumurea

Saarioinen

NAUDAN SISÄ- tai
PAAHTOPAISTI

LANTTU-, PORKKANA-, PERUNA- ja
MAKSALAATIKOT 700 g 3,99/kg

voimassa to-su

8

99
kg

HK tuore

HARMAASUOLATTU
LUUTON JUHLAKINKKU

rs

Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,29 rs (4,70/kg)

14
6

95
95
kg

kg

HK tuore

HARMAASUOLATTU
JUHLAKINKKU POTKALLA
n. 8 kg

10

8

95

95

kg

Malmin keittiön

Lihamestarimme

ROSOLLI

KARJALANPAISTI

-21%

Valio Aura

pkt

SINIHOMEJUUSTOPALA
170 g 14,65/kg

2
pack

-13%

2

2

59

99

sis. pantit
0,80

Coca-Cola

VIRVOITUSJUOMAT 1,5 l

0,73/l, Regular, Zero ja Light, raj. 2 erää /tal.
Hinta ilman K-Plussa-korttia
3,59 2-pack (0,93/l) sis. pantit 0,80

3

pl
sis. pantin 0,40

pkt

PERINNEKALJA
2,2% 1,25 l

10.-

Juhla Mokka

KAHVI 500 g

6,67/kg, myös tumma paahto, raj. 1 erä /talous
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja
yksittäin 3,85 pkt (7,70/kg)

1,75/l

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi

2

49

kg
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Joulutervehdyksiä

!
a
u
l
u
o
J
Hyvää
Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta 2015
Palvelemme
24.12. klo 9–12
25.–26.12. suljettu
31.12. klo 9–18

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

Bremerin Kukka

Meiltä kauniit jouluiset kukkakorit
- asetelmat ja sidontatyöt
Seppeleet, havut, kynttilät ja hautalyhdyt
Olemme avoinna
jouluna joka päivä
Ketokivenkaari 32
Helsinki 71
puh. 09 411 40707
www.bremerinkukka.com

Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554

Jakomäen apteekki toivottaa
Rauhallista Joulua &
Hyvää uutta vuotta 2015!
Palvelemme Jakomäen
Kauppakeskuksessa, Jakomäenkuja 2
ma–pe klo 8.30–19.00
la klo 9–15
jouluaattona 24.12. klo 8.30–12
puh. 09 389 2423
www.jakomaenapteekki.ﬁ

Hyvää joulua
ja hauskaa
uutta vuotta 2015!

Liukuovikaapistot

DIXIE-KEITTIÖT
Hyttitie 6, 00700 Helsinki

Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

Hiushoitola
Lintumäen asiakkaille

HAUSKAA JOULUA JA
ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA 2015!

ON
IMME HJA
T
T
R
LA
KO
LAHJA TU JOULU
T
O
V
I
O
T

Kiittäen luottamuksesta
toivotamme
Rauhallista Joulua
& Hyvää Uutta Vuotta

Lämpimästi Tervetuloa!
Kauneudenhoitoa Pohjois-Helsingissä vuodesta 1987

Malminraitti 4–6, 00700 Hki
09 345 2066

Eskolantie 5B, 00720 Hki
09 347 2690

www.mervilindroos.ﬁ
JALKA-, KÄSIHOITO • ERIKOISKASVOHOIDOT • SILMÄNYMPÄRYSHOITO
KESTOVÄRJÄYS • RIPSIENPIDENNYS • KORVIENREI’ITYS • EHOSTUS

Malmin apteekin henkilökunta kiittää
asiakkaitaan kuluneesta vuodesta ja
toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2015
Apteekki palvelee 24.12. klo 8.30–12. Joulupäivät apteekki on kiinni.
31.12. apteekki on avoinna klo 8.30–18. 1.1.2015 apteekki on kiinni.
Omassa apteekissa ei tarvitse jonotella.

Malmin omassa apteekissa sinua palvelee ystävällinen ja asiantunteva henkilökunta, joka
tarkistaa lääkehoitojesi yhteisvaikutukset.
Kysy myös apteekin kanta-asiakaseduista.

Palvelemme:
ma–pe 8.30–20.00 la 10.00–17.00

Malmin apteekista saat
S-Etukortilla bonusta
ei-lääkkeellisistä tuotteista.
www.malminapteekki.fi, puh. 09-5656 080
Kirkonkyläntie 3, 00700 Helsinki

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Hyvää Joulua!

asiakkaille apteekissa to 18.12.
klo 10–17. Tervetuloa!

UUTTA: Nyt Bonusta S-Etukortilla itsehoitoostoksista Pihlajamäen apteekista.
Ei koske lääkkeitä.

Pihlajamäen ostoskeskus , Meripihkatie 3
www.pihlajamaenapteekki.fi

Kuntoutus
Karppinen
toivottaa
hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta
2015!

Malmin Kukka
toivottaa
jouluiloa ja
onnellista
uutta vuotta!
Örskinkuja 2 / Kirkonkyläntie 8,
00700 Helsinki, 09 385 3974.
Olemme avoinna joka päivä!

Tilitoimisto Ac Laurens
toivottaa asiakkailleen
hyvää joulua
ja hauskaa uutta
vuotta 2015!

ET- Lounas toivottaa kaikille
rauhaisaa joulua
ja hauskaa uutta vuotta!

ET-Lounas Oy

Takoraudantie 2, 00700 Helsinki 040 562 7777
www.et-lounas.fi et-lounas@luukku.com

Malmin Kiinteistömaailma
kiittää asiakkaitaan kuluneesta
vuodesta ja toivottaa hyvää ja
menestyksekästä uutta vuotta!
Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Malmin Kiinteistömaailma,
Kaupparaitti 13

Oletko sinä onnekas?
Osallistu Deluxe
joulukorin arvontaan.

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

HYVÄÄ JOULUA JA
KIITOKSET
KULUNEESTA VUODESTA!
Örskinkuja 2 B, 00700 Helsinki. Puh. 050 444 2664
Avoinna ke ja to klo 13–17 tai sopimuksen mukaan.

Toivotan
asiakkailleni
iloista Joulua ja
onnellista Uutta Vuotta
2015!

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 74/77A/577

KAHVI- JA JOULUTORTTUTARJOILU
torstaina 18.12. 8.00–18.00

Hyvää Joulua ja
Onnekasta Uutta Vuotta 2015!

