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Dramaattisista
kisoista kultaa.

Uutiset:
Malmin lentotoiminnalle
haetaan jatkoaikaa.
Urheilu:
Erän nuoret
karatekat mitaleille.
Kulttuuri:
Vanhat bussit koottiin kansiin.

LEIKKAA KUPONKI TALTEEN!

NESTE MALMI JA METSÄLÄ

TALVITEHOPESU
Halutessasi kuumavahalla
KAUPAN PÄÄLLE
JUHLA MOKKA -KAHVIPAKETTI
PAKETT
PA
AKET
TTI

19,90€

(norm. 27,90€)
€)

Etu voimassa vain Neste Oil Malmilla
& Metsälässä 16.12.2015 saakka,
etua ei voi yhdistää muihin tarjouksiin..

Keskiviikko 9.12.2015

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

Kotimaista rakentamista,
saneerausta ja maalaamista
aikataulutakuulla yli 18 vuotta
Alkaako ko>si olemaan
Hyödynn
elämää nähnyt?
ä
nyt koAJulkisivut repso?aa
talousja ikkunat vetää?
vähenny
Kei<ökaapit ovat
s
vuodelle
kivas> sano?una retrot
2015!
ja kylpyhuoneessa ei
uskalla syty?ää valoja?
Remontoimme puolestasi kaiken
aina julkisivusta sisä>loihin.
Lisäksi nau>t enemmän vapaa-ajastasi
ulkoistamalla meille kiinteistönhoidon,
-huollon ja pihatyöt.

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

[A]

Ravintola

Nro

PUHDASTA TULEE!

Lounasbreikki

Laadukas ja edullinen!

Lounasbuffet

Matot Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
8,50/m
koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
8,70/m22
alk.

Se maukkaampi
lounaspaikka!!
lounaspaikka
ark. klo 10–14

8,90

Olemme täyden palvelun mattopesula.

MUISTA!
Lakanapyykki
mankeloituna
5,20€/kg
5,40€/m2

Keittolounas

7,90

TONTTI TAPANILA

Tasainen rivitalotontti 750 m².
Rak.oikeus 300m² + 40 m²/as.
Enintään 3 asuntoa. Hiekkapohja. Ei vanhoja rakennuksia.
Hp. 340.000 €. Vanha Tapanilantie 73
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
ITÄ-PAKILA OKT
Tilava rintamamiestalo 4h, k, sauna, varastotilat, autotalli n. 180m².
Kaukolämpö. Tontti 600 m².
Hp. 230.000 €. Taulutie 31
TAPANINVAINIO OKT
Yhdessä tasossa 4h, k, s, n. 140
m² +at/var. n. 25 m². Erinomainen
pohjaratkaisu. Hyvä kunto, rv -85.
Tontti n. 773 m². Hp. 320.000 €.
Hiirakonkuja 5
TONTTI HEIKINLAAKSO
Kovapohjainen länsirinnetontti
1277 m². Rak.oikeus 319 m². Saa
rakentaa 3 asuntoa. Autosuojaja varastotiloja 30 m²/as.
Hp. 339.000 €. Kirvestie 11

PIENTALOTONTTI LAAJASALO

Rakennusoikeus 333m², asuntojen määrää ei rajattu. Meri
lähellä. Venepaikkaoikeus.
Tonttiosuus n. 875 m².
Hp. 270.000 €. Jollaksentie 19
TONTTI MALMI
Tasainen tontti Malmin keskustan
tuntumassa. Pinta-ala 450 m² ja
rak.oikeus 113 m² + 20 m². Enintään 2 asuntoa. Kunnallisteniikka
tontin rajalla. Hp. 125.000 €.
Kylänraitti 3
PIENTALOTONTTI KAARELA

Kovapohjainen, keskuspuistoon
rajoittuva tontti 1560m². Asuntojen lukumäärä ei rajattu. Rak.
oikeus 390m² + aputiloja 35m²/
asunto. Kaukolämpö rajalla.
Hp. 390.000 €. Kalannintie 9

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

UUTTA!

TILAA
EDULLINEN

Meiltä myös
vaatteiden
kemialliset
pesut

NOUTOPALVELU!

