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KORUPAJAN
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INVENTAARIOALE
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jopa*

AURINKOLASIT
Polaroid, RayBan,
RayBan,
Polaroid,
Alpina
ym.
CAT ym.

-25%

* Ostaessasi kehykset ja linssit
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Marian Konditoria Oy

Orakas 5,
Heikinlaakso
www.mariankonditoria.ﬁ

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30
la klo 9.00–14.00

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO OKT

TONTTEJA
MELLUNKYLÄ OK-TONTTI
Tasainen tontti 445 m². Rak.oik.
124 m², 1 as. Perustettu as.oy,
varainsiirtovero 2%. Hp. 120.000 €
Kultakummuntie 5
MALMI OK-TONTTI

Tyylikäs kivitalo Tapaninvainiolla
lähellä Vantaanjokea. Avarat,
valoisat 5-6h, k, s, ask.h, 178 m².
Autotalli, varasto ja venepaikka.
Vapautuu nopeasti.
Hp. 435.000 € Simpukkakuja 15
MALMI OKT
Mansardikattoinen vanha omakotitalo Malmin keskustassa.
3 h, k, s, n. 100 m², yläkerrassa
erillinen yksiö h, k, halli n. 45 m².
Rv. 1926/1981. Oma tontti 616 m².
Hp. 270.000 € Kylänraitti 3
JÄRVENPÄÄ OKT
Hyväkuntoinen omakotitalo 5-6h,
k, s, takkahuone 119 m² + varastolämpökeskusrakennus 24 m².
Oma tontti 700m². Hp. 265.000 €
Juna-asemalle vain n. 400m

Tasainen omakotitalotontti 450 m²,
rakennusoikeus 113 m², lisäksi
20 m² / autokatos / asunto. Saa
rakentaa enintään 2 asuntoa.
Hp. 130.000 € Kylänraitti 3
TAPANINKYLÄ TONTIT
Myydään kaksi tonttia.
Osa 1: 510 m², rak.oik. 128 m²
Osa 2: 880 m², rak.oik. 220 m²
Kunnallistekniikka tontilla. Tontilla
purettavat asuin- ja talousrakennukset. Hp. 140.000 € / Osa 1
Hp. 240.000 € / Osa 2
Muuttolinnuntie 8
VARTIOHARJU TONTTI
Kovapohjainen rinnetontti 873 m²,
rak.oik. 218 m², enint. 2 asuntoa.
Vesi-, viemäri- ja sähköliittymät
tontilla. Hp. 270.000 €
Lappeentie 18

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri tarkoituksiin.
Pyydä meidät arviokäynnille!

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

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

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
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

Heikinlaakso okt 243m²
6h+k+kph+khh+s+uimaallasosasto+autotalli.
Hyvällä alueella ja isolla, suojaisella tontilla (1362m²) oleva
As Oy muotoinen okt.
Mh 579 500€. Kirsitie 25.
Tomi Suvinen 044 3355135
1130386
Puistola Rt 112,5 m²
4h+k+saunaosasto+eril.
wc+autotalli. Remontoitu, yksitasoinen rivitaloasunto rauhallisella
alueella Helsingin Puistolassa.
Mh. 359.000€. Ylerminkuja 4.
Tomi Suvinen/044-3355135
1142598
Tapaninvainio pt 72 m²
3-4h+k+kph. Valoisa paritalohuoneisto, jolla kaksi rajattua
pihaa. Maalämpö.
Yhtiöllä oma rantasauna, ja
laituri Vantaanjokeen.
Tarjouskaupan lähtöhinta
210.000€. Simpukkakuja 9.
Kristiina Diomin p. 0400-201 444
1138618

Tapaninkylä Pt 60 m²
2h+k+s. Loistoasunto rauhallisella
alueella puistonäkymin. Asuntoa
remontoitu hyvällä maulla kattavasti 2011. Hitas. Mh. 210000€.
Ingeborgintie 5.
Hilla Rautjärvi/040-8308755
1140547
Tapulikaupunki kt 97 m²
4h,k,p. Upea kokonaisuus, joka
ajatuksella ja tyylillä remontoitu.
Unelma perheelle, joka haluaa
täysin valmiin kodin, jossa avarat
oleskelutilat. Ylin 4. kerros, ei hissiä.
MH. 230.000€. Kruunaajanpolku 3.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272
1138568
Tapulikaupunki kt 95,5 m²
4h, k, kph/wc, erill.wc, las.parv.
Valoisa, tilavanoloinen lapsiperheen toivekoti päättyvän kadun
varrella. Reilun kokoiset huoneet,
läpitalon päätyasunto, 1.asuinkrs.
Heti vapaa!
Mh. 184 467€. Vmh. 189 000€.
Kämnerinkuja 1.
Kai Lehtola/044-514 0164
1141388

Pihlajamäki kt 80 m²
3 h+k+kph+lasitettu parveke.
Hyvin suunniteltu, läpitalon
perheasunto hissitalossa. Avarat
oleskelutilat ja erillinen keittiö.
Mh 169.000€. Vuolukiventie 8.
Kristiina Diomin p. 0400-201 444
1142902
Malmi kt 69 m²
3h,k,p. Ylimmän kerroksen valoisa
ja hyväkuntoinen perheasunto.
Kompakti koti, jossa keittiö uusittu
v. 2002. Putkiremontti on aloitettu
ja tehdään loppuun vuoden 2015
aikana. Heti vapaa. Mh 145.000€.
Kunnantie 4. Tero Laurila/0400
600359
Malmi kt 64,5 m²
3h,k,terassi. Heti vapaa ensimmäisen kerroksen koti. Esteetön
pääsy huoneistoon, ei portaita.
Huoneisolla aidattu, pieni osin
katettu terassipiha
Mh 145.000€ Vh. 159.000€.
Malmin Raitti 19.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045 847 2272

Pihlajisto kt 59,5 m²
2h,k. Heti vapaa asunto hissitalossa (4. krs.) kauppojen ja bussipysäkin tuntumassa. Tyydyttävä/
alkuperäinen kunto (rv. 1972).
Tilavat huoneet, avarat näkymät,
julkisivuremontoitu hyvä taloyhtiö.
Mh. 127.006€, vh. 132.000€.
Tiirismaantie 6.
Pertti Kanon/040-758 7596.
1142631
Malmi kt 44 m²
2h+kk+kph. Ylimmän kerroksen
kaksio palvelujen lähellä.
Mh. 130.000€. Malmin Raitti 8-10.
Kristiina Diomin p. 0400-201 444
137999
Suutarila määräala 848m2
Tasainen puutarhatontti/ määräala
suojaisalla paikalla. Rauhallinen
sijainti, ei purettavia rakennuksia,
liittymät kadun varrella. RO 169,6
k-em2 + autosuoja 25 k-em2.
Sateenkaarenkuja 3-4.
Mh. 177 000€.
Kai Lehtola/044-514 0164
1143766

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

markku.viljander@kodista.fi

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

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Vasil Zizan
044 514 7551

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
0400 201 444

?
Timo Kuosmanen
0400 397 731

Hilla Rautjärvi
040 8308755

Oletko sinä
etsimämme
henkilö?
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Pääkirjoitus

AVOIMET OVET

TEIJA
LOPONEN

Avoimet ovet lukioon pyrkiville
järjestetään torstaina
22.1.2015 klo 14–16.

Pettyneitä ihmisiä

Lukion esittelytilaisuus
hakijoille ja heidän huoltajilleen
torstaina 22.1.2015
klo 18.30 alkaen.

H

elsingillä on tällä hetkellä paljon
tyytymättömiä kuntalaisia. Ihmiset
ovat pettyneitä siihen, miten heitä ja
heidän tarpeitaan kuunnellaan ja
miten kysymyksiin vastataan. Tai jätetään vastaamatta. Tuorein tyytymättömyyden kohde on
HSL:n linjastosuunnitelma, jonka esittelytilaisuus oli epäonnistunut. Asiaa ei parantanut esittelijöiden toteamus, ettei asukkaiden mielipiteillä välttämättä ole mitään merkitystä suunnitelmien kehittelyssä. Julkisen liikenteen käyttöä ei
noilla toimenpiteillä ja vastauksilla juuri lisätä,
yksityisautoilua kylläkin. Kehittämisessä pitää
kuunnella palveluiden käyttäjiä. Nyt HSL lupaa
järjestää 2–3 uutta esittelytilaisuutta, jotta asukkaat saisivat kaipaamiaan tietoja linjastosuunnitelmista. Toiveitakin luvataan kuunnella.

TERVETULOA!
www.uyk.ﬁ
HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
Lucina Hagmanin kuja 4, 00710 Helsinki

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

Pettyneitä ollaan myös Malmin sairaalaan.
Lukijat lähettävät viestejä sairaalan ongelmista,
kuten päivystyksen ahtaudesta, pitkistä odotusajoista, puuttuvista tarvikkeista ja ilmastointiin
liittyvistä ongelmista. Osa kokee, että henkilökunta venyy upeasti, toiset valittavat, että saavat
väsyneeltä hoitohenkilöstöltä tylyjä vastauksia.
Hieno sairaalaympäristö ei auta, ellei palvelu
toimi. Sairaalan avaus venyi pitkään. Jos se olisi
saatu avattua kesällä, rauhallisempaan aikaan,
eivät ongelmat olisi ehkä nyt niin suuria. Talvi-

Kun haluat hyvän ja tehokkaan
ammattilaisen myymään kotisi, soita!

Malttia kaivataan
niin kaduilla kulkijoilta
kuin laduille kaipaavilta.
kauden pitkittyneet ﬂunssat ja liukastumisonnettomuudet lisäävät ruuhkia entisestään.
Kehittämisen varaa tuntuu olevan monessa asiassa. Yksi helposti toteutettava parannus olisi
välipala-automaatti päivystyksen tiloihin.
Kiitostakin annetaan, vaikka se jää usein nostamatta esiin. Kiittäviä lausuntoja on saatu hieman yllättävästä asiasta, talvikunnossapidosta.
Muutamien pikkukatujen asukkaat ovat iloinneet siitä, että tänä talvena heidän asuntokatunsa on aurattu jopa samana päivänä kun lumimassat ovat sataneet, eikä vasta parin päivän
päästä. Myös hiekoituksen nopeudesta on meille kiirinyt kiittäviä lausuntoja. Vaihtelevat kelit,
lauhat ja pakkaset, ovat ongelma niin hiekoittajille kuin liikkujille. Eivätkä poukkoilevat säät
ulkoilijoitakaan hemmottele, luonnonjäitä ja
latuja ei pystytä pitämään kunnossa. Malttia
kaivataan niin kaduilla kulkijoilta kuin laduille
kaipaavilta.

Helka Törrönen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
040 5958 731
helka.torronen@huom.fi

TR-KALUSTEESSA SOHVAMARKKINAT TO–SU
KAIKKI KOTIMAISET laadukkaalla
LAULUMAA SOHVAT hero -kankaalla

-38%

-35%

Kotimaisilla sohvilla ja lepotuoleilla
10 vuoden jousisto- ja runkotakuu!

H U O N E K A L U T

(lasketaan

Kotimai
10OVH
vuod :sta)

Laadukas Amalia
kalusto 3+1+1

alkaen 1650€ (OVH 2564€)

OloKOODISSA valittavana mm.
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OloKOODI® XL istuinmodulivaihtoehdot:

Palveleva kalustetalo jo vuodesta 1976

kuvan kankaalla nyt 1950€
(OVH 2995€)

Olokoodi kuvan divaanisohva

Hero kankaalla, leveys 237cm 1695€ (OVH 2674€)

RIINA MODUULISOHVA
rakenna mieleisesi sohva kymmenistä eri
moduuleista ja sadoista eri kankaista...

-47%

Olokoodi L kuvan avopääty-kulmasohva

LAUANTAINA
KLO 1016 TEHTAAN
EDUSTAJA PAIKALLA!!!
Riina 3 istuttava sohva
leveys 220cm, syvyys 92cm

Hero kankaalla, 190x253cm 1940€ (OVH 3130€)

-53%

alkaen 639€ (OVH 1197€)

Riina avokulmasohva
leveys 265 / 204 cm

nyt 998€ (OVH 2124 €)

Olokoodi XL kuvan 3-istuttava XL-sohva
Hero kankaalla, 1319€ (OVH 2129€)

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

Avoinna:
ark 10–19
la 10–16
su 13–16

OSTA NYT, MAKSA
VAIKKA HUHTIKUUSSA
(KULUT VAIN 4 €)!!!

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 4/2015. • Keskiviikko 21.1.2015. • 3. vuosikerta.
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PIRJO PIHLAJAMAA

Malmitalon aulassa jonoon juuttunut Harriet Kolehmainen ei voinut olla irvistämättä kiukkuisesti, sillä hän luuli saavansa selityksen sille, miksi Tapaninvainion
luoteisosassa asuvat menettävät ainoan bussinsa, linjan 72.

Farssiksi mennyt joukkoliikenneilta oli

yhtä tyhjän kanssa
Malmitalon pienessä salissa on
totuttu näkemään monenlaisia
teatteriesityksiä. Sellaiseksi
meni myös Koillis-Helsingin
linjastosuunnitelmasta järjestetty
asukasilta torstaina.

B

ussimatkustajat saapuivat suurin
odotuksin
Malmitalolle,

jossa HSL oli luvannut pitää
parin tunnin asukastilaisuuden kovaa kuohuntaa etukäteen synnyttäneestä Koillis-Helsingin linjastosuunni-

telmasta.
Talon aula pullisteli väkeä
jo ennen kello kuuden aloitusta. Moni päätti kuitenkin poistua heti alkumetreillä, sillä saliin vievän oven
avautuessa yleisölle, tyssäsi
jonon eteneminen nopeasti. Näytti siltä, ettei 150 ihmistä vetävään saliin enää
mahdu.
Jonon hännillä ei voitu tietää, että kohta salin toisesta ovesta pukkasi ulos asukkaita, joille riitti muutaman

minuutin sisällä olo, sillä
kunnollista asukasiltaa ei
ollut luvassa. Oli vain karttapöydille jonottavia ihmisiä, jotka seuraavaksi pyrkivät salin etuosassa ihmismassaan hautautuneiden
muutamien liikennesuunnittelijoiden puheille.
Vuorovaikutus oli illasta kaukana, ellei oteta huomioon yhden suunnittelijan
palopuhetta, jossa hän totesi, että palautetta saa antaa,
se käsitellään myöhemmin,

mutta ei voida luvata, tuleeko palaute muuttamaan
suunnitelmia.
Vuoroaan odottavat asukkaat olivat tyrmistyneitä siitä, miten Helsingin Seudun
Liikenne aliarvioi asiakkaitaan eli matkustajia, jotka
olivat tulleet kuulemaan syitä sille, miksi matkustajille
tärkeitä ja paljon käytettyjä linjoja uhkaa lopetus tai
reittimuutos.
Yksi vuorovaikutteista dialogia odottanut oli

HSL:n hallituksen jäsen, tapanilalainen Björn Månsson (rkp).
– Tuo kaveri saa palautetta ja tämä asia käydään
HSL:ssä tarkoin läpi, Månsson jyrähti illan farssiesitykselle.
Pirjo Pihlajamaa

Lue
lisää
sivulta 8

Asukastalojen kohtaloa ei hyväksytä. Sivu 6

Jakomäen Yhteisötalolle
haetaan EU-rahaa

Liikuntasalin korjaus etenee

Pohjois-Koillisen Kehrä

Tapanilan ala-asteen liikuntasalin lattian alustava
korjaussuunnitelma on valmistunut. Korjaus edellyttää
vielä lisätutkimuksia.
Veljestenpiha 2:ssa oleva
liikuntasali on tällä hetkellä
poissa käytöstä lattian mikrobivaurion vuoksi ja odottaa
korjauksia.
Nyt tilakeskus on selvitellyt vaurion aiheuttaneen kosteuden alkuperää ja tehnyt li-

on päättänyt tehdä rahoitushakemuksen Euroopan sosiaalirahastoon Jakomäen Yhteisötalon toiminnan käynnistämiseksi.
PoKo Kehrä pyrkii nyt saamaan kumppaneiksi hakemukseen muun muassa
yrittäjäjärjestöä sekä muita paikallisia toimijoita. Hakemusta valmistellaan tammikuussa ja se on tarkoitus

Meluntorjuntasuunnitelmia

Tapanila

saada valmiiksi helmikuun
alkupuolella.
Jakomäen Yhteisötalo on
avoin kokoontumispaikka
erilaisille toimijoille, asukkaille ja kursseille. Tilaan tulee
yleisökahvila ja siellä toimii
ammattipuutyöverstas. Vanhaan kauppaan rakennettua
Yhteisötaloa on remontoitu
vapaaehtoisten voimin.