37 vuotta huoltamopalvelua

TEBOIL MALMI, N. Kärki Oy
Huoltaa autoja ja ihmisiä
www!#'($&%!"

Laulurastaantie 2, Hki 78.
Ark. 6–21, la 7–21, su 8–21
Puh. 09-385 5297
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Joulutervehdyksiä

Hyvää Joulua!
Kiitämme kuluneesta vuodesta.

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta 2015.

Toivottaa: Optikko Sjöblom henkilökunta

Vihertalo
Lintumäki Oy

Kirkonkyläntie 6, 00700 Helsinki
Puh. 09-385 5350
Lämmin kiitos
asiakkailleni kuluneesta
vuodesta ja Hyvää joulua!
KAUNEUSHOITOLA
KIRSI KURKINEN

RAUHALLISTA JOULUA JA
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2015

Kauppakeskus Malminnova 3. krs

050 542 8714

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707
ark. 10–18, la 10–14 (kesällä la sulj.)

Nähdään!

Jäsenet, fanit,
ja kumppanit
kiitos tästä vuodesta.
Nautinnollista Joulua,
ja menestyksellistä Uutta Vuotta!

Helsingin
Moottoripyöräilijäkerho
HMPK ry

Toivottaa
Rauhallista Joulua ja
Hyviä ajokilometrejä
vuodelle 201!

Iloista joulua ja
Onnekasta
Uutta vuotta 201!

Helenan Salonki
Puh. 09-2227786
Ylä-Malmin tori 3 Hki 70

Kiittäen jäseniämme ja yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta
Toivotamme Iloista Joulua
ja kaikkea Hyvää alkavalle Uudelle Vuodelle
Tulossa vuonna 2015

Energiaa naurusta ja huumorista la 31.1. klo 10–14, jäsenille
ilmainen muilta perimme 10€. Tiistaina 24.2. kevätkokous
klo 11.30, Tapanilan työväentalolla, Sompiontie 4.
Matka Estonia teatteriin, majoitus Nordic Hotel Forum,
11.–12.3. hinta 88 €
Kysy lisää toiminnasta 045 321 1221/Eila

Tapanilan Kotien Puolesta ry

Toivotamme jäsenille ja
yhteistyökumppaneillemme

TS Pelipiste
toivottaa
Rauhallista
joulunaikaa
ja
voitokasta
Uutta Vuotta
2015!

TS Pelipiste
Asiantunteva Veikkaus- ja Totokioski
Malmintorilla hissien vieressä.
(Prisman ja Lidl’in välissä)

TERVETULOA
Meidät löytää myös
Facebookista.
Aukioloajat
ma-pe 9-18, la 9-15
ja su suljettu.
Su
12.00–15.00
Su22.12.
21.22. auki 12.00–15.00

Pukinmäki-seura
Bocksbacka-sällskapet ry
Johtokunta

HYVÄÄ
HY
YV
JOULUA
JA
ONNEA
UUDELLE VUODELLE!
TATTARISUON
AUTOKATSASTUS OY
Jäähdytintie 2, puh. 347 8890

www.tattarisuonautokatsastus.ﬁ

Puistolan
Urheilijat kiittää
menneestä
vuodesta!

Reipasta Joulua
2015!
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Koillis-Helsingin Lähitieto

Malmilla opetetaan
ultrakevytlentämistä

Malmin lentoasemalla toimii useita
ilmailukerhoja, joissa lentää lähes
tuhat ilmailijaa. Yksi kerhoista
on helsinkiläinen Mäntsälän
Ilmailukerho Milk ry, joka kouluttaa
ultrakevytlentäjiä.
Milkin kerhossa on kolmisensataa jäsentä ja vuosittain koulutetaan 10–20 uutta lentäjää. Kolme kerhon
lentokoneista sijaitsee Malmilla ja yksi Hyvinkäällä.
Neljästä uudenaikaisesta
koneesta vanhin on vuodelta 2008 ja uusin 2014.
Koneet ovat kaksipaikkaisia
ja niiden matkalentonopeus
on 190 km/h. Suoralla reitillä matka Ouluun kestää reilut kaksi tuntia.
Kerho jatkaa kouluttamista aktiivisesti, vaikka Malmin lentotoiminnalle on
asetettu erilaisia uhkia.
– Toimintamme jatkuu
normaalisti, kunnes toisin
todetaan. Varaudumme tietenkin pahimpaan, mutta
toimintamme ydin on ja pysyy Malmilla. Kerho kouluttaa lentäjiä myös Hyvinkäällä, sanoo kerhon puheenjohtaja Jorma Sucksdorff.
Kerhon koulutuspäällikkö Armin Züger on kouluttanut kymmeniä lentäjiä.
Ultrakevytlentäjän lupakir-

jälleen olleet Moisiontien viljelyspalstojen murheena.
Edellisen kerran palstat
joutuivat silmittömän tihutyön kohteeksi helatorstaina.
Joulukuussa tapahtunut tuho
on myös todella hurjaa.
Pirjo Pihlajamaa

Palstoilla olevat laatikot
on rikottu lukkoineen,
irtainta on viskelty
hujan hajan maastoon
ja hajotettu tuoleista
lähtien.
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TIMO HUOTINEN

jan saamiseen vaaditaan vähintään 25 koululentotuntia. Yleensä lentokoulutusta
annetaan keskimäärin 3035 tuntia.
– Jotkut nuoret simulaattorilentäjät ovat oppineet
lentämään jopa minimiajassa. Taidot todetaan koulutuksen jälkeen suoritettavassa lentokokeessa.

Kerhotoiminta on muutakin kuin lentämistä. Huoltopäällikkö Pasi Ilola kutsuu taitajia mukaan toimintaan.
– Moottoritekniikka on
normaalia polttomoottoritekniikkaa, joten huoltotoiminnassa oppii paljon lentokoneen rakenteista. Lentokoneiden kanssa
huoltoasioiden toleranssi
on kuitenkin olematon, joten huoltohommissa pärjää
vain tarkka kaveri. Ilmassa ei voi pysähtyä, vaikka
moottori pysähtyisikin, siksi lentokoneen täytyy aina
toimia, Pasi huomauttaa.
Mäntsälän Ilmailukerhon

Armin Züger (vas.) on kouluttanut kymmeniä lentäjiä.

kerhotilassa Malmilla järjestetään kuukausittain kerhopäiviä, joissa esitellään ja
keskustellaan ajankohtaisista aiheista, jaetaan kokemuksia lentotilanteista ja
kouluttaudutaan eteenpäin.
–Yksi oleellinen osa ilmai-

lua on keskustelu ja kokemusten välittäminen muille lentäjille. Lupakirjakurssin jälkeen alkaa se todellinen lentämisen opiskelu ja
siihen yhteisö antaa paljon
apua, sanoo koulutuspäällikkö Züger.

