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

Varastot 1,5-20m²

- kk.
alk. 39,/

Nro

TR-KALUSTEESSA
ALE ALE ALE ALE ALE
TÄSSÄ MUUTAMIA ESIMERKKEJÄ
TARJOUKSISTAMME!!!
Myymälässä lisää rajuja tarjouksia...
Tervetuloa tutustumaan!!!

499,-

(ei muita kuluja!)

(OVH 890
,-)

Magnum jenkkisänky
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leveys 297cm / 238cm
erittäin mukavat pussijousitetut istuimet
laadukas tumman harmaa kangas
saatavana oikea- tai vasenkätisenä
toimitusmyynti

(OVH 1480,-)

Clement lasipöytäryhmä

pöytä 120x80cm, karkaistu 8mm lasi
+ 4 tuolia, keinonahka / metalli
värit: valkoinen tai musta
rajoitettu erä

Valuraudantie 1
00700 Helsinki
Puh. 0207 789 770
www.kotivarasto.fi

Onnellista Uutta Vuotta

2015

160x200cm, väri musta
mukava pussijousitus
sis. muhkean sijauspatjat sekä jalat
(pääty myydään erikseen + 199€,
päätytyynyt 39€ / pari)
rajoitettu erä

895,-

Havanna avokulmasohva

Kiitos asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta

199,(OVH 435
,-)

Lisää tarjouksia myös:
www.laulumaa.ﬁ

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

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

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

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Malmin Kiinteistömaailma
toivottaa asiakkailleen
hyvää uutta vuotta ja
menestystä vuodelle 2015!

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,
osakas
044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

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

Kristiina Diomin
0400 201 444

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Markku
Viljander

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

markku.viljander@kodista.fi

Malminkaari 5, 00700 Helsinki, puh. 09 351 1155
www.lkvkaukokoskinen.fi
kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi

Avoinna:
ark 10–19
la 10–16
su 13–16

Katso myös muut myynnissä
olevat kohteet
www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

48

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

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Hilla Rautjärvi
040 8308755

2  
Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Kiitos

V

uosi alkaa olla lopuillaan. On aika
sanoa lämmin kiitos kaikille teille
ilmoittajillemme, jotka olette tehneet
lehden kustantamisen mahdolliseksi.
Teidän avullanne lehteä voidaan painaa ja jakaa
lähemmäs 38 000 osoitteeseen sitä innolla odottaville lukijoille. Samoin suuri kiitos avustajillemme, yhdessä tehty lehti tarjoaa monipuolisesti luettavaa eri ikäisille ja eri asioista kiinnostuneille lukijoillemme. Meillä on myös aivan
upea taustajoukko, joka osaamisellaan ja omalla panoksellaan tukee meitä täysin pyyteettömästi. Sydämelliset kiitokset teille jokaiselle!

1.1.2015 UUDENVUODEN
BUFFET klo 12–18
90 Alle 12v.
7,90€

13

–Täytetty lohi
(katkarapumozzarella)

– Rosto (naudanpaisti)
Muusi, riisi, vihannekset,
salaatti, jälkiruoka ja kahvi

Vuoden loppupuoli on ollut kiireistä aikaa
monella tavoin. Yleiskaavasuunnitelmat ovat
puhuttaneet ihmisiä ja saaneet asukkaat ihmettelemään, miksi niin kovin paljon uusia asiakkaita pitäisi kaupunkiin mahduttaa. Myös Malmin lentokentän rakentamissuunnitelmat ovat
saaneet monien niskakarvat kohoamaan pystyyn. Erityisesti pohditaan sitä, miksi kaupunki
ei ole lainkaan kiinnostunut vaihtoehtoisista
suunnitelmista, joissa lentotoiminnan säilyttämisen ohella on löydettävissä runsaasti rakennusalaa. Tällöin yritykset saisivat jatkaa toimintaansa Helsingin rajojen sisällä. Lentokentällä
toimijoiden lisäksi Tattarisuon yrittäjät ovat
huolissaan tulevaisuudestaan.

AVOINNA:
Ma-To 10–22 Pe 10–23 La 11–23 Su 11–22
31.12. 10–22 1.1. 11–22

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

Oikein mainiota ja
onnellista alkavaa
vuotta 2015
aivan kaikille!

Uuteen vuoteen lähdetään kuitenkin avoimin
mielin. Toivomme taantuman vihdoin helpottavan ja työllisyyden paranevan. Jospa ensi vuonna lomautukset ja irtisanomiset loppuisivat ja
talous kääntyisi hienoiseen nousuun. Se hyvä
puoli huonoissa ajoissa on, että se saa ihmiset
puhaltamaan tehokkaammin yhteen hiileen.
Auttamishalu kasvaa, kun monilla menee itseä
huonommin. Ketään ei pidäkään jättää yksin
selviämään. Juuri joulun alla Tapanilan elävässä
adventtikalenterissa kirjoitettiin joulukortteja
kotimatkalla pudotettavaksi heille, joille ei joulutervehdystä tule lähettäneeksi. Sellainen saattoi olla lähistöllä asuva vanhus, naapurin mukava tenava, puolituttu kyläläinen tai kaupan hyvä
asiakaspalvelija. Jos joku tärkeä joulutervehdys
jäi lähettämättä, vielä voi toivottaa hyvää uutta
vuotta.

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

Heartling
rivisormukset

490,00 790,00 565,00 220,00 679,00 389,00 759,00

alk. 314,00

(789,-)

(449,-)

(1285,-)

(815,-)

(315,-)

(975,-)

(649,-)

(1099,-)

Markkinatie 6, 00700 Helsinki, p. 09 3512 800, avoinna
ark
9-20,
la 9-18,
su 12-17
avoinna ark
9–18,
la 9–15,
su suljettu

LISÄÄ TUOTTEITA: WWW.KORUPAJA.FI

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 48/2014. • Lauantai 27.12.2014. • 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.
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Koillis-Helsingin Lähitieto

Osku Pajamäki (sd.)
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Terhi Peltokorpi (kesk.)

Mirka Vainikka (sd.)
Veronika
Honkasalo (vas.)

Koillisen klaanin
päätösvalta kasvaa

Hannu Tuominen
(vihr.)

Koillis-Helsinki

Kaupunginhallituksen kokoonpano muuttuu toimikaudelle 2015–2016.
Alueellisesta vinkkelistä katsoen Koillis-Helsinki saa vahvan edustuksen, sillä
tulevalla kaudella kaupunginhallituksen viidestätoista jäsenestä peräti neljä
asuu tällä alueella.

H

e ovat kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana jatkava
puistolalainen Osku Pajamäki (sd.) ja
uusina jäseninä aloittavat
Veronika Honkasalo (vas.)
Tapulikaupungista, Terhi
Peltokorpi (kesk.) Suutarilasta ja Mirka Vainikka (sd.)
Malmilta.

Myös varajäsenistössä
koillisen ääni kantaa hyvin,
sillä varajäseninä saavat jatkaa Kauko Koskinen (kok.)
Tapaninvainiosta, Hannu
Tuominen (vihr.) Suutarilasta ja Björn Månsson (rkp.)
Tapanilasta.
Vainikkaa lukuun ottamatta kaikki istuvat myös
kaupunginvaltuustossa.
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana jatkaa etu-

töölöläinen Tatu Rauhamäki (kok.).

Myös kaupunginhallituksen jaostoissa istuu tuttuja
nimiä. Viikin Gardenia-asioitakin setvineen konsernijaoksen varapuheenjohtaja
on Osku Pajamäki ja jaoston yksi varajäsenistä on
Kauko Koskinen.
Pajamäki toimii varapuheenjohtajana myös kau-

punginhallituksen johtamisen jaostossa. Saman jaoston toinen täkäläinen ääni
kuuluu Veronika Honkasalolle.
Osa valinnoista päätetään
lopullisesti valtuustossa, sillä aivan kaikkien puolueiden henkilövalinnat eivät
ennättäneet mukaan kaupunginhallitukselle tuotuun
esitykseen.

Kauko Koskinen
(kok.)

Björn Månsson
(rkp.)

Pirjo Pihlajamaa

Pommikone syöksyi Tapulikaupunkiin. Sivu 8.
Aurora hajotetaan Malmille ja Haartmaniin

Suutarila ja Töyrynummi yhteen,
Tapanilan koulut pöydälle

Malmi
Auroran psykiatrisen sai-

raalan pillit pannaan pussiin ja hoito keskitetään Malmin ja Haartmanin sairaaloihin. Asiasta päätti sosiaali- ja
terveyslautakunta sosiaalija terveysviraston vuoden
2015 tulosbudjettien ja käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä joulukuun
16. päivä.
Auroran psykiatrian integ-

raatiota koskeva ehdotus
meni joitakin vastaehdotuksia lukuun ottamatta esittelijän käsikirjoituksen mukaan.
Vihreiden Laura Nordström sai käyttösuunnitelmaan lisäyksen, että Auroran hyvät hoitokäytännöt kuten turvalliset tilaratkaisut ja
sujuva erikoislääkärille pääsy jatkuvat myös muuton jälkeen.

Samalla lautakunta vaati
saada ennen vuoden 2016
käyttösuunnitelmaa nähtäväkseen selvityksen, jossa
kerrotaan muutoksen onnistumisesta ja palvelun saatavuuden muutoksista sekä arvio tarvittavista lisäresursseista erityisesti poliklinikoilla.
PP

Suutarila, Tapanila, Tapulikaupunki, Töyrynummi
Suutarilan yläasteen koulun ja Töyrynummen ala-asteen koulun voisi yhdistää
yhtenäiseksi peruskouluksi
1. elokuuta 2016 alkaen.
Asiasta päätti opetuslautakunnan suomenkielinen jaos joulukuun 16. päivä. Seuraavaksi asiaa käsittelee
opetuslautakunta kokouk-

sessaan 27. tammikuuta.
Tapulikaupungin lapsiinkin vaikuttavan Tapanilan
ala-asteen koulun ja Hiidenkiven peruskoulun yhdistämisestä ei vielä syntynyt päätöstä. Jaos käsittelee
asiaa uudelleen 27. tammikuuta pidettävässä kokouksessaan.