Teija Loponen

sätutkimuksia, jottei uuteen
lattiaan tai viereisiin tiloihin
synny samaa ongelmaa heti
korjauksen jälkeen.
Liikuntasalin lattia on tarkoitus avata vaurioalueelta
väliseinän vierestä. Jos näyttää siltä, että lattia on uusittava kokonaan, se puretaan
viikolla 8, joka on hiihtolomaviikko.
Lähiaikoina tutkitaan vielä tilojen viemäreiden kun-

to sekä tehdään tarkentavia
rakenneavauksia kosteuden
syyn selvittämiseksi. Viemärikuvaukset tehtiin viime keskiviikkona ja tulokset ovat
tulleet maanantaina. Nyt tehdään korjausaikataulua.
Mineraalivillakuitujen alkuperää koskevien tutkimusten
tulokset pitäisi tulla tammikuun lopulla.

PP

Tiesuunnitelma , joka

koskee Porvoonväylän meluntorjunnan parantamista
Jakomäen kohdalla, on nähtävillä kaupunginkanslian kirjaamossa 16.2. saakka.
Samassa paikassa ja samaan aikaan voi tutustua Kehä I:n tiesuunnitelmaan, joka käsittelee meluntorjunnan parantamista Sepänmäen kohdalla.
TL
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Uutiset
HELSINGIN KAUPUNGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Siltalanpuiston kaava päätetty
Siltamäki
Siltalanpuiston alueen asemakaavan muutos on hyväksytty myös valtuustossa viime keskiviikkona. Tätä aiemmin kaavan päätti hyväksyä kaupunginhallitus.
Kaavasta tulee lainvoimainen, mikäli kukaan ei valita siitä hallinto-oikeuteen.
PP

Satatonnia napsahti tilille
Viikki
Jossakin päin Viikkiä asuu satatuhatta euroa rikkaampi
onnenpekka. Hän onnistui saamaan vuoden ensimmäisen
Veikkauksen Naapurit-pelin päävoiton.
Pienempiä potteja saattoi tulla Koillis-Helsinkiin lisääkin,
sillä päävoittajan viisi lähintä peliin osallistunutta naapuria
sai voittajan imussa 5000 euroa.
PP

Aluesuunnittelijalle
paikka auki
Koillis-Helsinki
Helsingin kaupungin rakennusvirasto etsii arkkitehtuu-

riosastolleen uutta aluesuunnittelijaa, joka vastaa Kasarmikadulla Koillis-Helsingin kaupunginosien suunnitelmien, selvitysten, hankeohjelmien ja asemakaavalausuntojen teosta.
Aluesuunnittelija tekee myös paljon yhteistyötä asukkaiden, järjestöjen ja virastojen kanssa.
Paikka on tullut hakuun, koska tehtävää hoitanut Virpi Vertainen on siirtynyt viraston sisällä projektijohtajaksi vuoden vaihteessa. Koillisen asioita hoitaa nyt työnsä
ohessa kaksi muuta henkilöä.
Paikan vaatimuksena on ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi maisema-arkkitehti tai hortonomi
(AMK). Viimeinen hetki jättää hakupaperit on ensi keskiviikkona kello 15.
Pirjo Pihlajamaa

Uhkasakko korjausten
pitkittymisestä
Tapanila
Päivöläntiellä oleva julkisivuiltaan suojeltu omakotitalo on joutunut rakennusvalvojan tarkkailulistalle. Liki satavuotiaan talon katto vuotaa, seinäpinnoissa ja ikkunoissa
on lahovaurioita ja maali rapisee.
Rakennusvalvontavirastosta annettiin rakennuksen kunnostamiskehotus huhtikuussa 2013. Koska kehotusta ei
ole noudatettu, päätti rakennuslautakunta vauhdittaa korjauksia uhkasakolla, jos työtä ei ole tehty syyskuun alkuun
mennessä.
Juoksevan uhkasakon kiinteä peruserä on 5000 euroa ja
lisäerä jokaiselta yhden kuukauden ajanjaksolta, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu, on 600 euroa. Valvontatoimenpiteistä tuli vielä 800 euron valvontamaksu.
PP

Kaupungintalo liputtaa
romanien kunniaksi
Helsingin kaupunki muuttaa kymmenen vuotta vanhoja
liputusohjeitaan. Ohjeet kertovat, milloin kaupungin virastoissa ja laitoksissa vedetään lippu salkoon.
Vuodessa virallisia liputuspäiviä on parisen kymmentä.
Sen lisäksi Kaupungintalo on liputtanut kuutena muunakin juhlapäivänä.
Uusittujen ohjeiden mukaisesti liputuspäivien määrä
kasvaa yhdellä, sillä kaupunginhallitus on päättänyt yhdenvertaisuuden nimissä tammikuussa, että lippu liehuu
myös romanien kansallispäivänä (8.4.). Se on otettu mukaan suomalaiseen kalenteriin viime vuonna.
Kaupungintalon kuusi muuta liputuspäivää ovat saamelaisten kansallispäivä (6.2.), Tanskan kansallispäivä (16.4.),
Norjan kansallispäivä (17.5.), Ruotsin kansallispäivä (6.6.),
Ahvenmaan itsehallintopäivä (9.6.) ja Islannin kansallispäivä (17.6.).
PP

Mustat katkoviivat hahmottelevat, missä raideliikenne tulevaisuudessa voisi kulkea.

Jokeri 2 pois
Tapaninvainiosta?
Pukinmäki

Yleiskaavan luonnos ei anna Pukinmäelle mitään tarkkoja lukuja siitä,
montako uutta asukasta kaupunginosaan mahtuisi. Ennemminkin luonnos
visioi sitä, millaiseksi Pukinmäkeä voisi kehittää.
Luonnoksessa Pukinmäen tarkastelu on painottunut neljään paikkaan.
Niistä ensimmäiseksi on
nostettu jo edellisen, vuoden 2002 yleiskaavan aikoihin esitetty Kehä I:n liittymän ja aseman ympäristön
teiden järjestely, joka ei ole
koskaan edennyt ajatusta
pidemmälle.
Tuolloin ammuttiin alas
liian kalliiksi todettu ajatus
maisemoida Kehätie tunneliin ja rakentaa sen liepeille taloja. Ajatus on herätetty henkiin tämän kertaisessa yleiskaavaluonnoksessa,
mutta paljon miedompana
ja häilyvämpänä.
Luonnosteksti toteaa, että
”nykyiset kevyen liikenteen
sillat Kehän yli tulisi kunnostaa niin, että länsipuolen silta kohti Kolmiota ja
lähijunapysäkkiä muodostuisi nykyistä loivemmaksi. Itäpuolen silta taas on
osa Longinojan varren reittiä. Siltaa voisi ehostaa viherkannen kaltaiseksi yhteydeksi Malmin ja Savelan
välille”.

tavan rakentamismaata
uusille asuin- ja toimistosekä liikerakennushankkeille ja liittävän Savelan puolta
paremmin Pukinmäen keskustaan. Myös Longinojan
puolen rakentamista pitäisi
luonnoksen mukaan tutkia.
Toinen painopiste on aseman ympäristön ja Eskolantien varren täydennysrakentaminen.
Kolmas on Pukinmäenkaaren pohjoisosan täydennysrakentaminen. Samassa
yhteydessä yleiskaavoittajat esittävät Jokeri 2-raitiotielle aivan uutta reittiä. Se

Kehä I:n liittymän alueen
jäsentelyn uskotaan vapautNäin yleiskaavoittajatt ovat
suunnitelleet Pukinmäen
mäen
aluetta.
uetta.

tarkoittaisi, että raitiotie ei
menisi Malmilta ohi sairaalan ja läpi Tapaninvainion,
vaan se tulisi Malmilta Pukinmäenkaarelle, ja jatkaisi siitä yli Vantaanjoen Tuomarinkylän pelloille kohti
siirtolapuutarhamökkejä ja
Torpparinmäkeen.
Yleiskaavoittajat perustelevat reittimuutosta sillä,
että linjaus olisi suorempi
Malmilta Torpparinmäkeen
ja sieltä Paloheinään.
Neljäs kehittämisen paikka löytyy Kehä I:n ja Pukinmäenkaaren risteyksestä, jossa teiden ja Vantaan-

joen väliin jäävälle alueelle
on mahdollista sijoittaa asumista ja pienteollisuutta.

Kuka tahansa saa antaa
luonnoksesta palautetta
kaupungin Kirjaamoon helmikuun 27. päivä asti. Mielipiteen voi antaa myös suoraan kaavoittajille Laiturin
yleisötilaisuuksissa. KoillisHelsingin asioita käsitellään
ensi maanantaina yhdessä
pohjoisen ja keskisen Helsingin asioiden kanssa.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Smile Day SOHVA
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795,-

2,5-istuttava (197 x 93 x 78 cm) 795,- (1084,-).
3-istuttava (217 x 93 x 78 cm) 895,- (1169,-).
Kangas vaalea Nancy Nature. Varastoerä.

(1084,-)

ALE -50%
JOPA

-20%

ALE MYÖS
VERKKOKAUPASSA
KRUUNUKALUSTE.FI

-40%

-30%

VANTAA VARISTO Riihitontuntie 1 (kehä III) | VANTAA PORTTIPUISTO Porttisuontie 4 | HELSINKI LANTERNA Varikkotie 2

MEILLÄ KAUPPA KÄY!

Soita ja pyydä arvio asunnostasi, siitä lähtee hyvä kauppa sinunkin kodistasi…
Helsinki

Aurinkolahti KT

113m²

5h+k+s. Upea 6/6 kerroksen kulmahuoneisto on
avara ja valoisa kokonaisuus. Ruokailutilasta on
käynti suurelle lasitetulle parvekkeelle, josta näkymä puistoon. Vuokraperusteiseen parkkihallipaikkaan mahdollisuus talon alla olevasta parkkihallista.
Mh. 448.000 €. Aurinkotuulenkatu 5. Tied. Petri
Hietala p. 0400 519920.
9778596

Uudiskohteet

Espoo

Siltamäki KT

62m²

2h+k+p. Tähän valoisaan asuntoon on helppo
ihastua! Tämä tunnelmallinen 1/3krs:n koti on
2012 tyylillä remontoitu läpitalon huoneisto.
Asunnolla on oma pieni katettu terassi ja aidattu
piha-alue. Mh. 178.000 €. Jousimiehentie 4. Tied.
Seppo Väisänen p. 0400 426 233
9900570

Niipperi ET

160m²

6h+k+khh+s+kph. Tätä kotia on vaalittu ja remontoitu mittavasti vuosien saatossa ja asunnossa on
hyvä tunnelma. Alakerrassa valoisa ja avara olohuone, jonka huonekorkeus n.5m. Laadukas keittiö
ja erillinen ruokailutila. Vuokratontti, tonttiosuus n.
800 /1785m². Mh. 448.000 €. Taimikuja 6. Tied.
Petri Hietala p.0400 519920. 9948411

Vantaa

Satomäki KT

57,5m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k+vh,p . Upea
täysin remontoitu viihtyisä läpitalon kaksio Vantaan
Satomäessä. Lattiat, seinät, keittiö kodinkoneineen
ja kaapistoineen sekä kylpyhuone uusittu 2015.
Toimiva pohjaratkaisu jossa tilava keittiö,
makuuhuone, kylpyhuone sekä vaatehuone.
Velaton lähtöhinta 128.000 €. Ohratie 10. Tied.
9589848
Petri Hietala p. 0400 519920

Marjaniemi OKT

128/147m²

Tämä Unique kohde rakennetaan ostajan ja rakentajan pienurakkasopimuksen pohjalta. Ostajana pystyt vaikuttamaan moniin sisustusratkaisuihin omilla toiveillasi sekä tekemään tulevasta
kodistasi mieleisesi. Maalämpö. Määräosan
pinta-ala on 550/1405m², hallinnanjakosopimuksella. Mh. 645.000 €. Valkovuokonpolku 4. Tied.
Petri Hietala p. 0400 519920. 9682579

VUOKRAVÄLITYS
Hoidamme vuokrauksen
vaivattomasti.
Nyt etsimme vuokralaisia
kohteisiimme sekä
vuokrattavia kohteita.
Ilmoittaudu hakijaksi tai pyydä
maksuton vuokraus-suunnitelma.
Tarkastamme luottotiedot
ja noudatamme hyvää
vuokranvälitystapaa.
Sam Kamras p. 040 837 3465
Stiina Vikström p. 044 531 4680

Vuokralle tarjotaan
Malmi OKT 133,5/158,5 m²

Malmi KT

69m²

3h+k+p. Läpitalon valoisa koti, kauniin puistomaisessa ympäristössä lähellä alueen palveluita.
Toimiva pohjaratkaisu jossa keittiö, makuuhuoneet,
kylpyhuone sekä vaatehuone yhdistyvät hienosti.
Olohuoneesta käynti lasitetulle parvekkeelle, josta
näkymät puistoalueelle. Mh. 187.000 €. Notkokuja
5. Tied. Seppo Väisänen p.0400 426233. 9447390

Harri Sallankivi
Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV, KED
Yrittäjä
Puh. 045 359 7727 0400 630 848

Aurinkolahti KT

49,5m²

2h+k+s+iso parveke. Tyylikäs Aurinkolahden sydän. Ylimmän kerroksen koti 2008 valmistuneesta
talosta. Olohuoneen isot ikkunat tuovat valoa
keittiöön asti. Iso lasitettu parveke on kolmas
huone kesäaikaan. Mh. 189.842,32 €, vh. 228.000
€. Pomeranssikuja 5. Tied. Sam Kamras p. 040
837 3465
9813565