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610,
ma-pe 9–20, la 9–14

Avoinna klo 7.30–14
Takoraudantie 1,
Tattariharju
puh (09) 225 4400,
040 312 2033

www.vantaanmattopesu.ﬁ

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

ERILLISTALO RUSKEASANTA
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Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Vuoden loppu häämöttää,
on uusi vuosi tuloillaan.
Moni ihastelee kotiaan
uutta, toinen ehkä
harkitsee, odottaa
vielä tilaisuutta.
Nyt on aika tavata,
yhdessä KODISTA
jutella ja lämmintä
glögiä nauttia.

Tervetuloa
glögille
uudet ja vanhat
asiakkaat
to 10.12. klo 12–17.00
Kirkonkyläntie 11
Paikalla myös
Pirjo Taimisto
myymässä käsin
tekemiään koruja
ja joulukoristeita.

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

Osallistu Malmin
myymälässämme
tai näytöillä joulukinkkuarvontaan,
arvonta
käynnissä
21.12 asti!
Puistola okt-tontti, 512m²
Päättyvän kadun varrella
hyvä rakennuspaikka jossa
0,25e:lla noin 128kem² rak.
oikeus. Tarjouskaupan
lähtöhinta 125.000€. Nummikuja 5. Tiedustelut 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 Jo-

hansson/ 040 594 8231, Tomi
Suvinen/044 335 5135
1157121
Heikinlaakso Pt 104 m²
3–4 h,k,s. Vuonna 2000
valmistuneessa taloyhtiössä
käytännöllinen hyväkuntoinen
huoneisto. Pohjaratkaisu
toimii monenlaisille
perheille, mahdollisuus
4-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
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
kuuden asunnon yhtiössä.
Olohuoneen yhteydessä hyvin
varusteltu avokeittiö. Iso
aidattu piha, ilmalämpöpumppu, autokatospaikka.
Vh. 190.000 €. Mh. 185.656€.
Jakomäentie 17.
Pertti Kanon/040 758 7596
1163796
Suutarila Pkt 74,5m2
3h, k,s, parveke. Rauhallisessa pihapiirissä luhtitalon
toisen kerroksen läpitalon
kolmio. Keittiö ja ruokailutila
nivoutuvat toimivasti yhteen.
Vaatehuone, liukuovikaapistot. Vmh.189.000€.
Vaskihuhdantie 4.Timo Kuosmanen/0400 397 731
1164927

Pukinmäki Kt 70,5m²
Tarjouskauppa
3h, k, kph, lasitettu parveke.
Hissitalossa läpitalon
siistikuntoinen kolmio.
Tarjouskaupan lähtöhinta
172 000€. Säterintie 13. Noora Melavirta/ 050 587 4296
116 4461
Pukinmäki kt 61,5 m²
3h, kk. Siistikuntoinen
ylimmän kerroksen muunneltavapohjainen tehokolmio
loistopaikalla. Remontoitu
kylpyhuone, parveke sisäpihalle, oma talonmies. Mh.
186.000€. Säveltie 7.
Pertti Kanon/040 758 7596
1165104
Pihlajamäki kt 40,5m2
2h, kk, kph/wc. Hissitalon
ylimmän krs:n toimivapohjainen koti. Avarat maisemat
talojen yli etelään!
Mh. 114.564€. Vh. 115.000€.
Maasälväntie 8.
Timo Kuosmanen/
0400 397 731
1165722

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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Uutiset

MEMORIJUHLASALIT
Täydenpalvelun tilausravintola
muistotilaisuuksiin ja elämän
muihin tärkeisiin juhliin.
Järjestämme myös kokouksia ja
tilaisuuksia yrityksille, kerhoille
sekä taloyhtiöille.
Lisäksi voit tilata meiltä tarjottavat
yksityiseen käyttöön.
Ota perheyritykseemme yhteyttä
tai tule käymään paikan päällä!
Pihlajamäentie 30, 00710 Helsinki
puh. 09 374 1181
ma–la klo 9–17
tai auki sopimuksen mukaan
www.memorijuhlasalit.ﬁ
info@memorijuhlasalit.ﬁ