Jos asia sinetöidään kaupunginhallituksessa Suutarilan ja Töyrynummen osalta,
on ajatuksena luopua osasta molempien koulujen tiloja. Tyhjennettävät tilat on ajateltu remontoida päiväkotikäyttöön.
PP

4   Uutiset
Terveysneuvonnan
puhelinnumero vaihtuu
Asukkaille annettavan ympärivuorokautisen terveysneuvonnan puhelinnumero muuttuu.
Nykyinen numero, 09 10023 lopetetaan 30.12. kello 10.
Lakkautettava numero on pääkaupunkiseudun kuntien
yhteinen.
Tiistaina 30.12. kello 10 otetaan Helsingissä käyttöön
uusi terveysneuvonnan puhelinnumero, joka on 09 310
10023. Tämän numeron ympärivuorokautinen puhelimitse
annettava palvelu on tarkoitettu vain helsinkiläisille.
PP

Biokaasumoottoreihin
3,7 miljoonaa euroa
Viikinmäki

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle vuonna 1994 uusi-

na hankitut kolme kaasumoottoria vetelevät jätelaitoksen
mukaan viimeisiään.
HSY:n hallitus hyväksyi suunnitelman, jonka mukaan
kaasumoottorit korvataan nykyaikaisilla biokaasumoottoreilla vuosien 2015 ja 2016 aikana. Samalla uusitaan tekniikkaa niin, että syntyvän pakokaasulämmön voi ottaa talteen.
Ostos maksaa 3,7 miljoonaa euroa ja verot päälle.
Biokaasua syntyy, kun jätevedenpuhdistuksen sivutuotteena syntyvää lietettä käsitellään laitoksella hapettomissa
olosuhteissa mädättämällä.
Jätelaitoksen energiaomavaraisuus on sähkön osalta
tällä hetkellä noin 70 prosenttia ja lämmön osalta täydet
sata.
PP

Seppälät vaakalaudalle
Malmi

Malmin lentokenttä nousi
vaalitaivaalle
Olisiko nousevien galluplukujen
valokeilassa paistattelevasta
Keskustapuolueesta Malmin
lentoaseman pelastajaksi?
Lentoasemalla toissa keskiviikkona vierailleet kepun
viisi kansanedustajaa eivät
luvanneet ihmeitä, mutta
kanta on selvä: Malmin lentoasemaa ei pidä lakkauttaa.
Keskusta on ollut malmilaiskentän puolella aina pääministerinä toimineen Matti Vanhasen ajoista asti. Viimeksi marraskuussa keskustan puoluehallituksen
työvaliokunta esitti, että lentoaseman jatko Malmilla on
turvattava.
Malmin lentoaseman ystävät on koko ajan kutsunut
ihmisiä tutustumaan liipasimelle asetettuun lentoasemaan.
Edustajat Laura Kolbe,
Paula Lehtomäki, Terhi Peltokorpi, Antti Kaikkonen ja
Timo Laaninen kävivät saamassa tietoiskun kentän toiminnoista toissa keskiviikkona.

Lentoaseman vastustajien leiri rummuttaa mielellään totuutena sitä, että
kenttä on pienen porukan
käytössä. Jopa entinen
asuntoministeri Merja Kyllönen nielaisi Finavian syöttämän täkyn, että Malmi on
70 lentoharrastajan temmellyskenttä.
Malmin lentoaseman ystävät ja kentän yrittäjät haluavat oikoa näitä käsityksiä.
– Kentällä toimivien eri
yhdistysten jäsenmäärä on yhtensä 8 400, täällä
on noin 50 yrittäjää ja 300
työntekijää. Täällä tehdään
enemmän lento-operaatioita kuin muilla Suomen
kentillä yhteensä pois lukien Helsinki-Vantaa, latasi
lukuja pöytään MLY:n puheenjohtaja Timo Hyvönen.
Finavia väittää kentän
tuovan 2 miljoonan euron

vuositappiot. Hyvönen arvioi miinusta kertyvän noin
800 000 euroa.
MLY:läisten mielestä Malmista olisi mahdollista kehittää kannattava lentoasema, mutta kun aluetta ei
kolmetoista vuotta jatkuneen rakennuskiellon takia
pysty kehittämään.
– Lain mukaan rakennuskiellon enimmäisaika on 8,5
vuotta. Täällä rikotaan lakia, huomauttaa Hyvönen.

Edustaja ja valtuutettu
Laura Kolben mukaan lentokentällä tehdään mielikuvapolitiikkaa. Esimerkiksi
vasemmistolle lentokentän
maat on vastaus riivaavaan
asuntopulaan.
MLY:n Hyvönen on huomannut, että demarileiri pysyy vaiti. Suutarilalainen
kansanedustaja ja valtuutettu Peltokorpi valisti muita edustajia, että koillisessa
asuvista demarivaltuutetuista Osku Pajamäki ja Seinäjoelle muuttanut Tarja Tenkula ovat lakkauttamisen
kannalla.
Edustaja Laaninen kat-

kaisi yhdeltä huhulta siivet.
Hänellä oli tuore vastaus
Jussi Pajuselta, että pitääkö paikkansa, että kaupunginjohtaja omistaisi edelleen
Malmin Novaa. Kaupunginjohtaja oli kieltänyt asian jyrkästi.
– Tälle hankkeelle ei tunnu
löytyvän isää, eikä äitiä, ihmetteli edustaja Kaikkonen
päätöksenteon pyörimistä
eri kokouspöydästä toiseen.
– Mitä tapahtuu, jos kenttä loppuu, kysyi Timo Laaninen.
– Kaikki loppuu. Se on tuho, nielaisi BF-lentokoulun
operatiivinen johtaja Mark
Baker.
Timo Hyvönen muistutti,
että pelastaminen on vielä
mahdollista, vaalit ovat tulossa.
Kepun edustajat näkivät,
että aluetta voisi kehittää
MLY:nkin kannattamalla
tavalla, jossa kenttä säilyy,
vaikka sen ympärille rakennetaan asuntoja.
Pirjo Pihlajamaa

Stockmann-konsernin strategiseen linjaan kuuluu

PIRJO PIHLAJAMAA

Seppälä-liikkeiden vähentäminen ja Lindexien lisääminen.
Molemmat liikkeet löytyvät myös Malmin Novasta.
Tammikuussa selviää, onko Malmin Seppälä lopettavien vai jatkavien joukossa, kun yhtiö nimeää lakkautettavat yksiköt.
Seppälän puolella päättyi reilu viikko sitten yhteistoimintaneuvottelut, jonka seurauksena lähtöpassit saa noin 70
työntekijää. Liikkeiden sulkeminen saattaa tietää uusia irtisanomisia.
PP

Asukastalojen ensi vuosi
turvattu
Koillis-Helsinki

Sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa toimivi-

en kymmenen asukastalon tulevaisuus on vielä auki. Asia
koskee koillisessa Pihlajamäen lähiasemaa ja Malmin toimintakeskusta.
Sosiaali- ja terveyslautakunta sivusi tilannetta viime kokouksessaan, ja sai läpi kalliolaisen puheenjohtaja Maija
Anttilan (sd.) tekemän ja suutarilalaisen Hannu Tuomisen (vihr.) kannattaman vastaehdotuksen, jolla turvataan
asukastalojen ensi vuoden olemassaolo.
Viraston vuotta 2015 koskevaan käyttösuunnitelmaan
päätettiin lisätä teksti, jonka mukaan ”sote-viraston hallinnoimien 10 asukastalon toiminnan rahoitus on turvattava vuoden 2015 ajalta, jotta kaupunginhallitus voi selkiyttää asukastalojen organisointiin ja toimintaan liittyvät periaatteet”.
PP

Polkupyörä ja auto
törmäsivät yhteen
Tapanila

Henkilöautoilija ajoi pyöräilijän päälle Tapaninkylän-

tien ja Kotinummentien liikenneympyrässä keskiviikkona
17.12. kello 12.40 aikaan.
Autoilija oli poistumassa ympyrästä Tapaninkyläntielle
päin, kun vasemmalta risteysalueelle polkenut pyöräilijä
otti osuman henkilöauton etukulmasta. Kypärättä ajanut
pyöräilijä lensi konepellin kautta maahan ja iski päänsä
ajorataan. Hänet vietiin lääkäriin.
PP

Keskustapuolueen kanta aina kansanedustajia myöten on, että Malmin lentokenttä pitää säilyttää.

Pysäkkimuutoksia ja kaistajärjestelyjä
Pihlajamäen ostoskeskuksen lähistöllä tehdään
muutoksia niin pysäkkien
sijainteihin kuin ajokaistoille ja pyöräväylille.
Pihlajamäen ostoskeskuksen eteläosan asemakaavamuutokseen liittyvät liikennejärjestelyt ja kahden pysäkin poisto kaavan liikennesuunnitelmaluonnoksen
eteläpuolella ovat etenemässä. Suunnitelmien mukaan
käytöstä poistetaan Meripihkatie 1a vastapäätä sijaitseva pysäkki sekä Pihlajamäentien kaksi etelän-

suuntaista pysäkkiä välillä
Moreenitie – Meripihkatie
ja Meripihkatie – Pihlajistontie.
Pysäkit korvataan uudella pysäkillä Pihlajamäentielle 50 metriä Meripihkatien
liittymästä etelään.
Kolmen pysäkin yhdistäminen yhdeksi pysäkiksi sujuvoittaa bussiliikennettä
tuoden aika- ja liikennöintikustannussäästöjä.

Samassa yhteydessä
parannetaan Meripihkatien
eteläpään kaistajärjestelyjä.

Meripihkatieltä Pihlajamäentielle oikealle ja vasemmalle kääntyvät noudattavat eri valo-opastimia
ja kääntyvät valokierrossa eri aikaan. Nykyään vasemmalle kääntyvien ryhmityskaista on todella ahdas ja
usein vasemmalle ryhmityskaistalle jonoutunut liikenne vaikeuttaa oikealle
kääntyvän liikenteen kulkua. Suunnitelmassa vasenta ryhmityskaistaa parannetaan ja pidennetään pohjoiseen. Tämän vuoksi ajorataa joudutaan leventämään,

jolloin myös nykyistä Meripihkatie 1a edustan bussipysäkkiä joudutaan siirtämään.
Muutosten yhteydessä toteutetaan pyöräkaistat Meripihkatien eteläiselle osuudelle, pohjoisella osuudella
pyöräily sijoitetaan ajoradalle. Lisäksi erotetaan pyöräily ja jalankulku toisistaan
Moreenitiellä ja sen jatkeella Johtokivenpolulla.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Talven odotettu

LAATUALE
KEHYKSIÄ JA
AURINKOLASEJA

- 60%
-50%

- 40%

-80%

VOIMASSA 31.1.2015 SAAKKA TAI NIIN KAUAN KUIN ALE-TAVARAA RIITTÄÄ!
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HINTAPOMMI

25

henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus

*

* Katsastuksen hintaan lisätään Trafin maksu 3,60€
katsastuksen kokonaishinta 28,60€
Tarjous voimassa 29.12 - 10.1.

NÄÖNTUTKIMUS KAUPAN PÄÄLLE!
MEILTÄ AINA HYVÄT LASIT JA NOPEA TOIMITUS OMASTA HIOMOSTA!

TIKKURILA

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

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

ILOLA

Tikkurikuja 1
Laaksotie 33
ark. 9-18, la. 9-14
ark. 9-17

ITÄ-HAKKILA
Mittatie 27
ark. 8-18

Neste oil Malmi ja metsälä Kiittää asiakkaitaan kuluneesta vuodesta

Hyvää UUTTAVUOTTA!
K-market
Neste Oil ajasta
Malmin la ätevästi
sta k
valikoima uoden
uudenv
ostokset!
s
y
n
n
e
d
y
tä

PESUKATUMME
NOPEAT JA HELLÄVARAISET QUICK WASH
TOTTAKAI
ATTA
TTAM
JONO
HOIVAAVAT AUTOASI

!

Pehmoharjapesu
vahalla tai
alustapesulla

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 17.1.2015 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

!
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

Kuponki voimassa 17.1.2015 asti.

