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Uutiset:
Puistolassa halutaan suojella
vanha koulu.
Urheilu:
Naiset kaipaavat lisäpisteitä.
Kulttuuri:
Askartele Anu Harkin
kanssa.

LEVIKKI 37600

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

en
Täysrukiin
Reikäleipä
Leivottu 100%
suomalaisista
ruisjauhoista

TARJOUS

1,00€/kpl

Nro

TE

VETULOA

42

Nyt myös
Matkahuollon
pakettipalvelut!

Ala-malmin torin Ärrän uudet kauppiaat kutsuu kaikki

avajaiskahville PE 13.11 klo11–15
AMERIIKAN
HODARI

2€

Lämmin Panini
MAISTA
RAPEA
UUTUUS

13.–14.11.2015

PEKONIHODARI

490
kpl

Kismet patukat

3

90
1,5 l

3kpl

2

2€

50
0,5 l

Marian Konditoria Oy

Orakas 5,
Heikinlaakso
www.mariankonditoria.ﬁ

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

[A]

PIENTALOTONTTI LAAJASALO

Rakennusoikeus 333 m²,
asuntojen määrää ei rajattu.
Meri lähellä. Venepaikkaoikeus. Tonttiosuus n. 875 m².
Hp. 270.000 €. Jollaksentie 19
2 OKT-TONTTIA KAARELA

Suositulla alueella tyylikäs lohkotiilitalo. 5h, k, saunaos. n.150 m².
Autokatos 2 autolle + varasto n.
55 m². Tonttiosuus 419 m². Rajoittuu Tulppaanipuistoon. Rv 1998.
Hp. 360.000 €. Malvatie 40
KAARELA OKT
Puurakenteinen talo 4h, k, s,
peh, wc, n. 90 m². Kuntotarkastus
tehty 10/15. Tontin koko 464 m².
Hp. 220.000 €. Kalannintie 9
RAMSINNIEMI OKT
Kivirakenteinen omakotitalo. 5h,
k, sauna, peh, 2 auton talli ym.
n. 230 m². Tontin koko 1153 m².
Hp. 390.000 €. Verkkotie 2
TONTTI MALMI
Tasainen tontti Malmin keskustan
tuntumassa. Tontin koko 457 m² ja
rakennusoikeus 113 m² + 20 m².
Enintään 2 asuntoa. Kunnallistekniikka tontin rajalla. Hp. 125.000 €.
Kylänraitti 3

Tasaiset kovapohjaiset tontit
491m² ja 605m². Rak.oikeudet
123m² ja 151m². Hp. 140.000 €
ja 160.000 €. Kalannintie 9
TONTTI KONALA

Tasainen kovapohjainen tontti 470 m². Rakennusoikeus
165m² + aputilat. Kaukolämpö
rajalla. Hp. 165.000 €. Aittatie 5
TONTTI PUISTOLA

Tasainen tontti, asuntojen lukumäärä ei rajattu. Tontin koko
695 m². Rak.oikeus 174 m² +
30 m²/as. Hp. 150.000 €.
Kiitäjäntie 17
TONTTI TAPANILA

Tasainen rivitalotontti 750 m².
Rak.oikeus 300 m² + 40 m² /
as. Enintään 3 asuntoa. Hiekkapohja. Ei vanhoja rakennuksia. Hp. 340.000 €.
Vanha Tapanilantie 73

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

a norma
Kampanjassa mukan a-Cola Zero.
Coca-Cola sekä Coc

ALA-MALMIN TORI

ALA-MALMIN TORI 4, 00700 HELSINKI
MA-PE 6.30–21.00 | LA 8.00–21.00
SU 9.00–21.00

Katso muut myytävät
kohteemme kotisivuiltamme
www.kiinteistomaailma.ﬁ/helsinki-malmi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

ERILLISTALO RUSKEASANTA

ca-Cola,
Osta pieni tai iso Co an päälle!
up
saat 0,5 l pullon ka
alihintaiset

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

Kiinteistömaailma Malmi arpoo kaikkien 17.10. – 15.12.15 välisenä
aikana tehtyjen toimeksiantojen kesken iPhone 6 -puhelimen.
Voitosta ilmoitetaan toimeksiantajalle 19.12.2015
Puistola okt-tontti, 512m²
Päättyvän kadun varrella hyvä
rakennuspaikka jossa 0,25e:lla noin
128kem² rak.oikeus. Tarjouskaupan
lähtöhinta 125 000€. Nummikuja
5. Kirsi-Marja Johansson/ 040
594 8231
Puistola Okt
175m²+9,5m²+16,5m³
4h,k,s,tkh,akh, sekä autotalli ja
varasto. Päättyvän kadun varrella,
yksitasoinen, tiiliverhoiltu okt,
paalutettu vankasti paikalleen.
Tontti 788m². Mh 370 000€. Nummikuja 5. Kirsi-Marja Johansson/
040 5948231,Tomi Suvinen/ 044
3355135
1157121
Heikinlaakso Pt 104 m²
3-4 h,k,s. Vuonna 2000 valmistuneessa taloyhtiössä käytännöllinen hyväkuntoinen huoneisto.
Pohjaratkaisu toimii monenlaisille
perheille, mahdollisuus neljään
makuuhuoneeseen. Mh. 284.000€.
Kalkkivuorentie 2 Kristiina Kellander-Sinisalo/ 045 847 2272

Heikinlaakso Rt 93m2
3h, k, kph/s, 2xwc, takkah, var, ak
Persoonallinen koti suositulla
pientaloalueella. Vaaleasävyiset
huonetilat 2-tasossa. Hyvä yhtiö
omalla tontilla, heti vapaa! Mh.
279.000€. Vesuripolku 7.
Kai Lehtola/ 044 514 0164
1156663
Tapanila Rt 84,5 m2
3h,k,s parv ,piha ja var. Mh. 364
000€. Uutta vastaava huoneisto.
Kotinummentie 66.
Timo Kuosmanen/ 0400 397 731
1155365
Siltamäki Rt 81 m2
3h,k,piha. Nuorekas rivitalokoti
etsii uusia ihmisiä. Hyvä sijainti
taloyhtiön sisällä vapain näkymin.
Aidattu länsipiha, jossa patio.
Vapautuu nopeasti. Mh. 229 000€.
Siltakyläntie 2. Kristiina Kellander-Sinisalo/ 045 847 2272
Jakomäki rt 55 m²
2h,k,s. Tasokkaasti remontoitu,
upea päätykaksio 6-asunnon
yhtiössä. Olohuoneen yhteydessä

hyvin varusteltu avokeittiö. Iso
aidattu piha, ilmalämpöpumppu,
autokatospaikka. Vh. 195.000 €,
mh. 190 656 €. Jakomäentie 17.
Pertti Kanon/ 040 758 7596
1163796
Tapulikaupunki Kt 88,5 m2
4h, k, las.parveke. 3. kerroksen
perheasunto vehrein näkymin
naapuritalojen kattojen yli. Keittiön
poistettu väliseinä luo avaruutta
oleskelutiloihin. Soita ja sovi esittely
Mh. 189 000€. Kämnerintie 6,
Jyrki Saulo/ 050 585 0500
1158116
Pukinmäki kt 77 m²
3h,k,s. Siistikuntoinen toisen
kerroksen muunneltavapohjainen
kolmio loistopaikalla. Remontoitu
kylpyhuone, las.parveke sisäpihalle
länteen, oma talonmies. Mh. 218
000 €. Säveltie 7. Pertti Kanon/040
758 7596
1164019
Tapulikaupunki Pkt 74,5m²
3-4h,k,+kph. Palveluiden ja hyvien
kulkuyhteyksien varrella hyvä

kuntoinen koti. mh 165 439,24 vh
169 000e. Palovartijantie 20.
Tomi Suvinen/ 044 3355135
1153589
Malmi Kt 68,5 m2
3h, k, kph/s, wc, las.parv. Toimiva
perheasunto Malmin sydämessä.
Mukavat huonetilat, rem. kph/
sauna, las.parveke etelään, heti
vapaa! 2/ 3 krs. Mh. 185 000€.
Vmh. 186 990€ Soidinkuja 1.
Kai Lehtola/ 044 514 0164
1157436
Tapaninvainio pkt 58,5m2
2h, k, kph/s, wc, parv. Valoisa
läpitalon koti huippupaikalla! Tilavat
huoneet, oma sauna ja parveke.
Hyvinhoidettu yhtiö. Hyvä koti yhdelle tai kahdelle. Heti vapaa. Velaton
lähtöhinta 168 000€. Muuttolinnuntie
14. Kai Lehtola/044 514 0164
1160380
Suurmetsä kt 61m²
2h+k+kph+lasitettu parveke.
Vmh. 136 000€ Mätästie 5.
Noora Melavirta/ 050 587 4296
1159985

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

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila
0400 600 359

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Vasil Zizan
044 514 7551

Timo Kuosmanen
0400 397 731

Noora Melavirta
050 587 4296

Marko Suvanto
040 564 3534

Roni Saarsola
040 8308755
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AUTOPESU

Pääkirjoitus

10€

TEIJA
LOPONEN

norm. 19€

Tärkeitä päiviä

Snacky Pukinmäki, Malminkaari 2 a

Tunnetaan myös ”Pukinmäen entisenä Essona”!

Kuponki voimassa: 31.12.2015 asti

M

arraskuulle osuu monia merkittäviä päiviä. Isänpäivää juhlittiin
jo, samoin Kustaa Aadolﬁn päivää, joka tunnetaan myös ruotsalaisuuden päivänä. Edessä on Lapsen oikeuksien päivä, 1. adventtisunnuntai ja Talvisodan
alkamisen muistojuhla. 20.11. vietettävä kansainvälinen lapsen oikeuksien päivä ei juuri käytännössä monenkaan elämässä näy. Meillä lasten
asiat ovat päällisin puolin hyvin. Tänä vuonna
tuon päivän teemana on lapsiperheköyhyys.
Suomen Uniceﬁn mukaan yli 100 000 lasta elää
meillä pienituloisissa kotitalouksissa. Sillä on
vaikutusta lasten hyvinvointiin ja menestymiseen
elämässä pidemmälläkin tähtäimellä. Malmin
seurakunnalla käynnistyi jälleen lasten joululahjakeräys, jolla tuotetaan iloa vähävaraisten perheiden tenaville. Lahjoitettu lahja tuo iloa niin
sen saavalle lapselle kuin tämän perheellekin.

Ilmoita Lähitiedossa!
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa
ota yhteyttä myyntijohtaja
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.ﬁ
.
ean ym
ja hop
Kullan ät Malmilla
iv
ostopä

KÄTEIS
MAKSU
tai tilill
e

Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

korut; myös rikkinäiset, mitalit, rahat, rahasarjat,
setelit, sotien kunniamerkit, Kalevala-korut sekä
antiikkiesineet.

CITYMARKET
MALMI
Malminkaari 19
Ke 11.11. – Pe 13.11.
Klo 10–16.30

Kuun lopussa koittava ensimmäinen adventti
sen sijaan näkyy lähes jokaisen arjessa monellakin tavoin, halusi tai ei. Viimeistään silloin alkavat kaupoissa soida joululaulut, joulumakeiset ja
koristeet ovat hiipineet hyllyihin jo monen viikon ajan. Ensimmäisenä adventtina lapset saavat myös avata ensimmäisen joulukalenterin
luukun, olettaen, että hankittuna on oikea
adventtikalenteri. Niitä kauppaavat muun muassa monet partiolaiset lähipäivinä ostoskeskuksis-

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!

Marraskuun lopussa,
ensimmäisenä adventtina,
käynnistyy virallinen jouluun
valmistautuminen.
sa keräten samalla rahaa harrastustoimintaansa.
Kalenterituotoilla partiolippukunnat hankkivat
yhteisiä varusteita ja voivat pienentää vaikkapa
leirimaksujen hintaa. Myös liikenteessä joulun
lähestyminen näkyy jo, sillä busseilla ja metroilla
on lisälähtöjä pikkujoulukauden viikonloppuina, eli jo tämän viikon perjantaista lähtien.
Marraskuun viimeisenä maanantaina vietetään
Talvisodan alkamisen muistojuhlaa. Helsingin
varuskunta, kaupunki sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt järjestävät Mannerheiminaukiolla 30.11. muistojuhlan 76 vuotta sitten alkaneen Talvisodan muistoksi. Kutsu on käynyt
myös täkäläisille veteraaneille. Yhä harvempi
heistä vain on enää siinä kunnossa, että jaksaa
mihinkään tilaisuuksiin osallistua. Sodassa kaatuneita ystäviä ja sukulaisia muistellaan kotona,
omissa oloissa. Onneksemme saamme elää rauhan aikaa.

Yhteistyössä:

AUREK

Siltamäen K-kauppiaan viikon tarjoukset!
KOKONAINEN GRILLATTU
BROILERI

4

99

kpl

Tarjous voimassa pe 13.11.

SILAKKAFILE

4

99

kg

Tarjous voimassa to–la

Erä

Wursti

SISKONMAKKARA
500g

2

49
rasia

Suomalainen

Magnum, Kingis, Jättis,
Iso S -tuutit, Dajm

1

00
kpl

GRANAATTIOMENA

TOMAATTI

2

JÄÄTELÖITÄ

99
kg

K-MARKET KAVALJEERI

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

299
kg

SYÖNTIKYPSÄ MANGO

2
Tarjoukset

99
kg

voimassa

To-Su
11.-15.11.2ain01it5a
ellei toisin

m

AVOINNA
Ma-Pe 7–22
La 8–22, Su 11–22

Koillis–Helsingin Lähitieto Numero 42/2015. • Keskiviikko 11.11.2015. • 3. vuosikerta.
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Muut voimassa
olevat tarjoukset
osoitteessa
www.k-market.ﬁ

Uutiset

Koillis-Helsingin Lähitieto

11.11.2015
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TEIJA LOPONEN

Koillis-Helsingin Yrittäjien, Helsingin Nuorten Yrittäjien ja Haaga-Helian järjestämässä After work –tapahtumassa kuultiin paljon uutta yrittäjien tukemisesta.