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Onnellista kansaa

P

residentinlinnan itsenäisyyspäivän juhlissa oli mukana sadoittain suomalaisia, jotka kokevat itsensä onnellisiksi.
Ja syystä. Kaikesta työttömyydestä ja
taloudellisesta ahdingosta huolimatta meillä on
asiat hyvin. Meillä on itsenäinen maa, kaikille
avoin ja maksuton koululaitos, ilmainen perusterveydenhuolto, lapsen saaville äitiyspakkaus
auttamaan alkuun ja monenlaista muuta tukea.
Hyvin monissa muissa maissa ei näitä meidän
itsestäänselvyyksiämme tunneta lainkaan. Esimerkiksi maksuton lämmin kouluruoka herättää ihmetystä monissa sivistysvaltioissakin. Valtiollisissa itsenäisyyspäivän juhlissa oli mukana
lukuisia veteraaneja, jotka ovat saaneet kokea
pitkän elämän monenlaisista vastoinkäymisistä
huolimatta. Heitä ei katkeruus piinaa. Monesti
juuri eniten vaikeuksia kokeneet osaavat arvostaa elämäänsä ja sen valoisia puolia.
Yksi Presidentinlinnan juhlissa mukana olleista
kutsuvieraista oli pukinmäkeläinen Lauri Pätäri.
Sain käydä tapaamassa häntä viime perjantaina
ja tämän veteraanin haastatteleminen teki
minuun suuren vaikutuksen. Sodat kokenut ja
panssarilaivan uppoamisesta pelastunut ylimatruusi ei ole antanut menneiden musertaa itseään, vaan katsoo elämää valoisasti ja arvostavasti. Murhe on luonnollisesti mielessä hänen
muistellessaan panssarilaiva Ilmarisen mukana

Elämään myönteisesti
suhtautuminen parantaa
elämänlaatua.
hukkuneita tovereitaan ja niitä kohtalonhetkiä,
jolloin omankin elämän jatkuminen oli hiuskarvan varassa. Silti myös iloiset ja hauskat hetket
laivaston ajoilta ja myöhemmästä työelämästä
pulppuavat pintaan. Elämään myönteisesti suhtautuminen parantaa elämänlaatua. Siinä on
meillä nuoremmilla oppimista.
Joulun alla järjestetään päivittäin myyjäisiä,
konsertteja ja muita tapahtumia, joilla kerätään
varoja muun muassa hyväntekeväisyyteen. Mitkään tapahtumat eivät synny itsestään, vaan ne
vaativat ihmisiä ideoimaan, suunnittelemaan ja
toteuttamaan asioita. Palkkaa nämä vapaaehtoiset puuhanaiset- ja miehet eivät saa, korkeintaan kiitoksen sanan joltain osallistujalta.
Monesti he itse kokevat parhaaksi kiitokseksi
sen, että yleisö saapuu paikalle ja tuntuu nauttivan tilaisuudesta. Se riittää tekemään onnelliseksi. Hyvien töiden tekemiseen on etenkin joulun lähestyessä paljon mahdollisuuksia. Onnen
avaimet ovat siis kaikkien käsillä.

Nyt autot talvikuntoon!

Kaikkien automerkkien huollot, kolhujen korjaukset, tuulilasien vaihdot sekä
renkaiden vaihdot nyt edullisesti ja nopeasti. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä.
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InCar Oy on vuonna 1991 perustettu
kolarivaurioiden korjaamiseen erikoistunut
täyden palvelun autovauriokorjaamo.
Toimimme valtakunnallisesti 22 toimipisteessä.

www.incar.fi
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Ehdolla uusi operaattori Finavian jälkeen

Malmin kentän lentotoiminnalle
kymmenen vuoden jatkoaika?
Pasi Siimeksen johtama Aviastar Flight Training Oy on
ilmoittanut Helsingin kaupungille olevansa halukas
jatkamaan Malmin lentokenttäoperaattorina Finavian
vetäytyessä.
LO PO N EN
TE IJA