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Juha Taponen
KiAT
0400 537 500

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Simonkylä OKT

189/211m²

5h+avok+takkah+rt+2kph+khh+s+3wc+3vh+at.
Tämä upea kivitalo on moderni ja valoisa,
mutta silti lämminhenkinen kokonaisuus, jossa
on paljon oleskelutilaa. Maalämmön ja varaavien
takkojen vuoksi asumiskustannukset ovat hyvin
edulliset. Loiva rinnetontti 821m². Mh. 758.000
€. Rusojuurenkuja 3. Tied. Petri Hietala p.0400
519920. 9451749

Sanna Hannula
045 800 2262

Sam Kamras
040 837 3465

Raine
Kellokangas
044 988 1800

Kuninkaanmäki OKT 126m²

Nupuri PT

oh+avok+3mh+tkh+2 wc/kph+s+2 terassia+at.
Laadukas ja energiatehokas UUSI Passiivikivitalo, vesikiertoinen lattialämmitys sekä viilennys
maalämmön kautta. Kiinteistö myydään määräosana 504/1138m² hallinnanjakosopimuksella. Mh.
535.000 €. Pirtakuja 9. Tied.Petri Hietala p.0400
519920.
9420628

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Juha-Pekka
Savolainen
045 195 6818

80/83,5 tai 97/101m²

Kolmiot 3h+k+s+2vh ja nelikot 4h+k+s+wc+2vh. 12 paritalohuoneistoa yhteen tasoon,
omille tonteilleen hallinnanjakosopimuksella.
Vielä pystyt vaikuttamaan sisämateriaaleihin.
Esittelytilaisuus 27.1. – kysy lisää välittäjältämme! Kolmiot mh. 298.000 € ja nelikot
327.000 €. Hallavantorpantie 1. Tied. Stiina
Vikström p. 044 531 4680

Hanna Valtonen
040 844 8991

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

Ville Vertainen
040 1494 300

4h+k+s+at+terassi. Tilava ja valoisa koti. Iso yli
1300 m² aidattu piha. Myös lyhyempiaikainen
vuokraus mahdollinen. Vuokra 1950 euroa.
Tuulitie 8. Tiedustelut Sam Kamras p. 040 837
3465
9412254

Vallila KT, 54m²

2h+kk+lasitettu p. Uusi koti odottaa hyvää
vuokralaista. Laadukas keittiö ja vaatehuone
tekevät asumisesta mukavaa! Vuokra 1.400 €
Teollisuuskatu 3. Tiedustelut Petri Hietala p.0400
519920.
9667129

Stiina
Vikström
044 531 4680

Seppo
Väisänen
040 042 6233

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573

6

Uutiset
LIISA TAKALA

Koillis-Helsinki

Riku Ahola (vas.)

Aloitamme lähes kolme kuukautta kestävän
koillisen kansanedustajaehdokkaiden
esittelysarjan Riku Aholasta, joka
huhtivaalien aikaan on 34-vuotias
valtiotieteiden maisteri Tapanilasta.

Uusi Viikinmäen asuinalue tulee kotikaupunkipolulla tutuksi.

Viikinmäki–Pihlajisto

sai kotikaupunkipolun
Viikinmäki-Pihlajiston
kotikaupunkipolku
avataan lauantaina
24.1., jolloin sen
kohdekuvaukset
julkaistaan myös
verkkoversiona.
Kaksi kaupunginosaa
yhdistävän uuden kotikaupunkipolun varrelta löytyy
kaikkiaan 26 kohdetta. Reitin pituus on yhteensä viisi
kilometriä, mutta se sisältää
useita lyhyempiä lenkkejä.
Viikinmäen-Pihlajiston
kotikaupunkipolun reitti
vie Vantaanjoen runsaslajiseen jokivarteen, Pihlajiston

koululle, joka oli yksi Helsingin ensimmäisiä peruskoulujärjestelmään suunniteltuja koulurakennuksia ja
Pihlajiston vanhimman taloyhtiön, As Oy Satopihlajan luo, joka tuli tutuksi
Yleisradion tosi-tv-sarjasta
Putkiremontti.
Kotikaupunkipolku johdattelee myös Viikinmäen
kukkulakaupungin aloituskortteleihin ja Viikinjyrkänsillalle, joka sai Vuoden silta
-palkinnon 2010.
Kotikaupunkipolun kohdekuvaukset on toimittanut
Pauli Saloranta.

Kotikaupunkipolun
avajaiskävely pidetään lau-

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.

Kaunis on aurinko, kauniita
tähdet ja kuu. Mutta niitäkin
kauniimpi on Emilin naurava
suu. Paljon onnea 7v. Emilille
toivoopi Äiti, Siiri ja mummi

antaina 24. tammikuuta.
Avajaiset ja lähtö tapahtuu
Pihlajiston ostoskeskuksen
edessä kello 13. Polun avaavat Pihlajisto–Viikinmäki
Asukasyhdistys PNV ry:n
puheenjohtaja Marjatta
Tahvanainen ja Viikin aluerakentamisprojektin projektinjohtaja Kimmo Kuisma.
Avajaiskävelyllä on mukana kotikaupunkipolun suojelija, kävelyn maailmanmestari Valentin Kononen.
Hän asui ja harjoitteli Pihlajistossa, jossa myös voitti ensimmäisen kilpailunsa
vuonna 1975. Kierroksen
vetää ja sen kohteita esittelee kotikaupunkipolun toimittaja, kaupunkiopas Pau-

Kotikaupunkipolun ideana
on esitellä paikallista historiaa ja nykypäivää, luontoa
ja kulttuuria, julkista taidetta, arkkitehtuuria sekä alueen tunnettuja ihmisiä.
Kotikaupunkipoluilla
halutaan edistää uusien
asukkaiden kotiutumista
sekä vahvistaa paikallista
identiteettiä.

li Saloranta.
Avajaiskävely kestää noin
3 tuntia ja sen puolivälissä
pidetään tauko Viikinmäen
korttelitalolla.
Teija Loponen

Asukastalojen vuoksi
uusi mielenilmaus
Asukastalon puolustajat Malmilta, Pihlajamäestä ja ympäri Helsingin ilmaisivat mieltään Senaatintorilla maanantaina, jolloin kaupunginhallitus käsitteli asukastalojen tulevaisuutta.
Kaupungintalon kokoukseen oli tuotu päättäjille esitys,
jossa kannatettiin kaupungin ylläpitämien asukastalojen
luovuttamista järjestöjen vastuulle.
Mielenilmaisijat olivat huolissaan muun muassa ennaltaehkäisevän sosiaalityön ja työllistämistoiminnan jatkosta.

PP

VUOKRAA MINUT!
soita 0400 853 777
Siirrettävä
kylpytynnyri
Ark.
ma–to
pe–su
to–ma

70€/vrk
150€
180€

Joulu, Uusivuosi,
Pääsiäinen,
Juhannus 250€
Normaali viikko
ilman pyhiä
ma–pe 250€

Pihlajamäen lähiöaseman puolustajat lähdössä
Senaatintorille, jossa mielenilmaisijat huusivat
ja lauloivat iskulauseita. Alkurytmit löi
senegalialaistaustainen rumpali ja Pihlajamäen
asukastalossa kokoontuvan lauluryhmän jäsen.

Rikun sydän sykkii
Malmille, jossa on
myös hänen nykyinen
työpaikkansa. Hän on
Kansantalojen Liiton
toiminnanjohtaja ja
Malmin työväentalon
kehityspäällikkö.
Riku on samalla
Malminseudun Työväenyhdistyksen puheenjohtaja ja istuu Riku Ahola (vas.)
TUL:n ja sen SuurHelsingin piirin hallituksissa sekä liiton junioriliikuntajaostossa. Politiikassa hän on ollut Helsingin nuorisolautakunnassa yhden 4-vuotiskauden, ja vuoden 2012
kuntavaalit toivat varavaltuutetun paikan ohessa
liikuntalautakunnan puheenjohtajuuden.
Urheilussa hän johtaa myös Helsingin urheilupalkintotoimikuntaa.
Nykyisen työpaikan sijainti mahdollistaa entistä aktiivisemman osanoton oman valtuustoryhmän kokouksiin silloinkin, kun ei itse saa varaedustajana kutsua saliin. Kunnallispolitiikka on
Rikulle läheinen elämänura. Arkadianmäelle Riku pyrki jo 2011 saaden 701 ääntä ensi yrittämällä. Silloin mies oli vielä melko tuntematon, mutta
nykyasemassa äänimäärän reipas kasvattaminen
on realistista. Lisäksi puolueella on mahdollisuus
ottaa Helsingissä tarjolla oleva lisäpaikka.
Riku on itse ollut aina urheilumies sekä palloilijana että nyrkkeilijänä.
Ehdokkaana hän haluaa liikunnan rinnalla tuoda esiin itselleen läheiset ympäristöarvot keskeisenä päätöksenteon mittarina. Hänen mielestään
nuorisolle ja muille liikkujille tulee tarjota arkiliikuntaa ilman kilpaurheilun keskeisyyttä ja tukea
seuratukien taholta myös matalan kynnyksen lajien harrastamista.
Talouskysymyksissä maisteri Ahola sanoo olevansa keyneslaisen talouspolitiikan kannattaja. Hän tukee liikuntapaikkarakentamista sekä
asuntotuotantoa investointeina talouden elvyttämiseksi. Malmilaisena hän on valmis kompromissiin lentokentän kehittämisessä. Hän kannattaa kentän kulttuuri- ja liikunta-arvojen säilyttämistä ja on valmis pitämään Malmin liikelentokenttänä yhteydessä muihin metropoleihin.
Silloin alueelle voisi rakentaa harkinnanvaraisesti asuntoja sulkematta täysin kentän toimintoja.
Ahola on metropolikaavoittamisen kannattaja,
eikä välitä tilkkukaavasuunnittelusta tai hyväksy
Vartiosaaren luonnon tuhoamista rakentamiseen.
Hänen mielestään myös väestösuojien ja parkkipaikkojen rakentamista voisi tarkastella uusien
talonyhtiöiden kohdalla, sillä ne nostavat rakentamisen ja asumisen hintaa.
Viime vaaleissa Rikulla oli jo kohtalainen tukiryhmä. Vaalibudjetti koostui yhdistystuesta sekä omasta ja ystävien lahjoituspanoksesta 4000–
5000 eurona. Nyt yhdistystuki pienenee, kun Riku ei ole enää tuettava vasemmistonuori, mutta
hänellä on käytettävissä mainoksiin enemmän
omaa rahaa -säästöjä liikuntalautakunnan puheenjohtajapalkkioista.
Neljässä vuodessa myös someaktiivisuus facebookissa ja twiittaajana ovat lisääntyneet tykkääjien ja peukuttajien määrän kasvun myötä. Moni tukiryhmäläinen on lähempänä vaaleja valmis
antamaan oman työpanoksensa kampanjalle.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tarjoukset voimassa TO-SU
22.–25.1.2015 ellei toisin mainita
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

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

14

95

95

kg
raj. 2 pkt /tal.

ERÄ Tuore

Oman savustamon ruodoton

LOHIFILEE

SAVULOHIFILEE

vakuumipakattu, Norja

0

89
kg

3.-

2

ps

Chiquita

BANAANI

APPELSIINI 1,5 kg

Costa Rica

1,00/kg, Espanja, yks. 1,99 ps (1,33/kg)

5

1.-

99

Candy King

kpl

kg
raj. 2 kg /tal.

IRTOMAKEISET

kg

5

HK

99

kg

2
ps

PORSAAN
TALOUSKYLJYKSET
Suomi

4.-

Taffel Mega

7,41/kg

6,15-8,51/kg, yks. 2,55 ps (7,85-10,85/kg)

kg

Lihamestarimme

VILJAPORSAAN KASSLER
n. 2,3 kg

Filipinos

KEKSIT 135 g

5

99

4

pack

PERUNALASTUT 235-325 g

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

5.-

Coca-Cola

sis. pantit
1,60
raj. 2 erää /tal.

VIRVOITUSJUOMAT
1,5 l 4-pack
0,57/l

www.k-citymarket.fi
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Asukkaita kiinnosti, HSL:ää ei

Monen matkustajan
suusta kimposi
vähintäänkin
sana uskomatonta
kuvaamaan HSL:n
puihin mennyttä
asukastilaisuutta.

– Tulin antamaan suoraa
palautetta linjasta 72, kertoo liikennesuunnittelijan
puheille jonottanut Marja
Matikainen Tapaninvainiosta.
Samalla asialla oli hänen
vieressään iltaa ihmetellyt
tapaninvainiolainen Kaarina Pirhonen.
–Tästä tilaisuudesta emme
saaneet mitään, totesi myös
Tapaninvainiossa asuva Helena Lindblad, joka ihmetteli, miksi uuden numeron saava 69 ajaisi jatkossa Kamppiin eikä Elielinaukiolle.
Moni hämmästeli ääneen,
minkä ihmeen takia suunnitelmassa iso joukko KoillisHelsingin busseja on laitettu
kulkemaan Malmin kautta.
– Käymme palautteet läpi
ja katsomme, pystymmekö
tekemään mitään, kajautti
salin etuosassa ihmisten puristuksissa oleva suunnittelija.
– Jos liikennesuunnittelijoilla vähänkin on älliä,
niin he tilaisuuden ja sen palautteiden perusteella huomaavat, kuinka järjetöntä
on lähteä sekoittamaan ihmisten arkea. Ihmisillä tarkoitan kaikkia meitä, joita
busseilla kulkeminen koskee - ja jotka sitä paitsi verojen muodossa maksavat
suunnittelijoiden palkat, totesi yksi tilaisuuteen petty-

nyt, puistolalainen Juhani
Vahde.
Hänen mielestään suurremontille ei ole järkeviä perusteita, koska Helsingin liikenneyhteydet toimivat nykyisellään vähintäänkin tyydyttävästi.
– Kokonaisten suosittujen linjojen romuttaminen
on täydellisen typerää. Asia

koskee hyvin paljon eläkeikäisiä, joille kaikki vaihdot
ovat hankalia. Myös junaasemien portaat ovat hankalia. 76 A ja B, joita itse
kymmenien muiden kanssa
käytän, ovat Puistolasta ja
Tapulista Malmille vähintään yhtä nopeita ja kätevämpiä kuin juna.
Vahde kysyy, mitä suunni-

telman toteuttaminen maksaa.
– Uudet pysäkkikilvet,
kuljettajien koulutus, liikennöitsijöiden kilpailutus
ja niin edelleen. Kiinnostaa,
koska, mehän kulut maksamme.
Pirjo Pihlajamaa

PIRJO PIHLAJAMAA

Seunalat
ja saunalat
edelleen sekaisin
Sekä Tapanilan juna-asemalla sijaitsevassa Liikenneviraston
opaskartassa että netistä löytyvässä Liikenneviraston Tapanilan opaskartassa lukee Sompiontorin kohdalla Saunalantori.
Viraston kartantekijä on - kenties lauantailöylyistä haaveillessaan - keksinyt Tapanilaan myös uuden kadun nimeltä
Saunalantie. Tien virallinen nimi on Seunalantie (Seunalavägen). Sama virhe toistuu alikulkukäytävän julisteessa.
–Laitoin netin kautta Liikennevirastolle palautetta, kertoo
asiasta toimitukseen vinkannut Petri From.
Kömmähdykset eivät rajoitu vain opaskarttoihin. Myös aseman opaskilpien tekstit ovat väärin.
–Sompiontori on muuttunut Seuralantoriksi useammassa
opasteessa, Petri From jatkaa.
Aseman opasteet saivat paikallista julkisuutta myös vuonna
2011, jolloin Tapanilan tunnelissa huomattiin, että sinisen kyltin valkoinen teksti oli kirjoitettu muotoon Saunalantori – Seunalatorget. Nyt samaisen paikan seinäkyltissä lukee Seuralantori – Seuralatorget.
Pirjo Pihlajamaa
PETRI FROM

HSL:n isosta organisaatiosta ei löytynyt tilannetajua satsata asukasiltaan, jonka
sisältöä oli jo puitu monessa mediassa.