Kaupunki ja valtio haluavat tukea yrittäjiä

Haaga-Heliassa
opiskeltiin uutuuksia

Malmin Haaga-Helian auditoriossa kuultiin yrittäjiä kiinnostavista ja
heitä hiertävistä palveluista. Yrittäjät myös esittivät tiukkaa kritiikkiä
epäselvistä palveluista.
Joukko nuoria yrittäjiä,
Koillis-Helsingin Yrittäjien
jäseniä sekä Haaga-Helian
opiskelijoita sai tiiviin tietopaketin NewCo YritysHelsingin sekä TE-palveluiden
uusista yrittäjille ja yrittäjiksi
aikoville suunnatuista palveluista.
Arvostelua kohdistettiin
arvaamattomasti välillä kesken loppuviin palkkatukiin
sekä vaikeaselkoisiin ja mitättömän suuruisiin oppisopimuskoulutuskorvauksiin. Tarkkoja tietoja tukien

määristä tuntuu olevan lähes mahdotonta saada etukäteen.
Uutta ja tervetullutta tietoa
olivat yritysten kehittämispalvelut ja Yrittäjäverkko-tilaisuudet.
TE-palvelujen Aija Mäkinen opasti perehtymään TEpalvelujen sivustoilta löytyviin ohjeisiin, jos haluaa saada palkkatukea uuden työntekijän palkkaukseen tai
pohtii uutta yritystä ja starttirahan saamista alkuvaiheeseen.

Helsingin Yrityspalvelut auttavat niin alkavia yrittäjiä
kuin konkareitakin.

Helsingin Yrittäjien Kaisa Välivehmas kertoi yrityspalveluista, joita Yrittäjäjärjestö kehittelee yhdessä kaupungin ja valtion kanssa ja
tehden yhteistyötä myös eri
oppilaitosten kanssa. Kaisa viestitti, että yhden luukun käytäntöön on Helsingin kokoisessa kaupungissa vaikea päästä, mutta yhteistyöllä pyritään palvelut
saamaan mahdollisimman
helposti löydettäviksi ja sujuvasti toimiviksi. Yrittäjät
voivat myös aina kysyä neuvoa yrittäjäjärjestöstä.

NewCo YritysHelsingin
Malina Pursiainen valmistui
aikanaan Haaga-Heliasta,
kuului yrittäjänä ollessaan
Koillis-Helsingin Yrittäjiin ja
sen hallitukseen ja tekee nyt
töitä kaupungilla yhteistyössä valtion eli TE-palveluiden
kanssa.
–YritysHelsinki antaa yritysneuvontaa aivan kaikille, jo toimiville, aloittaville ja
vasta yrityksen perustamista
harkitseville. Valtaosa palveluista on aivan maksuttomia,

kasvuyritysten laajemmat
palvelut maksavat, mutta
niissäkin meillä on konsulttiyritystemme kautta todella
edulliset hinnat tunnin asiantuntijaneuvontoihin.
– Kannattaa myös osallistua Myyntimyllyyn, joka
on kerran kuussa toteutettava myyntipuheenharjoittelutilaisuus. Aivan erinomainen jo toimiville yrittäjille
on Yrittäjäverkko, seitsemän
kertaa vuodessa toteutettava tapahtuma, jossa on aina
huippupuhujia, ohjattua ja
vapaata verkostoitumista ja
muutakin mielenkiintoista,
vakuutti Malinen.
Uutta ovat Kiihdyttämön
kasvuyrityspalvelut, joiden
avulla kansainväliset markkinat ja riskirahoitus ovat
helpommin tavoitettavissa.
Illan viimeinen puheenvuoro kuului tilaisuuden käytännönjärjestelyistä vastanneelle Haaga-Helialle, jonka
edustajat kertoivat mahdollisuuksista yrittäjyysopintoihin ja opinnäytetöihin.
Teija Loponen

Uimarannantien tontille kolme uutta rakennusta. Sivu 4
Julkisen liikenteen
pikkujoulukausi alkaa

Postia odottavat ja sitä jakavat ihmeissään
Malmin ja Pukinmäen pii-

HSL lisää bussien ja metron vuoroja pikkujoulukauden

viikonlopuiksi. Lisälähtöjä on perjantaista 13.11. alkaen
lauantaihin 12.12. asti.
Busseilla on lisälähtöjä myöhäisillan liikenteessä perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisenä
yönä.
Lisälähtöjä on muun muassa linjoilla 68, 71, 72N, 76N.
Metro liikennöi perjantain ja lauantain jälkeisinä öinä
kaksi tuntia normaalia pitempään.
Lisälähtöjen aikataulut löytyvät HSL:n verkkosivuilla
www.hsl.ﬁ.
TL

reissä on postinjakelussa
ollut usean päivän katkoja.
– Viime perjantaina passitettiin ensin minut, luottamusmies, kotiin ja sen jälkeen kaikki muut. Paikalle jäi
vain esimies, kertoo Malmin
ja Pukinmäen jakelun luottamusmies Tero Vainikka.
Ongelmana ovat olleet
vuokratyöntekijät, jotka ovat
saaneet varsinaisilta kantajilta vain muutaman tunnin

perehdytyksen työhönsä ja
sen jälkeen heidän on pitänyt
pärjätä omatoimisesti kartan
kanssa. Vainikka kieltäytyi
kouluttamasta heitä ja siksi
hänet lähetettiin kotiin.
–Kaiken huippu oli se, kun
vuokratyöntekijä pistettiin
opastamaan toista vuokratyöntekijää, vaikka hän ei itsekään ollut saanut kunnon
perehdytystä. Kaikki heistä
eivät myöskään puhu suomea, joten jakelussa voi

syntyä ongelmia jo senkin
vuoksi, Vainikka toteaa.
Postinjakajia kismittää
sekin, että maahanmuuttajia käytetään hyväksi, sillä he
tarvitsevat kaiken saamansa
työn.
– Myös työturvallisuus on
ongelma. Ja se, että vuokratyöläisille joudutaan antamaan taloyhtiöiden avaimet, siitä eivät kaikki asukkaat pidä.
– Postinjakelu laahaa nyt

perässä niin, että noin kolmen- neljän päivän postit
ovat jakamatta, toteaa Vainikka lisäten Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n aikovan syyttää Postia rikkureiden käytöstä.
Kaiken taustalla ovat tesneuvottelut, joissa esillä on
satojen eurojen leikkaus matalapalkkaisten työntekijöiden ansioihin.
Teija Loponen
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Uutiset
Tapaninkyläntien
Jokeri-urakka Peab Infralle
Tapaninvainio, Siltamäki

Helsingin kaupunki tilaa Valimotien ja Tapaninky-

läntien liittymän rakentamisurakan Peab Infra Oy:ltä. Yhtiön liki 1,5 miljoonan euron verollinen tarjous oli kaupungin järjestämässä kilpailutuksessa kaikkein halvin.
Helsinki jakaa 1,487 734 euron laskun Vantaan kanssa
puoliksi. Työmaa on suurelta osin Vantaan mailla, mutta
ulottuu hieman Helsingin puolelle.
Urakassa Peab Infra rakentaa elokuussa aloittaneen
Jokeri 2:n eli Runkolinjan 560 bussilinjan liikennejärjestelyt.
Helsinki on valmis maksamaan mahdollisista lisätöistä
enintään 124 000 euroa.
Lokakuun lopulla päättyneeseen tarjouskilpailuun
osallistui kahdeksan yritystä. Tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta. Kallein tarjous oli yli 1,8 miljoonaa
euroa.
PP

Routasuojat kaupungin maille
Tattarisuo

Pertunpellontie 8:n asunto-osakeyhtiö saa sijoittaa

Esperi Caren aluepäällikkö Jouni Helén ja kiinteistöjohtaja Tomi Rosqvist kertoivat Pukinmäen koululla
asuntolahankkeesta.

Uimarannantien tontille
asuntola ja kerrostaloja
Pukinmäki, Tapaninvainio
Esperi Care piti infoillan Uimarannantien rakentamissuunnitelmista
torstaina. Tarkoitus on, että Esperi Carelle tulee 15-paikkainen asuntola,
jossa yhtiö hoitaa mielenterveyspotilaita. Loppuosa hehtaaritontista
aiotaan lohkaista kahdelle kerrostalolle.
Esperi Carelle tulevan
asuntolan rakennuttajana
toimiii Avain-konserniyhtiöön kuuluva Avain Palveluasunnot Oy.
Kerrostalot rakennuttaa
saman yhtiön Avain Rakennuttaja Oy. Kerrostaloja ei
voi tehdä, ennen kuin tontille on saatu asemakaavamuutos, joka sallii asuinrakentamisen. Asuntolan teon
kaava jo sallii. Sitä voi alkaa
rakentaa heti, kun rakennuslupa on tullut.
Nyt on olemassa hankesopimus ja tontti on varattu
maaliskuun loppuun asti rakennusluvan hakemista varten.
Vuokratalojen rakentaminen on alustavasti ajoitettu
vuosille 2016–2017. Hoivakodin rakentaminen reilun
kolmen tuhannen neliömetrin kokoiselle alalle on tarkoitus aloittaa ensi keväänä.
Avajaiset siintävät kevätkesässä 2017.
Pukinmäen peruskoululla
Esperi Caren aluepäällikkö
Jouni Helén ja kiinteistöjohtaja Tomi Rosqvist kertoivat
15-paikkaisesta mielenterveysasuntolahankkeesta ja vastailivat parikymmenpäisen
kuulijajoukon kysymyksiin.
Hoivapalveluja myyvä Esperi Care toimii 150 kunnas-

sa. Sillä on 3500 työntekijää
ja 3000 asiakasta.
Tapaninvainioon on tulossa tehostetun asumisen yksikkö, jossa on koko ajan
työntekijä paikalla. Työntekijöitä on kymmenkunta.
Asukkaat saavat liikkua vapaasti sisään ja ulos.
Esperi Care lähtee siitä, että mielenterveysasiakkaan
hyväksi tehtävä työ on kuntouttavaa eli päämääränä on
saada asiakas niin hyvään
kuntoon, että hän voi muuttaa omaan asuntoon.

Ennen asukasiltaa oli aluepäällikkö saanut Tapaninvainiosta puhelinsoiton, jossa pelättiin asuntolan tuovan alueelle huumeita ja
rikollisuutta. Miessoittajan mukaan näin on käynyt

Ruusulankadulla ja Munkkisaaressa. Jouni Helénin
mukaan Uimarannantien
asuntolaa ei voi verrata niihin, sillä tulevaa yksikköä
ei ole tarkoitettu päihteitä
aktiivisesti käyttäville. Asiakkailla ei pääsääntöisesti
ole huumetaustaa.
Helénin mukaan Tapaninvainion tilanne muistuttaa
Turun Pamsion hanketta, jota paikalliset vastustivat voimakkaasti. Myös siellä mielenterveysasuntola oli tulossa tontille, jolle asukkaat olisivat halunneet päiväkodin.
Tätä nykyä asukkaat ovat
tyytyväisiä uuteen naapuriinsa.
Pukinmäen koululla puhutti erityisesti tilanne, jossa Esperi Caren rakennuttajakumppanina oleva Avain-

Esperi Care esitteli kalvoja, joissa oli myös
havainnekuva rakennusten sijoittelusta. Esperi Caren
yksikkö tulee Rasinkujan ja Tapaninvainiontien
kulmaan.

konserni on nauttinut kyseenalaista julkisuutta.
Konserni on hakenut rakennushankkeisiinsa valtiolta
yleishyödylliseen rakentamiseen tarkoitettua tukea. Yksi
tapaninvainiolaisasukas oli
tarkistanut ennen tilaisuutta,
että konsernin toimitusjohtajan ansiotulot olivat viime
verotuksessa 500 000 euroa.
Esperi Careen kohdistettiinkin illan aikana kritiikkiä,
että miksi se on kumppanina julkista rahaa epäeettisesti käyttävän yhtiön kanssa.
Esperi Caren kiinteistöjohtaja myönsi, että tilanne ei
ole heillekään mieluisa, mutta he eivät silti ole lähteneet
purkamaan kumppanuutta.
Esperi Care Oy on järjestänyt Avain Palvelukodit
Oy:n, Avain Rakennuttaja
Oy:n ja Helsingin kaupungin kanssa arkkitehtikutsukilpailun, jossa tehtävänä on
ollut suunnitella Uimarannantielle hoivakodin lisäksi
kaksi vuokrakerrostaloa ja
korttelin uusi tonttijako. Kisan voitti arkkitehtitoimisto
HMV Oy.
Valinnan tekivät Helsingin kaupunkisuunnittelutoimiston arkkitehti Johanna
Mutanen, Esperi Caren Rosqvist sekä Avain Rakennuttajien projektipäällikkö Ville Mäenpää.
Esperi Care järjestää mahdollisesti vielä uuden asukasillan lähempänä rakennusluvan hakua.
Pirjo Pihlajamaa

perustukset, salaojat ja routasuojaukset Pertunpellontien yleiselle katualueelle.
Routasuojauslevyt tulee ensisijaisesti asentaa pystyyn.
Vaakaan asennettaessa tulee peitesyvyyden olla vähintään 800 millimetriä.
Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto ei silti vastaa siitä, jos levyt vaurioituvat tulevissa kadunrakennustöissä tai kaapeleiden asennuksissa. Kaivojen kansien
tulee kestää 40 tonnin kuorma yleisellä alueella.
PP