P

asi Siimes
katsoo, että liikeilmailijat
arvostavat erityisesti nopeaa
maaoperaatiota ja keskustasijainteja. Siksi Helsingin
ainoa lentoasema Malmilla
on syytä pitää toiminnassa
niin pitkään kuin mahdollista.
– Valtion tahojen operaatiot edustavat noin 18:aa
prosenttia lentokentän kokonaiskäytöstä. Liikeilmailua Malmilla on noin 40
% ja yleisilmailua 14. Kun
otetaan vielä huomioon, että Suomen ja Venäjän välisestä lentoliikenteestä peräti
22 prosenttia on liikeilmailua, on selvää, että kysyntää tällekin lentokentälle
jatkossakin riittää. Laskelmieni mukaan toiminta olisi kannattavaa, totesi Pasi
Siimes järjestämässään tiedotustilaisuudessa Malmin
lentoasemalla.
Jos yleiskaavaehdotus hyväksytään sellaisenaan ensi
vuonna, on Siimeksen mukaan kentälle suunnitellut
asuntorakentamishankkeet
mahdollista toteuttaa siten,
että varsinainen kenttäalue
tarvitaan rakennuskäyttöön vasta vuoden 2025 tienoilla.
Lähes kymmenen vuoden
toimintajakso mahdollistaa
järkevän toiminnan suhteessa panostuksiin.
– Nythän kenttää ei ole
edes markkinoitu kansainvälisesti, joten kunnon markkinointi ja hou-

kuttelevien palvelupakettien
tarjoaminen lisäisi entisestään kentän käyttöä, Siimes
huomauttaa.

Jä
Järkevä kasvu liikeilmailu
lun suhteen vaatii investointe
teja, joista tärkein on mittari
rilähestymisjärjestelmä.
SSatelliittinavigointi mahdollistaa tämän toteuttamisen
li
P
Pasi
Siimes näkee
Malmin lentokentän
M
lentotoiminnan
le
jatkamisen
ja
osakeyhtiömuodossa
o
toimivan operaattorin
to
kautta täysin
k
mahdollisena.
m

menetelmä- ja dokumentaatioprojektilla järkevin kustannuksin.
– Vilkkaaseen kesäaikaan
kentällä voisi olla toimiva
lennonjohto ja hiljaisemmalla talvikaudella sekä iltaisin vain lennonvarmistus.
Siimeksen tarkoituksena
on myös avata Malmia entistä avoimemmin kaupunkilaisille.
– Virkistystoiminnan laajentuminen ja erilaiset yleisötapahtumat istuvat Malmille mainiosti. Helsinki on
ja haluaa olla tapahtumakaupunki. Ei suuria ulkoilmakonsertteja tarvitse viedä

Hämeenlinnaan, kyllä esimerkiksi AC/DC:n 120 000
kuulijaa olisivat tännekin
mahtuneet ja tässä on lisäksi rautatieasema jopa kävelymatkan päässä, hehkuttaa
Siimes.
Aviastar ei ole vielä käynyt virallisia neuvotteluja kaupungin, eikä lennonjohtopalveluita monopoliasemassa tarjoavan Finavian kanssa.
Aviastar kokee olevansa valmis aloittamaan lentokenttäoperaattorina viimeistään ensi syksynä, mahdollisesti jo keväällä.
Teija Loponen

NIILO KOTKASLAHTI

Liikelentotoiminta Malmilta käsin koetaan yhä kiinnostavaksi.

Suutarilan kiertoliittymä miljoonan arvoinen. Sivu 6

Meluesteelle haetaan rahaa
Jakomäki
Vuosikausia vuoroaan

odottanut Jakomäen eteläpään meluestehanke ottaa
aimo harppauksia. Nyt hankkeelle haetaan rahoituspäätöstä.
Liikennevirasto hyväksyi Porvoonväylää koskevan tiesuunnitelman toukokuussa, ja Helsingin kaupungin rakennusviraston
osastopäällikkö päätti toteuttamissopimuksesta Uu-

denmaan Ely-keskuksen
kanssa lokakuussa.
Nyt rakennusvirasto on
pyytänyt kaupungin kirstusta puolta miljoonaa
euroa vielä tälle vuodelle ja
virasto aikoo pyytää saman
verran lisää myöhemmin.
Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa eilen.
Tätä ennen Helsinki ja valtio ovat vetäneet köyttä siitä,
että kumpi maksaa meluesteen, jonka tarkoituksena on
suojata helsinkiläisiä me-

lulta, joka tulee valtion ylläpitämältä Porvoonväylältä.
Toteuttamissopimuksen
mukaan kulut jakautuvat
niin, että Uudenmaan Elykeskus maksaa meluestehankkeesta kuudesosan.
Melueste maksaa runsaat 1,2 miljoonaa euroa.
Siitä itse meluvallien tekoon
menee 782 600 euroa, meluseinien tekoon 244 800
euroa ja johtojen siirtoihin
190 000 euroa.
Melueste on tarkoitus