Siperia opetti: Uusia iltoja luvassa
Farssi Malmitalolla sai aikaan sen, että HSL lupasi
heti perjantaipäivän tiedotteessaan järjestää 2–3 uutta Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman esittelytilaisuutta lähiviikkojen aikana.
HSL tulee kertomaan tarkemmin tilaisuuksien ajankohdan ja paikan, kun järjestelyt on tehty.
HSL on pahoillaan torstaisesta arviointivirheestään:
tilaisuuden luonne ja tilojen

mitoitus eivät vastanneet
saapuneiden asukkaiden
määrää.
Malmitalon vahtimestari
laski, että saliin tuli liki 300
asukasta. Kaikki eivät astuneet saliin, joten heitä laskuri ei huomioinut.
Ihmismäärä ylitti reilusti HSL:n arvion alle sadasta tulijasta, joten tilaisuus ei
mennyt kuin Strömsössä.
Tarkoitus oli käsitellä linjastosuunnitelmaa parinkym-

menen hengen ryhmissä
karttojen äärellä. Nyt moni
jäi ilman haluamaansa tietoa suunnitelmasta.
HSL:n tiedote vakuuttaa,
että Malmitalolla saatu runsas palaute otetaan huomioon suunnitelman jatkotyöstössä. Palaute luetaan ja
analysoidaan ennen suunnitelman viimeistelyä helmikuussa, lupaa HSL:n tiedote.

Voihan Sompiontori. Seinäkyltissä aikanaan ollut
Saunalantori on korjattu virheellisesti Seuralantoriksi.

PP

Pukinmäessä hämmästellään linjastosuunnitelmia
Pukinmäki-seura on
lähettänyt HSL:lle kirjeen,
jossa hämmästelee bussilinjojen suunniteltuja
muutoksia.
Seura toteaa, että parin
vuosikymmenen kuluessa monin pyynnöin ja vetoomuksin saatiin linjastot vihdoin sellaisiksi, että pukinmäkeläiset ja tapaninvainiolaiset pääsivät
liikkumaan useaan suun-

taan. Bussilinja 69 vie Pukinmäestä paitsi kaupungin keskustaan, myös Oulunkylään, Käpylään ja
Töölöön. Linja 72 taas
mahdollistaa kulkemisen
Tapanilasta keskustaan
ja Vallilaan, Sörnäisiin ja
Hakaniemeen. Nämä yhteydet ovat tärkeitä etenkin ikääntyneelle väestölle ja lastenvaunujen kanssa kulkeville, joilta bussien

vaihdot eivät helposti suju. Myös ruuhkalinja 71V
on monille mahdollistanut
joustavan yhteyden Pihlajamäen ja Viikin suuntaan.
Seura hämmästelee
suunnittelijoiden näkemystä siitä, että kaikkien
linjojen tulisi viedä ihmiset
Malmille tai ainakin sen
kautta.
Seura muistuttaa, että
tapaninvainiolaisten posti-

toimipaikka on Pukinmäessä ja linjaa 72 käyttävät
myös koululaiset. Nämä
tarpeet tulee huomioida.
Seura odottaa nyt rakentavia kehittämisehdotuksia Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaan hyvien yhteyksien karsimisen
sijaan.

Tarkoitus lienee opastaa joko Sompiontorille tai
Seunalantielle.

Teija Loponen

Koillisessa vähiten ruotsinkielisiä
Helsingissä asui vuonna 2014 vakituisesti 612 664
asukasta, joista 498 351, eli
81,3% oli suomenkielisiä, ja
35 844 eli 5,9% ruotsinkielisiä. Kaupunkilaisista 78 469,
siis 12,8 %) edusti jotain
muuta kieltä äidinkieleltään.
Helsingin ruotsinkielisen väestön vuosia jatkunut väheneminen kääntyi
kasvuksi vuoden 2008 aikana. Ruotsinkielisten mää-

rä on tämän jälkeen kasvanut 1339 hengellä vuoteen
2014 mennessä. Ruotsinkielisen väestön osuus helsinkiläisistä on kuitenkin alentunut jatkuvasti, sillä maahanmuuttajien määrä lisääntyy nopeasti. Viime vuosina
myös suomenkielinen väestö on kasvanut, koska muutot naapurikuntiin ovat vähentyneet.
Ruotsinkielisen väestön

keski-ikä on ollut selvästi korkeampi kuin suomenkielisellä väestöllä, vuonna
2000 ruotsinkielisten keski-ikä oli lähes kuusi vuotta suomenkielisiä korkeampi. Ero on kuitenkin supistunut nopeasti ja on enää reilut puoli vuotta.
Ruotsinkielinen väestö
asuu valtaosin kantakaupungissa, Lauttasaaressa,
Munkkiniemessä ja Haagas-

sa. Myös Kulosaaressa, Laajasalossa ja Vuosaaressa
on ruotsinkielisiä asukkaita,
kun taas Pohjois- ja KoillisHelsingin alueilla ruotsinkielisten määrä ja osuus väestöstä on vähäinen.
Tiedot löytyvät Kaksikielinen Helsinki-raportista.

Teija Loponen

Tapanilan asemalle tulevan vieraan voi olla vaikea
päästä Sompiontorille Liikenneviraston kartan avulla.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Talven odotettu

LAATUALE
KEHYKSIÄ JA
AURINKOLASEJA

Koillis-Helsingin Lähitieto
täyttää 2 vuotta!
Avoimet ovet toimituksessa
ke 4.2. klo 12–15.
Malmin raitti 4, 00700 Helsinki
Tule kahville
ja osallistu samalla
valokuvien arvauskilpailuun!

- 60%

-50%

21.1.2015

Tervetuloa!

- 40%

-80%

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

, 7.

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

Usko ei synny käskemällä,
ei päättelemällä eikä ainakaan
pakottamalla. Usko on jo ihmisessä.
Toisinaan se uinuu ja sen herättää
kokemus siitä, että jotain on,
että jos sittenkin?

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

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

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

KÄDENTAITOJA
Kutomakerho Pukinmäessä, Säterinportti
1 A, ma klo 18, Puistolan kirkolla ke klo
18.30, Tapanilan kirkolla ke klo 17 ja Kiillekuja 3, kerhohuone ma klo 18.
Käsityökerho Pihlajiston srk-kodilla joka
toinen ti klo 13. (3.2.).
Puikoissa-piiri Pukinmäen srk-kodilla
joka toinen ke klo 18. (28.1.)
Nikkaripiiri Pajalla Pukinmäessä pe klo
17.30. Säterinportti 3 E.
LIIKUNTAA
Naisten liikunta Puistolan kirkolla ti klo 19.
Gospelbic Puistolan kirkolla pe klo 17.30.
Naisten jumppa Tapanilan kirkolla ma klo
85$ 3-)%1 7 4",'%$
Miesten sähly Tapanilan kirkolla ke klo 19.

LITE BÄTTRE TAMMIALE

KAIKKI
KEHYKSET

-50 %

Varaa aika näöntarkastukseen
(09) 345 4292
Kehykset mallistostamme kun ostat kehykset ja normaalihintaiset linssit. Tarjous voimassa
31.1.2015 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin. PINS-kortin saat halutessasi heti liikkestämme.

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

MIESTEN PÄIVÄ
Puistolan kirkolla la 7.2. klo 12-18.
Olenko mies, joka olen aina halunnut olla?
Rohkaisua, oivaltamista, ruokaa, mahdollisuus osallistua korisotteluun Puistolan
Brotherhodia vastaan. Maksuton, vapaaehtoinen ruokaraha. Mukaan mahtuu 30
miestä. Ilm. marko.iivarinen@gmail.com
KOULULAISTEN LEIRIT
Talvileiri 4.-7.-luokkalaisille 16.-19.2.
Siikaniemen leirikeskuksessa. Ohjelmaan
sisältyy päivän retki Messilään. Hinta 50 e.
Talvileiri I 1.-4.-luokkalaisille 16.-18.2.
Upilan leirikeskuksessa. Hinta 35 e.
Talvileiri II 1.-4.-luokkalaisille 18.-20.2.
Upilan leirikeskuksessa. Hinta 35 e.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen
*4&%1%$9",4'%&-*4&%1%"*1+*-

RAAMATTU-, RUKOUS- JA
LÄHETYSPIIRIT
Ryhmät ovat kaikille avoimia.
Malmin kirkolla:
Päiväraamattupiiri to klo 14.
Äitiraamis to klo 17.30-19, 5.2., 5.3.
ja 9.4. Lastenhoito järjestetty.
Miesten laulu- ja rukouspiiri joka toinen ti klo 19. (seuraava 3.2.).
Kuurojen raamattupiiri ti klo 17,
20.1., 17.2., 17.3., ja 12.5.
Lähetyspiiri joka toinen to klo 17.
(seuraava 22.1.)
Pihlajamäessä ja Pihlajistossa:
Naisten raamattupiiri Pihlajiston seurakuntakodilla joka toinen ma klo 18.
(seuraava 2.2.)
Raamattupiiri kirkolla joka toinen ke
klo 18 (seuraava 28.1.).
Rukousryhmä kirkolla joka toinen
ma klo 18. (seuraava 2.2.)
Lähetyskerho kirkolla joka toinen ma
klo 16. (seuraava 2.2.)
Puistolassa ja Tapulissa:
Raamattu- ja rukouspiiri Tapulin seurakuntakodilla ke klo 18.
Lähetyspiiri Puistolan kirkolla kuukauden 1. ma klo 18.30.
Pukinmäen seurakuntakodilla:
Ilosanoma -raamattupiiri joka toinen
ti klo 19. (seuraava 27.1.)
Hengellisen matkakumppanuuden
piiri joka toinen ke klo 18. (seuraava
21.1.).
Israel-illat ti klo 18, 24.2., 24.3.,
21.4. ja 12.5.
Siltamäen seurakuntakodilla:
Lähetysillat ti klo 18, 17.2., 17.3. ja
14.4.
Viikin kirkolla:
Missiokerho ke klo 18, 21.1., 4.2.,
18.2., 4.3., 18.3., 15.4., 13.5. Käsitöitä ja askartelua lähetyksen
hyväksi.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
!!!$.4+&-)0-)&4#'1,#))1%$9"*1+*Seurakunta facebookissa:
!!!$2164/((,$6(*"*1+*-)&4#'1,#)%1
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Kehrä kutsui lentoasemalle

Kolmisenkymmentä henkilöä kokoontui Pohjois-Koillisen Kehrän Lentokenttätoimintaryhmän koolle kutsumaan tilaisuuteen Malmin lentokentälle pohtimaan sen
tulevaisuutta ja kehittämistä.

Keskiviikko on keilapäivä
hoh
hohtokeilauksen
ratatunti

10 €

Voimassa keskiviikkoisin klo 19-22. Radalla
max 4 heittäjää. Lisäksi kenkävuokra 2 €/ hlö.
Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki

(09) 3507 077 • mosabowling.fi

1994!2014

KIEKKO-VANTAA
VS
Jukurit

Paikalla oli lähialueiden
asukasyhdistysten jäseniä,
paikallisia yrittäjiä ja asiasta kiinnostuneita asukkaita.
Tilaisuuden avasi Lentokenttä-toimintaryhmän jäsen Soile Atacocugu, jonka
näyttely kentän ympäristön
luonnosta kiertää koillisen
kirjastoissa.
Kehrän toimintamallista
ja lyhyesti illan ohjelmasta
kertoi tilaisuuden puheenjohtajana toiminut Leena
Sallas. Puistola-seuran Ilkka Uotila puolestaan piti

esitelmän yleiskaavaluonnoksesta asukkaan näkökulmasta ja Kivinokkaliikkeen edustaja, Pauli Jokinen, kertoi kuinka Kivinokka saatiin pelastettua
asuntorakentamiselta.
Tapani Veistola Suomen
luonnonsuojeluliitosta kertoi lentokentän ja sen ympärillä olevan suoja-alueen
merkityksestä nykyiselle
luonnolle ja siellä asuvista
eläinlajeista. Hän myös korosti sitä, ettei kenttää missään tapauksessa pidä siirtää millekään neitseelliselle

luontoalueelle. Paras vaihtoehto olisi säilyttää kenttä
nykyisellään.

Lentoaseman ystävien Timo Hyvönen esitteli
tehtyjä vaihtoehtoisia kaavaluonnoksia, joilla lisärakentaminen onnistuisi
kentän silti säilyessä lentokäytössä.
Maija-Liisa Pennanen
PuiU:sta kertoi kentän ympäri kiertävän ulkoilulenkin ja lähimetsien merkityksestä Puistolan kouluille.
Kuulluista esitelmistä kä-

vi ilmi, kuinka monipuolinen ja toimiva lentokenttä
on ja kuinka se jo nykyäänkin hyvin palvelee aluetta
ja sen asukkaita. Ja palvelisi vieläkin paremmin, jollei
alue olisi pitkään ollut ja on
edelleen rakennuskiellossa. Paikalla olleet totesivat
olevansa valmiita vaikuttamaan poliitikkoihin ja kaavoitukseen.
Seuraava kokous sovittiin
pidettäväksi 4.2. klo 17 jälleen Malmin lentoasemalla.
Klaus Wesa

KLAUS WESA

MIKKELI

Lauantaina 24.1.