YT-tontti osin asuinkäyttöön
Heikinlaakso

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Suovaniityntie 21-

23:ssa yksityistontille tekeillä olevan asemakaavan muutoksen viime keskiviikkona.
Muutoksessa Suovaniityntien YT-tontti eli kunnallisteknillisten rakennusten ja laitosten korttelialue muutetaan
osittain asuinkäyttöön. Niin tontin eteläosan voi jakaa
kahdeksi pientalotontiksi, joille tulee uutta rakennusualaa yhteensä 247 kerrosneliömetriä.
Tontin pohjoisosalle tulee merkintä ET eli yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten
korttelialue. Tontilla sijaitsee 1950-lukua edustava puhelinkeskus.
Asemakaavamuutoksesta ei ole tullut kaavoittajalle yhtään poikkipuolista sanaa.
PP

Ilona Karalahti jatkaa
Seniorien johdossa
Ilona Karalahti valittiin toiseksi vuodeksi Koillis-Helsingin Seniorien puheenjohtajaksi. Muista hallituksen jäsenistä jatkavat Riitta Pippuri ja Sirpa Puusniekka.
Lisäksi hallituksen ulkopuolisina virkailijoina ovat mukana edelleen Heikki Takamaa taloudenhoitajana ja
Kari Sjöberg sihteerinä.
Seija Simolin palaa välivuoden jälkeen hallitukseen, ja
uusina aloittavat vuoden 2016 alusta Aune Kahelin, Irja
Tolonen, Helena Parkkinen ja Timo Huotinen.
Koillis-Helsingin Seniorit kokoontuvat Pihlajamäen kirkolla joka kuun ensimmäisenä tiistaina kesäkuukausia
lukuun ottamatta sekä harrastaa kerho-, virkistys- ja kulttuuritoimintaa, tutustumiskäyntejä ja retkiä.
TH

Sanaristikko nro 21/2015
oikea ratkaisu

Koillis-Helsingin Lähitieto

Demarinaapurit tekivät kimpan
Siltamäki-Suutarilan
Sosialidemokraatit ovat luopuneet omasta yhdistyksestään ja liittyneet Malmin
Sosialidemokraatteihin.
– Yhdistymisajatus lähti
siitä, että kumpaankin yhdistykseen kaivattiin lisää
aktiivisia toimijoita. Kun sekä henkilö- että taloudelliset
resurssit yhdistettiin, olemme yhdessä elinvoimaisempia ja meillä on parempi kapasiteetti osallistua ja näkyä paikallisesti, perustelee
Malmin Sosialidemokraatti-

en puheenjohtaja Heta Warto-Tillander.
Malmin yhdistyksen tavoitteena on jatkossakin
vaikuttaa Koillis-Helsingin
asioihin yhdessä muiden aktiivisten toimijoiden ja yhdistysten kanssa.
–Tällä hetkellä paikallisesti puhuttavat muun muassa
kaavoitukseen ja asuntorakentamiseen liittyvät asiat,
Malmin toimintakeskuksen
tilanne sekä koulujen yhdistämiset Suutarila-Töyrynummi alueella.

Yhdistys valitsi viime
syyskokouksessaan johtokunnan, jossa puheenjohtaja Warto-Tillanderin lisäksi ovat varapuheenjohtaja
Harri Laiho, Aarne Laurila,
Ritva Laurila, Risto Meriläinen, Pentti Laaksonen ja
Eetu Laaksonen.
–Jos vaikuttaminen ja paikalliset asiat kiinnostavat,
tervetuloa mukaan toimintaan, puheenjohtaja kutsuu.
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Teijan ja Samin 1 v.
synttärihulinat jatkuu
Tapanintorilla!
Lasten piirustuskilpailu! Piirrä meille kuva K-Market
Tapanintorista lasten silmin ja palauta kassalle!

Osallistu arvontaan ja voita ämpärillinen irtokarkkeja!
ILTASANOMAT

Pirjo Pihlajamaa

Voimassa To & Pe

Tuoreet kotimaiset
KANANMUNAT
580g/10kpl

1
€
1
99
5
€
1
€

Taffel
SILEÄ
PERUNALASTU
325g

COSTA RICA
KAHVIT

rasia

Bella Verden joulun avaus
13.11.2015 klo 10–20

ä!

ist
Omasta grill

Grillattu
KOKONAINEN
BROILERI

Ilmassa on odotuksen taikaa !

SATSUMA JA
BANAANI

Tervetuloa nauGmaan uusista joulun ideoista ja maistelemaan glögiä
kanssamme Bella Verden Joulun avaukseen 13.11.2015 klo 10.00–20.00

kpl

500g

GRANAATTIOMENA JA
SYÖNTIKYPSÄ
MANGO

LOHIFILEE

kg

Klo 18.00–20.00 saamme nauGa Tarmo Noormetsanin
(Kukkasidonnan suomenmestaruus, kakkossija 2015)
havaintoesityksistä, uusista joulun ideoista.

UUTENA
T ANINTORILTA!
TA
TAP

Limuja jenkkilästä
joita ei ihan joka
kaupasta saakaan ;)

Tule hakemaan ihanat ideat meiltä jouluusi!
Tervetuloa !

1
79
2
99
2
99
7
99
pussi

paketti

kg

kg

voimassa
Tarjoukset

To-Su
015
12.-15.1n1.mai2ni
ta,
ellei toisi n kuin
niin kaua
ää
tavaraa riitt

Joulukalentereita ja joulukarkkeja
kattava valikoima myös meillä!
Mietitkö esim. yrityksesi asiakkaille sopivaa
joululahjaa? Ota yhteyttä, niin mietitään
yhdessä teille sopivat lahjakorit.

t. Bella Verden tytött

Oulunkylä
Siltavoudintie 4
00640 Helsinki

Meillä voit aina nostaa käteistä kassalla pankkikortilla!

Kirkonkyläntie 47
00780 Helsinki
050 436 4889
teija.ahonen@k-market.com
avoinna ma–pe 7–22
la 8–22, su 10–22

TALVIAIKA ON HYVÄÄ KAUPPA-AIKAA
– päivä lyhenee ja meidän työpäivä pitenee
Vantaa

Helsinki
Kuninkaanmäki, ET

Kaarela, OKT
Jollas, ET

230m²

Oh+4mh+th+k+saunaosasto+at+varasto.
Villinginsalmen luonnonkauniilla alueella merta ja
luontoa arvostavalle upea kivitalokokonaisuus.
Koti on juuri sinulle joka kaipaat asumiseltasi
laatua, vaivattomuutta sekä tyyliä! Mh. 785.000
€. Villinginsalmenpolku 9. Tiedustelut Petri
Hietala p. 0400 519920
9990246

165m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! Oh+avok+ rt+
5 mh+ khh+ wc/kph+ s+ vh. Unelma koti
rauhalliselta ja halutulta alueelta Kaarelasta.
Omakotitalo on Vaajatalojen suurelementti talo.
Valoisa yhdistetty keittiö, olohuone sekä ruokailutila ovat talon sydän. Tällä hetkellä talo huokuu
kartanoromantiikkaa, mutta mukautuu moneksi.
Oma tontti 1270m² Lähtöhinta 485.000 €.
Kalannintie 6. Tiedustelut Petri Hietala p. 0400
519 920 9656943

Järvenpää

4h+k+khh+s. Upea uusi matalaenergiatalo
muuttovalmiina! Nyt myynnissä Kuninkaanmäen
lapsiystävällisellä alueella uusi Asunto-osakeyhtiö
muotoinen erillistalo. Valoisa koti, jossa materiaalit
on valittu helppohoitoisuuden näkökulmasta.
Perustyylikäs kokonaisuus. Mh. 349.000 €.
Kielomäentie 1. Tied. Seppo Väisänen p. 0400
426 233
9764388

Havukoski, KT

Siuntio

102m²

Lappers, OKT
Nummenkylä, OKT

91m²

4h+k+kh+parv. Tilava hissitalon 4.krs perheasunto Havukosken rauhallisella ja vehreällä
alueella. Asunto on siististi pidetty, mutta
pienellä remontilla saat sen päivitettyä modernimmaksi mikäli niin haluat. Mh. 147.000 €.
Evästie 8. Tiedustelut Harri Sallankivi p. 0400
630848
9467562

Hiekkaharju, KT

42m²

2h+kt. Hissitalon ylimmän kerroksen hyväkuntoinen koti 2011 valmistuneessa yhtiössä. Viihtyisä ja rauhallinen kulma-asunto, jossa vaatehuone makuuhuoneen yhteydessä. Olohuone on
valoisa, ranskalainen parveke avautuu länteen.
Mh. 169.000 €. Tarhurintie 18. Tiedustelut
Jaana Poikonen-Hitruhin p. 050 5274685
9729016

202/245m²

6-7h+k+kph+s+wc+2*vh+2*var+at. Tähän
kotiin mahtuu isokin perhe jossa pohjaratkaisu
on huolella suunniteltu. Avaruutta lisää normaalia korkeampi huonekorkeus sekä hulppea
olohuoneen ja avokeittiön yhdistelmä. Mh.
372.000 €. Kiisukatu 5. Tied. Petri Hietala p.
0400 519920 9626217

174m²

6h+k+s+khh+autokatos/varasto. Upea
perinnetalo vehreiden maisemien ja peltojen
äärellä, silti nopeiden kulkuyhteyksien päässä
pääkaupunkiseudulta. Talo on avara ja valoisa
kokonaisuus, joka on kuntokartoitettu 05/2015
ja on hyvässä kunnossa. Mh. 365.000 €.
Bäcksintie 184. Tiedustelut Petri Hietala p. 0400
519920
9778029

Loma-asunnot, Porvoo

Kirkkonummi
Masala RT
Marjaniemi

202/256m²

5h+k+kph+s+khh+3*wc+at. Arvostetulla ja
luonnonläheisellä alueella koti joka on edustava
kokonaisuus ja joka kattaa vaativammankin
perheen tarpeet. Mh. 768.000 €. Oskarintie 12.
Tiedustelut Petri Hietala p. 0400 519920
9586446

Harri Sallankivi
Yrittäjä
0400 630 848

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Töölö, KT

41,5m²

1h+kt+s+parveke. Upealla sijainnilla citykoti
vailla vertaa! 2011 valmistuneessa yhtiössä
hyväkuntoinen saunallinen yksiö. Valoisa 6.kerroksen asunto, jonka ikkunat/parveke aukeavat
sisäpihalle. Mh. 247.203,33 €, vh. 258.000 €.
Mannerheimintie 47. Tiedustelut Jaana Poikonen-Hitruhin 050 527 4685 9809684

Juha Taponen
LKV, KiAT
0400 537 500

Maija Hurmalainen
LKV
040 852 4395

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Leppäkorpi, RT

75m²

3h+k+s+khh+wc. Avara pohjaratkaisu. Asunnossa on tilava olohuone, joka jatkuu yhtenäisenä
tilana ruokailutilaan, sekä keittiöön. Olohuoneessa kaunis, vuolukivinen takkaleivinuuni.
Mh. 224.773,56 €, vh. 229.000 €. Kontiotie 23.
Tied.Harri Sallankivi p. 0400 630848 9806061

Reetta
Kukkonen
040 770 7807

Tommi
Känkänen
040 151 2230

63m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! 2h+k+ s+ terassi+
piha+lämmin ulkovarasto.Rauhallisella ja
lapsiystävällisellä asuinalueella sijaitseva tilava
ja valoisa rivitalon pääty kaksio. Olohuoneesta käynti suoraan omalle aidatulle pihalle.
Remontoitu keittiö ja kokonaan 2015 uusittu
kylpyhuone. Velaton lähtöhinta 148.000 €.
Nissnikuntie 13. Tied. Berit Lönnqvist p.
040 961 1233 9992454

Berit
Lönnqvist
040 961 1233

Jasmine
Mansour
044 259 3425

Mikonkorpi, OKT

90/105m²

Oh+k+2*mh+työh+khh-tila+2*wc+kph+s+käyttöullakko 50m². Tämä koti on suunniteltu perheelle, joka haluaa arki-askareiden
sujuvan vaivattomasti, eikä pihatöitäkään ole
liiaksi. Tontti 510m². Mh. 285.000 €. Porokatu
14. Tiedustelut Petri Hietala p. 0400 519920
9781870

Jaana
Hanna Valtonen
Poikonen-Hitruhin 040 844 8991
050 527 4685

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

Ville Vertainen
040 1494 300

Gäddrag, mökki

40/80m²

Kiinteistöllä löytyy 50-luvulla rakennettu loma-asunto 2h+kk n.40m², uudehko vierasmökki
sekä erillinen saunarakennus jossa tupa ja
terassi. Päärakennuksessa sekä saunatuvassa
tulipesät. Sähköliittymä kiinteistöllä. Tontti
5400m². Velaton lähtöhinta 85.000 €. Bökarsintie 61. Tied. Petri Hietala p. 0400 519920
9512852

Seppo
Väisänen
040 042 6233

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573
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Puistolan vanha koulurakennus
halutaan suojelluksi
Puistola-Seura
on lähestynyt
kaupunginhallitusta
toiveella suojella
Puistolan vanha
kansakoulu.