saada valmiiksi ensi vuonna.
Meluesteen tarpeellisuus
on kirjattu Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan vuosille 2008–
2012.
Porvoonväylän pauhu ei
ole toimintasuunnitelman
ainoa kiireellistä suojaa kaipaava kohde.
Toimintasuunnitelmaan
on kirjattu 35 meluestehanketta Uudenmaan tiepiirin alueelle. Koillis-Helsinkiin niitä on Jakomäen Por-

voonväylän lisäksi kirjattu
seitsemän. Ne ovat valtatie
4 -meluesteet Heikinlaaksoon ja Jakomäkeen, maantie 101 -meluesteet Pihlajamäen, Sepänmäen ja Pukinmäen kohdalle, kantatie
45 –melueste Tammistoon
Siltamäen kohdalle ja kantatie 50 –melueste Ala-Tikkurilaan.

Pirjo Pihlajamaa

Varkaus jäi
yritykseksi
Tapulikaupunki
Murtohälytyksen vuoksi

verstaalle mennyt vartija äkkäsi murtomiehen olevan
vielä sisällä ja hälytti paikalle
poliisit lauantaina kello 03.50.
Poliisi nappasi sisältä miehen, joka oli tunkeutunut
verstaaseen rikkomastaan
ikkunasta. Varkaalta ei löytynyt anastettua omaisuutta,
joten asiaa tutkitaan varkauden yrityksenä.
PP
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Kaavarunko pöydällä
Malmi

Malmin lentokentän kaavarunko jäi pöydälle kaupunki-

suunnittelulautakunnan kokouksessa jäsen Nuutti Hyttisen (ps.) pyynnöstä viime viikon tiistaina. Lautakunta
on käsitellyt esitystä uudelleen eilisessä kokouksessaan.
Kaavarunko on valmistelevaa kaavatyötä. Se ei ole oikeusvaikutteinen eli kaavarungosta tehtävästä valtuustopäätöksestä ei voi valittaa hallinto-oikeuteen.
Kaavarungon tarkoitus on toimia asemakaavasuunnittelun pohjana.
PP

Rattijuoppo kolaroi
risteyksessä
Malmi

Rattijuoppo ajoi punaisen liikennevalon takia pysähty-

neen auton perään Vanhan Helsingintien ja Pihlajamäentien risteyksessä toissa lauantaina kello 22.30.
Peräänajaja vaikutti hyvin päihtyneeltä, ja puhallustestit vahvistivat 38-vuotiaan kuskin ylittäneen törkeän rattijuopumuksen rajan. Hänen kyydissään olleelle naiselle ei
sattunut mitään. Molemmat autot kolhiintuivat.
Rattijuopon matka jatkui poliisin pahnoille ja hän menetti ajokorttinsa.
PP

Poliisi haki potkivan
junahäirikön
Malmi

Ulkomaalainen mies häiritsi naismatkustajaa lähiju-

nassa toissa lauantaina kello 22 aikaan. Kolmas henkilö
huomautti asiasta saaden häiriköltä potkun päähänsä.
Junassa olleet vartijat ottivat 22-vuotiaan pahoinpitelijän
kiinni, ja luovuttivat hänet poliisille Malmin asemalla.
PP

Lumialueet aidataan
Malmi

Oulunkylän, Malmin, Herttoniemen ja Vuosaaren lu-

menvastaanottopaikoille rakennetaan aidat turvallisuuden vuoksi tämän ja ensi vuoden aikana.
Malmin lumenvastaanottopaikka sijaitsee Tattariharjuntien varrella, lentokentän eteläpuolella. Alueella sijaitseva puuaita kunnostetaan. Reuna-alueet, joilla aitaa ei
nykyisellään ole, aidataan harmaalla panssariverkkoaidalla. Porttialueeseen ei tule muutoksia.
TL

Mökkikaavaa saa alkaa
toteuttaa
Suutarila

Suutarilan rantapuistoalueen asemakaavan muutos
on saatu valmiiksi. Kaavasta on tullut lainvoimainen marraskuun 20. päivä. Rantapuistoon on asemakaavoitettu
siirtolapuutarhamökkejä ja viljelyspalstoja sekä kymmenen pientalotonttia.
PP