Klo 17.00 TRIO Areena

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
Aikuiset 15 €, Lapset 5 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet,
siviilipalvelus, työttömät, invalidit, opiskelijat ja Ruutanat 10 €
(Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)
Perhelippu: (4 henkilöä) - 25 €
Viiden lipun lippupaketti (vapaavalintaiset ottelut) 60 €

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: ke 21.1. klo 18.30
Erä – TPS (liput 13/8 €)
Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki
Miesten Divari: ke 14.1. klo 18.30
Erä Akatemia – PSS (liput 7/4 €)
Naisten liigaa: la 24.1. klo 18.30
Erä III – NST (liput 7/4 €)
Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

Ke 21.1. 19.00 Pyhän Hengen täyteyden ilta:
Tapio Vesalainen, Raili Tanskanen;
esirukouspalvelua.
Musiikki: Tanja & Sanna
La 24.1. 19.00 Nuortenilta
Su 25.1. 11.00 Jumalanpalvelus: Jari Päärni,
Altti Akujärvi. Musiikki: Kaiku
Su 25.1. 11.00 Latinokokous: Fernando Cajas

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

Malmin lentoaseman säilyttämisestä kiinnostuneita ihmisiä kokoontui lentoasemalla pohtimaan, miten
voisivat vaikuttaa poliitikkoihin ja kaavoitukseen.
TEIJ A LOP ON EN

Sopasta voimia
sammutukseen
Tapanila

Mosassa kokoonnuttiin perjantai-iltana kahteenkin eri joulun ajan lopetustilaisuuteen.
Koululla vietettiin Nuutti-juhlaa, jossa ei tällä kertaa joulukuusia poltettu, nuotiota kylläkin VPK:n valvonnassa. Nuutti-pukki kaivautui kuitenkin
ullakolta esiin ja jakeli namusia
paikalle saapuneille.
Tapanila-Seuran aktiiveja kerääntyi Ormioiden pihamaalle
Liiketielle herkuttelemaan seuran hallituksesta juuri poisjääneen Errun hauduttamalla kanakeitolla ja lämpimillä sämpylöillä.
Keiton ja vapaamuotoisten
keskustelujen jälkeen marssittiin Tapanilan torille, jossa puheenjohtaja Vesa Kinnunen
napsautti komeasti valaisseen
lehmuksen ledit pois päältä. Ne
syttyvät jälleen marraskuun viimeisenä päivänä, ensimmäisenä adventtina Tapanilan elävän
adventtikalenterin avautuessa.

en
Lehmuksen
ledien oli
aika sammua.
ua.
Niille jätettiin
iin
yhteiset
set
hyvästit ennen
en
kuin Vesa
sa
Kinnunen
en
käänsi
nsi
valot pois
ois
kytkimestä.
tä.

Teija Loponen

Kanakeittoa oli suuhunsa
kauhomassa seuran nykyisen
puheenjohtajan lisäksi kaksi
edellistä, sopankeittäjä Erru
Ormion kanssa jutteleva Timo
Hyvönen ja Jaani Räty.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TÖYRYNUMMEN Valintatalo on nyt

suuri ja
monipuolinen Siwa!

Nämä mehevät avajaistarjoukset
ovat voimassa 22.-28.1.
tasarahalla!
Atria Perhetilan
broilerin ﬁleesuikaleet

2

€
rs

300 g (6,67/kg)

Makea!
Appelsiini
egypti

0

49
kg

•
•
•
•
•

Kakkukahvit klo 10-18
Ilmapalloja lapsille
Avajaisarvonta – voita 100 e lahjakortti
Pinssit tuplana ostoksistasi to-su 22.-25.1.
PINS-etuohjelman esittely
la 24.1. klo 12-16
edullinen!
Porkkana- tai sipulipussi
Suomi

0

50
ps

500 g (1,00/kg)

shokkihintaan!
Pepsi Next

0

Ovet aukeavat TO 22.1. klo 10,
jolloin on luvassa
avajaishulinaa!

99
pl

1,5 l (0,39/l) sis. pantin 0,40, 600
pullon erä, max. 2 ploa/talous

uunituoretta lähileipurilta!
Lantmännen mansikka-vanilja
tai tuplasuklaatyynyt

1

50
2 kpl

78-90 g (8,33-9,61/kg)
yksittäin 0,99 kpl (11,00-12,69/kg)

SIWA TÖYRYNUMMI
Pertunpellontie 4
Avoinna: MA-LA 7-23, SU 9-23
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Uutiset
Harrastusteema

Atk-oppia joustavalla asenteella

Syystien palvelutalossa opastetaan senioreita torstaisin tietokoneiden
saloihin ja syvennytään tietotekniikan käytössä ilmenneisiin ongelmiin.
Enter ry:n vapaaehtoiset
seniorit antavat vertaisapua
tarvitseville atk-taidoissa.
– Joskus tullaan kyselemään, millainen kone kannattaisi hankkia, läppäri vai
tabletti, mutta eniten on viime aikoina pyydetty apua
laskujen maksun opastukseen. Pankkien tiskillä maksaminen on tullut niin kalliiksi ja maksuautomaatteja
poistettu, että nyt moni alkaa maksella laskujaan itse kotona, tietää jo vuodesta 2008 vapaaehtoisena atkopastajana toiminut Ritva.
Hän muistuttaa, että koskaan ei laskujen maksua
harjoitella asiakkaan omalla pankkitilillä, vaan pankin
harjoitusohjelmalla.
– Joillekin kävijöille riittää yksi käynti jonkin asian opetteluun, jotkut tulevat samasta asiasta monia
kertoja. Oppiminen on niin
erilaista, mutta aina olemme
valmiita auttamaan, kertoo

vuodesta 2009 opastajana
toiminut Marja-Leena.
Ritva L oli viime viikolla ensimmäistä kertaa opastusvuorossa ja pääsi heti
palvelemaan kolmea asiakasta.
– Kahdelle heistä avattiin
oma sähköpostitili. Yleensä avaamme gmailin, ellei
ole toivetta jostain muusta
tilistä.

Atk-opastus on täysin
maksutonta ja sinne voi
mennä kuka tahansa eläkeläinen.
–Tulen itse Herttoniemestä tänne, alkuunhan toimimme Virkistyskeskuksessa, johon Herttoniemestä oli hyvä yhteys. Virkkari
oli kuin toinen koti ja siellä kaikki tunsivat toisensa.
Täällä on vähän erilaista,
mutta kyllä tännekin opastusta kaipaavat osaavat tulla, Ritva kertoo.
Vuoden alusta atk-opas-

tus muuttui niin, että enää
ei varata etukäteen aikaa
opastajalle, vaan 3–4 atktutoria on yhtä aikaa paikalla torstaisin kello 11.15–
14. Avuntarvitsijoita opastetaan saapumisjärjestyksessä.
– Joustavalla asenteella
kannattaa tulla ja valmistautua odottamaan, etenkin jos tulee heti 11.15. Periaatteessa meillä ei ole ohjauksessa enää aikarajoitusta,
mutta jos jonossa on paljon
ihmisiä, on maksimiaika se
vanha 45 minuuttia, MarjaLeena kertoo.
Neuvoa saa pyytää useampaankin asiaan kerralla.
– Ohjelmia emme kuitenkaan lataa asiakkaiden koneille. Siinä on aina pieni
riskinsä, joten se on poissuljettua, Marja-Leena huomauttaa.
– Emme myöskään lähde asiakkaan kotiin ratkomaan ongelmia. Mutta ny-

TEIJA LOPONEN

kyään saa kyllä tuoda oman
koneensa tänne, jos haluaa
juuri sillä opetella jotain asiaa, Ritva valistaa.
Kahden Ritvan ja MarjaLeenan ohella opastusta antaa myös Tapio.
– Paras kiitos on se, kun
ihminen lähtee iloisena opittuaan jonkin asian tai saatuaan ongelman selvitettyä,
naiset pohtivat.
– Ja se, kun ihminen on
tullut pelokkaana ja arvellen, ettei osaa käyttää vaikkapa pankkiohjelmaa tai
älypuhelinta ja lähtiessään
toteaakin nyt osaavansa toimia oikein.
Teija Loponen

Marja-Leena
(istumassa) sekä
Ritvat antavat neuvoja
tietokoneiden
käyttöön.

sali365 avoimet ovet

MALMILLA, lauantaina 24.1. klo 10-18.00
tutustuminen saliin ja jumppiin
tarjouksia
veloituksetta 24.-31.1.2015.
Tervetuloa liikkumaan!

ryhmäliikuntaohjelma
lauantaina 24.1.2015
klo

tunti / vetäjä

10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00

Body / Mari
functional training / Mari
Zumba / Kristoffer
Dancemix / Kristoffer
Interval / selena
pilates365 / Selena

sali
gym & fitness

kaikki jumppa- ja salikortit -20%

3 kk kuntosali
6 kk kuntosali

105€
190€

(norm. 130€)
(norm. 239€)

10 x ryhmäliikunta
20 x ryhmäliikunta
3 kk ryhmäliikunta

56€
100€
155€

(norm. 70€)
(norm. 130€)
(norm. 195€)

inbody mittaus
suihkurusketus
sokerointi
PT-PAKETIT

25€
(klo 10-16.00)
10€
erikoistarjous
erikoistarjous

Tarjoukset voimassa vain lauantaina 24.1. klo 10-18.00

Viljatie 5, 00700 Helsinki
puh. 050 431 4951

avoinna

Avainkortilla joka päivä Klo 06.00 – 24.00
Päivystys arkisin klo 15.30 – 19.30

Tule maistamaan
Fastin herkullisia
Protein Smoothie Mix
-proteiinijuomia.

+ lisäravinnetarjouksia
ja paljon muuta

www.sali365.fi
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KUVATAIDE, MUSIIKKI, SANATAIDE,
SIRKUS, TANSSI JA TEATTERI

Malmitalon
parven
vitriineissä oli
esillä tulevilla
kursseilla
tehtäviä
käsitöitä,
kuten nämä
huivit,
pikkulaukut ja
kaulakorut.

Pikkulaukku tai kynsilakkakorut yhdessä illassa
Helsingin käsi- ja taideteollisuus ry Taito Helskyn
kursseilla Malmilla pääsee
kokemaan tekemisen ja
onnistumisen iloa. Yhden ja
kahden illan kursseilla voi
harrastaa mosaiikkitöitä,
tehdä lampunvarjostimia
narusta tai vanhoista pitsiliinoista, sekä tuftata ja
ommella sandaaleja ja pikkulaukkuja.
– Meidän taiteen perusopetusta antavat käsityökoulumme ovat olleet erittäin suosittuja. Nyt keväällä
ajattelimme järjestää myös
lyhytkursseja heille, jotka
eivät pitkille kursseille ehdi
osallistua, kertoo Helskyn
opettaja Kirsi Juntunen.
Juntusen mukaan etenkin
mosaiikki ja tuftaus ovat olleet toivottujen kurssien listalla, koska niissä tarvitaan
erikoisvälineistöä, jota harva itselleen hankkii.
–Eniten kysytään sitä, pitääkö osata jotain valmiiksi tai olla muuten käsityön-

harrastaja. Ei tarvitse. Mukaan voi tulla kuka vain.
Kursseille otetaan vain 10–
12 osallistujaa, jotta heitä
kaikkia ehditään varmasti
ohjata, Kirsi Juntunen selventää.

Kurssit on tehty helpoiksi
osallistua myös siinä mielessä, että kaiken materiaalin
saa paikan päältä eikä itse
tarvitse tehdä hankintoja.
– Tosin jos haluaa tehdä
pitsisen lampunvarjostimen,
voisi mukaan ottaa vanhan
pitsiliinan täällä värjättäväksi. Samoin sandaalit ja
pikkulaukut voi tehdä omistakin kierrätyskankaista, jos
haluaa. Vanhat farkut ovat
mainiota materiaalia ja niitä voidaan kurssilla elävöittää joko painokuvioin tai
vaikkapa pitsin avulla, Kirsi Juntunen kertoo.
Kurssit on tarkoitettu pääasiassa aikuisille, mutta yli
10-vuotias lapsi voi osallistua yhdessä vanhemman

TAPANILAN ERÄN
NUORISOTALON
SPORTTIKLUBI
Tapanilan Erän nuorisotalo järjestää alueen 2–4
-luokkalaisille lapsille ohjattua liikuntaa sekä tekemistä
maanantaina, tiistaina ja torstaina kello 14–16. Tunnit
pidetään Urheilukeskuksen monipuolisissa tiloissa ja
lähiympäristössä.

Sporttiklubi alkaa kokoontumisella, jolloin lapset
voivat syödä omia eväitä, tehdä läksyjä, pelailla
tai leikkiä. Ohjatulle liikunnalle on varattu 1,5 tuntia.
Ohjaajina Sporttiklubissa työskentelee Tapanilan
Erän nuorisotyöntekijät ja lasten liikunnanohjaukseen erikoistuneet liikunnanohjaajat.
Asiakasmaksu on 60 euroa kuukaudessa. Sporttiklubin
toiminta järjestetään koulun lukukausien aikana. Sporttiklubissa on
tilaa, joten ilmoittaudu nyt.

Ilmoittautuminen:
Tapanilan Erän nuorisotalo
Hiidenkiventie 21, 00730 Helsinki
s-posti: tapanilan.nuorisotalo@gmail.com
puhelin: 0403348102

kanssa kurssille.
Osa kursseista kestää vain
yhden illan, osa kaksi. Kevään viimeiset kurssit pidetään Taitokeskuksessa,

AIKUISILLE BALETTIA,
MUSIIKKIA, SIRKUSTA
PERHEEN PIENIMMILLE TAIDEPOMPPU
LISÄTIETOJA
JA ILMOITTAUTUMINEN
pukinmaki@taidekoulut.ﬁ tai
puh. 09-347 1647
www.taidetalo.net
TARTU TAIDEAINEISIIN

PUKINMÄEN
LASTEN JA NUORTEN
TAIDEKOULUT

muut Malmitalolla. Tietoa
kurssien sisällöistä ja aikatauluista löytyy osoitteesta
www.helsky.net
Teija Loponen

Jalkahoito

65€
55€

mukaan Peclavus sensitive jalkavoide 30ml

Bambukeppihieronta

-erinomainen vaikutus lihasten
rentouttamiseen

Farkut voi kierrättää sandaaleiksi ja olkalaukuiksi.
Sandaalit ommellaan valmiiseen kengänpohjaan.

Kuivaharjaus
hoidon yhteydessä

5€

-parantaa verenkiertoa ja poistaa
kuona-aineita

KARATE BUSHIDO HELSINKI

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

Taekwondoa Malmilla jo vuodesta 1989
Kokeile 2 viikkoa ilmaiseksi –
voit aloittaa milloin tahansa!

Karatekoulu alkaa la 17.1.2015 klo 17.00.
Harjoituspaikka on Nurkkatien ala-aste,
Nurkkatie 2, 00760 Hki.
Kurssin hinta on 60 euroa ja kesto n 3 kk.
Aikuisten peruskurssi alkaa to 22.1.2015 klo 19.00.
Harjoituspaikka on Maatullin ala-aste,
Kimnaasipolku 5, 00750 Hki.
Kurssi on tarkoitettu kaikille naisille ja miehille
jotka haluavat aloittaa perinteisen kamppailulajin.
Kurssin hinta on 70 euroa ja kesto n 3 kk.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen

Seppo Wira 040 527 4981
www.saunalahti.fi/septuu
TERVETULOA
PuPy ry/Bushido Helsinki

Kevään 2015 ryhmät:
! juniorit 6-12 vuotta
! aikuiset ja nuoret
! naiset ja tytöt
! perhetaekwondo
! TKD Power – kesäksi kuntoon
Kysy lisää kurssitarjonnastamme!
info@malmintaekwondo.fi
050 382 1069
malmintaekwondo.fi

alkae
n
20 €
/kk
facebook.com/
MalminTaekwondo
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Urheilu

Salibandyliiga miehet

Salibandy tytöt SM-sarja

Oma koira puraisi poikki
Erän voittoputken

Erän tytöille
voitto ja tappio

Tapanilan Erän kahden ottelun voittoputki tyrehtyi Tapiolassa. Isäntäjoukkue
Indiansin tehomies, malmilainen Erän junioritehtaan tuotos Teemu
Venäläinen upotti kasvattajaseuransa kolmella maalilla. Indians voitti
niukasti 5–4.