Puistolan hirsirakenteinen kansakoulurakennus
tuhoutui tulipalossa vuonna
1929, jolloin Helsingin
maalaiskunta päätti rakennuttaa samalla paikalle
uuden. Arkkitehti Jalmari
Peltosen suunnittelema tiilinen uudisrakennus valmistui vuonna 1930. Osoitteessa Tenavatie 2 sijaitseva
rakennus on siitä lähtien
ollut jatkuvasti koulukäytössä, ensin kansakouluna
ja sitten peruskouluna.
Puistola-Seura toteaa kaupunginhallitukselle, että
opetuslautakunnan äskettäin tekemät ratkaisut viittaavat rakennuksen historian päättyvän kouluna, eikä
tulevista käyttötarkoituksista ole tietoa.
– Puistolan koulu on rakennettu jyrkähkön mäen laelle. Pääsisäänkäynnin
yläpuolella on kaunis erkkeri, josta käsin pihanäkymää
on mahdollista valvoa sisältä käsin. Porrasta valaisee
korkea ikkuna rakennuksen
päädyssä ja toisen kerrok-

Puistolan vanha kansakoulu on tyylikäs rakennus, jonka haluttaisiin myös säilyvän sellaisena.

sen juhlasalia pystyt valoikkunat. Muun muassa nämä ovat yksityiskohtia, joiden ansiosta kokonaisuus
vaikuttaa poikkeuksellisen
huolellisesti suunnitellulta
ja onnistuneelta. Hillityt ko-

risteaiheet julkisivussa ensimmäisen kerroksen ikkunoiden yläpuolella heijastavat ajalle ominaista art deco
–suuntausta, kirjeessä todetaan.
Puistola-Seura toivoo suo-

jelumääräyksen koskevan
rakennuksen alkuperäistä
asua, ei siihen jälkeenpäin
tehtyjä muutoksia. Alkuperäinen ulko-ovi on jossakin
vaiheessa vaihdettu teolliseksi oveksi, ja oven lähet-

tyville on lisätty sadekatos.
Muutokset vaikuttavat rakennuksen tyyliin ja kokonaisuuteen sopimattomilta.

Yliarkkitehdin arvonimen saaneen Jalmari Pelto-

sen laaja tuotanto käsittää
suuren määrän asuin- ja liikerakennuksia, tehtaita,
kouluja ja maatalousrakennuksia.
Erityisen runsaasti Peltosen piirtämiä taloja on Taka-Töölössä. Lähes kaikki Töölön torin ja sen lähialueiden rakennukset ja
porrasinteriöörit 1920- ja
1930-luvulta ovat nyttemmin suojeltuja. Peltonen
suunnitteli Helsingin maalaiskuntaan Puistolan kansakoulun lisäksi useita koulurakennuksia, muun muassa Malmille. Nekin ovat
nykyisin kaavamerkinnällä
suojeltuja.
Seura toivoo, että Puistolan vanhan koulurakennuksen uusi käyttö tulisi olemaan sellaista, että rakennus on tarvittaessa helposti palautettavissa kouluksi.
Suojelumääräys on tältäkin
kannalta katsottuna perusteltu.
Puistola-Seura esittää, että Kaupunginhallitus ryhtyisi toimiin, jotta Puistolan
asemakaavaan lisättäisiin
maankäyttö- ja rakennuslain 57. pykälässä tarkoitettu suojelumääräys vanhan
koulurakennuksen purkamisen ja sen ulkoasun turmelemisen estämiseksi.
Teija Loponen

Helsy jyrähti yleiskaavaehdotuksesta
HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys antaa kovaa
kritiikkiä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
tekemästä yleiskaavaehdotuksesta.
Helsyn mukaan viraston
yleiskaavaehdotus on toteuttamiskelvoton ja helsinkiläisten kokonaisedun vastainen. Siinä pienennetään
ratkaisevasti metsäisiä lähivirkistysalueita.
Yleiskaavaehdotuksessa
myös moni koillishelsinkiläismetsä tai viheralue on
osoitettu rakentamispaikaksi.
Luonnonsuojeluyhdistys
ehdotti aikoinaan kymmeniä muutoksia kaavaluonnokseen.
–Kaupunkisuunnitteluvirasto ei ottanut yhtäkään
niistä huomioon, vaikka yhdistys oli pohjustanut ehdotustaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa sekä laajalla
maastotyöllä, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo
Nieminen.
Helsyn mukaan viraston
tuottamasta yleiskaavama-

teriaalista on vaikea hahmottaa, miten laajasti kaava
mahdollistaisi viheralueille
rakentamisen.
– Luonto on joko tahallisesti tai tiedon puutteen takia jätetty kakkosluokan
asiaksi. Esimerkiksi luonnonsuojelualueita tai muuten tärkeitä luontoalueita
ei ole esitetty varsinaisella,
oikeusvaikutteisella kaavakartalla vaan erillisessä liitteessä.
Viraston esityksessä rakentamista on sijoitettu arvometsiin ja vakiintuneille
viheralueille.
– Meidän kartastamme
näkee, miten eri kaupunginosien viheralueet ovat uhattuina. Onko Helsingin kokonaisedun mukaista, että
helsinkiläisten mahdollisuus
nauttia lähiluonnosta ja ulkoilusta terveellisessä ympäristössä vähenee ratkaisevasti? Pidämme kaavaehdotusta toteuttamiskelvottomana, ellei luontoalueita
osoiteta lisää, sanoo vastikään kokoomuksen valtuustoryhmästä vihreisiin

Luonnonsuojeluyhdistys on laatinut yleiskaavaehdotuksesta kartan, jolla se vertaa kaavaehdotusta nykyisiin
luontoalueisiin.

siirtynyt Nieminen.
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli yleiskaavaehdotusta eilisessä kokouksessaan. Kokouspäätös ei

ehtinyt tähän lehteen, mutta jos vihreiden Osmo Soininvaaran blogia on uskominen, tuli asiasta päätös ilman kovin montaa äänes-

tystä.
Lautakunnan piti päättää
kaavaehdotuksesta edelliskokouksessaan, mutta poliittinen vääntö kävi edel-

leen niin kuumana, että asia
jäi jälleen kerran pöydälle.

Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tarjoukset voimassa
TO-SU 12.–15.11.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski
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99

95

kg, raj.
2 kalaa /tal.

Snellman tuore

Voimassa to-la
ERÄ Tuore kokonainen

NAUDAN ULKOFILEE

LOHI 2-3 kg

palana, Suomi

Norja

17

95
kg

Voimssa to-la
Kalamestariltamme tuoreet

LOHIMEDALJONGIT
Norja

0

39
kg

KERÄKAALI
Suomi

kg

18

95
kg

Voimssa to-la
Kalamestariltamme ruodoton

SAVULOHIFILEE

1.-

HK

10,00/kg, Suomi

4

rs, raj.
2 rs /tal.

NAUDAN JAUEHELIHA 17% 1 kg

5,99/kg

2

pkt

ps

JÄÄSALAATTI 100 g

5

99

HK

3

raj. 2 erää
/tal.

95
kg

Pouttu porsaan

UUNIFILEE n. 1,2 kg

maustettu, vacum, Suomi

5

95

50
-39%

Candy King

SININEN LENKKI 500-580 g

kg

IRTOMAKEISET

3,02-3,50/kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia
ja yks. 2,89 pkt (4,98-5,78/kg)

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi
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Uutiset

Millainen paikka on Tapanila?
Kysyimme
lukijoiltamme
Tapanilan
hyvistä ja
huonoista
puolista. Entä
mitkä ovat
heidän lempipaikkansa?
Aino Heikka
Tet-harjoittelija

MEHMET AKIF CAN
Kaikki on täällä hyvin,
on niin rauhallista. Junayhteydet toimivat hyvin.
Suosikkipaikkani on Tapanilan Erä.

ELSKE SEYFART

VAPPE PELLINEN

Tämä on tällainen
rauhallinen ja
perheystävällinen paikka.
Vaikka tavallaan on
mukava kun Tapanila on
hieman syrjässä, tuntuu
etteivät pienyritykset sen
takia menesty. Jos joku
lempipaikka pitää nimetä,
niin Fallkulla.

Olen asunut täällä jo
pitkään joten voin todeta
ilmapiirin olevan hyvä.
Mitään huonoja puolia
en kyllä Tapanilasta
onnistu keksimään.
Nautin kävelystä ja alueen
ympäristöstä.

REIJA VESAMÄKI
Tapanila on viihtyisä ja idyllinen asuinalue keskustaan
verrattuna. Onhan täälläkin omat huonot puolensa
baareineen ja omine kylähulluineen. Suosikkipaikkani on Kurranummen leikkipuisto, jossa vietin kesällä kavereiden kanssa
monet hauskat illat.

Kirjastot luopuvat käteiskassoista
Valtaosa kirjastoista lopettaa käteisen rahan vastaanottamisen vuodenvaihteessa.
Koillis-Helsingissä rahaa vastaanottavana kirjastona jatkaa Malmin kirjasto.
Ensi vuoden alusta lähtien
vain kymmenessä kirjastossa eri puolella Helsinkiä voi
maksaa käteisellä.
Kirjastomaksut voi jatkossa hoitaa helpoimmin maksukortilla tai verkkomaksuna HelMet.ﬁ:ssä.
Käteismaksuista luopumisella halutaan vapauttaa
kirjastotyöntekijöille enemmän työaikaa varsinaiseen
kirjastotyöhön ja samal-

la turvallisuus paranee kun
kirjastoissa ei ole käteistä
rahaa.
– Ne toimipisteet, joissa
käteiskassat säilyvät edelleen, on valittu ensisijaisesti maksutapahtumien määrän perusteella ja siten, että
käteistä vastaanottavia kirjastoja löytyy tasapuolisesti
eri puolilta kaupunkia, kertoo talouspäällikkö Ari Tirri Helsingin kaupunginkir-

Lähiristikko nro 21/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

jastosta.

Kirjastomaksuja voi
olla 30 euroa, ennen kuin
lainausoikeus menee.
Aikuisten myöhästymismaksu on 20 senttiä/laina/
päivä. Myöhästymismaksun enimmäismäärä on 6
euroa / laina.
Varauksista ei enää peritä
maksua.
Pääkaupunkiseudun Hel-

Met-kirjastojen asiakkaalla voi olla samanaikaisesti lainassa enintään sata lainaa. Samanaikaisesti voi olla myös 50 varausta. Lainat
voi uusia viisi kertaa, jos
niistä ei ole varauksia.
E-kirjastosta tehdyt lainat
palautuvat automaattisesti
laina-ajan umpeuduttua eikä niistä voi kertyä myöhästymismaksuja.
Teija Loponen

INKA PÄNKÄLÄINEN
Ehdoton lempipaikkani
on Chinaman, mutta
tavallaan koko Tapanila,
tykkään jotenkin sen
kylämäisyydestä.
Kahviloita ja sellaisia voisi
kyllä olla enemmän ja
välillä tavallaan juuri se
kylämäisyys häiritsee.

TEIJA LOPONEN

Malmin kirjastossa voi jatkossakin maksaa
myöhästymismaksunsa käteisellä.

Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 4.

Tiesitkö ?

UUSIN
LÄHITIETO
LÖYTYY MYÖS

Lehtitelineistä

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

Partiolaisten adventtikalentereita
myyty jo 68 vuotta

TARMO YLHÄVUORI

– Ostakaa partiolaisten adventtikalentereita!
Ne maksaa seitsemän euroa!” huutaa Tilda
Toikka, 8, Ylä-Malmin torilla. Mitä siellä oikein
tapahtuu? Otetaanpa selvää.
Partiolippukunta Sinivuoren Soihtujen sudenpentulauma Tulentekijät myy
siellä partiolaisten perinteisiä
adventtikalentereita.
Partiolaiset ovat pitkin
Suomea myyneet jo vuodesta
1947 partiokalentereita.
Kyseessä on nimenomaan
adventtikalenteri, jossa luukkujen avaaminen aloitetaan
jo ensimmäisenä adventtisunnuntaina eli tänä vuonna 29. marraskuuta. Siinä on
siis pari ylimääräistä luukkua verrattuna tavalliseen
joulukalenteriin.

Adventtikalentereista
tuleva tuotto menee suoraan
partiotoiminnan hyväksi.
Rahojen avulla voidaan esimerkiksi pitää lasten retki- ja
leirimaksut kohtuullisina ja
hankkia lippukunnalle uusia
retkivarusteita, kuten telttoja
ja trangioita.
Sudenpentulauma Tulentekijät kävi kokouksensa aikana myymässä adventtikalentereita Ylä-Malmin torilla.
Aapeli Bärlundin, 7, mielestä
oli jännittävää myydä kalentereita vieraille ihmisille. Kun
käy rohkeasti kysymässä,
niin kyllä joku voi ostaakin.

GT-Rengas TIKKURILA
ON AVATTU!
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Tutut miehet vuosien takaa Ari, Miika ja Joni
toivottavat sinut lämpimästi
tervetulleeksi!
Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki

SOITA 020 71 81 611

et
Aluvantepl
k
n
e
a
alk
● 16” 75€
15” 65€
”
7
1 85€

Alla esimerkkejä AVAJAISTARJOUSTUOTTEISTAMME nastarengas 4kpl asennettuna:
Koko
175 65 14
195 65 15
205 55 16
225 45 17
225 40 18

400€
470€
616€
849€
888€

HKPL8

400€
470€
595€
840€
888€

320€
375€
488€
688€

386€
455€
578€
768€
908€

Edullinen uusi
280€
328€
345€
400€

Loput kesärankaat ULOSHEITTOHINTAAN. Alla esimerkkejä:
195 65 15
205 55 16
225 55 16

Aapeli Bärlundia jännitti
vähän etukäteen kalentereiden myyminen.