Moisiontiellä taas tihutyöläisiä
Ilkivallan rujot kasvot ovat

17.12.2014

Kerho järjestää kiinnostuneille ilmailijoille maksuttoman infotilaisuuden
18.1.2015 klo 18 kerhotiloissaan Malmin lentoasemalla, sisäänajoportin jälkeisestä risteyksestä oikealla. Kiinnostuneita pyy-

detään ilmoittautumaan
kerhon sihteerille merja@
milk.ﬁ, yhteys- ja hintatietoja myös www.milk.ﬁ.

TH

JUKKA NYHOLM
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Tässä Viertolantien matalassa rakennuksessa on ollut Sanduddin tapettitehdas. Omistajayhtiö kertoo ilmoittaneensa purkulupahakemuksen vireille tulosta tiedotteella
rakennuspaikalla 25.6.2014. Muu ilmoitus on katsottu tarpeettomaksi.

Sanduddin tapettitehtaalle
saa sanoa pian hyvästi
Tapanila

Pala Tapanilan teollisuushistoriaa on katoamassa katukuvasta. Sanduddin tapettitehtaaksi yli sata vuotta sitten
rakennettu kiinteistö Viertolantie 4:ssä on saanut purkuluvan.
Kohteen omistaa hedelmä- ja vihannestukkukauppaa tekevä Veikko Laine
Oy. Yhtiö on hakenut yli
hehtaarin tontilleen asemakaavan muutosta jo vuonna
2001. Tuolloin asia ei tullut
kuuloonkaan.
Vuonna 2009 yhtiö sai luvan purkaa tontilta sortumavaarassa olevan muurin
ja osan rakennuksia.
Kesän 2013 kynnyksellä yhtiö toivoi toistamiseen
kaavamuutosta, mutta kaupunginhallitus palautti asian 24.6.2013 uuteen valmisteluun siten, että toteutetaan asemakaavan muutos,
joka tähtää tontin asuntorakentamiseen.
Nyt asiaa on setvitty kaupungin eri virastoissa ja yhtiö on anonut rakennuslautakunnalta lupaa purkaa
tontilta kaksi huonokuntoi-

seksi katsomaansa varastoja työtilarakennusta. Lautakunta myönsi luvan viime
kokouksessaan.
Lupa koskee myös raken-

nuksen osaa, jonka purkamista ei ole suoritettu aiemmin myönnetystä luvasta
huolimatta.
Alueella on toiminut

KUINKA PURKAMISEEN ON TULTU?
• Purkamisen johdosta on kuultu Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kaupunginmuseota.
Kaupunginmuseo ei ole antanut lausuntoa.
• Kaupunkisuunnitteluvirasto on antanut
lausunnon 2.10.2014. Virasto tuo esiin ympäristön
paikallishistoriallisia arvoja sekä alueen
maankäytöllisiä kehittämistavoitteita.
• Virasto päätti puoltaa hakemusta ja toteaa,
että rakennukset voidaan purkaa, koska
kaupunginhallitus on edellyttänyt asemakaavan
muuttamista asuinkäyttöä varten, ja että tontilla
olevat rakennukset ovat myös pääosin erittäin
huonossa kunnossa. Kaupunkisuunnitteluvirasto
katsoo kuitenkin, että tulevan asuinympäristön
monipuolisuutta ajatellen toivottavinta olisi säilyttää
osa vanhasta rakennuskannasta muistumana alueen
teollisuushistoriasta.

muun muassa Sanduddin
tapettitehdas. Nykyisin tontin teollisuustilat ovat pienten yritysten tai kerhojen
käytössä sekä taiteilijoiden
työtiloina.
Viertolantien vanhoja tehdasrakennuksia ei ole suojeltu asemakaavamääräyksin. Helsingin yleiskaava
2002:ssa tontti on työpaikka-aluetta.

Veikko Laine Oy:n kirjallinen kanta on, että pienten rakennusten osien säilyttäminen rata-alueeseen
rajoittuen rajoittaisi merkittävästi tontin tulevaa käyttöä. Yhtiön mukaan paremmin säilyneiden rakennusosien kantavat rakenteet
ovat huonokuntoiset ja haurastuneet. Niiden säilyttäminen olisi huomattavan
kallista. Yhtiö katsoo, että

rakennuksia on tutkittu jo
tarpeeksi.
Osa rakennuksista on rakennettu osittain kiinni naapuritontin rakennukseen.
Yhtiön mukaan rakenteiden
purkaminen on mahdollista
niin, että naapuritontin punatiilestä muurattu palomuuri säilyttää lämmöneristävyytensä ja vakautensa.

Yhtiön tulee tehdä purkusuunnitelma, jossa on selvitys raideliikenteen häiriöiden eliminoimisesta ja naapuritontin rakennuksen
vaurioitumisen estämisestä
sekä haitallisten aineiden
purkutyömenetelmistä.
Purkutyön yhteydessä naapurin palomuurille
mahdollisesti aiheutuvat vähäiset vauriot tulee paikata
ja kunnostaa muiden seinän
osien kuntoa ja ulkonäköä

kunnioittaen. Hakijan on
pidettävä huolta siitä, ettei
ympäristölle aiheudu haittaa purkamistyöstä aiheutuvien pölyn, melun tai muiden ympäristölle haitallisten
aineiden vuoksi.
Työmaalta poistettavat
purkujätekuormat on kuljetettava tiiviissä lavoissa
kuormat peitettynä.
Asemakaavan muutos ei
ole käynnistynyt eikä tontilla ole rakennuskieltoa asemakaavan muuttamiseksi.
Kaavamuutos on tarkoitus
aloittaa vuonna 2015 yhteistyössä kaupungin ja hakijan kanssa.
Samalla aiotaan kartoittaa mahdollisuus vastaaville
muutoksille vieressä olevalle kaupungin tontille.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Nostalgian pyörteissä
uutta ja vanhaa