Erän tyttöjen vuoden ensimmäinen SMsarjan peli meni penkin alle. PPS vei voiton
reiluin lukemin 7–1. Seuraavassa KooVeeottelussa oli otettu opiksi ja voitto tuli kotiin
10–3.

Ennen keskiviikon intiaanileiriä Erä reissasi Lappeenrantaan, jossa hiukan
varamiehinen isäntäjoukkue koki Erän paremmaksi
8–4 maalein. Erällä oli alla
12 maalin suurvoitto Oulusta. Tästä oli hyvä lähteä valmistautumaan paikallisotte-

PPS-ottelun ensimmäisessä erässä vierasjoukkueena
pelannut Erä oli täysin vastaantulijana ja joukkue saa olla
tyytyväinen, että edelliskauden mestarit johtivat ensimmäisen erän jälkeen peliä ainoastaan 2–0.
Toiseen erään joukkue tuli kuitenkin uudistuneena ja alkoi luoda myös maalipaikkoja, ja sai tehtailtua yhden osuman Veera Slnikallion toimesta. Kolmanteen erään sama
tahti jatkui, mutta paikoista huolimatta maalit jäivät jälleen
kerran uupumaan. PPS:n 3–1 maalin jälkeen Erän Salla Likovuori otti jäähyn, josta PSS rankaisi ja sen jälkeen
loppunumerot repesivät jo turhankin isoiksi.
–Jos ei näin kovaa vastustajaa vastaan maalipaikkoja
pysty paremmin hyödyntämään, niin kaveri käyttää varmasti omansa jossain kohdassa. Hyvä tason nosto kuitenkin toiseen erään. Loppulukemat eivät välttämättä anna kokonaiskuvaa pelistä, muistuttaa valmentaja Viliina
Rantaniska.

luun Westend Indiansia vastaan.
Taistelu Tapiolan tanhuvilla oli tuimaa. Kumpikin joukkue halusi tosissaan voittopisteitä. Erä johti
kamppailua kahdesti, mutta
Indians ei päästänyt mosalaisia karkuun. Jäähytkin

sähköttivät jännää ja tasaista kamppailua. Kummankin joukkueen maalivahdit,
intiaanien Mikko Kirvesniemi ja Erän Teemu Kortelainen pitivät myös vuorotellen omiaan pystyssä.
Ratkaisu nähtiin reilu pari minuuttia ennen päätöstä,
MIKKO HYVÄRINEN

Erän junnuputken jälkeen Teemu Venäläinen, Indiansin sankari Erän kaadossa,
vahvisti liigassa pelannutta Loviisaa. Tälle kaudelle pelipaita pysyi keltaisena,
mutta seuraksi vaihtui Westend Indians. Arkistokuva joukkueiden edellisestä
kohtaamisesta.

jolloin illan sankari Venäläinen paukautti saamansa
nappisyötön jatkeeksi pallon tarkalla laukauksella
Erän pömpeliin. Se oli 5–4
voittomaali ja energisen Venäläisen kolmas maali ottelussa. Erän vinkkelistä hattutempun tehnyt oma koira
puraisi poikki Erän orastaneen voittoputken.
– Vähän näkyi, että pelattiin kolmas ottelu viidessä
päivässä. Mutta tällä kertaa
näin, isoja pisteitä on potissa vielä paljon. Nyt levätään
ja sitten työ jatkuu, summasi Erän päävalmentaja Petteri Bergman tilanteen verkkosivulla.
Levon jälkeen Erä käy
seuraavaksi pistepotille tänään keskiviikkona Vantaan Energia Areenalla. Vastassa on turkulaisittain moniongelmainen TPS. 26.1.
Erä vierailee Nokian KrP:n
vieraana ja ensi viikon maanantaina, 28.1. klo 18.30
Energia Areenan tunnelmaa
nostaa Tampereen Classic.

Heimo Laaksonen

Elite tähtää MM-kisoihin
Tapanilan Erän Alexa ja SC Vantaan Varietee
yhdistyivät uudeksi huippujoukkueeksi,
jonka tavoitteena on joukkuevoimistelun
kansainvälinen kärki.
Tapanilan Erän ja SC
Vantaan yhteistyöjoukkueet
Elite ja Elite Junior aloittivat
kautensa Vantaalla viikko
sitten kisatuissa Winter
Gamesissa.
Viime kesänä seurat aloittivat yhteistyön perustamalla uuden yhteisjoukkueen, Eliten. Erän Alexa
ja Vantaan Varietee yhdistyivät huippujoukkueeksi,
jonka tavoitteena on joukkuevoimistelun kansainvälinen kärki. Kevään aikana
kisataan karsintakilpailuissa helmikuussa Tartossa Virossa, maaliskuussa Soﬁassa Bulgariassa ja huhtikuussa Tampereella.
Kausi huipentuu kesäkuun alussa Färsaarilla pidettäviin junioreiden MMkilpailuihin, jonne Elitejoukkueen tähtäin on asetettu.
Elite-joukkueet suorittivat ensiesiintymisensä Winter Gamesissa, jossa koreograﬁ Jari Aaltosen ohjelmat
keräsivät kehuja virtaavuudesta ja musiikin tulkinnas-

ta.
Korkeat taiteelliset pisteet kerännyt Elite voimisteli ensimmäisen kilpailusuorituksensa rohkeasti. Siihen mahtui kuitenkin mukaan useampi epätavallinen
virhe, jotka näkyivät teknisen ja suorituksen pisteissä. Harjoittelussa painotetut vartalon käyttö, tulkinta ja rohkea ilmaisu saatiin
suunnitellusti näkyviin ja

huipputasolle jo ensimmäiseen kilpailuun. Nyt ohjelmaa ryhdytään hiomaan ja
Tartossa on luvassa täsmällinen suoritus. Eliten pisteet
kauden avauskilpailusta olivat 16,55.
Elite Junior lähti kilpailuun hieman epätavallisista
olosuhteista, sillä joukkue
joutui sairastapausten johdosta kilpailemaan vajaalla
kokoonpanolla. Taistelu ja
tahto oli kova, mutta tällä
kertaa se ei riittänyt Tarton
kisapaikkaan. Elite Junior
saavutti pisteet 14,55 ja sijoittui kovatasoisessa kilpai-

lussa yhdeksänneksi.

– Ta r t o s s a pidetään
20–22. helmikuuta Challenge Cup-kisat, joihin Elite
lunasti paikan yhdessä
Minetit jr:n, OVO Junior
Teamin ja Coco Royalin
kanssa. Samaan aikaan Tartossa kisataan 10–12-vuotiaiden kansainvälinen Miss
Valentine-kilpailu, johon
Suomesta valittiin neljä
joukkuetta, mukana myös
Tapanilan Erän Elite Alexa,
kertoo Lauri Järvinen Erän
Voimistelujaoksesta.
Teija Loponen

PETRI VILHUNEN

Seuraava kohtaaminen KooVeen kanssa toi jo hymyä

huulille.
Tyttöjen päävalmentaja Ville Turunen kiitteli, että jos
maalinteko on ajoittain ollut ongelmallista, niin nyt tuntui
osuvan mukavasti ja Erä sai ensimmäiseen erään oikein
unelma-alun.
Heti alkuun Erän neidot tahkosivat neljä maalia, tekijöinä Kati Hautakoski, Salla Likovuori, Noora Miettinen ja
Milla Murtomäki.
Kooveelläkin oli paikkansa, mutta Erän maalissa vahvasti torjunut Milla Jaatinen hoiti hommansa erittäin mallikkaasti. Tauolle mention 4-0 lukemissa.
Toiseen erään KooVee tuli hyvällä taisteluilmeellä ja pyörittikin peliä hyvin iskien kaksi maalia. Erä sai kuitenkin jälleen juonesta kiinni ja onnistui pitämään eron neljässä
maalissa Milja-Maria Saarikosken ja Veera Sinikallion ansiosta.
Kolmannessa erässä kotijoukkue hoiteli pisteet varmasti Mosan mäelle. Viimeiset maalit syntyivät Milla Murtomäen ja Noora Miettisen tehtailemina.
Syksyllä Tampereella pelatussa kauden ensimmäisessä kohtaamisessa Koovee oli parempi lukemin 6–1. Nyt
osat kääntyivät.
–Kerrankin käytimme maalipaikat sillä tehokkuudella
kuin pitäisi. Toivottavasti tästä saimme itseluottamusta tuleviin koitoksiin, tuumi valmentaja Viliina Rantaniska ottelun lopuksi.
Seuraavana vuorossa on vieraspelejä, joissa Erä kohtaa
nurmijärveläisen SB-Pron sekä TPS:n Turusta.
Teija Loponen

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

Ristikko nro 2/2015
oikea ratkaisu

Elite-joukkue lunasti paikan helmikuisiin Tarton Challenge Cup-kisoihin.
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Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita
koskevia mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@
lahitieto.ﬁ, postitse Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti
Malminraitti 4 tai Malmintorin 2. kerroksessa Plaza
Mocca kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin
Lähitieto-postilaatikkoon.

Nyt on viisasta vaikuttaa Malmin lentokentän kaavoitukseen
Koillis-Helsingin Vihreiden
hallitus järjestäytyi 7.1. ja valitsi
varapuheenjohtajaksi J. Pekka
Mäkelän, sihteeriksi Teemu Pasilan ja taloudenhoitajaksi Martti
Fromin. Muina hallituksen jäseninä toimivat vuonna 2015 Essi
Kuikka, Antti Vainionpää ja
Susanna Åke.
Pohdimme myös Malmin alueen
kaavoitusta ja etenkin paljon keskustelua ja tunteita herättänyttä
lentokentän aluetta. Keskustelun
tuloksena päätimme lausua seuraavaa:
Malmin lentokentän toiminnan
jatkumista ei ole enää realistista toivoa eikä vaatia. Sen kohtalo
on jakanut mielipiteitä niin vihreiden kuin muidenkin kesken, mutta valtion vetäytyminen Malmilta
on tosiasia, jota vastaan ei kannata taistella. Nyt meistä on viisasta
vaikuttaa kaavoitukseen niin, että
tulos on paras mahdollinen.
Lentokenttäalueen rakentaminen nyt yleiskaavaluonnoksessa
esitetyllä tavalla vahvistaa Malmin ja koko Koillis-Helsingin kau-

punkirakennetta. Kasvava väestöpohja tuo paremmat edellytykset
niin kaupallisille kuin muillekin
palveluille.
Pidämme erittäin tärkeänä, että nyt luonnostellut pikaraitiotiet toteutetaan. Raideliikenneyhteys Jakomäkeen ja siitä itään sitoo sen nykyistä oleellisesti paremmin kaupunkirakenteeseen.
Tehokas joukkoliikenne on välttämätön myös siksi, että olemassa
oleva katuverkko ei kykene palvelemaan oleellisesti suurempaa asukasmäärää.
Malmin lentokentän ympäristö on viheralueena tärkeä senkin
vuoksi, että koillisissa kaupunginosissa ei muuten juuri ole luonnonmukaisia kaupunkimetsiä.
Näiden viheralueiden luontoarvot
tulee selvittää ennen kuin päätetään rakennettavien alueiden laajuudesta. Kaavaluonnoksessa on
Tattarisuon puoleinen metsä esitetty säilytettäväksi, mutta myös
lentokentälle tyypilliset avoimet
niityt tulisi säilyttää riittävän laajoina. Alueen kiistattomasti ar-

vokkain luontokohde on Longinojan laakso, joka on puskurivyöhykkeineen säilytettävä kyllin leveänä vihersormena.
Kaavoituksen painopisteen on
oltava tehokkaassa kerrostalorakentamisessa toisaalta lentokenttärakennusten ympäristössä, toisaalta joukkoliikenneväylien ja
nykyisten kerrostaloalueiden tuntumassa. Näin voidaan varmistaa
sekä joukkoliikenteen kannattavuus että mahdollisimman laajat
viher- ja virkistysalueet. Rakentamisessa ja liikennejärjestelyissä tulee myös ottaa huomioon nykyisten asuinkorttelien omaleimaisuus.
Kaavoituksessa on varmistettava myös yritystoiminnan edellytykset. On tuettava paitsi alueen
sisäisiä palveluja, myös muita työpaikkoja. Tattarisuon pienteollisuusaluetta on mahdollista kehittää vahvaksi työssäkäyntialueeksi,
jota hyvät joukkoliikenneyhteydet
vain parantavat.

voi kuin ihmetellä niitä suunnittelijoita (konsultteja), jotka meidän
rahoillamme lähtevät nostamaan
tämän raittimme tasoa Monacoluokkaan samalla kun muuta ympäristöä ei ole varaa korjata edes
siedettävälle tasolle. Kustannuksia
kysyttäessä sanotaan rahan tulevan jostain rahastosta niin, ettei se
rasita kaupungin budjettia. Samaa
meidän yhteistä rahaa se on tuli se
sitten miltä momentilta hyvänsä.
Jo suunittelurahalla olisi voitu korjata myös Pekanraitin pa-

himpia kohtia sen sijaan, että nyt
suunnitellaan vuosia ja sitten revitään vuosiksi koko raitti auki ja
pannaan miljoonat menemään.
Tämäkin hanke kuvastaa sitä,
että me kaupunkilaiset olemme
kaupungin viranomaisten silmissä
vain hallintoalamaisia, joiden on
tyytyminen maksajan roolissa katsomaan, kun idealistit suunnittelijat pääsevät toteuttamaan fantasioitaan kotikulmillamme.

pj Hannu Tuominen
Koillis-Helsingin Vihreät ry

Pekanraitista
Olipa hienoa, että Aarne Laurila, itsekin kaupungin päättäjänä
olleena, pani arvovaltansa peliin
arvostellessaan Pekanraitin ja AlaMalmin torin hankkeita.
Olen itsekin ihmetellyt tuota Pekanraitin mammuttihanketta, jonka kustannusarvio on yli 2 miljoonaa euroa. Pelkästään suunnitteluun on nyt mennyt yli 100 000
euroa eikä ihme, kun tutustuu siihen 50 sivuiseen suunnitelmaan,
joka hankkeesta on tehty.
Kun lukee suunnitelman niin ei

Lähiristikko nro 2/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

Heikki Vahantaniemi

Pylväs nurin

Ala-Malmintori kaipaa kipeästi kunnostusta
ja myös autoiluun rajoituksia. Viime viikon
sunnuntaina oli taas valotolppa nurin.
SL-T

Kysymys Helsingin kaupungille
Onko niin, että ”kierrätys”
ei koske teidän työntekijöitä?
Kävin vaihtamassa 12.1.
Koillisen terveyskeskuksen
(Malmin) apuvälinevuokraamosta kävelykepin talvipiikin.
Vanha heitettiin paperiroskakoriin!
Kun otin asian puheeksi,
työntekijä kertoi, että Venäjälläkin on roskaista?
Martti Kettunen

Asukkaiden juoksuttamista,
jopa vähättelyä ja halveksuntaa!
Kuinka tällaista voi enää
tapahtua!? Onko suunnittelijoilta ja päättäjiltä kokonaan jäänyt
huomaamatta, että myös me
koillisen kaupunginosan ihmiset
haluamme sanoa sanottavamme
ja kuulla perustelut omaa arkielämäämme koskevissa asioissa.
Torstaina 15.1. järjestetty tilaisuus oli valovuoden päässä asukkaat huomioon ottavasta lähestymistavasta. Ikävä sanoa, mutta
tilaisuus oli häpeäksi sen järjestäneelle virkamieskunnalle.
Toivon Siltamäen, Suutarilan ja

Töyrynummen alueen asukkaiden laittavan kommenttinsa Siltamäki-Suutarila- Seuralle. Seura
kokoaa kommentit ja liittää ne
omaan lausuntoonsa bussilinjaehdotuksen mielekkyydestä. Vaikutetaan yhdessä.
Kannanotot voi laittaa sähköpostiin sisuseura@gmail.com tai
tuoda Korttelituvalle seurakuntakodille tiistaisin ja perjantaisin
klo11–14.