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla &
Metsälässä 17.1.2015 saakka, eikä etua
voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Yhden pysähdyksen taktiikka.

(norm. 20,90€)
Tällä kupongilla

15€
Kuponki voimassa 17.1.2015 asti.

Talvinen
tehopesu

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

19,90€
Tällä kupongilla
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TEIJA LOPONEN

Koillis-Helsinki

Demarien
puoluesihteeri
Reijo Paananen
odottaa vaalivoittoa
Demarien puoluesihteeri Reijo Paananen on ollut
runsaat viisi vuotta viikkiläinen.

Mitään vaalitulosten paikkalukua tai kannatusprosenttia Paananen ei halua veikata. Hän korostaa olevansa tehtävässään koko maan asialla, mutta toivoo
demarien olevan nousussa myös Helsingissä. Eduskunnassa on Helsingistä ollut enää vain neljä sosialidemokraattia, joista Raakel Hiltunen jättää nyt kansanedustajan tehtävät. Paananen uskoo, että neljäs
paikka täytetään ja sanoo ehdokkaiksi hyvin kunnallisvaaleissa menestyneet Nasima Razmyarin, Pilvi
Torstin ja Pentti Arajärven.
– Viides paikka olisi hyvä saada takaisin, mutta tehtävä on aika kovan työn takana, Paananen myöntää.
Koillis-Helsingin ehdokkaille Mirka Vainikalle ja Sinikka Vepsälle puoluesihteeri ennustaa hyvää tulosta,
mutta korostaa läpimenon vaativan täydellistä onnistumista olemalla oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Itse Paananen on ollut kunnallisvaaliehdokas viime
vuosituhannella Jyväskylässä ja Vantaalla. Eduskuntavaalit eivät henkilökohtaisesti enää kosketa miestä, joka sanoo olevansa kiinnostunut globaaleista asioista, maailmasta ja Euroopasta. Hän sai 7500 ääntä EU-vaaleissa 2009 tekemällä itse paljon työtä asian eteen.
Paananen matkusti puolisoineen joulun ja uudenvuoden viettoon Australiaan. Hetzu jäi ulkoilemaan
Viikin ja Pihlajiston maastoon luotettavan turvallisen
Viikki-aktivistin, SAK:sta tutun työtoverin Hannele
Ugurin huolenpitoon.
Timo Huotinen

Tuuli Liljan äiti työskenteli Malmin sairaalassa ja siellä myös Tuuli on tehnyt työuransa. Uuteen sairaalaan oli
juhlava palata ja työmatkakin palautui taas pyöräillen tehtäväksi.

Tuuli Liljalle Malmin sairaala tuli tutuksi jo koululaisena, jolloin hänen äitinsä
meni sinne päivystyspolille
osastosihteeriksi. Myöhemmin hänet pyydettiin palkanlaskentaan Mollbergin
Maijan avuksi. Tuulin vanhemmat pitivät myös jonkin
aikaa sairaalan pihalla
sijainnutta kukkakioskia,
jossa Tuulikin muistaa
olleensa lapsensa apuna.
– Maijankin lähes kaikki
lapset olivat sairaalassa töissä. Tiina taloustoimistossa ja jostain syystä kaikkein
herkin Jussi oli apulaisena
ruumiita avaamassa. Malmin sairaala on paikka, jos-

sa ollaan työskennelty monessa sukupolvessa. Yhteen
aikaan kaikkien lapset olivat sairaalan palkkalistoilla.
Tuuli itse aloitti sairaalassa lähettinä vuonna 1980.
– Kökötin tauoilla välinehuollon ja leikkaussalin välissä olevassa tilassa vanhassa rakennuksessa. Sitten
kun pääsin toimistoapulaiseksi taloustoimistoon, oli
työpisteeni matalassa valkoisessa rakennuksessa. Se
ensimmäisen työpisteen talo on nyt purettu, toinen
taas kunnostettu suojeltuna,
Tuuli Lilja kertoo.
TUULI LILJAN ALBUMI

Tuuli vuonna 1966 isänsä Unto Leskisen kanssa
Kirkonkyläntiellä nykyisen S-marketin kohdalla.
Vasemmalla näkyy Malmin vanha kansakoulu sekä
vanha Puhelinyhdistyksen talo.

Toimistoapulaiseksi
röntgeniin Tuuli tuli kirjoitusten jälkeen vuonna -83,
kun ei oikein vielä tiennyt
mihin suuntautuisi. Välivuoden jälkeen hän meni
Malmin kauppaoppilaitokseen ollen kaikki kesälomat
ja joululomat sairaalassa
töissä.
– Vuonna 1986 valmistuin
kauppiksesta ja talouspäällikkö Jouko Virtanen pyysi minut kanslistiksi tänne. Malmin sairaalassa olen
työskennellyt muutamia
koukkauksia lukuun ottamatta siis ihan nuoresta tytöstä lähtien. Silloin kun
muodostettiin Koillinen
suurpiiri, työpisteeni siirtyi Latokartanontie 7:ään.
Sieltä siirryimme Malmin
virastotaloon. Sitten vuonna 1994 menin kiinteistöpalvelukeskukseen hallintosuunnittelijan äitiyslomasijaisuutta tekemään ja se
oli ensimmäinen kerta, kun
lähdin kaupungin keskustaan, Katariinankadulle asti töihin. Toinen kaupunkikeikka oli nyt, kun olimme
evakossa Marian sairaalassa, Tuuli Lilja kertoilee.
Katariinankadun työ oli
sikälikin merkittävä, että
kerran bussissa matkalippua näyttäessään hän tuumi
bussikuskista, että tuossa on

in

a
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Toimistosihteeri Tuuli Liljan elämään Malmin sairaala
on kuulunut pikkutytöstä saakka. Malmin nurkilta hän
on poikennut vain muutaman kerran elämässään, mutta
syystä. Ellei välillä olisi tarvinnut matkustaa töihin bussilla,
olisi nykyinen mies jäänyt löytämättä.

M al m

Tuuli on ollut pikkutytöstä
sairaalan väkeä
s a ir a
la

Hänen ja puolisonsa
muuttoon vaikutti ensisijaisesti karkeakarvainen
kettuterrieri Hetzu, jolle
haluttiin Kampin kerrostaloympäristöä paremmat ulkoilumaastot.
Jo aiemmin Brysselissä ”valiokuntaneuvoksena” ja demarien tiedotussihteerinä sekä EU-vaalipäällikkönä työskenReijo Paananen (sd.)
nellyt Paananen valittiin
puoluesihteeriksi keväällä 2012, jolloin hän palasi SAK:sta puolueen palvelukseen.
Paananen on alkuaan viitasaarelaista sukua KeskiSuomesta. Hän sai erinomaisen 50-vuotislahjan kun
Seinäjoen puoluekokous valitsi syntymäpäivänä hänet yksimielisesti jatkamaan puoluesihteerinä.
Paananen ei itse tehnyt työtä puheenjohtajavaalissa istuvan Jutta Urpilaisen tai haastajan Antti Rinteen
puolesta. Siitä hän oli iloinen, että molemmat olivat
nimenneet jo etukäteen hänet ehdokkaakseen, jos tulevat valituksi. Itse pj-vaali oli kihelmöivän jännittävä.
Rinteestä tuli äärimmäisen niukasti uusi puheenjohtaja ja pian myös valtiovarainministeri.
Puolueen kannatus kärsi pohjakosketuksen kesällä, mutta viimeisen Hesarin gallupin mukaan demarit
ovat nousseet niukasti kakkossijalle ohi kokoomuksen, mutta vasta 17 prosentin rajapyykkiä lähestyen.
Eroa johtavaan oppositiopuolueeseen keskustaan
on lähes 10 prosenttia. Paananen suhtautuu silti optimistisesti eduskuntavaaleihin vajaan neljän kuukauden kuluttua.
– Voitto on tavoitteemme, sillä ykkössija on se, mitä
jokaisen on syytä tavoitella. Vain se takaa pääministerin paikan ja varman pääsyn seuraavaan hallitukseen.
Viime eduskuntavaaleissa demarit pärjäsivät edeltävään kannatukseensa nähden yllättävän hyvin ja hävisi kärkisijan vain niukasti Jyrki Kataisen kokoomukselle.

tuleva mieheni.
Tuuli lähetti miehelle sisäisessä postissa viestin, miten
saisi yhteyttä Tuuliin. Vasta
kun he seurustelivat, paljasti
Tuuli olevansa se lapsuudesta tuttu punatukkainen lettipäinen tyttö, jolle Timo oli
hävinnyt pukkitappelussa
Pukinmäen kansakoulussa.
Kotikin on aina ollut lähellä sairaalaa, Malmilla tai
Tapaninvainiossa.

Tuulin lapset, Titta 15 v, ja
Tomi 17 v, ovat hekin vierailleet sairaalassa muun
muassa silloin, kun uusia
rakennuksia varten räjäytettiin kalliota.
– Heistä oli jännä kokea,
miten se räjäytys täräytti huonetta ja samalla koko
kehoa. Itse muistan aikoinaan kun sivusiipeä varten
tehtiin räjäytyksiä röntgenin vieressä. Meidän käskettiin siirtyä aina räjäytyshetkeksi pois ja hyvä niin, sillä
kerran sieltä lensi kivenmurikka kevytseinän läpi!
Tuuli ei pidä aivan mahdottomana sitäkään ajatusta, että esimerkiksi poika tulisi sairaalaan töihin oppisopimuksella.
– Silloin tulisi meilläkin jo
kolmas polvi työntekijöitä
täyteen, Tuuli tuumii.
Teija Loponen
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Lentokenttä ei saanut kannatusta

Viikki-Seuran Korhonen:

Yleiskaava on nyt virallinen

Gardenian arvo on
paljon enemmän kuin raha

Kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on
päättänyt, että Helsingin
yleiskaavaluonnoksesta voi
laatia yleiskaavaehdotuksen.
Luonnos laitetaan virallisesti nähtäville reilun viikon päästä, ja sitä voi kommentoida vapaasti 7.1.–
28.2.2015 välisen ajan.
Luonnokseen voi tutustua
esimerkiksi verkko-osoitteessa www.yleiskaava.fi.
Lautakunta päätti lisätä luonnokseen muutamia
kommenttejaan. Esimerkiksi yleiskaavan toteutusohjelman valmistelussa on selvitettävä kaupunkibulevardien toteuttamisaikataulu ja
kustannukset sekä kaupunkibulevardien vaikutus katuverkon välityskykyyn ja

toimivuuteen.
Lisäksi yleiskaavan seuraavassa käsittelyvaiheessa näytteillä olon jälkeen lisätään kaavamääräys tai
-merkintä, jolla varmistetaan luonnonsuojeluun varatun alueen huomioiminen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.
Muita koilliseen konkreettisesti vaikuttavia lisäyksiä olivat, että Viikinrannassa Viikintie ja Säynäslahden
rajan sekä Jokisuunpolun
alue merkitään toimitilaalueeksi.
Lahdenväylään rajautuvalla alueelle Viikin keskustan ja Pihlajiston kohdalla
lisätään liike- ja palvelukeskustaa kuvaava merkintä
myös Lahdenväylän pohjoispuolelle.