HANKI LENTOLUPAKIRJA
Mäntsälän ilmailukerho ry

Pukinmäen Sirkuskoulun 25-vuotisjuhlaa vietettiin Nostalgia –näytöksen merkeissä. Lavalla
nähtiin myös entisiä sirkuskoulun oppilaita.
TEIJA LOPONEN

Malmitalon lavalla on
totuttu jo vuosia näkemään
Pukinmäen Taidetalon joulusirkuksia, joissa esiintyvät
kaikki Sirkuskoulun oppilaat. Tänä vuonna Nostalgia-näytös sisälsi nimensä
mukaisesti uudelleen versioituja esityksiä vuosien varrelta ja myös esiintyjinä
nähtiin vanhoja sirkuskoululaisia nykyisten rinnalla.
Juhlavuoden kunniaksi
joulusirkus sisälsi kaikkea
opittua, akrobatiaa, ilmaakrobatiaa liinoilla, renkailla ja trapetsilla, jongleerausta, yksipyöräilyä ja ristiheittoja. Ihmispyramidit saivat
yleisön haukkomaan henkeä, samoin yläilmoissa tapahtuneet hienot akrobatialiikkeet. Sulavat liikkeet ja
rohkeat heittäytymiset saivat ihmettelemään lasten ja
nuorten taitoja. Sirkuskoulun opettajien työ on kantanut hedelmää.
Teija Loponen

ILMOITTAUTUMINEN
Sähköpostitse merja@milk.fi
Puhelimitse 050 540 3353
Lisätietoja myös www.milk.fi

Yksipyöräisillä
temppuilijat tarjosivat
hauskuutta katsojille.

Korkealla
roikkuvalla
vanteella
temppuilu vaatii
taitoa.
Näyttää helpolta,
mutta tuskin sitä
on.

Tervetuloa

Yrityssuunnistuksen
voitti Sirpa
antaina toteutetun yrityssuunnistuksen voittaja on arvottu.
Arvontaan saattoi osallistua, jos keksi mikä lause eri
yrityksistä löytyvistä kirjaimista muodostuu. Vastauslaput sai palauttaa Lähitiedon postilaatikkoon Malmintorin kauppakeskuksessa.
Oikea vastaus on Oman lähikaupan lahjat!
Voittajan arpoi suunnistusidean keksinyt Päivi Koivu-

Tule mukaan ultrakevyiden
lentolupakirjakurssille.
Teoriakurssi järjestetään
keväällä 2015 ja lento-osuus kesällä 2015 Malmilla ja Hyvinkäällä
Lupakirjakoulutus sisältää 48 tunnin teoriaopiskelun ja
vähintään 25 lentotuntia.
Koulutukseen osallistumiseen vaaditaan normaali terveys.
Lentokoulutuksen voi aloittaa sinä kalenterivuonna kuin täyttää
16 vuotta. Painoraja lupakirjakursseille on 95 kg.
TEORIAKURSSI KEVÄÄLLÄ
2015 – HINTA 500€
Osta vaikka joululahjaksi!
Jos ilmailukipinä iskee, voi
lentokoulutuksen aloittaa
teoriakurssin jatkoksi.

TEIJA LOPONEN

Malmin seudulla viime lau-
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sali ja
ryhmäli
ikunnat

58€/kk
(12 kk jä

senyys)

Katso ryhmäliikuntaohjelma sivuiltamme
ja varaa paikkasi

WWW.SALI365.FI
kuntos

35€
(12 kk j

ali

/kk

äsenyy

niemi. Onnetar suosi Sirpa
Sinisaloa, joka saa kuvassa näkyvän muhkean lahjakorin omakseen. Onnittelut
voittajalle!
TL

sali
gym & fitness

Onnettarena toimi
Päivi Koivuniemi, joka
oli myös opastamassa
suunnistajia eri
yrityksiin.

s)

sali365 malmi
Viljatie 5, 00700 Helsinki
puh. 050 431 4951

KUNTOSALI avoinna

Päivystys arkisin klo 15.30–19.30
Avainkortilla joka päivä Klo 6.00–22.00

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

PETRI SALONEN

Sulkapallo

Kultaa PuiU:n Julia Saloselle
Puistolan Urheilijoiden sulkapallojaostoa edustava Julia
Salonen voitti kultaa U13-luokan tyttöjen nelinpelissä.
Voitto tuli Ruotsissa järjestetyssä Badminton Stockholm
Openissa.
Tukholmaan lähti suuri joukko suomalaisia, yhteensä yli 40
eri ikäluokkien pelaajaa alle 11-vuotiaista alle 19-vuotiaisiin.
Badminton Stockholm Open käynnistyi alle 13-vuotiaiden
osalta joukkuekohtaamisilla Täbyn A-joukkuetta ja Själlandin
C-joukkuetta vastaan. Kummastakin ottelusta tuli voitot.
Lisäksi Julia Salonen sijoittui tyttöjen kaksinpelissä sijoille
3.–4.
TL

treenaamaan!
Salille tai ryhmäliikuntaan

Miesten liigaa: pe 2.1. klo 18.30
Erä – SPV (liput 13/8 €)
Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki
Carla Kivikko
ja Julia
Salonen saivat
kultaa alle
13-vuotiaiden
tyttöjen
nelinpelissä.

Miesten Divari: ke 17.12. klo 18.30
Erä Akatemia – SBS Masku (liput 7/4 €)
Naisten liigaa: pe 19.12. klo 18.30
Erä III – M-Team (liput 7/4 €)
Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ
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TANELI ESKOLA

Tähtikabinetissa on alkuperäisen sohvan päällä 13 siluettia, joista myös Sirkka Lekman kertoo omassa Siluetti –kirjassaan.

Taneli Eskolan upeita kuvia
Kultarannasta
Tapaninvainiossa asuvan valokuvataiteilija Taneli Eskolan eri vuodenaikoina ottamat ainutlaatuiset
valokuvat kuvittavat Hannu Heikkilän toimittamaa arvokasta Kultaranta -teosta.