Ristikon oikea
ratkaisu viereisellä sivulla.

Kirsti Latva
Siltamäki-Suutarila-Seura ry

KoillisHelsingin
Lähitieto

Lähiristikko
joka toinen
viikko!
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Kulttuuri
MAARIT KYTÖHARJU

Iro Haarla on säveltänyt UMO:n 40-vuotisjuhliin uutta musiikkia ja esiintyy itsekin juhlakonsertissa.

Iro Haarla sävelsi

juhlivalle UMO:lle

UMOn 40. juhlavuosi käynnistyy komeasti Malmitalolla Edward Vesalan
ja Iro Haarlan musiikilla. Luvassa on konsertillinen modernia jazzia ja
melodisia balladeja.

E

dward
Vesalan
syntymästä
tulee UMOn
juhlavuonna kuluneeksi 70 vuotta. Sekä Vesalalla että Iro Haarlalla on vahva yhteinen historia UMOn
kanssa. Vesala nimittäin vieraili UMOn solistina 1980- ja 90-luvuilla ja
levytti UMOn kanssa albumin Bad Luck, Good Luck
vuonna 1985. Iro Haarlan kanssa UMO on työskennellyt moneen otteeseen
2000-luvun puolella.
UMO:n juhlakonserttien
sarjan ensimmäisessä illassa solistina toimii pianistiharpisti Iro Haarla, joka on
koonnut kaksiosaiseen konserttiin läpileikkauksen sekä
Vesalan sävellyksistä, että
omistaan. Konsertin alkupuolen ohjelmisto on koottu sävellyksistä, joita Vesala ja UMO esittivät ja levyttivät 1980- ja 90-luvuilla. Kaikki sovitukset ovat
Haarlan käsialaa.
Haarla kertoo halunneensa tuoda Edwardin tuotannon koko kirjon esille, joten
hän valitsi Wesalan sävellyksistä mukaan niin balladeja, villimpiä rytmejä kuin
modernimpaakin puolta.
Haarlan oma osuus koostuu hänen UMO:lle viimeisten kymmenen vuoden aikana säveltämästään musiikista.
Haarla myös sävelsi kaksi uutta teosta juhlakonserttia varten. Toinen teoksista on sävelletty varta vasten
UMO:n baritonisaksofo-

Kastemekot kertovat tarinoita

Pukinmäen seurakuntakodilla esillä
olevassa kastemekko –näyttelyssä
pääsee ihailemaan suvuissa kiertäviä
vanhoja aarteita.
Kastemekkoja käytetään niin tytöillä kuin pojil-

la. Usein mekkoon on vaihdettu vaaleanpunainen tai

Kastettava perhe saa tarvittaessa lainaksi
seurakunnalta sekä kastemekon, että kastemaljan.
Sukat ja iltarukouskortti annetaan lahjaksi.

sininen nauha tai rusetti
osoittamaan lapsen sukupuolta. Materiaaleina on
vaihtelevasti pitsiä, pellavaa
ja ohutta puuvillaa. Ommeltujen pukujen lisäksi käytössä on myös virkattuja tai
kudottuja kastemekkoja.
Huovion suvussa on käytössä kastemekko, jossa
alusmekot on vaaleanpunaisena ja sinisenä ja niiden päälle asetetaan mekoksi kastettavan vauvan äidin
morsiushuntu. Pukua säilytetään perheen isoäidillä.
Amanda Niemenmaan suvulla on kastemekko, jota
on käytetty jo kolmessa polvessa vuodesta 1931 lähtien. Mekon helmaan on kirjailtu kauniisti kaikkien siinä kastettujen lasten nimet.
Sama kirjailukäytäntö on
Laukkisen suvun yksinkertaisen kauniilla kastemekolla.
Pukinmäen kappalaisen
Markus Kopperoisen perheen kastemekko on myös
näytillä.
–Siihen liittyy hauska tarina. Nimittäin siitä piti alun
perin tulla hääpuku vaimolleni, mutta leikkaus epäonnistui ja niinpä siitä tehtiin-

nisti Pertti ”Pepa” Päiviselle, joka on tehnyt tiivistä yhteistyötä sekä Vesalan että
Haarlan kanssa muun muassa legendaarisessa Sound
& Fury -yhtyeessä.
Konsertin kapellimestarina toimii Mikko Hassinen,
joka kiittelee sitä, että UMO
tilaa nimensä mukaisesti
uutta musiikkia suomalaisilta säveltäjiltä.
Jotta illan esityksestä saisi
tavallista enemmän irti, järjestetään ennen konserttia
kello 18.15 kahvilassa tilaisuus, jossa Iro Haarla kertoo esityksen taustoista.
Teija Loponen

UMO juhlii,
Music of Iro Haarla &
Edward Vesala pe 30.1.
kello 19 Malmitalossa.
Kesto 90 min, väliaika.
Liput 13,50/17.50

UMO
• (engl. UMO Jazz
Orchestra)
• UMO on jazzin ja
uuden rytmimusiikin
ammattimaisesti
toimiva orkesteri.
• Orkesterin
16-henkinen
kokoonpano tekee
noin 80 konserttia
vuodessa ympäri
Suomea.
• Ohjelmisto ulottuu
jazzista souliin ja
klassiseen musiikkiin
yhdistellen uutta ja
vanhaa.

TEIJA LOPONEN

Pukinmäen seurakuntakodin kastemekkonäyttely kertoo osaltaan kastemekkojen
historiaa. Moni puku on ollut käytössä jo useammalla sukupolvella.

kin kastemekko. Mekkoa
on käytetty ahkerasti, kaikkien viiden poikani ristiäisissä, Kopperoinen kertoilee.
Suvuilla on perinteisesti ollut omia kastemekkoja jo vuosisatoja, mutta ongelmaksi on noussut vauvojen koko. Ennen kastettavat vauvat olivat pienempiä
kuin nykyisin.
Seurakunnilla on käytössä omia kastemekkoja, joita lainataan niin koti- kuin
kirkkokasteille.
– Esimerkiksi meillä Pukinmäessä Marjukka Hau-

tanen on ommellut seurakunnalle kaksi kastemekkoa ja pienen alban, joka
sopii noin kaksivuotiaalle.
Sitä voidaan käyttää esimerkiksi adoptiolasten kasteessa, selventää pastori Kopperoinen.

Kasteessa lapsi saa
Pukinmäen seurakuntapiiriltä lahjaksi pienet villasukat.
–Niistä on oltu kovin mielissään. Meillä on onneksi
seurakuntapiirissä ahkeria
kutojia, joilta syntyy sukkia
vauvojen lisäksi myös nuo-

risokodin teineille ja alkoholistiasuntolan asukkaille.
Osa kastetilaisuuksista pidetään kotona ja osa seurakuntakodilla. Pukinmäen
seurakuntapiirillä on kaksi
kastemaljaa, joita lainataan
myös kotikasteisiin.
Pukinmäen kastemekkonäyttely on esillä vielä koko tammikuun. Sitä pääsee katsomaan seurakuntakodin ollessa avoinna tai
tiedustelemalla sopivaa aikaa suntioilta numerosta 09
2340 4422.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto
PIRJO PIHLAJAMAA

21.1.2015
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Viikissä
rukoillaan
sovinnosta
Ekumeenistä rukousviik-

Kaikkien viisi rastileimaa keränneiden ja korttinsa rastipisteille palauttaneiden
kesken arvotaan palkintoja Malmin nuorisotalolla kello 15.

Suunnistaja voi
löytää rastilta ystävän
Malmin Rastit- tapahtuma tarjoaa tänäkin vuonna
mahdollisuuden tutustua
Malmin alueeseen ja sen
moniin toimijoihin.
Tammikuun lopun tapahtumassa toimintaansa esittelee kymmenellä rastilla 15
eri tahoa. Järjestäjien mukaan rasteilta löytyy ohjelmaa kaiken ikäisille.
Päivän aikana voi muun
muassa harjoitella alkusammutusta, kuunnella satuja,
seurata näytelmää, tutustua
asukastoiminnan mahdollisuuksiin, löytää uuden harrastuksen, ystävystyä muiden suunnistajien kanssa,
käydä kulttuurikahvilassa
sekä nauttia soppaa ja muuta murkinaa.
Joka rastipaikasta löytyy
kartta ja rastikortti, jonka
avulla voi kiertää rastipisteitä. Kartan kortteineen voi
hakea etukäteen esimerkiksi
Malmin kirjastosta.
Pirjo Pihlajamaa

Malmin rastit
lauantaina 31.1.2015
kello 10–14.

RASTIPISTEET
1. Malmitalo – kirjasto: mehua, kahvia, karkkia.
Malmittaret: satutuokioita ja onnenpyörä, SuomiVenäjä–seura Malmin seudun osasto: esittely, arpoja.
Malmin työväen näyttämön katkelma tulevasta
näytelmästä Gabriel, tule takaisin. Ala-Malmintori 1.
2. Malmi VPK: alkusammutusopetusta. Askartie 8.
3. Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta: mehua, vohveleita ja
arpajaiset. Traktoritie 2.
4. Tukiyhdistys Karvinen ry: hernekeittoa. Malmin raitti 19.
5. Asukastalo Malmin toimintakeskus ja Malmi-seura:
Malmi elää ja soi – asukastoimintaa Malmilla; tutustu,
verkostoidu, vaikuta. Kirkonkyläntie 2.
6. Helsingin A-Kilta: toiminnan esittelyä, kahvi/tee, mehu,
keksi. Soidinkuja 4-6 C.
7. Syystien monipuolinen palvelukeskus: esittelyä,
omaishoidon toimintakeskus, kotihoito ja
vapaaehtoistoiminta. Testaa alkoholinkäyttösi.
Takaniitynkuja 3.
8. Kalliolan Setlementti: VERTSI –projekti ja
kulttuurikahvila. Malmin Nova, K-kenkää vastapäätä,
4.krs.
9. Nuorisotalo: makkaranpaistoa takassa, mehu, klo 12
nuorten taidepläjäys. SPR: Terveyspiste ja ea-ryhmän
esittelyä, Anne-nukke, ystävätoiminta. Malmin raitti 3.
10. Malmin kirkko: urkumusiikkia, laulua ja kertomuksia
kirkosta ja sen esittely. Kunnantie 1.

mä nimeltään Jade istahtaa
hommiin Tapulikaupungin
kirjaston lastenosastolle kerran kuukaudessa.
Jade on ammatiltaan lukukoira, jonka työnä on kannustaa lapsia lukemaan ääneen.
Palvelu on kysyttyä ja työmaata riittää eri kirjastoissa.
Tapulissa Jade aloitti muutamien tuntien kokeilulla viime syksynä ja tänä vuonna leivän eteen on tarkoitus
ahertaa säännöllisesti.
Lasten mielestä Jade on
ihan paras opettaja, sillä Jade
ei arvostele, jos senat menevät sakaisin tai ärrä ei kierry
orren ympäri. Jade vain heilauttaa päätään ystävällisesti ja toivoo kuulevansa lisää.
Välillä Jade työntää kielensä ulos, ja ehkä sen takia Tapulikaupungin lapset ovat tajunneet, että Jadella on hyvä

kielipää ja sille voi lukea vaikka englanniksi.
Työn koiralle on keksinyt
talutushihnan toisessa päässä kulkeva Jaana.
Jade on tavattavissa Tapulikaupungin kirjastos-

TL

Raoul

Björkenheim Triad
Coltranen, M
Monkin
ki jja Hendrixin
H d i i lainakappaleet
l i k
l t saavatt troikan käsissä
hetkeen sidottuja tulkintoja. Su 25.1. klo 17, alk. 6 €

Koira kuuntelee työkseen
lukevia lapsia
Valkokarvainen nappisil-

koa vietetään aina 18.–25.1.
Viikin kirkolla rukousviikon
tapahtuma toteutetaan huomenna torstaina 22.1.
–Keskustelemme säännöllisen rukous-elämän ja hetkirukousten siunauksesta ekumeenisen karmeliittayhteisön sisar Hannele Kivinen
de Faun kanssa, kertoo seurakuntapastori Outi Lantto.
Hetkipalvelukset ovat kaikkien lännen kirkkojen yhteistä perinnettä ja Jeesuksen
oman rukouksen jatkamista.
Rukousviikkoa ja sen aineistoa valmistellut työryhmä on kiinnittänyt huomiota
siihen, että jotkin kristilliset
ryhmät ovat omaksuneet kilpailuasenteen toisiaan vastaan. Ekumeeninen rukousviikko kutsuu kristittyjä toisenlaiseen liikkeeseen, joka
saa voimansa keskinäisestä
kunnioituksesta, vieraanvaraisuudesta ja sovinnosta.
Hiljainen viikkomessu pidetään Viikissä torstaina kello 17.30, rukousviikon alustus
ja keskustelu kello 18. Luvassa on myös Iltateetä.

British

Night
lueess N
Blu
B

sa kerran kuukaudessa aina
kuukauden viimeisenä keskiviikkona kello 18–18.45.
Pirjo Pihlajamaa

Estradilla British Standard feat
feat. JJukka
Gustavson sekä Ilkka Rantamäki $
The Bluesbrokers. Ti 27.1. klo 19,
alk. 15 €

Rautavaaran
A
An
ssii Kä
ss
Käns
nsäl
älä
lä & jäljillä
Anssi
Känsälä
Tallari
Konsertti on osa Tapio
i R
Rautavaara
t
-aiheisen levyn julkaisukiertuetta.
Ke 28.1. klo 19, alk. 15 €

:

nttisarja

Dokume

Sampsan

TAPULIKAUPUNGIN KIRJASTO

sseikkailut
eikkaiil

elios:

Kino H

Eila Rampe
jjaa

LLikkka

Uusi kotimainen,
i n sympaattinen
sympaatti
ttinen
komedia. 93 min, K7. Pe 23.1. klo 18,
la 24.1. klo 14 ja 18 sekä ke 28.1. klo 18,
alk. 6 €

Jadelle voi varata ajan etukäteen tai lukupäivänä
kirjastossa. Yksi lukuhetki kestää yleensä 10
minuuttia.