Sinivuoren Soihdut myyvät
kalentereita ensi viikolla tiistaina 17.11. kello 17–18 ja
torstaina 19.11. kello 17.30–
19 Malmin Prisman edustalla ja Malmin Novassa.

370€
445€
599€

350€
445€
599€

280€
345€
440€

305€
315€
345€

Edullinen uusi
243€
280€
305€

TERVETULOA SIIS TÄYDEN PALVELUN RENGASTALOON
TIKKURIKUJA 1, 00750 HELSINKI!
020 71 81 611

www.gtrengas.fi

Arkisin 8-18 Lauantaisin 9-14

Me tykätään susta. Tykkää sinäkin meistä!
facebook.com/lahitieto

Pinja Ylhävuori

Lahja Lapselle -kampanja

Bensavoro
rikkoo
tankkeja

LINSSIT

Tattarisuo, Viikki

Koillis- ja Itä-Helsingissä on varastettu autoista

bensaa loka-marraskuun
viikkoina.
Helsingin poliisi tiedotti Viikissä, Laajasalossa ja Roihuvuoressa tapahtuneista varkauksista viime viikon tiistaina, jonka jälkeen poliisi sai
vielä muutaman uuden ilmoituksen bensavarkaiden tekosista Tattarisuolla, Viikissä ja
Herttoniemessä.
– Tankkeihin on porattu
reikä, josta polttoaine on valutettu ulos. Bensavarkaiden saalis on ollut yhteensä
muutamia kymmeniä litroja,
eli kovin suuresta taloudellisesta hyödystä ei puhuta tekotapaan nähden. Autojen
bensatankit on kuitenkin tuhottu poraamalla niihin reikä,
kertoo rikoskomisario Jouni
Jokinen Helsingin poliisilaitokselta.
PP

Perinteiset
käsityöläisten
joulumyyjäiset
Tuulen tuvalla Puistolassa
28.–29.11.2015 klo 10 – 15.00
Ylermintie 2 00760 Helsinki
P.044 3525671/Sinikka

Ilmoita ssa
Lähitiedo

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

-50%
OSTAESSASI KEHYKSET

Riitta Uosukainen x 1

NYT JOPA 24 KK KULUTON
JA KOROTON MAKSUAIKA.
Varaa aika näöntarkastukseen
optikolle tai silmälääkärille.

www.synsam.fi
Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros,
Puh. 044 237 7371 tai 044 731 7000
ark. 10–18, la 10–14

Yritysryhmien tykypäivät
keilaus ● jousiammunta
● tankofutis ● intialainen
päähieronta ● kiipeily ●
syvärentoutus ● asahi
(+ 26 ohjattua palvelua)
● sauna- ja kokoustilat
● luennot ● catering ●
Kaikki virkistävän päivän
rakennusaineet kätevästi
044 308 00 22 tai netissä

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Voit auttaa tässä aivan lähellä. Tue alueellamme asuvia vähävaraisia perheitä
osallistumalla Lahja lapselle -kampanjaan 17.11.–7.12.2015.
Toimi näin: Ota yhteyttä lahjatoiveen
saamiseksi p. 09 2340 4534 tai joulu87A=7,&78&?$BD:1G<8,3 ;77@ 87!BG$
antaman konkreettisen lahjatoiveen.
Osta sovittu lahja ja tuo se sinua lähellä
olevaan Malmin seurakunnan toimipisteeseen. Diakoniatyö toimittaa lahjan
perille. Lahjatoiveita jaetaan myös 1.
adventin messujen yhteydessä su 29.11.
Lahjatoive voi olla arvoltaan noin 40 e.
Sosiaalitoimi on valinnut perheet, joille
lahjat välitetään. Lahjatoiveen mukana
lahjoittaja saa ohjeen lahjan hankkimisesta ja sen toimittamisesta seurakuntaan ti 8.12. klo 19 mennessä. Lahjan
voi tuoda toimipisteisiin niiden aukioloaikoina tai tilaisuuksien yhteydessä, sekä
erityisinä vastaanottoaikoina ti 1.12. ja
ti 8.12. klo 17–19, ja Malmin kirkolle ja
Malmin seurakuntatalolle koko kampanjan ajan ti klo 16–19.
Malmin seurakunnan Lahja Lapselle
-kampanja on osa Helsingin seurakuntien Rakenna Joulupuu -keräystä.
Lisätietoja kampanjan ajan Kirsi Jaakonaho p. 09 2340 4534.

KOULULAISILLE TALVILOMALLA
Talvileiri 1–3 lk Upilassa 22.–24.2. Tied.
Riitta Koivisto p. 09 2340 4545.
Talvileiri 4–6 lk Siikaniemessä 22. –24.2.
Tied. Aapo Koskela p. 09 2340 4547.
Hinta 35 e, sisaral. 10 e. Siikaniemestä retki
Messilään. Laskettelukulut eivät sis. hintaan.
Toimintapäivät Talolla, Pekanraitti 16, 1–6
lk, 25. ja 26.2. Tied. Asko Lintumäki p. 09
2340 4548. Hinta yht. 10 e.
Tied. puh. tai sähköpostilla etunimi.suku$?&?1G<8,3 BG:F &GB@7@,3*&78&? 9%@(@ =7
pojat, Retket ja leirit, jossa ilmoittautumislinkit avautuvat 16.11. klo 10.
LASTEN SEIMIASKARTELU
Viikin kirkolla la 14.11. klo 11-13. Askarrellaan kummin tai muun aikuisen kanssa
jouluseimi kotiin. Välipala. Ilm. Outi Lant@". ">@?,87$@@"1G<8,3. !, )- 642) 22/0,

LASTENHUONE
Maksutonta lastenhoitoa 3–8-vuotiaille ke klo 16.30–18.30 (9.9.–2.12.)
Malmin seurakuntatalolla (Pekanraitti
16, uimahallin vieressä, päiväkerhotila
seurakuntatalon takaosassa). Varmista
paikka tekstiviestillä tai soita lastenohjaajalle ma–pe klo 10–16 p. 041 528
6975 Minna-Liisa Palander-Hiltunen.

Mitä on luterilaisuus? -sarja
tunnustuskirjoista
Puistolan kirkolla to klo 18. Mihin perustuvat luterilaisen kirkon opetukset?
Alustus ja keskustelua. Kahvitarjoilu.
To 12.11. klo 18: Ehtoollinen. Torsti Paijola, kappalainen.
To 26.11. klo 18: Kirkko ja virka. Kalevi
Toiviainen, TT, piispa emeritus
To 3.12. klo 18: Usko ja armonvälineet.
Ilmari Karimies, TL
To 10.12. klo 18: Miksi olla luterilainen?
Eero Huovinen, TT, piispa emeritus
Luennoitsijoille tai keskusteluun voi lähettää kysymyksiä illan aiheesta etukäteen sähköpostitse viim. viikkoa ennen
:>@7:?$ @?87?B>>@@7+ !>?B@"87,!??D?1G<8,3,

, 7.

Herätkää! Valvokaa!
Voi Luoja kuinka väsynyt olen.
Ja vielä pitäisi herätä ja valvoa.
Riittääkö, että huokaan:
”Auta, en jaksa yksin.”

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
''',AG8B?$C?$BG>D7:>$$7@,3*&78&?
Seurakunta facebookissa:
''',E7#G5"":,#"&*&78&?$BG>D7:>$@7
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Urheilu
SALIBANDYLIIGA

LAURI JÄRVINEN

Erä III:n sinipaidat
puolustivat Kooveeta
vastaan maaliaan
vahvasti. Maassa oleva
Erän maalivahti Emma
Tuomikoski joutui
kuitenkin antautumaan
kahdeksan kertaa.

Erä III on tällä hetkellä
12-joukkueen liigassa sijalla
8. Pisteitä on koossa vain 5.
Edessä on tärkeitä pelejä.
Tämän viikon perjantaina
Erä III matkaa Tampereelle
Classicin vieraaksi. Vastus
on kova, Classicin sarjasijoitus on 4.
Tämän jälkeen on 21.11.
reissupeli Jyväskylään, jossa
emännöi 10. sijalla sarjassa oleva 02-Jyväskylä. Heti seuraavana päivänä, lauantaina 22.11. klo 17.00 on
pinnoja tarjolla Mosahallissa. Vastustajana on tuolloin
sarjassa 11. tarpova Joka.
Erä III kohentaisi helpottavasti asemaansa liigassa,
jos se kolmesta jäljellä olevista marraskuun peleistään hoitaisi vähintään kaksi voittoisasti.
Joukkueella on nyt ollut
hyvää aikaa viilata peliään
uomilleen. Edellisessä liigapelissä 2.11. Koovee tyrmäsi Erä III:n Mosahallissa 8–2. Ottelu karkasi kotijoukkueelta toisessa erässä käsistä, vieraat veivät sen
6–0. Päätöserässä kotijoukkue näytti osaamisensa vieden sen 2–1 luvuin.
Voittoerästä on hyvä jatkaa!
Heimo Laaksonen

Salibandyliiga naiset

Erän naisten pistepussi
kaipaa täydennystä

Tapanilan Erän salibandyn naisjoukkue Erä III:n liigataival on alkusyksyn
aikana edennyt tahmeasti. Viimeksi tamperelainen Koovee saalisti Mosasta
8–2 voiton. Juuri päättyneen maaottelutauon jälkeen erättärillä on edessään
tiukka pistejahti.

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: ke 11.11. klo 18.30
Erä – SSV (liput 14/9 €)
Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki
Miesten Divari: la 21.11. klo 18.30
Erä Akatemia – KeLy (liput 7/4 €)
Naisten liigaa: su 22.11. klo 17.00
Erä III – JoKa (liput 8/4 €)
Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

Elite Alexa kipusi jälleen palkintosijoille.

Joukkuevoimistelu

Erälle kolme mitalia
aluemestaruuskisoista
Lauantaina Helsingin Kisahallissa käydyissä
Etelä-Suomen aluemestaruuskisoissa Tapanilan
Erän omat ja seurayhteistyöjoukkueet kahmivat
mitaleita.
10–12 -vuotiaiden sarjassa Elite Alexa oli yksi kol-

mesta ykköskategorian saavuttaneesta joukkueesta ja hallantytöt palkittiin pitkän kisapäivän päätteeksi mitalein yhdessä Elite SC Vantaa Kidsien ja Gloria Astran kanssa. Axoria 04 saavutti hienosti kategorian 3, Axoria 05:n kategoria
oli 5 ja Amilan 8.
12–14 -vuotiaiden kilpasarjassa Anastasia saavutti korkeimman kategorian A ja joukkue palkittiin Freyat Aspiren ja Fresinen ohella. 14-16-vuotiaiden kilpasarjassa niin
Anastasia kuin Anastasia00 paransivat selvästi suoritustaan kauden aikaisemmista ja saavuttivat pisteet 13.65 ja
13.17. 16–20 -vuotiaiden kilpasarjassa Aforia sijoittui kuudenneksi pistein 13.55.

Seurayhteistyöjoukkue Elite Pre Jr saavutti 12–14
-vuotiaiden SM-sarjassa kauden ennätyspisteensä 17.92 ja
nappasi upeasti aluemestaruuden jättäen taakseen Gloria
ja Team Loisteen. Samassa sarjassa Axoria keräsi pisteet
14.18 sijoittuen kahdeksanneksi.
Elite Pre Jr:n vastuuvalmentaja Heini Tuovinen oli erityisen iloinen ohjelmaan edellisviikolla tehdyistä pienistä
muutoksista, jotka toimivat hienosti ja ohjelma nousi kokonaisuutena uudelle tasolle. Niinpä ”Prennut” nousivat ensimmäistä kertaa tällä kaudella Gloria Novan ohi. Joukkueiden seuraava koitos on Erän ja SC Vantaan yhdessä järjestämissä välinekauden SM-kisoissa 27.–29.11. Korson
Lumossa.
Sitä ennen käydään vielä Espoo Cup tulevana viikonloppuna ja kilpasarjojen SM-kisat 21.–22.11. Jyväskylässä. Molemmissa kisoissa Erä on hienosti edustettuna usean joukkueen voimin ennen kauden huipentavia SM-kisoja.
Lauri Järvinen

Erän nuorimmat toivat mitalit
Porin Shotokan järjesti kansalliset
Karhukaratekilpailut isänpäivän alla. Kilpailussa oli
sarjoja 7–50-vuotiaille ja kisaan osallistui yli 200
karatekaa ympäri Suomen.
Eräläisiä kilpailussa oli
edustettuna seitsemän: Elias
Haarnoja (kumite 16–17v ),
Luka Liikka (kumite ja kata
12–13v), Noora Marttila
(kata 16–17v, alle 21v ja
naiset), Sonja Voutilainen
(kumite 16–17v), Ben Parikka (kumite ja kata 10–11v
sekä joukkue kumite), Pinja
Piironen (kata 16–17v) ja
Ronja Piironen (kumite ja
kata 12–13v). Valmentajina
toimivat Satu Oinonen,
Nina Uusi-Esko ja Tuuli
Vänskä. Tuomareina olivat
mukana Maija Laaksonen
ja Nea Vallenius.