K

ultarannan
rakennutti
aikoinaan
liikemies ja
maanviljelysneuvos Alfred Kordelin
kesäasunnokseen. Kordelin
rakasti taidetta ja täydellisyyttä, siitä kertovat monet
veistokset niin sisätiloissa
kuin puutarhassakin. Puutarha ja koristekasvit olivat
toinen hänen innostuksensa
kohde ja Villa Kultarannan
puiston ja puutarhan suunnitteluun sisältyi niin paviljonkia, puutarhakalusteita
kuin mittavia kukka-astioita.
Kordelinin kuoleman jälkeen Lars Sonckin suunnittelema linnamainen rakennus ympäristöineen siirtyi
valtiolle 1920-luvulla. Kauniin puiston ja meren ympäröimästä talosta tehtiin presidenttien kesäasunto, jossa on myös vieraillut valtioiden päämiehiä eri puolilta
maailmaa. Puutarhat ja kasvillisuus tosin ehtivät jo varsin huonoon kuntoon ennen
Kultarannan siirtymistä presidenttien kesäasunnoksi.

Kultaranta –kirja kertoo
paitsi talon historiasta, myös
sen ainutlaatuisesta arkkitehtuurista, sisustuksen eri
vaiheista ja talon asukkaista
varsin syvällisesti ja mielen-

Päärakennuksen fasadia.

kiintoisella tavalla.
Osa kuvituksesta on löytynyt eri arkistoista, mutta valtaosa kuvista on Taneli Eskolan ainutlaatuisia
otoksia.

Vanhoissa valokuvissa
esiintyvät jo edesmenneet
päämiehet, esimerkiksi Pehr
Evind Svinhufvud vaimonsa Ellenin kanssa tarjoamassa Rakkauden lähteen vet-

tä Ukko-Pekan sillan vihkiäisissä olleille kutsuvieraille.

Eskola on kuvannut taloa
sekä ulkoa, että sisältä.
Ulkokuvissa Eskola nostaa

rakennuksen hienot yksityiskohdat todella tarkasti.
Valojen ja varjojen leikki
tuo patsaisiin, portaisiin ja
pylväikköihin aivan uudenlaista eloa. Erityisen upeita
ovat sateella ja talvella otetut kuvat, joissa pysäytetty
vesisade ja lumi luovat
oman erikoisen vivahteensa
näkymiin.
Turistikierroksilla nähdyt
kohteet avautuvat Eskolan
kuvissa aivan eri näköisinä.
Esimerkiksi komea muotopuutarha ylhäältäpäin kuvattuna on paljon hienompi
näky kuin maan tasalta.
Lukuisat kuvat sisustuksesta vievät menneisiin vuosikymmeniin. Eskola on kuvannut muun muassa entisen naisten huoneen eli
Tähtikabinetin, jonka kullanvärisiin seiniin on tehty stukkorappaus kampamaisella lastalla. Eskola saa
kultaiset kalansuomukuviot hehkumaan lähes kolmiulotteisina seinästä.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama
Kultaranta on näyttävä ja
muhkea 280-sivuinen teos, jolla on paljon annettavaa niin historiasta, arkkitehtuurista, kasveista kuin
hienoista kuvistakin nauttiville.
Kirja julkaistiin lokakuun
lopulla, jolloin teos myös
luovutettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja
rouva Jenni Haukiolle. Niinistö on myös kirjoittanut
kirjaan esipuheen.
Teija Loponen

KUKA?
• Taneli Eskola on
suomalainen
valokuvaaja, jonka
erityisalueita
ovat maisema,
puutarhataide ja
Helsinki-aiheet.
• Eskola on taiteen
tohtori ja Aaltoyliopiston dosentti.

Puistosta löytyy Medaljonki-niminen muotopuutarha.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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RAIMO LAITINEN
TIMO UOTILA

Koillikuoro vierailemassa Hyvinkään kirkolla.

Koilliskuorolla joulukonsertti

Koilliskuorolla on perinteinen Rakkaimmat joululaulut -konsertti
huomenna torstaina Malmin kirkossa.

Kuoroa johtaa Heikki
Poutanen ja solistina laulaa,
kuten monesti aiemminkin,
sopraano Liisa Tiensuu.
Koilliskuoron tämänvuotisen joulukonsertin ohjelman voidaan ajatella jakautuvan neljään osioon, joiden välissä lauletaan kolme
yhteislaulua. Ensimmäisen
osion muodostavat keskiaikaiset joululaulut, kuten
Ave maris stella ja Jouluyö,
juhlayö.
Toisen osan muodostavat viisi kautta maailman
tunnettua, englanninkielistä joululaulua, kuten Joy
to the Word ja Angels We
have Heard on High. Kolmanteen osuuteen kuuluvat
joululaulut ovat kaikki suo-

menkielisiä, mukana muun
muassa Maa on niin kaunis, Ahti Sonnisen Jouluhymni Rauhaa,vain rauhaa
sekä kaksi laulua kuoron
uutena ohjelmistona: Emmy Köhlerin Nyt syttyy valot tuhannet ja Berggreenin
Ihmeellinen tähti. Neljännessä osassa on kaksi jouluaiheista negrospirituaalia,
Go Tell It on the Mountain, walesialainen, reipas
joululaulu Deck the Hall,
Kuusen kotiin tuoda saamme sekä elokuvan tunnetuksi tekemä Kellot soi Silver
Bells.
Konsertti kestää noin kolme varttia. Konsertin jälkeen on mahdollisuus ostaa
kirkon eteisaulasta kuoron

Parrasvalot maksutta

viime vuosien äänitteitä.
Koilliskuoron (Helsingin
työväenopiston sekakuoro)
jäsenmäärä on viime aikoina hieman kasvanut ja se on
tällä hetkellä noin 40 laulajaa. Harjoitukset pidetään
torstaisin Malmitalossa.
Kuoro on tänä vuonna
toiminut 23 vuotta ja sen
johtajana ja valmentajana
on koko ajan toiminut Malmin seurakunnan kanttori
Heikki Poutanen.

Raimo Laitinen
koilliskuorolainen

Koilliskuoron
Rakkaimmat joululaulut
18.12. klo 19 Malmin
kirkossa, Kunnantie 1.
Konserttiin on vapaa pääsy.

LIMELIGHT © ROY EXPORT S.A .S.