Vasemmistoliitto teki
valintoja
Helsingin Vasemmistoliitto valitsi piirihallitukseensa uudet jäsenet ja varajäsenet.
Varsinaisina jäseninä ei täkäläisiä vasemmistolaisia
ole, mutta varajäseneksi valittiin Pihlajan-Viikin Vasemmiston jäsen Jali Kivistö.
Syyspiirikokouksessa nostettiin esiin myös puoluekokousvalmistelut. Piirijärjestön varapuheenjohtajaksi valittu Ilpo Haaja teki esityksen Tapulikaupungissa asuvan
Veronika Honkasalon nimeämisestä Helsingin piirin
ehdokkaaksi. Honkasalo lupasi harkita asiaa, mutta ei
vielä ilmoittautunut mukaan puheenjohtajakisaan.
TL

Viikissä tutkitaan lasten kimppakuljetuksia vaikkapa bussilla.

Viikissä kehitetään

kimppakulkemista

Helsingissä on käynnissä Joukkovoimalla harrastuksiin -hanke, jossa
pyritään kehittämään kestävän liikkumisen mahdollisuuksia lapsiperheiden
arjessa. Viikin alueella kokeiluun osallistuu joukko salibandyn pelaajia ja
sirkuskoululaisia.
Hankkeessa tarkastellaan lasten harrastusmatkojen kulkutapoja Pakilassa ja
Viikissä. Kiinnostuksen
kohteena ovat erityisesti
ympäristön kannalta kestävät kulkutavat, kuten kävely, pyöräily ja joukkoliikenne sekä erilaiset kimppakulkemiset, joissa joukko
lapsia kulkee harrastuksiin
yhdessä joko henkilöautolla
tai käyttäen kestäviä kulkutapoja.
Hankkeessa on käynnistetty kokeiluja, joissa lapset kulkevat harrastuksiinsa
joukkoliikenteellä tai pyörällä.
Joukkovoimalla harrastuksiin -hanketta edelsi Viikin ja Pakilan lapsiperheille suunnattu postikysely, joka tuotti tietoja 490 perheen
kulkutavoista ja harrastusmatkatiedot 668 lapsesta.

Lasten yleisin tapa kulkea
harrastuksiin oli vanhemman kyydissä henkilöautolla. Kyselyyn osallistuneista perheistä 55 prosenttia
ilmoitti eniten harrastavan
lapsen harrastusmatkojen
pääasialliseksi kulkutavaksi
henkilöauton. Jos lapsi kulki harrastukseen vanhemman kanssa yhdessä, kulkuvälineenä oli pääasiassa auto, sillä jopa 73 prosenttia
lapsista ei kulkenut koskaan
harrastukseen vanhemman
kanssa julkisilla liikennevälineillä ja 68 prosenttia
ei vastaavasti koskaan pyöräillyt harrastukseen vanhempansa kanssa.

Järjestely, jossa aikuinen
saattaa joukon lapsia harrastukseen jollain muulla
välineellä kuin henkilöautolla, oli vastaajille kimppa-

kyytiä vieraampi. Vastaajista 35 prosenttia ei ollut
kuullutkaan järjestelystä,
jossa yksi vanhempi vie useamman lapsen harrastukseen kävellen, pyörällä tai
julkisella liikennevälineellä.
Omakohtaista kokemusta
tällaisesta järjestelystä oli 20
prosentilla vastaajista.
Samoin järjestely, jossa
lapset kulkevat keskenään
harrastuksiin kävellen, pyörällä tai julkisilla liikennevälineillä, oli melkein kolmannekselle vastaajista täysin
vieras. Vastaajista 27 prosentilla oli tästä omakohtaista kokemusta.
Haastateltavilta tiedusteltiin myös kiinnostusta kahta uudenlaista kulkutapaa
kohtaan. Kutsuplus-palvelua piti hyvin tai jokseenkin
kiinnostavana lasten harrastusmatkojen kulkutapa-

tosta tieto ei ole näyttänyt
etenevän. Kenelle siis on
syytä ilmoittaa, jos havaitsee liityntäpysäköintialueella pitkäaikaista pysäköintiä?
– Rakennusviraston asiakaspalveluun. Tähän numeroon 09 310 39000 voi ilmoittaa, vastaa rakennusviraston asiakaspalvelija.
Puistolan liityntäparkkipaikalla on lukijamme mukaan ollut vene pitkään parkissa. Se ei liene sallittua?
–Ei ole sallittua. Samat aikasäännöt koskevat kaik-