Alkot ovat kiinni
vuoden alussa

Uudenvuodenaattona
kaupat kiinni kuudelta

Lähiliikenteellä
uudenvuodenaikoja

Alkojen tämän vuoden vii-

Sunnuntaina 28.12. saavat alle 400 neliömetrin kokoisten

HSL:n liikenteessä ajetaan
keskiviikolle osuvana uudenvuodenaattona 31.12.
perjantain aikataulujen mukaan.
Uudenvuodenyönä on lisälähtöjä. Koillis-Helsingin linjoista lisälähtöjä on ainakin
busseilla 68, 70, 71, 72 ja 76.

PP

PP

meinen myyntipäivä on ensi
keskiviikkona, jolloin on uudenvuodenaatto. Tuolloin pitkärivat palvelevat asiakkaitaan kello 9–18.
Uudenvuodenpäivänä viinakaupat eivät saa olla auki
lainkaan.
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Perussuomalaisten Tom
Packalén jäi yksin Malmin
lentokenttä -ehdotuksensa
kanssa. Packalén toivoi, että
jatkovalmisteluissa selvitetään se, kuinka Malmin lentokentän kansallisesti merkittävä lentotoiminta voidaan turvata asuntorakentamisen ohella.
Kukaan ei kannattanut
Packalénia, ja hän jätti eriävän mielipiteensä.
Lautakuntaan kuuluvat
puheenjohtaja Risto Rautava, Hennariikka Andersson
ja Matti Niiranen kokoomuksesta, Osmo Soininvaara ja Elina Moisio vihreistä,
Eija Loukoila vasemmistosta sekä Jape Lovén ja Heta
Välimäki demareista.
Pirjo Pihlajamaa

kauppojen pitäjät päättää itse aukioloistaan. Suuremmat kaupat saavat olla auki kello 12–18 välillä.
Uudenvuodenaattona useimmat kaupat voivat pitää ovensa
auki kello 7–18 välillä.
Uudenvuodenpäivänä eli ensi torstaina ovat useimmat kaupat kiinni. Auki saa pitää alle sadan neliömetrin kokoisia kioskikauppoja sekä huoltoasemien alle 400 neliömetrin myymälöitä.

Lopetettavien kuntapalvelujen listalle kaupunginhallituksen konsernijaostossa laitetun Gardenia
Helsingin tilanteessa harmittaa erityisesti yksi asia,
kertoo Viikki-Seuran
puheenjohtaja Riitta Korhonen.
– Konsernijaosto tuijottaa vain Gardenian rahalliseen tuottoon, eikä arvosta sitä tärkeää yleishyödyllistä ympäristökasvatusta,
mitä Gardenia tekee, Korhonen suomii.
Hän muistuttaa, että
yli 5 000 ihmistä ei voi olla väärässä Gardenian toi-

minnan tärkeydestä. Sitä mieltä olivat Gardenian
säilymisen puolesta tehdyn
nettiadressin allekirjoittajat.
Korhonen alleviivaa, että
ympäristökasvatuksen lisäämiselle on selvä tilaus ja
hyvät mahdollisuudet.
– Sillä Vanhakaupunginlahden suojelualue tarvitsee laajemman luontoopastuskeskuksen ja sen
rakentaminen onnistuisi
hyvin Gardenian yhteyteen
ilman kohtuuttomia kustannuksia.
Korhosta myös ihmetyttää se, että kaupungilla on

varaa ylläpitää kaupunginpuutarha Töölönlahden
rannalla, mutta ei Gardeniaa, joka kuitenkin pystyisi
toimimaan omavaraisena,
kun vuokran kohtuullistaisi ja rakennuskustannusten
maksuaikaa pidentäisi.
– Nyt olisi syytä tarkastella kaupungin tilakeskuksen toimintaperiaatteita. Onko voiton tavoittelu
sen tärkein tehtävä? Vastaavaa tarkastelua on jo
vaadittu Senaattikiinteistölle, vaatii Korhonen.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin
Lähitieto

Myös lähijunilla on lisälähtöjä: N-junat lähtevät Helsingistä kello 3.31 ja 4.31 ja Tjuna kello 5.01.
Uudenvuodenpäivänä 1.1.
ajetaan sunnuntain aikataulujen mukaan. U-bussilinjojen SS-lähtöjä ei ajeta.
PP

www.lähitieto.fi

Nettisivuilta löydät uutisia,
paikallisia menovinkkejä ja
näköislehden, sekä
lehtiarkiston.
Voit myös osallistua
lehden tekoon lähettämällä
sivuston kautta KoillisHelsinkiin liittyviä juttuvinkkejä ja kuvia.

Kiitämme
asiakkaitamme
kuluneesta vuodesta
ja toivotamme kaikille
menestyksekästä
uutta vuotta 2015 ja
onnistuneita kauppoja
kanssamme!
Pertti Kuikka Harri Sallankivi
Yrittäjä, LKV, KED
Yrittäjä
Puh. 045 359 7727 0400 630 848

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen Sanna Hannula
KiAT
045 800 2262
0400 537 500

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Sam Kamras
040 837 3465

Raine
Kellokangas
044 988 1800

Merja Pulkkinen Juha-Pekka
Savolainen
050 511 0782
045 195 6818

Hanna Valtonen Ville Vertainen
040 844 8991 040 1494 300

Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099, www.remax-extrakodit.fi extrakodit@remax.fi, ma–to 10–18, pe 10–16, la 10–14

Stiina
Vikström
044 531 4680

Seppo
Väisänen
040 042 6233

Inna Zvereva
045 679 1825

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573
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Pommikoneen putoamispaikalla kapteeni Palmroth, ins.luutn. Aarni, kapteeni Jukola, ins. Rannikko, U. Utrio ja Saraterä, Helsinki, Puistola 1941.06.25.

Onko kone pommeineen yhä maan uumenissa?

Tapulikaupunkiin putosi
pommikone ja lentäjä
Onko tapulikaupunkilaisen kerrostalon pihamaan alla sotaaikainen pommikoneen romu ja neuvostoliittolaisen lentäjän hauta?
Rakennusvirastosta ei osattu kertoa, onko kone kaivettu ylös ennen
kerrostalojen rakentamista.

tiin, ja niistä ilmeni, että hän
oli 27-vuotias ja saksankielentaitoinen. Lentäjä tavoitettiin viljapeltoon piiloutuneena silloisen VPK:n takana. Hänelle huudettiin
megafonilla antautumiskäskyjä, joihin lentäjä reagoi
ampumalla.
Takaa-ajajat suuntasivat tällöin pikakivääritulen summittaisesti peltoon,
jonka vaikutuksesta ei ollut tietoa. Jonkun ajan päästä pellosta kuului sitten yksinäinen laukaus. Hetken
odottelun jälkeen uskaltauILKKA UOTILA

Talvisodan jälkeisen Neuvostoliiton kanssa solmitun
välirauhan vielä vallitessa
juhannuspäivänä 25.6.1941
herättiin eri puolilla Suomea
neuvostoliittolaisten pommikoneiden pommituslentoihin. Ne johtuivat mitä
ilmeisimmin siitä, että Saksa
oli hyökännyt kolme päivää
aikaisemmin Neuvostoliittoon ja Suomi ei enää juuri
kainostellut peitellä halujaan liittyä hyökkäyssotaan
Saksan rinnalla.
Tässä mielessä yhteistyö
Saksan kanssa oli jo pitkään
ollut laajaa ja Malmin lentokenttäkin oli jo annettu
saksalaisten käyttöön.
Osa pommituksista oli
varmaan tarkoitettu vahingoittamaan Malmin lentokenttää ja siellä olevia saksalaislentokoneita. Silminnäkijöiden mukaan pommitukset olivat kuitenkin

epätarkkoja ja hajanaisia
eivätkä koneet oikein pysyneet muodostelmissa.
Yksi SB-2-pommikoneista
sai osuman todennäköisesti
ilmatorjunnasta ja alkoi savuten pudota maata kohti.
Koneesta nähtiin pelastautuvan kaksi henkilöä, joista toisen laskuvarjo ei kuitenkaan auennut. Kolmas,
ilmeisesti lentäjä, iskeytyi
vahingoittuneen pommikoneensa mukana Puistolassa junanradan länsipuolella olevalle sikatalouskoeaseman pellolle, nykyisen Tapulikaupungin alueelle.

Laskuvarjolla pelastautunut pakeni paikalta edeten
kohti Tikkurilaa ylittäen
Keravanjoen uiden. Keravanjoen toisella puolella
hän ilmaantui nykyisessä
osoitteessa Kaislatie 15 asuneen ilmavoimissa kapteeni-

na palvelleen ja ilmailuaiheisia artikkeleita sekä radioja tv-ohjelmia tehneen Börje
Sjögrenin (1927–1996) portille. Tämän jälkeisistä
tapahtumista hän kertoi
Vantaan Seutu-lehdessä
4.8.1988.
14-vuotiaalla Börje Sjögrenillä oli tehtävänä toimia
lähettinä ilmasuojelujoukoissa, jotka olivat majoittuneet Helsingårdiin Tikkurilan keskustassa. Hän oli
nähnyt ilmahälytyksen jälkeen ikkunasta kotinsa portilla neuvostoliittolaisen sotilaan, jolla ei ollut saappaita ja joka oli pukeutunut
vettävaluvaan nahkapuseroon ja pussihousuihin. Kädessään hänellä oli Nagantrevolveri. Nuori lähetti lähti
hetken päästä ajamaan polkupyörällään kohti Helsingårdia kertomaan asiasta,
josta lähti välittömästi jouk-

Pommikoneen putoamispaikan nykyinen osoite on
Palovartijantie 9-11 .

kue aseistettuja miehiä tavoittamaan lentäjää Börjepojan ollessa koko ajan mukana.
Paetessaan lentäjä repi
kaulusmerkkinsä pois sekä
jonkinlaisen henkilökorttinsa palasiksi. Palat löydet-

duttiin katsomaan, mitä oli
tapahtunut. Joukkueeseen
kuulunut Hemmo Oksa
löysi lentäjän. Hän oli tehnyt ratkaisunsa ampumalla
itseään suuhun.
Myöhemmin Börje Sjögrenin kertoman mukaan

lentäjän ruumis oli Tikkurilan Väritehtaan varastolla nähtävänä peitettynä ruskealla voimapaperilla siten,
että vain jalkaterät näkyivät. Herkkää nuorukaista
jäi vaivaamaan ajatus, mihin tuo onneton lentäjä on
sitten haudattu.