Kaikki eräläiset pääsivät
useampaan kertaan tatamille ja näin saivat arvokasta
kokemusta ja oppia tulevaa
kevätkautta silmällä pitäen.
Parhaimmasta menestyksestä vastasivat nuorimmat
kisaajat, Luka Liikka ja Ben
Parikka.
Ben taisteli katassa pronssille, häviten finaalipaikan
niukasti harjoituskaverilleen Lohjan Aapo Kirjavaiselle 1–2. Kumitessa (ottelu)
Ben taisteli upeasti ja hieman ennakkokaavailuista
poiketen voitti koko sarjan
ja ﬁnaalissa kaatuikin arvo-

kas päänahka, Lahden
karaten Jesse Aaltonen. Ben
otteli vielä päivän päätteeksi
Lahden karaten kumitejoukkueessa ja joukkue veikin mestaruuden.
Luka puolestaan taisteli ikäluokkansa katasarjan
mestariksi kukistaen kolme
vastustajaa. Finaalissa Luka pääsi kokeilemaan vielä
uutta kisakataa, Kangakua,
ja suoriutuikin siitä mainiosti voittaen ﬁnaalin. Kumitessa Luka hävisi toisen
kierroksen ottelun tuomariäänestyksellä.

Syyskauden viimeiset
kotimaankilpailut käydään
Kuopiossa kuun lopulla.
Kuopion kisojen jälkeen
käynnistyy kisaajilla harjoit-

JUHA PARIKKA

Ben Parikka voitti ennakkoarvailuista poiketen
poikien kumiten.

telukausi ja kevään kilpailukausi käynnistyy 16.1.2016
Tallinnasta. Karhakaraten
tulokset ovat nähtävissä
kokonaisuudessaan: www.
porinshotokan.com
Maija Laaksonen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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TIMO UOTILA

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita
koskevia mielipiteitä. Tekstit osoitteella teija.loponen@
lahitieto.ﬁ, postitse Askartie 3-5, 00700 Helsinki, käynti Malminraitti 4 tai
Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca kahvilan vieressä olevaan
Koillis-Helsingin Lähitieto-postilaatikkoon. Viestissä oltava mukana
lähettäjän yhteystiedot.

Malmin lentoaseman
mahdollisuudet nyt
vapautettavissa
Esko Vepsä oli kiinnostunut
Malmin lentoaseman tulevaisuudesta ja sitä koskevista toimenpiteistä. Ilokseni voin todeta, että
hänen mainitsemiaan asioita on
edistetty laajalti.
Liikenne- ja viestintäministeriö
teetti viime vuodenvaihteessa selvityksen siitä, miten lentotoiminta kentällä voisi jatkua ainakin
siihen asti, kun kaupunki tarvitsee kenttää asuntorakentamiseen.
Selvityksessä esitettiin selkeä
toimintamalli ja liiketoiminnallinen potentiaali. Kaupungilta saadun tiedon mukaan lentokenttä
alueella alkaisi rakennustoiminta
aikaisintaankin vasta kymmenen
vuoden päästä.
Kaupungille on esitetty kuntalaisaloite, jonka liitteenä on toimitettu myös alustava liiketoimintasuunnitelma. Liiketoiminnanperustaminen ja toteuttaminen edellyttää tietenkin riittävän
pitkäaikaista sitoutumista kaupungin puoleltakin: pariksi vuodeksi toimintaa ei ole mahdollista perustaa kannattavaksi, vaan
ajaksi pitää pystyä sopimaan vähintään 5-10 vuotta. Omistus- ja
vuokrajärjestelyt voidaan tehdä
tämän sitoumuksen jälkeen vaikkapa kaupungin osakkuusyhtiön
kanssa, kuin Helsingin Satama
tai Helsingin Energia Oy. Traﬁlta, joka vastaa ns. ilmailuhallinnosta nykyään, on saatu kirjelmä edellytyksistä lentotoiminnan
jatkamiselle. Kentän toiminta on
mahdollista myös ilman lennonjohtoa, mutta turvallisuuden ja
liiketoiminnan kannalta sellainen
tarvitaan.
Tilanne on nyt kovin epäselvä,
kun Finavian peruste poistumisesta on muuttunut. Uusi lentoyhtiö aloittaa keväällä reittiliikenteen Malmilta.

Kaupungin velvollisuus on
suunnitella kaupungin kannalta
kannattavaa toimintaa. Malmin
lentoaseman osalta olisi suorastaan erikoista katsoa asiaa maapohjan vuokratuoton kautta. Silloinhan kaikki muutkin alueet pitäisi arvottaa pelkän asuntorakentamisen kautta.
Asiaa tulee tarkastella suoran liiketoiminnan tuoton ja välillisten
vaikutusten kautta. Onko Helsinki esimerkiksi kansainvälisesti
kiinnostava investointikohde, jos
täältä uutisoidaan kansainvälisen
lentokentän lakkauttamisesta?
Tampereella investoidaan Pirkkalan kenttään rajusti kun yksi kaupallinen lentokoulu aikoo siirtyä
sinne - Helsinkiin jää neljä, kannattaisiko tännekin investoida?
Tampereen laskukaava ei voi olla
pahasti pielessä. Yleisesti metropolialueella pitää miettiä, tarvitaanko täällä lentokenttiä kaksi,
kolme vai jopa enemmän. Malmi
on koko valtakunnan asia –
miten kasvava pääkaupunkiseutu
saavutetaan edullisesti ja tehokkaasti.
Aika on rahaa. Asiasta päätösvalta on kaupunkilaisilla. Meistä 67% haluaa säilyttää kentän
ilmailukäytössä. Valtuuston tulee kuunnella äänestäjiä ja sallia lopultakin alueen kehittyminen. Helsingin ydinliiketoimintaa
ei voi olla ihmisten asuttaminen.
Nyt käsittelyyn lähetetyn suojeluesityksen faktoja ei voi kiistää
kukaan. Kuulutamme kaupunkia vuoropuheluun asiassa – kun
kenttä suojellaan, on sen potentiaali vapautettavissa ja moninkertaistettavissa kaupungin hyödyksi.
Timo Hyvönen
Puheenjohtaja, Malmin lentoaseman ystävät ry

Kannatan Hannaa, en Hannua
Allekirjoitan 100 %:sti Hanna
Keltasen kirjoituksen (4.11.2015)
ja olen valmis omalla panoksellani auttamaan niin paljon kun
pystyn Malmin kentän säilyttämiseksi - tosin olen aktiivinen
Suomen majakoiden kunnostuksissa ja säilyttämisissä. Aika ei
välttämättä riitä kaikkeen.
Toisin kuin Hannu Tuominen
samassa lehdessä, Koillis-Helsingin Lähitiedossa, yrittää selitellä
rakentamattomien alueiden, suojelemattomien sellaisten, säilyttämisestä, olen täysin eri mieltä. Jos
on pakko ottaa Helsingin alueita
asuintalorakentamiseen, niin otetaan ihmeessä rakentamattomia,

ei suojeltuja alueita käyttöön eikä historiallisesti suojeltuja, hyötykäytössä olevia alueita.
Kai maalaisjärkeä saa Tuominen ja kaupungin, valtion päättäjätkin käyttää, jos heiltä sellaista
löytyy.
Malmin lentokentän tuhoaminen on tyhmin päätös aikoihin ja
kun se on tehty, jos tehdään, niin
siinä tuhotaan meidän jälkeläisiltä historiallisesti arvokas kohde,
jota ei koskaan, ikinä enää voi
palauttaa.
Järki käteen
Fred Rosbäck
Pukinmäki

GUF-kuoron jäsenet ja heidän vieraansa olivat pukeutuneet Halloween-juhlan edellyttämällä
tavalla. Vasemmalla Mia Finström ja vessapaperirullan ”vankina” Nina Lyly.

GUF-kuoron konsertti ja huikea Halloween-ilta
Vanhankaupungin GUF-kuoro esiintyi Håkan Wikmanin johdolla Viikin kirkossa pyhäinpäiväkonsertissa otsikolla Taivas ja
maa.
Niklas Nyholm soitti kitaraa,
Jesper Eklund bassoa ja lyömäsoittimia, Amanda Henriksson
pianoa. Moni Koillis-Helsingin
ruotsinkielinen laulaa tässä kuorossa.
Musiikki poikkesi tavanomaisesta, sillä se oli pelkästään skotlantilaisen John L. Bellin kynästä.
Musiikin ylisteemana oli ihmisten
lohdutus tässä vaarojen ja murheiden maailmassa.
Konsertin puheosuudet esitti
näyttelijä Stella Laine. Hän lausui
mm. Runebergia ja esitti luvun
Astrid Lindgrenin riipaisevasta

teoksesta Veljeni Leijonamieli.
Konsertin jälkeen vaellettiin kynttiläkulkueena Malmin hautausmaalle muistelemaan edesmenneitä.
Konsertin jälkeen Vanhankaupungin Berghyddanissa oli oikea
täysimittainen snapsilauluilla särvitetty ilta. Osanottajia oli pyydetty pukeutumaan Halloweenasuihin. Niitä olikin siellä aina
viikatemiestä myöten.
Kuoronjohtaja Håkan Wikman
tarjoili akvaviittisnapseja. Ja laulu raikui. Snapsiviisuista jaettiin
kuorolaisille oikein moniäänisiä
nuottiversioita. Muut osanottajat saivat eteensä komeana painotuotteena laulujen sanat.
Illan mittaan käytiin myös läpi

muutama yleisöleikki. Viimeinen
ja huikein hupikilpailu oli sellainen, että puoli tusinaa osanottajaparia sai tehtäväkseen kietoutua kokonaiseen vessapaperirullaan, joka piti käyttää viimeiseen
palaseen saakka. Lopulta lattialla
seisoi muutama valkoinen patsas,
joiden joukosta oli sitten valittava
yleisön suosikki.
Suomenruotsalainen kuorokulttuuri tuottaa iloa, yhteisöllisyyttä ja toivottavasti pitkää ikää.
Myös suomenkieliset ovat tervetulleita laulamaan yhdessä ja
oppimaan uutta kulttuuria. Lisää tietoa löytyy nettiosoitteesta
www.guffen.ﬁ

Timo Uotila

Miten parantaa Pukinmäen asemanseutua?
Helsingissä on vireillä nyt
monta asiaa yhtäaikaa, esikaupungeissakin. Onhan tämä Suomen ainoa suurkaupunki ja aluekin hyvin laaja.
Yleiskaavan valmistelu etenee
ja kaupunginosissa on aihetta
katsella karttahahmotelmia tarkemmin. Mihin rakennetaan, mitä voisi rakentaa ja mihin muuhun alueita voisi varata kuin rakentamiseen? Siinä on ajankohdan kysymyksiä.
Kaupungissa on myös meneillään projekti, jonka nimenä on
Elinvoimaiset asemanseudut. Pu-

kinmäessä on juna pysähtynyt kesästä 1886 alkaen, ja ahkerasti
käytetty asema on vieläkin, tosin
ei enää lipunmyyntiä.
Pukinmäki-seura järjestää tiistaina 17.11. kello 18 Madetojan
palvelutalossa (Madetojankuja 3)
yleisötilaisuuden, jossa kuullaan
tarkemmin tästä hankkeesta.
Aiheesta on kertomassa projektipäällikkö Pia Tynys (HSL).
Hänelle voi myös esittää kysymyksiä ja tehdä ehdotuksia
Pukinmäen asemanseudun kehittämisestä.

Muutakin toimintaa on syksymmällä tarjolla. Yhteislaulua
on tiistaisin 24.11. ja 15.12. klo
17.30 samassa Madetojan palvelutalossa. Laulattamassa ovat
vanhat tutut Kalle Partanen ja Esko Rantanen.
Itsenäisyyspäivänä on tuttuun
tapaan ohjelmallinen lipunnostotilaisuus klo 9 alkaen Pukinmäen palokunnantalolla (Eskolankuja 2). Sinnekin on vapaa pääsy
ja sielläkin on kahvipöytä koreana kaikille.
TT

Missä valot?
Malmin asemalle johtavien
rappusten valot ovat olleet jo yli
kuukauden pimeänä rappusten
alapäässä. Portaikko on aamuvarhaisella ja illalla todella pimeä
ja kompastumisvaara sen vuoksi
suuri.
Mitenkä valojen kuntoon saaminen voi kestää viikkotolkulla?
Pitääkö siinä tapahtua paha kaatumisonnettomuus tai pimeyden
turvin tehty pahoinpitely, ennen
kuin asia saadaan kuntoon?
Nyt vauhtia Ratahallintokeskus, tai kenelle asia mahtaakaan
kuulua!
Aamuvuorolainen

Mikä rumalta näyttävä sotku!
Pukinmäen matonpesupaikan roska-astia oli töhritty
ja ympäristö oli täynnä maalipurkkeja, jotka ovat
ongelmajätettä ja kuuluisi viedä Kivikkoon.
Koiran ulkoiluttaja
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Kulttuuri
AIJA LEHTONEN

Koko perheen yhteinen varkkamessu toteutetaan
yhdessä ja vähän eri lailla kuin yleensä.

Haluatko räpätä esirukouksen?

Southpaw Steel’n’Twang esiintyi Missourissa isoilla kitarafestareilla ja levytti siellä uusia biisejään. Yhtye
järjestää uuden levynsä julkistuskeikan Malmilla.

Terveisiä St. Lousista

Ville ”Lefty” Leppäsen luotsaama instrumentaalipainotteinen voimatrio
Southpaw Steel’n’Twang (SST) kutsuttiin esiintymään St. Louisin vuotuiseen
steelkitaratapahtumaan syyskuussa 2015. Nyt samaa musaa kuullaan
Malmilla.