Teija Loponen
RALF AHLSKOG

Veneilyä Puistolan malliin
Puistolan aseman liityntäpysäköintipaikan katoksen
alla on jo pari kuukautta
seissyt moottorivene trailerilla.
– Veneellä onkin kätevää
tulla Puistolaan. Soitin asiasta noin kuukausi sitten kaupungin rakennusvalvontavirastoon ja kerroin jonkun
pitävän venettään talvisäilytyksessä tuolla. Lupasivat
tarkistaa asian, kertoo toimitukseen kuvan lähettänyt
Ralf Ahlskog.
Rakennusvalvontaviras-

na 56 prosenttia vastaajista.
Viikissä herätti kiinnostusta ajatus kävelevästä tai
pyöräilevästä ”harrastusbussista” jossa aikuinen
saattaa harrastuksiin useita
lapsia.
Perheet olisivat kiinnostuneita kokeilemaan uusia
kulkumuotoja, jos kokeilu
tehtäisiin helpoksi esimerkiksi niin, että harrastusorganisaatio tarjoaisi sitä jäsenilleen.
Uusien kulkumuotojen
kokeiluun oli kiinnostusta
erityisesti siinä tapauksessa,
että muut perheet jo käyttäisivät niitä. Erityisesti Viikissä asuvat vastaajat myös
uskoivat, että heidän omalla asuinalueellaan löytyisi
kiinnostusta uusia yksityisautoilua vähentäviä kulkutapoja kohtaan.

Parin kuukauden paikallaan veneily saattaa pian
loppua.

kia. Arvaan, että kyseessä
on Raidetien puoli. Sieltä tulee meille paljon pyyntöjä.
Laitan tästä saman tien tiedon partiolle.

Millä aikataululla asia etenee?
– Saman tien menee tieto
partiolle.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Parasta

Joulun
odotukseen
siltamäestä!

Tarjoukset
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150g
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150g

kg
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kg
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1
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100g
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BEEMSTER ROYAL
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Maatilan parhaat

KUHAFILEE
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rkuttelujuustot
BEEMSTER 10KK
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500g Raj. 2/talous
(ilman K-plussakorttia 2,49€)

Meiltä laadukkaat
Chef Wotkins`in
lähdevedellä
tuoresuolatut
suomalaiset
joulukinkut!
Jätä tilaus
20.12. mennessä

K-MARKET
KAVALJEERI

Ma-Pe 7–22, La 8–22, Su 11–22
Muut voimassa olevat tarjoukset www.k-market.ﬁ

Muista asiakkaitasi
joulutervehdyksellä lehdessä!

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

Toivota hyvää joulua ja uutta vuotta asiakkaillesi. Halutessasi voit liittää
tervehdykseen viime hetken joululahjavinkin. Joulutervehdyssivut julkaistaan
Koillis-Helsingin Lähitiedossa 19.12. ilmestyvässä numerossa.
Ota yhteyttä Jussi Haapasaareen:
050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ

tai Heimo Laaksoseen: 0400 731 055,
hemppa.laaksonen@kolumbus.ﬁ

!
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PIHLAJA

AVAJAISGLÖGIT PERJANTAINA 11.12. KLO 8–18.30
Tervetuloa samalla kuulemaan tulevista lääkekorvausmuutoksista.

Devisol 20 ug
100 tabl
D-vitamiini

7,50
(norm. 11,48)

Ophtim Eye Hydra
20x0,5 ml
Kosteuttavat
silmätipat

8,50
(norm. 12,94)

Bethover 1mg
50 tabl
B 12-vitamiini

8,50
(norm. 13,17)

Tarjoukset voimassa 9.–12.12.2015

Meiltä Bonusta S-Etukortilla itsehoito-ostoksista. Ei koske lääkkeitä.
Pihlajamäen ostoskeskus , Meripihkatie 3, 00710 Helsinki
www.pihlajamaenapteekki.fi

Palvelemme ma–pe 8.00–18.30 ja la 9–14
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Uutiset
ANNIS VILJANDER

TEIJA LOPONEN

Aurinko kultaa puut

Helikopterit kuuluvat olennaisena osana Utin jääkärirykmentin erikoisjoukkojen toimintaan.