Klassikkosarjan torstai-

elokuvana nähdään huomenna Malmitalossa Charles
Chaplinin Parrasvalot.
Chaplin 125 vuotta – Kulkuri 100 vuotta, kunniaksi on
torstaielokuvissa nähty sarja
Chaplinin elokuvia.
Nyt vuorossa on ikääntyneen klovnin ja nuoren tanssijan tarinan ympärille kietou- Huomenna nähtävä elokuva kertoo nuoresta
tuva, joutsenlaulumainen elo- tanssijasta ja ikääntyvästä klovnista.
kuva, joka on Chaplinin myöhäistuotantoa.
Elokuvan haikeasta pääteemasta tuli romanttisen musiikin
ikivihreä.
Parrasvalot
Rooleissa nähdään Charles Chaplin, Claire Bloom ja Busto 18.12. kello 18
ter Keaton.
TL
Malmitalossa, vapaa pääsy.

Kaarina Alstan sirkus saapuu galleriaan
Malmitalon galleriaan
saapuu sirkus,
joskin taidenäyttelyn
muodossa.
Kaarina Alsta maalaa

kirkkailla ja puhtailla väreillä leluja, eläimiä, kasveja ja
ihmisiä monenlaisissa tarinoissa.
Yksi tarinoista kertoo,
kuinka sirkus saapuu kaupunkiin ja kaikki rientävät jonoon. Ilmaisia lippuja saavat
niin sammakko, kana kuin
ihminenkin.
– Jos elämä on vain sirkusta, etsimmekö aina paratiisimaisemaamme? Pingviinit sulavilla jäätiköillä ja
viidakoissa, avaruusalukset ja kuumailmapallot tai-

Adventtisunnuntain luukku avattiin joululaulujen tahdissa 30.11.

Tapanilassa tapahtuu
pikkujouluaikaan
Tapanilan elävä

adventtikalenteri
etenee jo kahdeksatta kertaa kohti
joulua. Idean vuonna 2007 Mosaan
tuonut professori Jaana Hallamaa
sai itsenäisyyspäivänä Suomen Valkoisen Ruusun I
luokan ritarimerkin.
Vielä ovat jäljellä
seuraavat tapahtumapaikat iltaisin kello 18.30:

Saniaistiellä juhlittiin
1.12. samalla taloyhtiön 40-vuotisjuhlia joulupukin,
joulumuorin, laulun ja kitaramusiikin tahdissa.

Aleksi Kivi ja seitsemän veljestä kävivät 2.12.
avaamassa adventtikalenterin luukun Päivöläntiellä.

Ke 17.12. Veljestenpiha
7, Tapanila alakoulun piha.
To 18.12. Hiidenkiventie
21, Tapanilan kirjasto.
Pe 19.12. Päivöläntie 15,
Rean puutarhajuhla.
Su 21.12. Kuoppatie 4.
Ma 22.12. Vanha Tapanilantie 52.
Ti 23.12. Kanervatie 10.
Ke 24.12. Veljestentie 6,
Tapanilan kirkko poikkeuksellisesti kello 15.
Timo Uotila

vaalla enkelten ja perhosten
keskellä, ja merten ylittäjät,
kaikkiko he etsivät parempaa elämää jossain muualla, pohdiskelee Alsta.
Alstan värikkäiden tarinoiden kuvissa pohditaan, uskaltaako pingviini tunnustaa rakkauttaan seepralle?
Ja kumpi väistää, kun pikkupoika törmää sikaan metsäpolulla?
–En ole tarkoittanut maalauksiani vain lapsille, moni
aikuinenkin voi niistä löytää
iloa ja ihmetystä itselleen.
TL

Sirkus saapuu kaupunkiin!
– maalauksia Malmitalon
galleriassa 18.12.–
24.1.2015.

Kaarina Alstan
huvipuistosirkus on
täynnä värejä ja elämää.

Työväentalolla 4.12. oli piiritansseja, puheita, joulumusiikkia ja
lopulta vaikuttava ”Veteraanin iltahuuto”. Ennen kalenteritapahtumaa kokoontui
Tapanila-Seura. Vesa Kinnunen jatkaa puheenjohtajana.
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Menot
GARDENIA

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 Lähitietopostilaatikkoon.
JORMA GRÖNMAN

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Kerhotoiminta Jakomäentie
6 i -talon kerhohuoneella.
Kokoontuminen aina ti
klo 11–13. Tule tutustumaan toimintaamme, tarjoamme tuliaiskahvit.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajankohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.

MALMI

Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka päivälle!
Kahvila avoinna ma–to 9–15,
pe 9–14. Kirkonkyläntie 2.
MLL:n perhekahvila
Leikkipuisto Kotinummessa
pe ja Traktorissa ma klo
9.30–11.30 Perhekahvilaan
osallistuminen ilmaista, tarjoilu 1,5 e /perhe.
Syystien palvelukeskus
Ma ukkojumppa klo 11.15–
12. Pingistä ti klo 14.15–
15.30. Sisäkengät vaaditaan.
Ompelu/vapaaehtoistoiminta
klo 9–11.30. Neulekahvila to
klo 9.30–12. Joulun ehtoollishartaus ke 17.12 klo 14.30–
15.30. Takaniitynkuja 3.
Taito-käsityökoulu Helsky:
Mukavat Muumit
Pienimuotoisessa näyttelyssä on parikymmentä pientä
ja ihastuttavaa virkattua muumihahmoa eli amigurumia.
Näyttely perustuu von Knorring
tekemään ja WSOY:n julkaisemaan kirjaan ”Mukavat muumiamigurumit”. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ke 5.11. – pe 19.12.
Kaarina Alsta: Sirkus saapuu
kaupunkiin! – maalauksia
Alsta maalaa kirkkailla ja puhtailla väreillä leluja, eläimiä,
kasveja ja ihmisiä monenlaisissa tarinoissa. Ark. ma–pe
9–20 ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo to 18.12.– la 24.1.
Vuoden luontokuva 2013
Valokuvakilpailussa palkittuja upeita luontokuvia on ihailtavana näyttelynä Malmitalon aulassa.
Ma–pe 9–20, la 9–16.
Vapaa pääsy. Järj. Suomen
Luonnonvalokuvaajat SLV
ry ja Helsingin kulttuurikeskus. Malmitalo, ke
10.12. – ma 5.1.2015.
Klassikkosarja:
Parrasvalot (Limelight)
Chaplin 125 vuotta.
Ikääntyneen klovnin ja nuoren
tanssijan tarinan ympärille kietoutuva, joutsenlaulumainen
elokuva on Chaplinin myöhäistuotantoa. Elokuvan haikeasta
pääteemasta tuli romanttisen
musiikin ikivihreä. (USA 1952,
138 min, S). Vapaa pääsy.