International Steel
Guitar Convention
(ISGC) järjestettiin St. Louisissa Missourissa tänä vuonna 44. kerran. Southpaw
Steel’n’Twang on ensimmäinen suomalainen yhtye,
joka on kutsuttu mukaan
soittamaan tapahtumaan.
USA:n keikalla yhtyeen
vuonna 2014 julkaistu, loistavat kansainväliset arvostelut saanut esikoisäänite
Hale’s Pleasure Railway
sai jatkoa. St. Louisissa Firebrand Recording –studi-

ossa levytettiin pääosa nyt
julkistettavan kakkosalbumin kappaleista.
Kolmen pitkänlinjan muusikon instrumentaalipainotteisessa yhtyeessä pedaali- ja
lap steel-kitarat ovat keskeisessä roolissa strato- ja telecasterin tuodessa oman lisänsä keitokseen.

Vuonna 2013 Jemma-palkitun kitaravirtuoosi Ville
”Lefty” Leppäsen lisäksi
bändin verevyys nousee
rumpali Tero Mikkonen tai-

doista ja basisti Jp Mönkkösen mainiosta groovesta.
Ville Leppänen soittaa myös
vuoden 2013 parhaalla
kotimaisella Blueslevyllä
Micke Bjorklof & BluesStrip: After the Flood ja on
tehnyt siihen biisejä.
Southpaw Steel’n’ Twangin musiikillista linjaa on
hankala luokitella; se on
rytmimusiikin eri tyylilajeista kudottua maisemamaalausta: steel’n’twang whatever
be the thang!
Malmitalon levynjulkis-

JANINA ISSAKAINEN

tuskonsertissa kuullaan sähköistä ja akustista musiikkia sekä uunituoreelta julkaisulta, että viime vuonna julkaistulta ja ulkomailla
hehkutusta saaneelta Hale’s
Pleasure Railway-levyltä.
Teija Loponen

Varkkamessussa
on menoa

Varkkamessu kutsuu koko perheen
viettämään yhteistä, vähän erilaista
ehtoollisjumalanpalvelusta Malmin kirkolle.
Varkkamessu on tarkoitettu koko perheen yhteiseksi

messuksi, jossa on jokaiselle tilaa tulla juuri sellaisena kuin
on.
Lapsille löytyy tekemistä ja puuhaa sekä ennen messua
että sen jälkeen. Varkkamessun alla jakaudutaan pajoihin,
joista yksi keskittyy kuoroon ja musiikkiin, toinen on räp –
paja ja lisäksi on vielä näytelmä- ja askartelupajat.
– Varkkamessua suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä
erilaisten työpajojen kautta ennen messun alkua. On mahdollista päästä messukuoroon esilaulajaksi tai räppäämään esirukousta. Messun saarna valmistellaan yhdessä
näytelmäksi. Ennen messua on myös mahdollista askarrella messun teemaan liittyen, kertoo nuorisotyönohjaaja
Kati Karppinen.
– Ja messun jälkeen saadaan vielä yhdessä osallistua
maksuttomalle iltapalalle, lisää nuorisotyönohjaaja Niina
Penttinen.
TL

Southpaw Steel’n’Twang:
Terveisiä St. Louisista!
Malmitalo to 26.11. kello 19,
liput 15 e. Kesto 1h & 40 min,
väliaika. Järj. Bafe’s Factory

Varkkamessu
to 19.11. kello 17.30–20,
Malmin kirkolla, Kunnantie 1.

Elävä tuli on kaunis vaara
Mikä on riittävä määrä palovaroittimia, pitääkö
sammuttimia huoltaa jotenkin, kuinka opastaa
lasta tulipalon varalta?
Puistola-Seura kutsuu
asukkaita päivittämään tietonsa kodin paloturvallisuudesta. Asukasillassa Puistolan kirkolla on vieraana
Puistolan VPK:n päällikkö
Markus Sarlin, joka kertoilee kodin paloturvallisuudesta ja vastaa asukkaiden
kysymyksiin.
Tulipalojen vaara lisääntyy näin loppusyksystä, jolloin takoilla ja muilla tulisi-

joilla ryhdytään lämmittämään huonetiloja ja kynttilöitä sytytetään valoa ja
tunnelmaa luomaan. Sen lisäksi, että kynttilöiden sijoitteluun ja alustaan tulee
kiinnittää huomiota, pitää
muistaa myös, etteivät kotieläimet ja pienet lapset saa
päästä lähelle elävää tulta.
Tulisijojen suhteen tulee
kiinnittää erityistä huomiota siihen, milloin pelti sul-

jetaan, jotta häkää ei pääse
syntymään.
Kaiken varalta tulee palovaroittimien määrän olla
riittävä ja niiden myös kunnossa, paristot tulee tarkistaa ja vaihtaa säännöllisesti
vuosittain. Sammutuspeitekin on hyvä löytyä.
Asukasillassa on kahvitarjoilu kello 18.30 alkaen ja ilta päättyy syyskokoukseen.

Teija Loponen

Asukastilaisuus
Puistolan kirkolla, Tenavatie 4,
to 19.11. klo 19.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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AINO HEIKKA

JAKOMÄKI

Jakomäen kirjaston olkkari
Lehtien ääneenlukua ja
keskustelua ajankohtaisista asioista ja uutisista.
Kahvi- ja teetarjoilu. To klo
11–12, Jakomäen kirjasto.

MALMI

Leijona ja panda.

Suloista taidetta syksyn
harmauteen
Japanilaistaiteilija Yasushi Koyaman näyttely SÖPÖ tarjoaa
hellyyttäviä eläinhahmoja ja helposti lähestyttävää taidetta.
Nappisilmäinen suloinen eläin istua jököttää tassut edessä ja katsoo liikuttavasti näyttelyvierailijaa.
Tämä on usein toistuva teema Yasuhi Koyaman Malmitalolla esillä olevassa
näyttelyssä.
Koyama on japanilaissyntyinen Helsingissä asuva
kuvanveistäjä, joka kylläs-

Saluki koira, puu.

tyttyään työhönsä pankissa päätti ryhtyä kuvataiteilijaksi. Nyt hän tekee suloisia eläinhahmoja ajatuksella ”taidetta yhteiskunnalle”.
Vaikka näyttely kierrättää pitkälti samaa ideaa istuvasta söpöstä eläimestä,
on teoksissa persoonallista
muotoilua ja raikkaita ideoita. Teosten tarkoitus on
kuitenkin ensisijaisesti tuoda iloa kulttuurikeskuksen
vierailijoille, ei tarjota huikeita taiteellisia elämyksiä.

Koyaman näytely on osa
”Taidetta lapsille 2015”
-projektia. Vaikka pandat ja
kissat varmasti tuottavat
iloa kaikille vauvasta vaariin, ovat ne oletettavasti
varsinkin lasten mieleen helposti lähestyttävänä taidekokemuksena. Pienemmille
näyttelyn vetonaula on varmasti valtava puinen pandaemo pienokaisineen, joita
saa halailla ja silitellä.
Teosten pääasiallinen materiaali on puu, jonka pinta on jätetty elävän veistetyn

näköiseksi, mutta hahmoissa, varsinkin pienemmissä,
on käytetty myös keramiikkaa sekä esimerkiksi styroksia. Koyama veistää käsin
taltalla, useimmiten yhdestä puusta.
Malmitalon valoisa näyttelytila sopii hyvin näille pastellisävyisille pikku
otuksille. Vaikka näyttely
on vain yhden huoneen kokoinen, tuo se mukavan virkistyksen vaikka kirjastokäyntiin.
Näyttelyyn ei ehkä niinkään pidä suhtautua taideelämyksenä, vaan ilon ja onnelisuuden tuojana arkiseen
elämään. Miten vain, tästä
näyttelystä lähtee takuulla
hyvillä mielin.
Aino Heikka
Tet-harjoittelija
Pukinmäen peruskoulu

Yasushi Koyama SÖPÖ
– eläinveistoksia
22.10.–14.11.2015
Malmitalon galleriassa

Viikin luonnon kulunut vuosi
Millainen oli kulunut vuosi Viikin

Suomessa

lsingissä

Kiinalaista kulttuuria He

la 14.11. klo 17, alk. 13/9 €
Mahtava ja värikäs kavalkadi kiinalaista kulttuuria!
Useita esiintyjiä, mukana myös Peking-oopperaryhmä
Wusheng Company! Sopii kaikenikäisille.

Jakee Hertzog
g USA
to 19.11. klo 19
19, alk
alk.
lk 115
5€
Kitaravirtuoosi New Yorkista soundipaletin äärellä vie intensiiviseen
sukellukseen jazz-aavalla.

3D

Hotel Transylvan
lvaaniiaa

la 14.11. klo
18.11.
18, liliput
o 14 jja
a kke
e 18
11 klo 18
iputt 6 €
Monsterihotellissa on jälleen karmivan
hauskaa! 89 min. K7. Puhuttu suomeksi.

Vanhankaupunginlahdella?
Luonto-opas Eero Haapanen kertoo kuvaesityksen kera kuluneen vuoden luonnon tapahtumista Vanhankaupunginlahdella. Tilaisuus pidetään
Gardeniassa ja sinne on vapaa pääsy.

Yhteislaulut

TL

ti 17.11. klo 17.30, vapaa pääsy
Virkisty laulaen! Tervetuloa!

Eero Haapanen kertoo luonnon tapahtumista
Gardeniassa.

säveltämiä lauluja Ritva
Koskensuun runoihin. Liput 8e,
Malmitalo, ti 17.11. klo 19.
Jake Hertzog (USA)
Nuoremman polven amerikkalainen kitaravirtuoosi New
Yorkista trionsa kanssa soittaa monimuotoista tyyleistä
vapaata jazzia. Liput 15e,
Malmitalo, to 19.11. klo 19.
Koillis-Helsingin
parkinsonkerho
kokoontuuu Malmin kirkolla 1.12. klo 17–19.
Omaishoito tutuksi
Pääkaupunkiseudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry
POLLI esittelee toimintaansa
ja kertoo omaishoidosta.
Vapaa pääsy. Malmin kirjasto
24.11. klo 10–12 ja 16–18.
Malmin seudun
näkövammaisten kerho
kokoontuu 16.11. klo 14
Malmin kirkolla, Kunnantie 1.
Vieraana näyttelijä Anja Pohjola
sekä Helsingin Saalemin seniorikuoro Kalliosta, joht.Pertti
Pousala.Oppaat vastassa
ennen tilaisuuden alkua.
Naisten 1 sarjan lentopalloa
HEL Volley 2 - Salon viesti.
Su 15.11. klo 17, Helmi
Center, vapaa pääsy.
Arpoja myynnissä.
Miten nykysuomi
elää ja muuttuu
FM Eija-Riitta Grönroos
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta luennoi.

Kiina

Kino Helios:
TEIJA LOPONEN

Vanhankaupunginlahden
luonto vuonna 2015
-kuva- ja luentoesitys ti
17.11. klo 18–19.30.

Syystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–
12, pingistä ti klo 14.15–
15.30, To neulekahvila klo
9.30–12, klo 11.15–14 atkopastusta ilman ajanvarausta. Joulumyyjäiset 25.11.
Hyvinvointiteknologialainaamo
ti 17.11. klo 12–14.
Palveluohjausta Syystien
palvelukeskuksessa
Palveluohjaus on neuvontaa, koordinointia ja ohjausta etuusasioissa ja palveluihin hakeutumisessa.

Ke mahdollisuus tulla paikan päälle klo 9–11 välillä
(varaa aika p. 09 310
24972) Pe puhelinaika klo
13–15, p. 09 310 24972.
Kuvia Jakomäestä
Ansa Mielosen maisemamaalauksia Jakomäestä ja lähiseudulta sekä Seppo Salon
ja muiden jakomäkeläisten
albumeista valokuvia vuosien varrelta. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–18. Vapaa pääsy
Malmitalo, 28.10.–21.11.
Polaris Celebration Band
featuring Jussi Raittinen
PCB on yksi Suomen vanhimmista yhä aktiivisista dixieland-swing-New Orleansclassicjazz-orkestereista.
Bändin solistina Jussi Raittinen.
Liput 5/15e Malmitalo, to
12.11. klo 15 & klo 19.
Kiina Suomessa: Kiinalaista
kulttuuria Helsingissä
Musiikkia ja muuta esittävää taidetta sekä Suomessa
asuvien kiinalaisten että suomalaisten kiinalaiseen kulttuuriin erikoistuvien esiintyjien tarjoamana. Sopii kaikenikäisille. Liput 13/9e,
Malmitalo, la 14.11. klo 17.
Yhteislaulut
Lauletaan yhdessä Jukka
Okkosen ja Pauli Kainulaisen
kanssa. Vapaa pääsy,
Malmitalo, ti 17.11. klo 17.30.
Tivolitien lauluja
Sikermä Kaj Chydeniuksen

s:

Kino Helio

Crimson Peak

pe
14.11.
18, liput 6 €
e 113.11.
3 11 jja
a lla
a 14
11 klo 18
Kauhua tulviva lumoavan visuaalinen
goottiromanssi. 119 min. K16.