Saviseen peltoon syöksyneen pommikoneen peltoon
tekemä kraateri oli luonnollisesti laajan kiinnostuksen
kohde. Putoamispaikasta
on runsaasti kuvia internetin SA-kuvakokoelmissa.
Putoamispaikka on tarkoin paikallistettavissa vanhojen ilmakuvien pohjalta. Nämä kertovat, että se
on osoitteen Palovartijantie
9–11 etupihalla B-portaan
edustalla.
Börje Sjögren kertoo julkaisemassaan artikkelissa,
että pommikone meni savisessa pellossa niin syvälle, ettei sen suhteen aikoinaan tehty mitään kaivauksia, vaan syntynyt kuoppa
täytettiin ja maata käytettiin
sen jälkeen entiseen tapaan
peltona.
Ovatkohan siis paikalla edelleen pommikoneen
ja sen lentäjän jäännökset? Toivottavasti pommikoneen mahdollista pommikuormaa paikalla ei ainakaan ole. Mahtaisikohan
joku tietää, miten asianlaita
todella on?
Ilkka Uotila
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HSY hakee
kuuset
roskien ohessa
Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyksissä on muutoksia loppuvuodesta pyhäpäivien vuoksi. Helsingin
seudun ympäristöpalvelut
HSY ei tyhjentänyt jäteastioita jouluna, uudenvuodenpäivänä, eikä myöskään loppiaisena, mikä muuttaa kaikkien kiinteistöjen normaaleja
tyhjennyspäiviä.
Sen sijaan joulun jälkeen
lauantaina 27.12. jäteautot
kiertävät.
Joulukuuset HSY kerää
pääsääntöisesti biojäteastioiden tyhjennysten yhteydessä. Jos kiinteistöllä ei ole
biojäteastioita, kuuset kerätään sekajätteen mukana. Kuusien keräyksestä ei
peritä erillistä hintaa. Kuuset voi viedä myös itse maksutta Sortti-asemille tammikuun ajan.
TL

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

iloisten ilmeiden uusi vuosi

Tapanilan Urheilukeskus
Erätie 3, 00730 Helsinki

tapanilanurheilu.fi

Uusien oppilaiden infotilaisuudet:
alakoulu klo 17.30 & yläkoulu klo 18.30

MV-KUVAT Malmintori

Uudenvuodenaattona
hohtokeilauksen ratatunti 22 €
Voimassa ke 31.12. klo 12-20. Radalla
max 4 heittäjää. Hinta sis. kenkävuokran.

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki

(09) 3507 077 • mosabowling.fi

B
E
U
P
L
A

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
lisätietoa: www.ruoka-aika.ﬁ

Vain baari auki
27.12. alk klo 18.
Suljettu 28.12.

TARJOUS 10.12. alkaen
Osta 4 maksa 3

Neljän à la carte-annoksen ostajalle yksi annos
veloituksetta! (Ei koske alku- ja jälkiruokia)
Tarjous voimassa toistaiseksi.

•
•
•
•

AVOIMIEN OVIEN ILLASSA KE 14.1.2015 KLO 17-19

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan

Onnea 6-vuotialle
Vilmalle! Toivoo Vaari

MV-KUVAT Malmintori

TULE JA TUTUSTU HELSINGIN KRISTILLISEEN KOULUUN

Pieksupolku 5, 00720 Helsinki, Pukinmäki.
www.helsinginkristillinenkoulu.ﬁ

Heittäydy hulvattomaksi ja pidä hauskaa
halvemmalla. Malmin Ale Pubissa parhaat bileet
ke–la klo 03:een. Kun bileet on hakusessa singahda
Ale Pubiin – et kadu.

miltei samantien mukaan

UUSIEN OPPILAIDEN ILMOTTAUTUMINEN

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Parhaat bileet
alkaa Alesta

Erinomaiset
VALOKUVAT

Helsingin
Kristillinen
Koulu

Tapanilan Urheilukeskus
on Suomen monipuolisin
sisäliikuntakeskus, jossa
harrastetaan yli 80 eri
liikuntalajia ja jumppaa.
Urheilukeskus on kuntosalia
lukuun ottamatta suljettu
uudenvuodenpäivänä.
Hyvää uutta vuotta!

27.12.2014

Runsas buffet klo 18–22 hinta 20€/hlö
Musiikista vastaa Mark Tuomela klo 20 alkaen.
Ilotulitusta
Tarjouksia

Pukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki. www.kaari18.fi

, 7.

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

DIAKONIAN Vuoden 2015 ensimmäiset
ajanvarausajat ovat ke 7.1. klo 10–11.
Numeroon voi myös jättää soittopyynnön.
Malmi, Kunnantie 1, ma ja ke klo 10–11
p. 09 2340 4481
Jakomäki, Jakomäenpolku 7, ke klo 10–11
p. 09 2340 4488
Pihlajamäki, Liusketie 1, ke klo 10–11
p. 09 2340 4487
Pihlajisto, Tiirismaantie 4, ke klo 10–11
p. 09 2340 4480
Puistola, Tenavatie 4, ke klo 10–11
p. 09 2340 4485
Pukinmäki, Säterinportti 3, ke klo 10–11
p. 09 2340 4482
Siltamäki, Jousimiehentie 5, ke klo 10–11
p. 09 2340 4484
Tapanila, Veljestentie 6, ke klo 10–11
p. 09 2340 4483
Tapuli, Maatullinkuja 4, ke klo 10–11
p. 09 2340 4486
Viikki, Agronominkatu 5, ma klo 10–11
p. 09 2340 4489
Lahjoitusleipää jaetaan 8.1. alkaen Malmin
kirkolla pe klo 9, Jakomäen kirkolla ke klo 11,
Pihlajamäen kirkolla ti klo 9 (myös 30.12.) ja
Tapulin seurakuntakodilla ma klo 11 (alk. 5.1.).
Soppakirkot. Maksuton ateria, ja sen alussa pieni hartaus:
Malmin kirkolla to klo 13, 22.1., 26.2., 26.3.,
23.4. ja 21.5.
Jakomäen kirkolla ke klo 13, 28.1., 25.2.,
25.3., 29.4. ja 27.5.
Siltamäen seurakuntakodilla ke klo 12,
28.1., 25.2., 18.3., 22.4. ja 20.5.
Tapulin seurakuntakodilla ma klo 11.15,
2.2., 16.3. ja 4.5. Puuro ma klo 11.15, 12.1.,
23.2., 13.4. ja 25.5.
Soppapaanu Viikin kirkolla to klo 12–13.30,
29.1., 26.2., 26.3., 30.4. ja 28.5.
Ruokatarjoilut, Ruoka-aika Pihlajamäen
kirkolla to klo 12, alkaen 15.1. Ruoan hinta
2 e, ensisijaisesti työttömille ja eläkeläisille.

JOULUN ILOA LAULAMAAN
Joululaulumessu Puistolan kirkossa
su 28.12. klo 10. Lähetyskahvila.
Kauneimmat joululaulut -messu
Viikin kirkossa su 28.12. klo 10.
Joululauluja ja veisuuta Puistolan
kirkossa su 28.12. klo 15. Siionin
Kanteleen ja Siionin Virsien virsiä ja
lauluja. Kahvitarjoilu.
UUDENVUODENPÄIVÄ
Messu Malmin kirkossa to 1.1. klo 10.

OLOTILAKAHVILAT
Olohuone Pihlajiston seurakuntakodilla to klo 13–15, alkaen 15.1.
Kahvi ja voileipää kohtuuhintaan.
Olohuone Tapulin seurakuntakodilla
ma klo 11–13 alkaen 12.1. Kahvi ja
kahvileipä edullisesti.
Perhekahvila Malmin kirkolla pe klo
9.30–11.30 alkaen 9.1.
Porttikahvila Pukinmäessä, Säterinportti 1 A, ma ja ke klo 12–15 alkaen
28.1. Kahvi ja voileipä 1 e. Maksuton tarjoilu 28.1., 14.2., 29.3. ja 29.4.
Ostarin Onni matalan kynnyksen
kahvila Pihlajamäen kirkolla ti klo
9–11 alkaen 13.1. Edullinen aamupala, lahjoitusleipää.
SURURYHMÄT
Malmin kirkolla klo 18 ke 21.1.,
28.1., 11.2. ja 11.3. sekä ti 24.3.
Ohjaajina pastori Esko M. Laine ja
diakoniatyöntekijä Kaisa Moilanen.
Pihlajamäen kirkolla klo 18 ti 3.3.,
17.3., 31.3., 21.4., 5.5. ja 19.5. Ohjaajina pastorit Paula Närhi ja Jukka
Holopainen.
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon, p. 09 2340 4400.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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10   Urheilu
Salibandyliiga miehet

Salibandy tyttöjen SM-liiga
MIKKO HYVÄRINEN

Erän tytöille kotitappio
Erän B-tyttöjen vuosi päättyi kotiotteluun
M-Teamia vastaan. Tuloksena oli 3–1 tappio.
Vuoden viimeinen ottelu oli

vähämaalinen, mutta tarjosi
kuitenkin paljon tilanteita ja
oli muutoinkin laadukas peli.
Molemmat maalivahdit pelasivat erinomaisen ottelun,
niin M-Teamin Julia Laulajainen, kuin Erän Janni Kerkkänenkin.
Ensimmäisessä erässä
nähtiin vain yksi maali, sen
teki vastustajan Pinja Jaakkola vasta erätauon lähestyessä. Toisessa erässäkin onnistumisia herui vain vieraille.
Kolmannella jaksolla Erän
Veera Sinikallio raatoi ja
aloitti kapteenin elkein takaa-ajon upealla maalillaan.
Hyvään loppuhurmokseen
päässeen kotijoukkueen kiri
kuivui kuitenkin kasaan, kun
tuomarit passittivat Oona
Lampolan jäähylle työntämisestä. Siihen loppui maalien teko.

Janne Salonen puski töitä hartiavoimin OIlers - ottelussa. Saaliina oli yksi maali.

Erän vuosi päättyi
pisteettömästi
Salibandyn MM-kisojen
aiheuttama ottelutauko katkesi Tapanilan Erän osalta
jouluviikkoa edeltävänä
perjantaina Espoon Tapiolassa. Pistesäkki ei kuitenkaan karttunut, isäntäjoukkue Oilers nosti kurssiaan
7–5 voitolla Erästä.
Erä ei suinkaan ollut vastaantulijana Tapiolassa,
vaikka Oilers johtikin parhaimmillaan ottelua 6–1.
Erän päävalmentaja Petteri Bergman laskeskeli, että
maaliyritykset olivat kahden erän jälkeen mosalais-

ten hyväksi peräti 38–16.
Mutta ne maalit!
Avauserä meni isännille
2–1. Erän maalista vastasi
ahkeran iltapuhteen pelannut Janne Salonen. Toisessa
erässä maalinteon helppoudesta vastasi Oilers kolmella rysällään.
Päätöserässä isäntien piti vielä tehdä yksi kaappi, kunnes Eräänkin tarttui maalinteon taito. Mikko
Jolma, Aaron Fagerholm ja
Lauri Kapanen kavensivat
lukemiksi 6–4. Oilers kuitenkin kuittasi heti Kapasen

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: pe 2.1. klo 18.30
Erä – SPV (liput 13/8 €)

osuman jälkeen siirtyen 7–4
asemiin. Viimeisellä minuutilla Erän Tuomas Iiskola sinetöi maalillaan päätösluvuiksi 7–5.
Erän taival liigassa ei ole
aivan edennyt etukäteisodotusten mukaan. 14 pelin jälkeen koossa on nihkeät 11
sarjapistettä, jotka oikeuttavat 14 joukkueen sarjassa
10. sijaan.
– Ei ihan vielä pystytä pelaamaan nopeissa tilanteissa vaistolla ja se tuo peliin
viivettä. Viikkotason treenejä ei ole päästy tekemään