Karppeja ruokkimaan
Gardenian trooppisessa puutarhassa pääsee ruokkimaan
karppeja 29.12.2014 ja 5.1.2015 klo 13.
Viikissä Gardenian trooppisessa puutarhassa elää karppeja kahdessa kala-altaassa.
Koululaisten joululoman aikana lapset pääsevät osallistumaan karppien ja kilpikonnien
Kaarinan ja Keijon ruokintaan. Mukaan pääsee puutarhan sisäänpääsymaksun hinnalla.

Malmitalo, to 18.12. klo 18.
Helsingin Laulun
joulukonsertti
Kuoro esittää jo perinteeksi
muodostuneen joulutervehdyksensä ja konsertin jälkeen
yleisölle on tarjolla joulupuuroa talon kahvilassa. Joululaulut
soivat myös Stadin slangilla. Kuoro esittää perinteisten joululaulujen lisäksi kappaleita teemalla kotikaupunkimme Helsinki. Kuoroa johtaa
Hanna Remes.Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 18.12. klo 18.
Novellikoukku
Ti 30.12. klo 18 kuullaan
Jhumpa Lahirin novelleja. Voit
ottaa mukaan oman neuletyösi tai osallistua SPR:n keräykseen lähetettävien neuletöiden tekoon. Voi tulla myös vain
kuuntelemaan. Kirjasto tarjoaa
kahvia ja teetä. Malmin kirjasto.

PIHLAJAMÄKI

Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

PUISTOLA

Tietotekniikan opastusta
Enter ry opastaa senioreita
Puistolan kirjastolla vertaistukihenkisesti tietoteknisissä
ongelmissa joka ke klo 10–12.
Lisät. ja ajanvaraukset kirjastolta p. 09 310 85076.
Käsityökerho
Puistolan kirjastolla joka
ke klo 17.30–19.30.
Puistotäti
Puistotäti Pipan hoitoon mahtuu muutama yli 2-vuotias
lapsi. Puistohoito on ma, ti ja
to klo 9.30–11 ulkona aidatulla alueella osoitteessa leikkipuisto Nurkka, Nurkkatie 2.
Maksu 10e kerta tai 30-60e/
kk, sisaralennus 5e. Lisät.
p. 0400 645 210, facebook: Touhutenavat.
Lastentarvike- ja lelukeräys
Puistolan MLL kerää pieneksi
jääneitä lastenvaatteita ja leluja,

jotka myydään eteenpäin kirputorilla helmikuussa. Tuotolla
tuetaan MLL Puistolan toimintaa alueen lapsiperheiden hyväksi. Keräyspaikkoina
toimivat 19.12. saakka mm.
Puistolan ja Tapulin kirjastot, Tapulin ja Jakomäen leikkipuistot, Velmu lastenvaatekirppis Malmilla ja Pelican
Self Storage Ala-Tikkurilassa.

PUKINMÄKI

MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
toinen ti parittomilla viikoilla
klo 14–15. Rento keskusteluryhmä, jossa voit harjoitella suomen kielen puhumista. Kielitaitosi ei tarvitse
olla sujuva, mutta on hyvä,
jos osaat suomea jo hiukan.
Enter ry:n
tietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
14–15 ja 15–16. Ajanvar.
09 310 85072 tai kirjastossa. Aina parittoman viikon
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule
ja kysy-opastus, johon ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Akvarellinäyttely Malmin
lentokentän villi-luonto
Soile Ataçocugun akvarelleja ja ajatuksia Malmin lentokentän maisemissa. Esillä
kirjastossa 1.12.–30.12.
Jouluseimi
Pukinmäen srk-kodin perinteinen seimi esillä Pukinmäen kirjastossa aina loppiaiseen asti.

SILTAMÄKI

Koillis-Helsingin
n
Kokoomusyhdistysten
yhteiset pikkujoulut
pe 19.12. alk.
klo 18 Ravintola
Rubiinissa,
Jousimiehentie
3. Lisät. tapahtumasta:
www.facebook.com/
KoillisenKokoomus.
Ilm. kirsti.latva@
gmail.com.

Siltamäen Korttelitupa
joulutauolla. Lämmin kiitos kaikille. Tavataan 13.1.2015 klo
11. Hyvää Joulua ja Vuotta
2015! Tuvan emännät

TAPANILA

Adventtikalenterin luukkuja
Tapanilan elävä adventtikalenteri avautuu klo 18.30
ke 17.12. Veljestenpiha
7 alakoulun piha.

TAPULIKAUPUNKI

Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
leikkipuistossa osoitteessa
Moisiontie 18. Ohjelma löytyy
Facebookista ”MLL Puistola”
ja nettisivuilta puistola.mll.ﬁ.

VIIKKI

Hedelmäinen tervehdys
postikortilla
Eeva Patjas on koonnut
Gardenian vitriiniin näyttelyn postikorteista, joiden
kuva-aiheina ovat hedelmät.
Vanhimmat näyttelyn hedelmätuotteista ovat jo 100 vuotta
sitten ilmestyneet ja uusimmat kuluvalta vuodelta 2014.
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Avoinna 1.2. asti ma–to klo
10–18, pe klo 10–14 ja la-su
klo 10–17. Koetilantie 1.
Ei pöllömpiä kuvia
Tuusulan valokuvaajat ry:n
valokuvanäyttely 6.12.–15.1.
Avoinna ma–to klo 10–18, pe
klo 10–14 ja la–su klo 10–17.
Joulu- ja tammikuussa poikkeavia aikatauluja, ks. www.gardenia-helsinki.ﬁ. Näyttelyyn on
vapaa pääsy. Koetilantie 1.