Toiveikas dokumentti pojasta, jolla
on Aspergerin syndrooma. 60 min.
To 22.1. klo 18, vapaa pääsy

Yhteislaulut
Illan teemana ”Tosi elämää”.
Ti 27.1. klo 17.30, vapaa pääsy

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

JAKOMÄKI

Jakomäen Eläkeläiset
Kokoontuminen ti klo 11–13.
Nyt myös to avoimet ovet
klo 11–13. Jakomäentie
6 i - talon kerhohuone.
Seniorien Olkkari
kirjastossa to klo 11–12.
Juttuseuraa, sanomalehtien
ääneenlukua ja juttelua ajankohtaisista asioista. Kahvi- ja
teetarjoilu. Jakomäenkuja 3.
Miesten turinatupa
Uusi kerho ma 26.1 kello
11–13. Tule turisemaan ja
tutustumaan Lähiötupaan.
Nuorisotalon yläkerrassa, Huokotie 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.
Korret Kekoon
Toimintapäivät parillisten viikkojen su klo 10–15, Malmin
nuorisotalo, Malminraitti 3.
Tule tutustumaan, teemme
yhdessä tuotteita myyjäisiin.
Lisät. 0400 447 022 tai www.
korretkekoon.nettisivu.org.
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.
Päivätanssit
Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia, buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malminraitti
3. Parillisten viikkojen su
alk. 11.1. klo 13 –14. Sopii
myös vasta-alkajille ja kuntoliikunnaksi. Vetäjä Riitta
Heleste p. 040 7207 262.
Järj. Korret Kekoon ry p.
0400 447 022 (vapaaehtoinen maksu yhdistykselle).
Jakomäen taidekerho
Malmilla
Malmin toimintakeskuksessa
on esillä Jakomäen taidekerholaisten, Ansa Mielosen, Lilia
Pöllän ja Hellin Ojasen öljyvärimaalauksia sekä akryyli
- ja temperatöitä. Työt ovat
esillä toimintakeskuksen kahvilassa ainakin 6.2. asti.
Helsingin taidemuseo
kylässä: Videopotpuri
Kolmen videoteoksen projisoinnissa nähdään Maria

Dunckerin Oksat, Santtu
Koivun Lentäjiä ja Maria
Ångermanin Silent pleasure.
Avoinna ark. ma–pe 9–20
ja la 9–16. Vapaa pääsy.
Malmitalo, pe 16.1. – to 19.2.
Jiri Nikkinen The Beatles
Tribute Band: The
Magical Mystery Tour
Konsertissa kuullaan
Beatlesin kaikki 60-luvun ikivihreät klassikot. Liput 15 e.
Malmitalo, to 22.1. klo 19.
Metalligraﬁikkaa
ja akvarelleja
Vappu Johansson käyttää teoksissaan syväpainograﬁikan eri
menetelmiä. Metta Savolainen
maalaa akvarelleja ja on työskentelyssään lähtenyt liikkeelle eri uskontoja yhdistävästä symboliikasta ja päätynyt
ympyrään. Avoinna ark. ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalo 29.1.–21.2.
Jazz’n Jam: Raoul
Björkenheim Triad
Muusikoiden sävellykset sekä
mm. Coltranen, Monkin ja
Hendrixin lainakappaleet saavat troikan käsissä hetkeen
sidottuja tulkintoja. Liput 6e.
Malmitalo, su 25.1. klo 17.
Yhteislaulut: Tosi elämää
Lauluillan isäntäparina toimii Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen ja teemana
”Tosi elämää”. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 27.1. klo 17.30.
British Standard feat.
Jukka Gustavson sekä
Ilkka Rantamäki $
The Bluesbrokers
Konsertti sukeltaa 1960-luvun
sumuiseen Lontooseen, jolloin Eric Clapton, Peter Green,
Mick Taylor ja Jeff Beck olivat
kukkulan kuninkaita. Liput 15 e
Malmitalo, ti 27.1. klo 19.
Anssi Känsälä & Tallari:
Rautavaaran jäljillä
Tapio Rautavaaran, Toivo
Kärjen ja Repe Helismaan
elämäntyöstä syntyneitä
klassikoita. Liput 15 e.
Malmitalo, ke 28.1. klo 19.
Novellikoukku
Malmin kirjastossa ti 27.1.
klo 18. Kuullaan Wladimir
Kaminerin novelleja. Voit ottaa
mukaan oman neuletyösi, osallistua keräykseen lähetettävien neuletöiden tekoon,
tai tulla vain kuuntelemaan.
Kirjasto tarjoaa kahvia ja teetä.
Malmin seudun
näkövammaiset
Maanantaikerho 26.1. klo 14
Malmin kirkolla, Kunnantie 1.
Kahvi, pulla ja kakkupala maksavat 1,20e. Tied. Hilkka
Välitalo p. 040 562 3595.
Malmin Rastit- tapahtuma
La 31.1. klo 10–14 voi kierrellä ympäri Malmia tutustumassa eri yhdistysten toimintaan. Osassa pisteistä myös
pientä tarjoilua. Aloittaa voi
vaikkapa Malmin kirjastosta,
jossa esittäytyy useita toimijoita tai Malmin toimintakeskuksesta tai kirkolta. Rastikarttoja
saa kaikista 10:stä pisteestä.

PIHLAJAMÄKI

Perhekahvila
Leikkipuisto Maasälvässä ke
klo 10–12 ja to leikkipuisto
Salpausselässä klo 10–12.
Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.

Sampsan seikkailut
Malmitalolla to 22.1.kello
18 nähtävä dokumentti
kertoo selviytymistarinan
erilaisuudesta,
yksinäisyydestä ja
itsensä voittamisesta.

Sampsalla on Aspergerin syndrooma ja
hän on joutunut kokemaan yksinäisyyttä ja
koulukiusaamista. Teatterin ja näyttelemisen
kautta hän on saanut sosiaalisuutta ja rohkeutta
elämäänsä. Vapaa pääsy, kesto 1 h.

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.
Puistolan VPK
Tulkaa palokunnasta kiinnostuneet uudet jäsenet!
Hälytysosasto harjoittelee to
alk. klo 19, lisät. Antti Siivo
p. 050 406 9216, nuorisoosasto 10–16 v ti alk. klo 18
alkaen, lisät. Tom Leitsaro p.
040 766 6966. AS1 - alkusammutuskorttikoulutus järj.
11.2. klo 17–19. Lisät. Markus
Sarlin p. 040 548 4980.
Puistolan eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen 27.1.
Jumppa 13–13.45 ja HSL:n
Mirva Ilmoniemi tulee kertomaan koillisen linjamuutoksista ja vastaa muihin ennalta
esitettyihin kysymyksiin.
Puistolan Martat
Martta-ilta jäsenille to 22.1.
klo 18, aiheena naurujooga.
Marttalassa, Puistolantori 5.
Kahviraha 2e.

PUKINMÄKI

MLL:n perhekahvila
Touhutorstai
To klo 10–11.30
Nuorisotalolla,
Säterintie 2, 2.krs.
Suomen kielen kielikahvila
Pukinmäen kirjastossa joka
ti klo 18–19. Ensimmäinen
kerta 27.1. 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.
Vauvojen lorutuokiot
Aina kuun toinen ti klo 10.15–
10.45. Kaikki alle 3-vuotiaat vauvat ja taaperot vanhempineen tai huoltajineen,
myös isommat sisarukset.
Vapaa pääsy, ei ennakkoilm.
Novellikoukku
Pukinmäen kirjastossa
ke 11.2., 11.3. ja 8.4. klo

18–19.30. Sukelletaan tarinoiden maailmaan sekä neulotaan yhdessä! Tule mukaan
oman neuletyösi kanssa, neulo
langoista hyväntekeväisyyskohteisiin tai istahda kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja. Tarjolla kahvia ja teetä!
Yhteislaulua
Ti 27.1. klo 17.30.
Laulattamassa tutut
Kalle Partanen ja Esko
Rantanen. Vapaa pääsy.
Järj. Pukinmäki-seura.
Miekka –näyttely
Autenttisia jäljennöksiä historiallisista miekoista.
Puukkoseppämestari JT
Pälikön upeita käsin taottuja
miekkoja, jotka ovat syntyneet
yön ja
perusteellisen tutkimustyön
en
monivuotisen kokemuksen
pohjalta. Pukinmäen kirjastossa 15.1.–14.2.

SILTAMÄKI

Siltamäen
Nuorisoseura ry
Uusia harrasteita,
mm. street-dance,
kehonhuoltojumppa,
paritanssikurssi,
aikuinen+lapsi-tanssi.
Siltamäen Korttelitupa
avoinna pe ja ti klo
11–14, srk-kodissa.

TAPULIKAUPUNKI

Perhekahvila
Puistolan MLL:n perhekahvila ti klo 10–12 Tapulin leikkipuistossa, Moisiontie 18.
Tapulin eläkeläiset
Ma 26.1. Jäsenkerhoon tulee
vierailija muistiliitosta. Voit
maksaa jäsenmaksun 16e
vuosikerhon yhteydessä.
Lähiöliikunnan kuntolentis
La 24.4. asti (ei 21.2., 4.4. ja
18.4.)

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.

SUUTARILA

Lentokentän villi luonto
Soile Atacocugun maisema-akvarelleja Malmin lentokentän lähistöltä. Esillä
2.–30.1. Suutarilan kirjaston ikkunagalleriassa.

TAPANILA

Tapanilan työväentalolle,
Sompiontie 4, la 31.1. klo
10–14. Jäsenille ja jäseneksi
liittyville ilmainen, muilta 10e.
Ilm. 045 321 1221/Eila. Järj.
Tapanilan Kotien Puolesta ry.

Tapanilan Eäkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Ti-kerhon kokoontumiset klo 11.30–13.30. To klo
11–14 tuolijumppaa, tasapainon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie 4.
Mammojen ja muksujen
kahvila
Joka pe klo 10–13.
Vaunuparkki, muksunurkka, ja
keittolounas. Päivöläntie 15,
PuutarhaJuhla
Novellikoukku
Tehdään käsitöitä ja kuunnellaan novelleja vaihtuvien lukijoiden lukemana.
Tuo mukaan oma käsityö
tai osallistu hyväntekeväisyysprojektiin. Tapanilan kirjasto 27.1. klo 18–19.30.
Energiaa naurusta
ja huumorista
Opastajana huumorin ja naurun saloihin on tuhansia suomalaisia naurattanut Vesa
Karvinen. Tule nauramaan

klo 13–15 Maatullin alaasteella. Lähiöliikuntapassi
20e/kevät. Lisät. tomi.lempiainen@hel.ﬁ p 09 310 87512 tai
Lea Ojanne 041 504 2279.

TÖYRYNUMMI

MLL: n perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ke
9.30–11.30! Tarjolla mukavaa seuraa ja pientä purtavaa.

VIIKKI

Viikin Seniorikerho
aloittaa kevätkauden ke
21.1. klo 13–15 kk-tapaamisella asukastalo Kaaressa,
Tilanhoitajankaari 9. Esitellään
kevään ohjelma. Lisäksi seniorimatkoista Baltiaan kerto Ulla Gustafsson.
too
Va
Vapaaehtoinen
kahviraha 2 e.
Ta
TalviKirppis
Gardeniassa järjestetään
kirppis su 25.1. klo 11-14.
Pöytämaksu 16e. Oma
rekki. Pöytävaraukset
p. 09 3478 400.
Koetilantie 1.

OSOITE:

janina.issakainen@
lahitieto.ﬁ

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727
Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA
Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

Koillis-Helsingin Lähitieto

PALVELUJA TARJOTAAN

KAMPAAMOT JA PARTURIT
HAMMASLÄÄKÄRIT
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!

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

Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

Tervetuloa
tarkastukseen
omavastuuhintaan
15€!

Kotikampaamo
Rea Stellberg, p. 09 385 4582
Kotinummentie 10 A

Helsinki

Parturi-Kampaamo

Joulukinkut on syöty ja vyötä löysätty. Lisää uuden
vuoden lupauksiin säännöllinen hiusten huolto!

Parhaiten siitä pitää huolen Parturi-Kampaamo zoisin osaavat kädet!
Varaa aikasi www.zois.ﬁ,
meidät löydät Citymarketin päädystä katutasosta.
Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Sini ja Alex

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

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

85
75

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

Puh. 09 345 3350

Suuhygienisti:

Lähitieto.
Siitä
ihmiset
tykkää!

,,,+.&#-)!)($')!!).#))%)"&-+*
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie
ä i 6,
6 MALMI

MALMIN
HAMMAS
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

HYVINVOINTI

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio
-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä
-osteopatia
Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä)
Puh. 09-3879878

HAMMASLÄÄKÄRIT

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015

www.malminhammas.com

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

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.

ja jääkaapin pesu veloituksetta palvelusopimuksen
tehneille! (arvo 120e)

KIINTEISTÖPALVELUT JA MAANRAKENNUS
Palvelumme:

•
•
•
•
•
•

HAMMASLÄÄKÄRIT

a
uott
25 v
illa!
lm
a
M

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

Tarjoamme myös:
•
•
•
•
•
•

Maalauspalveluja
Pihakivien ja -laattojen asennuksia
Maa-ainesten levityksiä
Leikkivälineiden asennuksia
Aitojen rakennustöitä
Lumenaurauksia

Jori Kaski Jani Collin
050 377 5113
www.mrkpalvelut.ﬁ

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17
Määräaikaishuollot ! Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ ! OBD-mittaukset 13€
! Katsastuskorjaukset ! Katsastuspalvelut
! Renkaiden vaihto alk. 20€ ! Kausisäilytys 50€
! Eberspächer asennukset/myynti/huolto ! Sijaisauto
!

!

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

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

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

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

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.=
TILITOIMISTOJA
Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

Puh. 044 7666 166

SUUHYGIENISTIT

puh. 3507050

Räystäskourujen putsaus
Pensasaitojen leikkaus ja raivaus
Nurmikon leikkauksia/kylvötöitä
Kasvien istutuksia
Kiinteistöhuolto 24h
Kiinteistökorjauksia

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

LIITTYMISETU, siivouskäynnin yhteydessä Uunin

ERKKI JANATUINEN

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

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

Kehärengas Oy

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

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

WI31

Tiina Kokko

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

3858 375
040-831 9626

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Hammaslääkärit:

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Permis + leikkaus
€
+ sävy + fööni
Värjäys+leikkaus
€
+fööni
www.kampaamo-loser.ﬁ

KW22

www.keharengas.ﬁ

Permanentti alkaen 55 e
Parturileikkaukset 18 e
Leikkaus + huuhtelu 20 e

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2014–15

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

TARJOUKSET 12.1.-13.2.

Herkkukorin voitti
Jouko Kautto.
Onneksi olkoon!
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21.1.2015

www.facebook.com/lahitieto

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

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

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
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!