(12 kk jä

/kk

senyys)

Naisten liigaa: su 4.1. klo 17.00
Erä III – Steelers (liput 7/4 €)

Heimo Laaksonen

Katso ryhmäliikuntaohjelma sivuiltamme
ja varaa paikkasi

PuMan C- (13–14 v) ja Btytöt (15–16 v) ovat sijoittuneet SM-sarjan pooleihin eli
ihan valtakunnalliseen kärkeen, ja ovat samalla Etelä-Suomen kärkijoukkueita.
PuMan E- (9–10 v) ja D-tytöt
(11–12 v) johtavat Etelä-Suomen aluemestaruussarjan
lohkoja. Ihan kärkisijoilla ovat
myös E- ja D-pojat.
– PuMan syksyä voikin
luonnehtia menestykseksi,
toteaa puheenjohtaja Jouni
Lind.
Vieläkin kovempaa menoa
on kuitenkin luvassa keväällä, kun PuMa osallistuu peräti 21 juniorijoukkueella sarjapeleihin. Tämä lienee ennätys PuMan historiassa.
– Syksyllä aloittanut
11–14-vuotiaiden lentopallokoulu tuotti meille kaksi sarjajoukkuetta kevääksi, iloitsee Lind.
PuMa on pyörittänyt syksyn

WWW.SALI365.FI

aikana monenlaista lentopallotoimintaa. Easy Sport -kerhot ovat toimineet kolmella

koululla ja niihin on osallistunut 48 lasta, 1–4-luokkalaista. Uusin viritys, lentisliikkari
4–6-vuotiaille, kokosi 11 lasta. Loppuvuodesta liikkarissa
pelailtiin jo aikuisten kanssa
2 vastaan 2 -peliä välikopilla.
Uudessa 15–18-vuotiaiden
harrastusryhmässä niinikään
on ollut hyvä meininki.
Helsingin kaupunki muisti PuMa-Volleytä marraskuussa myöntämällä seuralle kunnianosoituksen vapaaehtoistyöstä nuorten parissa.
Keväällä Easy Sport -kerhot järjestetään Puistolassa,
Maatullin ala-asteella ja Viikissä. 6–10-vuotiaiden lentopallokoulu starttaa Hietakummun ala-asteella Malmilla tammikuussa. Lentopallon
suosio on nousussa miesten MM-menestyksen myötä. Lentopalloilu on myös hyvässä huudossa pääkaupunkiseudulla Korson Vedon
hyvän kausistartin ja Helsinki-Volleyn kahden naisten ykkössarjajoukkueen myötä.
JL

kuntos

35€
(12 kk j

ali

/kk

äsenyy

sali
gym & fitness

Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

ehjällä ryhmällä pitkään aikaan. Tammikuussa saadaan varmaan lisää pelaajia
käyttöön, kommentoi Petteri Bergman Erän verkkosivulla.
Joulutauon jälkeen Erä
käy seuraavaksi ensi vuoden puolella, perjantaina
2.1. klo 18.30, seinäjokisen
SPV:n kimppuun. Kotiottelun tapahtumapaikkana
on tuolloin Energia Areena
Vantaalla.

PUMA-VOLLEY

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki
Miesten Divari: su 11.1. klo 17.00
Erä Akatemia – LNM (liput 7/4 €)

Erän osalta sarja jatkuu heti
vuoden vaihtumisen jälkeen.
Jo 3.1. Erä matkaa sarjajohtaja
PSS:n vieraaksi Porvooseen.

Lentopalloseura PuMa-Volleyn joukkueet kolistelevat
kärkipaikkoja juniorisarjoissa pelien päätyttyä
loppuvuoteen.

treenaamaan!
Salille tai ryhmäliikuntaan
58€

TL

PuMalla
menestyksekäs syksy

Tervetuloa

sali ja
ryhmäli
ikunnat

– Ottelu oli hyvätasoinen.
Kiitos M-Teamille hyvästä
paikallispelistä.
Onneksi päästään vielä
tällä kaudella toistamiseen
kohtaamaan, ja silloin hakemaan revanssia, kiittelee valmentaja Ville Turunen.
– Ensi vuoden teemana
meidän täytyy alkaa kääntää
tiukat pelit voitoiksi. Selvät
pelit olemme voittaneet melko suuri numeroisesti, mutta
tiukat ottelut ovat kääntyneet
harmiksemme aina vastustajalle, pohdiskeli Turunen ottelun jälkeen.

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

PuMan lentisliikkarissa pelaillaan jo lentopalloa.

Koillis-Helsingin Lähitieto

RITVA VEIKKOLAINEN

ANNE RAPAKKO
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JAANA ISSAKAINEN

Onnea Anne,
Jaana ja Ritva!
Koillis-Helsingin Lähitiedon jouluisessa

valokuvatehtävässä arvottiin kolme Marko Leinon Joulutarina-kirjaa kirjailijan signeerauksella.
Kirjan voittivat jouluisilla kuvillaan Anne Rapakko, Jaana Issakainen ja Ritva Veikkolainen.
Onneksi olkoon! Näin voittajat kertovat kuvistaan:
Hippu-tonttutytön kainalossa ovat ensimmäiseen jouluunsa valmistautuvat tonttukarvakorvat
Bobo ja Pörrö. Ensin tippui lakki toisen ja sitten
toisen karvakorvan päästä, mutta kolmannella onnistuttiin ikuistamaan kuva, kertoo Anne Rapakko.
Jaana Issakaisen lähettämässä kuvassa valkoinenpaimenkoira Shira asettautui poseeraamaan
vastakoristellun joulukuusen eteen Tapanilassa
viime sunnuntaina.
Ritva Veikkolainen kävi Tuomaan markkinoilla
Senaatintorilla 9.12. Sinä päivänä paistoi aurinko
hetken keskipäivällä ja valaisi upeasti kirkon seinää.
Pirjo Pihlajamaa

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.

Ala-Malmintorin ajeluista
Kun nyt Ala-Malmin
toria ryhdytään kunnostamaan, toivottavasti samalla
aikaan saadaan jotain toimia rajoittamaan siellä ajamista autoilla.
Sen toki ymmärrän, että
Malmitalolle tuodaan vanhuksia ja vaivaisia autoilla
ovien eteen, mutta en sitä,
että täysin terveen oloiset ihmiset ajelevat sosiaaliviraston edustalle tai kauppakeskuksessa asioimaan pysäköiden toriaukiolle ja ahdistellen siellä jalan kulkevia.

Kaiken huippu oli tänään,
kun autoilija soitti torvea jalankulkijoille, jotka kulkivat kevyen liikenteen raittia postin lähellä. Se väylä
on vain huoltoajoa varten,
ei laiskoille ihmisille tarkoitettu.
Puomeja, hidasteita tai
liikennevalvontaa torin sisääntuloaukoille toivoo varmasti useampikin jalankulkija.
Nimimerkillä ärsyyntynyt muija ja äijä

Lähiristikko nro 22/2014
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Koiran omistavan anomus
Uusi vuosi lähestyy – ja
rakettien pauke.
Tiedän, että tämä on varmaankin aivan turhaa, mutta silti toivoisin ihmisten
ajattelevan vähän muitakin
ja rajoittavan ilotulitteiden
ampumisen vain siihen vuoden vaihtumisen tienooseen.
Näin siksi, että monet lemmikit ja varmasti myös pienet lapset ja iäkkäämmät ihmiset häiriintyvät jatkuvasta räiskeestä. Se on ainakin
eläimistä suorastaan pelottavaa ja hämmentävää.
Ei oikein löydy paikkaa,

johon koiran kanssa voisi
evakkoon lähteä, kun räiske
jatkuu tuntitolkulla. Ei koiraa voi lääkitäkään puoleksi vuorokaudeksi rauhoittumaan.
Toivon siis sydämestäni,
että iloinen räiske ajoittuisi vain vuoden viimeisiin ja
ensimmäiseen tuntiin. Vanhemmilla on velvoite huolehtia siitä jälkikasvunsa
osalta.
Hyvän uuden vuoden toivotuksin
AL Viikistä

Ihmettelen
Olen asunut kentän lähitienoolla jo yli neljäkymentä
vuotta, ”lentomelu” ei koskaan ole häirinnyt meidän
perhettä.
Ihmettelen suuresti, ettei

museovirasto ota kantaa?
Onhan Malmin kenttä Suomen ensimmäinen kansainvälinen lentokenttä. Ainakin lennonjohtotorni pitäisi
saada museoksi.
Kentän kannattaja

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Su 28.12. 11.00 Jumalanpalvelus: Ulf Strohbehn
Su 28.12. 14.30 Latinokokous: Ernesto Muñoz
Ke 31.12. 21.00–24.00 Uudenvuoden rukous
Su 4.1. 11.00 Ehtoollisjumalanpalvelus:
Mika Särkkä, Jari Päärni; tulkkaus
englanniksi ja venäjäksi.
Musiikki: Ville Rossi & kump.
Su 4.1. 14.30 Latinokokous: Mika Särkkä

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

Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 11.

KoillisHelsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!

12   Kulttuuri

Gallerian kevät vie
metalligrafiikasta
sähkökaappikollaaseihin
Malmitalon gallerian kevätkausi tarjoaa
mielenkiintoisen valikoiman näyttelyitä,
joissa taiteilijoiden materiaalivalinnat
kertovat taiteenteon rajattomuudesta.

N

äyttelyt
järjestetään
edelleen Helsingin Taiteilijaseuran ja
Helsingin kulttuurikeskuksen yhteistyönä siten, että
taiteilijaseura ottaa vastaan
hakemukset ja valitsee taiteilijat ja näyttelyt. Malmitalo vastaa käytännön asioista yhdessä taiteilijan
kanssa.
Tammikuun lopulla galleriaan saapuu Pii toiseen, eli
Vappu Johanssonin ja Metta Savolaisen metalligrafiikkaa ja akvarelleja. Molemmat taiteilijat työskentelevät
Arabian Taidegraafikoiden
työhuoneella.
Ajatus yhteisnäyttelyn teemasta syntyi siitä, että molemmat ovat uusimmissa teoksissaan käyttäneet ympyrän muotoa. Vappu Johanssonin vedoksissa ympyrä
voi olla laavalampun kupla,
solu tai lapsena tehty savinaamio. Toisinaan ympyrä
on pelkkä geometrinen kohokuvio paperin pinnassa.
Johansson käyttää teoksissaan syväpainografiikan eri
menetelmiä.
Metta Savolainen on työskentelyssään lähtenyt liikkeelle eri uskontoja yhdistävästä symboliikasta ja
päätynyt ympyrään. Hänen akvarelleissaan voi nähdä kuvallisia viittauksia niin
Italian freskomaalauksiin,
islamilaiseen ornamentiikkaan kuin bysanttilaiseen
ikoniperinteeseenkin. Ympyrän muoto esiintyy kuvassa mandalan tavoin kutsuen katsojaa syventymään
muodon ja värin yhteissointuun.