Lähimenot–
palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomat
tapahtumat. Toimitus voi muokata
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
lähettää viimeistään torstaina klo
15 mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon lehteen.
OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.ﬁ

Myyjäis-Basaarin päävoiton sai Marjatta Saarinen.
Luovuttajina Maire Kaija ja Marja Melin. Kuvassa
myös toinen koira-kauppiaista Jopsu.

Rahojen käytöstä
Luin lähinnä järkyttyneenä pöytäkirjaa kaupunkisuunnittelulautakunnan 18.11.2014 pidetystä kokouksesta, jossa käsiteltiin Viikin monitoimitalon ja
urheilukentän alueen uutta asemakaavaa.
Pöytäkirjan mukaan, urheilukentän laidalla olevan
koira-aitauksen siirrosta aiheutuu kaupungille kustannuksia (ilman arvonlisäveroa) arviolta 200 000 euroa.
Mielestäni tämä on aivan järjetön hinta yhdestä koira-aitauksesta.
Lehdet ovat täynnä uutisia siitä, kuinka vanhukset
makaavat pesemättöminä yksin kotonaan ja kuinka
lapsiperheille ja lastensuojelutyöhön ei voida suunnata tukea ja resursseja, kun rahaa ei ole tarpeeksi. Ja
samaan aikaan yhden koiratarhan rakentamiseen löytyy 200 000 euroa. Tuntuu, että päättäjien arvomaailma on aivan vääristynyt, eikä verorahojen käytössä
ole mitään tolkkua.
Leena

Huijari puhelinmyyjä
Lehtiä yritetään myydä vetoamalla sääliin. Soittaja
puhuu alkuun aivan kuin kehitysvammainen, hieman
kangertaen asiansa kertoen. Hyvin taitavasti niin, että
kuvittelee todellakin vammaisen työllistyneen lehtimyyjänä.
Mutta kun sanoo, ettei tilaa lehteä, tuleekin sieltä aivan selkeästi, selvästi täysin normaalisti puhuvan ihmisen vastaus, että ei sitten. Aikamoista huijausta!
Ihmettelevä

Kierrätetään oikein
Jouluna syntyy tavallista enemmän jätettä. Kaikkea ei

pidä kuitenkaan kumota sekajäteastiaan.
Jouluna syntyvän ruokajätteen määrää voi helposti vähentää ostamalla jouluruokia kohtuudella. Jäljelle jäävä
ruokajäte ei kuulu wc-pyttyyn vaan biojäteastiaan.
Joulukinkun paistorasva on parasta laittaa tiiviiseen astiaan pakattuna sekajätteen joukkoon tai jähmettyneenä
biojäteastiaan. Viemäriin sitä ei pidä kaataa.
HSY opastaa, että laatikkoruokien vuoat, tuikkukynttilöiden kuoret ja muut alumiiniroskat kuuluvat metallinkeräykseen. Rikkoutuneet led-kynttilät ja valosarjat tulee
viedä sähkölaitekeräykseen, ei sekajätteeseen.
Lahjapaperit ovat energia- tai sekajätettä. Ne eivät kelpaa paperin- tai kartonginkeräykseen, koska ne ovat
päällystettyjä ja sisältävät paljon painovärejä, tarroja ja
teippejä. Lahjapaperijätteen määrää voisi vähentää uudelleenkäytettävillä kankaisilla lahjapusseilla.
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Koillis-Helsingin Lähitieto
HAMMASLÄÄKÄRIT

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo
Ajanvaraus
ma– pe 10– 18, la 10– 14 (kesäla sulj.)
Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

LAUKKANEN

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko
Rapakiventie 10 F, 00710
Helsinki Puh. 09 387 2341
www.ph-hammasasema.ﬁ
NETTIAJANVARAUS

Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Puh. (09) 345 1265

!

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

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

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
!

!

TEBOIL MALMI

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

Puh. 09-385 5297

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru- ja
rengastyöt, ilmastointilaitehuollot sekä
katsastuspalvelut ym.
VEIKKAUSPISTE

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2014–15

Ark. 10-18,
la 9-14

Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

SUUN TERVEYSPAKETTI 105€
• hammastarkastus
• röntgenkuvat
• hammaskivenpoisto
• värjäymien poisto soodalla
• kiillotus
• ﬂuoraus
KAKSI IMPLANTTIA HUONOSTI
ISTUVAN PROTEESIN TUEKSI
ALK 2890€

HAMMASLÄÄKÄRIT

SILMÄLÄÄKÄRIT
OGELISSA

PALVELUJA TARJOTAAN

AUTONASENNUS JA HUOLTO

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

MALMILLA

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

www.lahitieto.ﬁ
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• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

HYVINVOINTI

HOITOHUONE

CEDRUS

klassinen hieronta • urheiluhieronta
vartalohoidot

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

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Parturi-Kampaamo

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Hemmottelevat lahjat pukinkonttiin!
Tigiltä ihania tuotepaketteja!
Lahjakortteja rakkaille
Rauhallista joulunalusaikaa toivottaa zoisin väki
Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli ja Alex

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

WI31

Kehärengas Oy
www.keharengas.ﬁ

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

Siivous Taibi Tmi

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

P. 044 339 2199

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

toimisto- ja rappusiivoukset
pitkäaikaisella sopimuksella.

0400 773 733 / Markku

la

hj Myö
ak s
or
tit
!

Ajanvaraus
www.hoitohuonecedrus.com • p. 050 306 1844
Malminkaari 15, 00700 • Helsinki
Malmin Nova • 3.krs
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Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

Onko kotona pieni
asia rempallaan...
Fiksataan se kuntoon.

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=

Remontti.ismo
040 568 5998

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

SUUHYGIENISTIT

puh. 3507050

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

Koillis-Helsingin
Lähitieto
Tuorein
Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy
lehtitelineistä Malmin
Novan Citymarketin
edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocan
kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien S-marketin
aulasta.

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Autoileva joulupukki
Inhimillistä
isännöintiä
Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki
Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi

Matapupu alueella.
Soita 040 160 9577

Autoileva joulupukki
Sadan vuoden
kokemuksella.
Soita 041 495 9653

TILITOIMISTOJA

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
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Pienikin
ilmoitus
huomataan!

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!
Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Hammaslääkärit:

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

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Suuhygienisti:

Tiina Kokko

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

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

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi
Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

Puistolan Pizzapalvelu
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P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

IT-palvelut yrityksille www.sollertis.!