Tivolitien lauluja
ti 17.11. klo 19, alk. 8 €
Sikermä Kaj Chydeniuksen säveltämiä
lauluja Ritva Koskensuun runoihin.
Ritva Koskensuu – laulu, Seppo Saren – piano,
Robert de Godzinsky – kontrabasso ja
Henrikki Häsänen – rummut.
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.ﬁ
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Menot

Sanojen elinvoimaa -luentosarjassa tutustutaan suomen sanaston kerrostumiin kolmen verkkosanakirjan
avulla. Vapaa pääsy. Malmin
kirjasto, 18.11. klo 18.

PIHLAJAMÄKI

Marrasjuhla
Su 15.11. hauska koko perheen elämys täynnä liikuntaa,
leikkejä, kädentaitoja ja herkuttelua Pihlajamäen nuorisotalolla. Juhlassa syntyy myös yhteinen kierrätystaideteos. Järj. Pihlajamäen
ala-asteen vanhempainyhdistys. Huom. maksutapa
käteinen. Vapaa pääsy.
Arkeologi kertoo linnoitteista
Arkelologi John Lagerstedt kertoo Pihlajamäen alueelle rakennetuista vanhoista linnoitteista
ja seudun ensimmäisen maailmansodan aikaisesta historiasta. Pihlajamäki-Seuran ilta ke
18.11. kello 18, Pihlajamäen
nuorisotalo, Moreenitie 2.

PUISTOLA

Käsityökerho
Puistolan kirjastossa ke
klo 17.30–19.30.
Enter ry
Enter ry tarjoaa senioreiden
tietotekniikkaopastusta vertaistukihenkisesti Puistolan
kirjastossa ke 10–12.
Oman ajan voi varata numerosta 09 3108 5076.
Intuitiivisen
maalaamisen kurssi
Kaikille sopiva kurssi, harjoituksilla herätellään intuitiota ja
päästetään luovuus valloilleen.
Opettajana Liisa Rasinkangas.
Sitovat ilm. 25.11. mennessä. s.atacocugu@netti.
ﬁ. Kurssimaksu 20e.
Puistolan Martat
Ilta jäsenille: Vapaata seurustelua. Voit ottaa käsityön
mukaan. To 12.11. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Kansallinen Peliviikko
Puistolan kirjastossa
Ke 18.11. klo 14–17 Fifa 15 ja
Resogun konsolipeliturnaukset
sekä koko illan lauta- ja korttipelien opetusta. La 21.11. klo
10–15 Neppisautoilua koko
perheelle kirjastoon rakennetulla neppisradalla. Koko viikon
ajan, 16.11.–21.11. Puistolan
kirjastossa on käynnissä myös
lauta- ja korttipelien lahjoituskeräys, johon tuodut peli lahjoitetaan Puistolan nuorisotyölle. Lahjoitetut pelit voi jättää kirjaston asiakaspalveluun.
Anneli Väisäsen
Värikkäitä unelmia
Taidenäyttelyn avajaiset
Puistolan kirjastossa la 14.11.
klo 14–16. Kahvitarjoilu.

PUKINMÄKI

Satutunnit
Pukinmäen kirjastossa aina parillisen viikon ma klo 10.15–10.45.
Novellikoukku
Tule mukaan sukeltamaan tarinoihin ja neulomaan yhdessä! Kahvi- ja teetarjoilu. Pukinmäen kirjasto,
ke 11.11. klo 18–19.30.
Eeva-Liisa Mannerkin
piti sirkuksesta
Tietokirjailija Tuula Hökkä kertoo Eeva-Liisa Mannerin myöhäisvaiheen lehtikirjoituksista

emaan
Anu Harkin kanssa askartelemaan
nnistyyy
Kirjastoissa käynnistyy
käsityökiertue, jossa pääsee
tekemään yhdessä Anu Harkin kanssa
ortteja.
marionettienkeleitä ja joulukortteja.

KOKOUKSET

Siltamäki-Suutarila-Seura ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS ja ASUKASILTA

Paja toteutetaan Viikin kirjastossa 12.11. kello 18 ja Malmin
ukaan 20
kirjastossa 26.11. kello 14. Pajoihin mahtuu mukaan
ossa
ensimmäistä, ilmoittaudu Viikkiin joko kirjastossa
tai soita 09 3108 5071. Malmin kirjaston
n
pajaan ilmoittaudutaan Malmin kirjastossa
Malmitalossa. Materiaalit saa kirjastosta.

ja niitä sisältävästä teoksesta Silmäyksiä (2015)
Pukinmäen Taidetalossa,
vapaa pääsy, Unikkotie 4,
ti 17.11. klo 17–18.

SILTAMÄKI

Korttelitupa
avoinna ti ja pe klo 11–14 srkkodissa, Jousimiehentie 5.
POP UP -ravintola
Ravintolapäivänä 21.11. klo
12–14, katso menu ja hinta
tarkemmin kotisivuilta www.siltamaennuorisoseura.ﬁ - pöytävarauksia voi tehdä sinikka.
putkonen@siltamaennuorisoseura.ﬁ. Kiertotähdenpolku 2.
Järj. Siltamäen nuorisoseura.

SUUTARILA

Novellikoukku
To 12.11. klo 18–19.30
Suutarilan kirjastossa. Tule
mukaan kuuntelemaan novelleja ja neulomaan yhdessä!
Liikenneilta bussiyhteyksistä
Siltamäen, Suutarilan ja
Töyrynummen bussiliikenneyhteyksistä avoin asukasilta ti 17.11. klo 18.30 alkaen
Suutarilan palvelukeskuksen
salissa. HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Jussi Saarinen
kertoo bussien linjastomuutoksista. Käydään keskustelua asukkaiden toiveista bussireittien ja aikataulujen osalta.
Järj. Siltamäki-Suutarila seura.

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta ry
Tiistaikerhon kokoontumiset
klo 11.30–13.30. Tapanilan
Seniorilaulajat harjoitukset ti
klo 13.30–15, Torstaikerhot
klo 11–14. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie 4.
Finlandia-ehdokkaat
Kirjallisuuskriitikko Suvi Ahola
esittelee syksyn Finlandia
-ehdokaskirjat Tapanilan kirjastossa ma 23.11. klo
18.30. Tule kuuntelemaan!
Kaamosiltamat
Tapanila-Seuran perinteiset Kaamos-iltamat VPKtalolla 14.11. klo 18–24.
Monipuolista musiikkia, joulukorttikisan tulokset ja muutakin
ohjelmaa stand-uppia myöten.

TAPULIKAUPUNKI

Kirjailijailta: Perttu Häkkinen
Tapulikaupungin kirjastossa to 3.12. klo 18 alkaen.
Perttu Häkkisen ja Vesa Iitin
Valonkantajat avaa suomalaisen salatieteen jännittävää historiaa. Perttu Häkkistä
haastattelee erikoiskirjastonhoitaja Niina Holm.
Digitalkkari
Tapulikaupungin kirjaston digitalkkari paikalla ma sekä to–
pe. Hänen tehtävänsä ulottuvat

tulostamisessa ja skannauksessa opastamisesta e-aineistoihin, laiteneuvontaan ja sähköisessä asioinnissa auttamiseen. Voit varata myös henkilökohtaisen opastusajan tunniksi
kerrallaan p. 09 31085075.

VIIKKI

Viidakon kutsu – Anne
Leppäsen öljyvärimaalauksia
Taidenäyttelyssä esillä Anne
Leppäsen viidakkoaiheisia
maalauksia. Leppäsen mukaan
viidakko on tuntematon, etäinen, värikäs mielikuvituksen paikka. Näyttely avoinna
ma–to klo 10–18 ja la–su
klo 10–17. Näyttelyyn vapaa
pääsy. Gardenia 7.11.-26.11.
Taskulamppuilta
Tule kokeilemaan, miltä trooppinen puutarha tuntuu ja
tuoksuu pimeässä. Ota taskulamppu mukaan ja tutkaile kasveja taskulampun
valossa. Taskulamppuiltaan
pääsee puutarhan sisäänpääsymaksun hinnalla.
Gardenia, Koetilantie 1.
Ma 16.11. klo 17–19.
Mielikirjojen päivä
Viikin kirjastossa vietetään la 14.11. kello 11–14
mielikirjapäivää. Kirjaston
tapahtumassa ovat paikalla VTT, historiantutkija Juhani Suomi, entinen

Tiistaina 17.11.2015 kokous klo 18.00
ja ASUKASILTA klo 18.30
Suutarilan Palvelukeskus, Seulastentie 11, 00740 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat. Tilaisuudessa kahvitarjoilu -Tervetuloa!

Helsingin kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtson sekä
vihreiden kansanedustaja
Outi Alanko-Kahiluoto kertomassa omista mielikirjoistaan.
Kahvitarjoilu, vapaa pääsy.
Joulumarkkinat
Myynnissä monenlaista
joulupukin konttiin tai
joulukotiin sopivaa tavaraa tai
tarjottavaa. Myytävänä myös
Gardeniasta poistettavaa
tavaraa. Lapsille ohjattua
jouluaiheista askartelua. Vapaa
pääsy. Su 22.11. klo 11–14,
Gardenia, Koetilantie 1.
Viikin Seniorikerho
kuukausitapaaminen
Asukastalo Kaaressa 18.11.
klo 13. Aiheena Seniorit ja tietotekniikka. Luennoitsijana
tietotekniikan opastaja
Ilkka Veuro Enter Ry:stä.
Vapaaeht. kahviraha 2e.

Lähimenot–palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
menovinkkejä.
Vinkit tulee lähettää
viimeistään to klo 15
mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon
lehteen.
janina.issakainen@
lahitieto.ﬁ

Alueemme bussiliikenneyhteyksiä käsittelevä avoin
asukasilta pidetään syyskokouksen päätteeksi klo 18.30
alkaen. HSL:n liikennesuunnittelija tulee keskustelemaan
bussilinjaston muutoksista.

OSALLISTU-TOIMI-VAIKUTA
www.siltamakisuutarila.ﬁ

HYVINVOINTI

! Jalkaterapia

! Hieronta

Ark. 9-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

www.askelma.fi

! Yksilölliset

Uutta:
nettiajanvaraus!

tukipohjalliset

! Meiltä myös hyvän

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

olon lahjakortit!

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

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Parturi-Kampaamo

SILMÄLÄÄKÄRIT
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

(09) 351 1100

! Lymfaterapia

OPTIKOT

MALMILLA

Jalkaterapiapalvelut

! Akupunktio

OGELISSA

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868
Ark. 10-18,
la 9-14

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

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)

MEITÄ ON NYT KAKSI!

Zoisin katutason liikkeessä saksii Tanja, Nelli, Sini ja Niina.
Kauppakeskuksen 3. kerroksesta löydät vanhat konkarit
Sannan ja Elinan. Molemmissa liikkeissä sama tuttu
puhelinnumero sekä nettiajanvaraus.
Tervetuloa!
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella ja 3. krs. Soidintie 1
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Helenan

Salonki

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

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

K A M PA
PAAAM
MO
O

RAILI
RAILI
RAILI
RAILI
3 4 5 55 88 88 00
K A M PA
PAAAM
MO
O

3 4 5 55 88 88 00

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

Kampaamo-Parturi

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

Pirjo Löser
Juhla-aika
lähestyy...
Kuinka
tukka voi?
Pesu+leikkaus
+fön

39€

Permis+leikkaus
+sävy+fön

85€

www.kampaamo-loser.ﬁ
mo loser ﬁ
3858 375
040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 77A/74/705

RADIAL OY

a
uott
25 v
illa!
Malm

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

Nyt myös NETTIAJANVARAUS 24h.
Käy kotisivuillamme!

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

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

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

Huom! Uusi osoite!
Malmin raitti 12, MALMI

Puh. 0400 449 638

Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.ﬁ
Eija Poikonen
(suuhygienistit)
Myös nettiajanvaraus! Minna Valkama

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

Mosan Autohuolto Oy

Online-palvelussamme teet sopimuksen
helposti. Valitse mieleisesi aloituspäivä ja anna
kampanjakoodi PUI15

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

Tapanilan asema

Mosan Autohuolto Oy
Hiidenportti 10
Puh 09 350 6070
asiakaspalvelu@
$!+*#*')!%'!")!&(
Palvelemme
Ma-Pe
07.00-17.00
La
Suljettu

NETTIAJANVARAUS

www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI

Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

Suuhygienisti:

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
!

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

puh. 3507050

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

TEBOIL MALMI

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

Puh. 09-385 5297

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

Sähkö-Salo Oy
Kaikki
sähköalan työt
Kivipyykintie 6,
00710 Helsinki
Info@sahkosalo.ﬁ
040 506 4481
050 547 1250

!

Tiina Kokko

Voit varata aikasi
myös internetistä!
Malminkaari 13 A 00700 HKI,
Malmin Nova 4.krs.

AUTONASENNUS JA HUOLTO

p. 09 351 5015

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

PALVELUJA TARJOTAAN

Avoinna

MALMIN HAMMAS

Hammaslääkärit:

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

P I K A H UkloO L8T-1O6

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

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs

WI31

Kehärengas Oy

AUTOPALVELUITA

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2015–16

KW22

HAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

RENKAAT, VANTEET
JA RENGASTYÖT

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

facebook.com/
lahitieto

15
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Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

KATTOREMONTIT
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KATTOTUOTTEET
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040 712 8888

Ja paljon muita palveluita!

)))&!"'-.+$(#*+%+*&,

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

Autojen huolto ja korjaus
Öljynvaihto aikaa varaamatta
AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

puh. 0400 600 660

info@rengaskeskus.com
Palvelemme: ma–pe 7–17.00

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit
Defa- ja Calix-asennukset
...ja paljon muuta autollesi

www.rengaskeskus.com

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

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

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.?

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