Helmi-maaliskuussa
Malmitalon galleriassa esittäytyy taiteilijakaksikko
Mark & Potta. ”Taas
Yhdessä” on heidän toinen
yhteisnäyttelynsä. Koko
perheen näyttely tarjoaa
yleisölle väri-ilotteluja, kankaasta esiin tunkevia maalauksia, sähkökaappikollaaseja ja kuvakirjan alkuperäisine sivuineen.
Mark-nimimerkin takana
on arabianrantalainen kuvataiteilija Tuija Markonsalo, jonka lempitekniikka

on kollaasi monin materiaalein. Näyttelyn toinen osapuoli, Piperi Potta, on itseoppinut taidemaalari, jonka
persoona avautuu tarkemmin näyttelyssä. Näyttely
avataan korutyöpajalla ke
25.2. kello 16 alkaen.
Pauliina Aarnion Mielikin korkeita päiviä – kaakelikuvia avautuu 26.3. vieden
katsojat metsäisiin tunnelmiin. Näyttelyssä ihmisyyden ja materiaalin tunnusta
kiinnostunut taiteilija tutkii,
miten Mielikin ja muiden
historiallisten ja myyttisten
naishahmojen naiskuva aukeaa ihmiskuvaksi. Esillä on
kaakelipohjalle toteutettuja
tussitöitä.

Aulis Harmaalan valokuvista ja installaatiosta
koostuva näyttely Metamorfoosi, 3.4.–16.5., rakentuu perhoskokoelman
ympärille ja on tutkielma
muutoksesta.
Harmaala käyttää valmistamiaan esineitä performansseissa kameran edessä
ja tallentaa ne valokuviksi.
Hänen teoksensa ovat esineitä, esitystä sekä valokuvia yhdistäviä installaatioita.
Toukokuun loppupuolella siirrytään kiinalaistunnelmiin Xu Xian tussimaalausten myötä. Taidemaalari Xu Xian on yksi monista
kiinalaisista kuvataiteilijoista, jotka jatkavat tussimaalauksen traditiota. Tussimaalauksella on yli kahdentuhannen vuoden jatkumo.
Xu Xian on maisemamaalari. Kaksi muuta tradition
päälinjaa ovat figuratiivinen
sekä lintu- ja kasviaihe.
Kesään siirrytään Anssi Hanhelan Pohjoissuomalainen – Kaksi aikuista lasta
maalausten myötä. Hanhela tuo näyttelyllään PohjoisSuomen tuulahduksen pääkaupunkiseudulle.
Teija Loponen

Vas. Mark & Potta:
Taas yhdessä.

Oik. Aulis Harmaalan
Perhonen kadulla.

Xu Xian
maisemataulut
edustavat vanhaa
tussimaalauksen
perinnettä.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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riatunneilla, jotka sisältyvät lukukausimaksuun. Taidetalo tarjoaa musiikinopetusta myös aikuisille. Silloin
musisointi voi olla koko
perheen yhteinen harrastus.

Taidetalolla on jo oma bändi.

Musiikinopetus
laajenee taidetalossa
Pukinmäen Taidetalon uudet tilat
Säveltiellä tarjoavat entistä paremmat
mahdollisuudet musiikinopetukseen.
Tavoitteena on tulevaisuudessa oma
kamariyhtye.
Musiikinopettaja Annariina Kaartinen innostaa
nuoria kamarimusiikin
pariin. Innokkaiden soittajien myötä perustettaisiin
kamarimusiikkiyhtye.
Taidetalolla voi harrastaa
pianon soittoa ja laulua sekä huilun ja viulun soittoa.

Taidetalolla harjoittelee
tällä hetkellä bändi, jota vetää musiikinopettaja Juhani Grönroos. Bändi esiintyy Malmitalolla joulujuhlissa ja keväisin oppilaskonserteissa.
Oppilaat käyvät lisäksi
säännöllisesti musiikin teo-

Aino Sen, 15 v. aloitti pianon soiton 11-vuotiaana ja
nyt hän harjoittelee päivittäin. Aino opiskelee Maunulan yhteiskoulun musiikkiluokalla. Musiikin harrastus alkoi ensin kitaran
soiton harjoittelulla. Myös
sisar Bilge soittaa pianoa ja
nokkahuilua. Tytöt harjoittelevat päivittäin yhdessä.
Aino on esiintynyt Taidetalon joulu- ja kevätjuhlissa.
Esiintyminen on jännittävää ja mukavaa, Aino vakuuttaa ja suunnittelee jatkavansa opintojaan musiikin parissa.
Pukinmäen Taidetalolla
voi jokainen nuori osallistua musiikinopetukseen ilman pääsykoetta. Kevätlukukaudella otetaan uusia
oppilaita jousisoittimiin ja
piano-opetukseen.
Opettajat ovat avanneet
uudet Facebook-sivut, jotka täydentyvät ensi vuoden
puolella. Jatkossa sivuilla
tiedotetaan ajankohtaisista
asioista, konserteista ja joulu- ja kevätjuhlista.
Ks. facebook.com/pukinmaenmusiikkikoulu
Sirpa Kivilaakso

Tuopin jäljillä
Tapio Rautavaaran tutuksi tekemiä lauluja kuullaan Leo Silolahden
ja Jani Uhleniuksen yhtyeen toteuttamassa musiikkiohjelmassa
Malmitalolla.
Tapio Rautavaaran syntymästä tulee kuluneeksi
sata vuotta ensi vuonna.
Tuopin jäljillä -esitys on
mainio tapa aloittaa suuren
suomalaisen urheilusankarin, elokuvatähden ja ennen
kaikkea laulajan juhlavuosi.  
Tapsan laulut tunnetaan
ja niitä lauletaan jo kolmannessa sukupolvessa. Ikivihreitä ja kaikille tuttuja lauluja ovat esimerkiksi Isoisän olkihattu, Päivänsäde
ja menninkäinen, Ontuva
Eriksson sekä Kulkuri ja
joutsen.
– Kaikki nämä ovat Suomen kansan rakastettuja tarinoita ja melodioita, kansallista sävelaarteistoamme. En olisi uskonut kymmenvuotiaana poikasena
vuonna 1955, kuunnellessani Tapio Rautavaaran lauluja ”savikiekoilta”, että vielä kuusikymmentä vuotta
myöhemmin laulaisin niitä
itse, kertoo Leo Silolahti.
Myöhemmin urheiluseura Oulunkylän Tähti sekä
myös musiikki yhdistivät
Rautavaaran Tapsan ja Silolahden Leon.
Malmitalon esitys on samalla Leo Silolahden juhlakonsertti. Konsertin ohjelmistossa kuullaan myös

suurelle yleisölle tuntemattomampaa musiikkia, kuten
Rautavaaran omaa tuotantoa. Tästä tuotannosta esitetään esimerkiksi laulu, jota hän ei koskaan itse levyttänyt. Se on tarina koirasta,
joka oli taitava kortinpelaaja (Boxerin korttipeli).  
Teija Loponen

Tuopin jäljillä
pe 9.1. kello 15 ja 19
Malmitalolla. Liput 12/5
e. Kesto 1 h 10 min, ei
väliaikaa  Järj. Keskisen
Uudenmaan Säveltaiteen
Kehitysseura ry ja Helsingin
kulttuurikeskus.

Timo Uotila:

Joulutunnelmia
Wanhasta
Puistolasta 1954
Kuvanveistäjä Gunnar Uotilan (1913–1997) 6-henkinen perhe valmistautui vuonna
1954 joulun vastaanottoon Harjutien (nykyinen Karrintie) mäen päällä. Joulun edellä
säät olivat leudot. Maassa oli kyllä lumisohjoa. Muutamia vuosia aikaisemmin laajennettuun rakennukseen kannettiin vesi mäen alta kaivosta. Keskuslämmitys toimi koksilla, pihasaunaa lämmitettiin haloilla, puuceetä ei millään edes talvipakkasilla.ja.

Talossa oli lankapuhelin, jollaista ei ollut vielä silloin joka huushollissa. Radiosta
seurattiin Lauantain toivotut levyt ja sinfoniakonsertit sekä kuunnelmat Kalle Kustaa Korkkia ja Pekka Lipposta myöten. Televisiosta puhuttiin vain ”amerikkalaisena hömpötyksenä”. Juuri ennen joulua talon yläkertaan raahattiin käytetty flyygeli.
Naapurustossa kansanedustaja Mikko Ampujan (1882–1947) talossa asuivat kirjailijat Into Kallio ja Otto Varhia, jotka olivat meidän perhetuttujamme.
Perheen kolmesta pojasta 15- ja 12-vuotiaat kävivät koulua Ressussa, 7-vuotias
Puistolan kansakoulussa. Vuoden vanha pikkusisko oli vasta tulossa taaperoikään.
Tässä on päiväkirjamerkintöjä joulukuulta 1954.

Lauantai joulukuun 18. päivä
+4 astetta, pilvistä
Heti noustuani vein sänkyvaatteeni ulos. Hakkasin patjoja ja tyynyjä koko keskipäivän. Ilkka haki joulukuusen. Hoidin Lauraa pihassa, kun äiti oli kaupassa. Sitten
järjestimme pihassa koriinheittokilpailun. Matin kanssa jäimme illalla Ressun joulujuhlasta pois. Olimme nostelemassa, kun meille tuotiin käytetty flyygeli kotiin.
Pari naapuriakin oli auttamassa. Illalla flyygeliä sovitettiin paikoilleen.
Sunnuntai joulukuun 19. päivä
+3 astetta, selkeää
Aurinko paistoi. Katsoimme Lauran kanssa, kun akvaario taittoi auringonvalon
spektriksi seinään. Oli suursiivous. Kannoimme Ilkan kanssa tuoleja pihaan ja hakkasimme niitä pölystä puhtaiksi. Pelasimme myös koripalloa. Naapurustossa asuva
kirjailija Into Kallio kävi meillä kertomassa Pariisin-matkastaan. Seppo tuli meille.
Olimme illalla metsässä. Kerroin hänelle tähtien nimiä, joita olin opetellut kartoista. Olin hyvin kiinnostunut tähtitieteestä. Äiti kavensi pukuni housujen lahkeita.
Maanantai joulukuun 20. päivä
+3 astetta, puolipilvistä
Aamulla vedin ylleni harmaan puvun. Menin Ressuun todistuksenjakoa varten.
Luokasta mentiin juhlasaliin, jossa laulettiin Enkeli taivaan. Rehtori Eino Cederberg puhui. Lopuksi laulettiin Maa on niin kaunis.
Todistuksen saatuani lähdin ostamaan joulutavaraa. Olin Tempossa, Wulffilla ja
kauan Stockmannilla. Asemalla söin välillä piirasta ja wienerleipää. Sitten kävin vielä Sokoksella ja Suomalaisessa kirjakaupassa. Matti, Seppo ja Pertti tulivat meille.
Palasimme pihassa maahockeyta. Kuuntelin radiosta Pentti Kalajan esitelmän tähtitieteestä. Sen jälkeen olin ulkona katsomassa tähtiä.
Torstai joulukuun 23. päivä 1954
+2 astetta, pilvistä, lumisadetta
Viimeistelin käsin kirjoitettua Viime tiedot –lehteäni, josta tuli 10-sivuinen. Isä meni
vielä kaupunkiin.
Koko päivän satoi lumen sekaista räntää. Kannoin ämpärillä vettä saunaan ja keittiöön. Äidin ollessa kaupassa aloitin saunan lämmittämisen klo 14. Kävin silloin tällöin hoitelemassa tulipesää. Toin myös sisään keskuslämmitysuunin hiiliä liiteristä
ensin säkillä, sitten Ilkan kanssa laatikolla – vähän kaatui lattiallekin. Naapurin Silja
toi illalla taloon tulppaaneja.
Olin saunassa isän, Ilkan ja Lauran kanssa. Ilkka, Pekka ja Laura pomppivat ja
melusivat koko illan. Viimeistelin vielä lehteäni.
Perjantai joulukuun 24. päivä 1954
+3 astetta, pilvistä, lumisadetta
Aamupäivällä klo 11 menin Paavilaisen kauppaan (nykyisen Karrintien ja Puistolanraitin risteyksessä). Siellä myynti sujui hitaasti. Jätin maitokannun kauppaan, koska
maito ei ollut vielä saapunut kaupan säiliöön. Pääsin kotiin vasta kello 12. Ostosten
joukossa oli avonainen kermapullo ja joululeivonnaisia.
Pelasimme pihassa koripalloa. Matti toi Ilkalle pari lahjaa. Seppo tuli mukana. Pelasimme jääpalloa lumisohjossa kaksi yhtä vastaan. Erään lyönnin seurauksena liiterin ikkuna meni rikki.
Hämärin poika naapurista jäi autollaan kiinni tiellä. Veimme pyörien alle hiekkaa.
Laitoimme joulukuusen kuntoon. Hopeanväriset langat vedimme säteittäin huipulla olevasta tähdestä alaspäin.
Jouluruokailu alkoi noin klo 17. Joulupukki tuli klo 19.15 ja jätti osan lahjoista jaettaviksemme. Sain tällaista: Mitä-Missä-Milloin –kirjan, paidan, lippalakin, uuden
päiväkirjan vuodelle 1955, ruotsi-suomi-sanakirjan, tammipelin, makeisia, seinäpäivyrin, kalsongit, sukat ym. Laura piti erikoisesti lahjaksi saamastaan käsilaukusta.
Hän sai myös paljon vaatteita.
Illalla pelasimme Peter Pan -peliä. Kävelimme isän ja Ilkan kanssa naapurustoon
katsomaan, oliko perhetuttumme, kirjailija Otto Varhia kotona. Ei ollut. Joimme
kahvit. Ilkka tuli alakertaan nukkumaan.
Iltamyöhällä luin vielä kauan Mitä-Missä-Milloin-kirjaa, Sotasokeiden Joulu –lehteä ja Ilkan lahjaksi saamaa Kolumbus-kirjaa ym. Isä kompastui ja putosi portaissa.

Tapsa Rautavaaran tuttuja ja tuntemattomampiakin
lauluja kuullaan Malmitalolla heti tammikuun
alkupuolella.

Timo Uotila

14   Menot
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

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.

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

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.
Novellikoukku kokoontuu Malmin kirjastossa 30.12. kello 18-19.30,
Syystien
Neulekerho aloittaa Puistolassa 7.1. kello 17.30-19.30, Novellikoukun
Lähimenot–
palvelukeskus
merkeissä kokoonnutaan myös Pukinmäessä 14.1. kello
palstalle
Ma ukkojumppa
18-19.30,
Suutarilassa 29.1. kello 18-20, Tapanilassa 27.1.
voi lähettää Koillis–
klo 11.15–12.
kello 18-19.30 ja Viikin kirjastossa 28.1. kello 18-20.
Helsinkiä koskevia
Pingistä ti
menovinkkejä.
klo 14.15–
Etusijalla ovat maksuttomat
15.30.
tapahtumat. Toimitus voi muokata
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
Sisäkengät
14–15 ja 15–16. Ajanvar.
leikkipuistossa osoitteessa
lähettää viimeistään torstaina klo
vaaditaan.
09 310 85072 tai kirjasMoisiontie 18. Ohjelma löytyy
15 mennessä, jotta ne ehtivät
Ompelu/
Facebookista ”MLL Puistola”
tossa. Aina parittoman viikon
seuraavan keskiviikon lehteen.
vapaaehja nettisivuilta puistola.mll.fi.
ke klo 10–12 Enter ry:n Tule
OSOITE:
ja
kysy-opastus,
johon
ei
tartoistoiminta
janina.issakainen@
klo 9–11.30.
vitse ilmoittautua ennakkoon.
lahitieto.fi
Neulekahvila
Akvarellinäyttely Malmin
Hedelmäinen tervehdys
to klo 9.30–12.
lentokentän villi-luonto  
postikortilla
Vuoden
Soile Ataçocuğun akvarelEeva Patjas on koonnut
Ruotsinkielen
luontokuva 2013
Gardenian vitriiniin näytkeskusteleja ja ajatuksia Malmin lenValokuvakilpailussa palluryhmä ti klo 13–14.
tokentän maisemissa. Esillä
telyn postikorteista, joiden
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
kirjastossa 1.12.–30.12.
kuva-aiheina ovat hedelmät.
kittuja upeita luontokuJouluseimi
Vanhimmat näyttelyn hedelvia on ihailtavana näyttePukinmäen srk-kodin perinteilynä Malmitalon aulassa.
mätuotteista ovat jo 100
Ma–pe 9–20, la 9–16.
vuotta sitten ilmestyneet.
Tietotekniikan opastusta
nen seimi esillä Pukinmäen kirVapaa pääsy. Järj. Suomen
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Enter ry opastaa senioreita
jastossa aina loppiaiseen asti.
Luonnonvalokuvaajat SLV
Avoinna 1.2. asti ma–to klo
Puistolan kirjastolla vertaisry ja Helsingin kulttuu10–18, pe klo 10–14 ja la-su
tukihenkisesti tietoteknisissä
klo 10–17. Koetilantie 1.
ongelmissa joka ke klo 10–12.
rikeskus. Malmitalo, ke
Siltamäen Korttelitupa  
Ei pöllömpiä kuvia
Lisät. ja ajanvaraukset kir10.12. – ma 5.1.2015.
joulutauolla. Lämmin kiitos kaiTuusulan valokuvaajat ry:n
Novellikoukku
jastolta p. 09 310 85076.
kille. Tavataan 13.1.2015 klo
valokuvanäyttely 6.12.–15.1.
Ti 30.12. klo 18 kuullaan
Käsityökerho
11. Hyvää Joulua ja Vuotta
Avoinna ma–to klo 10–18, pe
Jhumpa Lahirin novelleja. Voit
Puistolan kirjastolla joka
2015! Tuvan emännät
klo 10–14 ja la–su klo 10–17.
ottaa mukaan oman neuleke klo 17.30–19.30.
Joulu- ja tammikuussa poikketyösi tai osallistua SPR:n keräykseen lähetettävien neuletöiPerhekahvila
avia aikatauluja, ks. www.garPuistolan MLL:n perhekahvila
den tekoon. Voi tulla myös vain
MLL:n perhekahvila
denia-helsinki.fi. Näyttelyyn on
kokoontuu ti klo 10–12 Tapulin
kuuntelemaan. Kirjasto tarjoaa
Touhutorstai
vapaa pääsy. Koetilantie 1.
kahvia ja teetä. Malmin kirjasto.
To klo 10–11.30
Rintamaveteraanit Malmilla
Nuorisotalolla,
jatkavat perinteisiä turinoiSäterintie 2, 2.krs.
Sanaristikko nro 22/2014
Suomen kielen kielikahvila
taan Syystien vanhustenkesoikea ratkaisu
Pukinmäen kirjastossa joka
kuksella, Takaniitynkuja 3, seutoinen ti parittomilla viikoilla
raavan kerran 5.1. kello 14.
klo 14–15. Rento keskusteluryhmä, jossa voit harjoiPerhekahvila
tella suomen kielen puhuLeikkipuisto Maasälvässä ke
mista. Kielitaitosi ei tarvitse
klo 10–12 ja to leikkipuisto
olla sujuva, mutta on hyvä,
Salpausselässä klo 10–12.
jos osaat suomea jo hiukan.
Pihlajamäen Lähiöasema
Enter ry:n
Englanninkielen keskustietotekniikkaopastuksia
Pukinmäen kirjastossa ke klo
teluryhmä ti klo 11–12.

Novellit ja käsityöt koukuttavat
Toiko joulupukki lankoja? Kirjastoissa toimivat
Novellikoukku-ryhmät vetävät väkeä neulomisen ja
hyvien novellien pariin. Kutominen tai virkkaus sujuvat
vikkelämmin hyvässä seurassa ja hyvää kirjaa kuunnellen.

VIIKKI

PUISTOLA

SILTAMÄKI

PUKINMÄKI

PIHLAJAMÄKI

OGELISSA

MALMILLA

TAPULIKAUPUNKI

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Parturi-Kampaamo

Tigiltä ihania tuotepaketteja!
Lahjakortteja rakkaille
Hyvää uuttavuotta toivottaa zoisin väki
Sanna, Elina, Tanja, Sini, Nelli ja Alex

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.fi
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

Salonki

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

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
itsensä
eluun!
hemmotteluun!

85
75

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
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

Lähitieto.
Siitä
ihmiset
tykkää!

Koillis-Helsingin Lähitieto
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ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

HYVINVOINTI

ERKKI JANATUINEN

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

Tarvitsetko apua tukija liikuntaelinvaivoihin?

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

a
uott
25 v
illa!
Malm

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

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

Tervetuloa käymään!

KW22

www.keharengas.fi

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

MALMIN
HAMMAS
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Kelan suoraveloitus

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

Hammaslääkärit:

Puh. 09 345 3350

Suuhygienisti:

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Tiina Kokko

puh. 3507050

Koillis-Helsingin
Lähitieto

HAMMASLÄÄKÄRIT

Suuhygienistipalvelut

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

www.malminhammas.com

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

PALVELUJA TARJOTAAN

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

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

Sälekaihtimet
Rullaverhot
• Peililiukuovet

20v.
25v.

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin
Ylä-Malmin tori
tori 3,
3, 00700
00700 Helsinki
Helsinki
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki



Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

WI31

Kehärengas Oy

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

Helsinki

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2014–15

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

keittiötuning.ﬁ

Inhimillistä
isännöintiä
Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki
Puh. (09) 2519 5650
www.talohallinta.fi
Onko kotona pieni
asia rempallaan...
Fiksataan se kuntoon.

Remontti.ismo
040 568 5998

SUOMALAISELLA LAADULLA

UUSI ILME KOTIIN
Verkkokaupassa

- Laaja valikoima
- Nopea toimitus
- Asiantunteva asiakaspalvelu

www.keittiötuning.ﬁ
asiakaspalvelu@keittiotuning.ﬁ

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

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

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

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

LÄHETÄ
VINKKEJÄ

Koillis-Helsingin
tapahtumista
Lähimenoihin.
Katso tarkemmat tiedot sivu 14.

TILITOIMISTOJA

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

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

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

v
v

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

045-6565 658
(09) 346 3090

ABONE

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

IT-palvelut yrityksille www.sollertis.fi