Sotilaiden taisteluharjoitukset
tärisyttivät ilmatilaa
Puolustusvoimien kahdet eri harjoitukset
aiheuttivat ääniä ja näkyivät myös osassa
Koillis-Helsinkiä viime viikolla.
Utin jääkärirykmentti järjesti erikoisjoukkojen ja helikopterien yhteisharjoitukset,
jotka keskittyivät pääkaupunkiseudulla Helsingin,
Vantaan ja Sipoon alueille
edellislauantaista viime lauantaihin.
Lentoja saattoi olla ympäri
vuorokauden ja koneet lensivät ajoittain hyvin matalalla.
Tiedustelu- ja taisteluharjoituksiin osallistui yhteensä
noin 400 ammattisotilasta,
reserviläistä ja varusmiestä.
Pääkaupunkiseudun lisäksi
he harjoittelivat Porvoossa,
Hankoniemellä ja Kymen-

laaksossa.
Viime viikon yhteisharjoituksesta oli tehty päätös jo
laadittaessa Utin jääkärirykmentin toimintasuunnitelmaa vuodelle 2014.

Erikoisjoukoilla on valmius toimia kaikissa lakisääteisissä puolustustehtävissä
kuten kansallisen puolustuksen tilanteissa, tuettaessa
muita viranomaisia sekä
osallistuttaessa sotilaalliseen
kriisinhallintaan.
Utin jääkärirykmentissä
on ammattisotilaina ensisijaisesti palkattua henkilö-

35 x Kuvalehti
Ei voi muuta kuin hattua nostaa Malmi-seuran
aktiivisille kirjoittajille, jotka ovat jaksaneet ahertaa
jo kolmen ja puolen vuosikymmenen ajan yhteisen
hankkeensa parissa. Malmin Kuvalehti on jouluksi
ilmestynyt 35. kerran.
Päätoimittaja Aarne
Laurilan johdolla on toimituskunta kerran toisensa
jälkeen koonnut mielenkiintoisen lukupaketin kiinnostuneille lukijoilleen, malmilaisille ja meille muille.
Menneiden aikojen kuvaamisen ohella on samalla
aina myös talletettu nykyhetken kiivaasta elämänmenosta joitakin välähdyksiä
ja tuokioita; talteen tuleville
lukijoille ja muistoksi myös
meille, tässä ajassa toimiville ja tapahtumiin osallistuville. Värikkäät mainoksetkin, aikansa kuvat, kannattaa katsoa.
Etu- ja takakansi toimivat tällä kertaa oivallisina
katseenvangitsijoina. Ensin on tuttu maisema, vanha Elannon rakennus ja takakannessa hieman poik-

keavampi kuvakulma: Malmin postin talon torni. Nyt
voi jo sanoa entisen postin,
sillä jäähyväisiä on siinäkin
jo lausuttu. Postin yleisöpalvelu on siirtynyt Novan tiloihin. Näin aika muuttuu.
uu.
Posti on sentään taas Posti,
osti,
eikä outo Itella.
set
Monet mielenkiintoiset
in
rakennukset ovat tässäkin
enumerossa näkyvässä asen
massa. Aivan verraton
katalogi on julkaisun lop-pupuolella oleva ”mat-kaopas Malmille”, liuta
rakennuksia, jotka on
lisäksi vielä sijoitettu
numeroina kartalle. Ei
muuta kuin bongaamaan! Vaikka numerojärjestyksessä. No
ei ehkä sentään.
Uudistunut Malmin sai-

kuntaa. Rykmenttiä täydennetään valituilla avainreserviläisillä.
–Harjoittelemalla pääkaupunkiseudulla puolustusvoimat varautuu alueella sijaitsevien yhteiskunnan elintoimintojen kannalta kriittisten
toimintojen turvaamiseen
myös erikoisjoukkoja käyttäen. Näin laaja harjoitus
antaa meille mahdollisuuden harjoituttaa tehokkaasti
kaikkia suorituskykyymme
kuuluvia toimintoja, sanoo
Utin jääkärirykmentin komentaja eversti Ali Mättölä.

Samaan aikaan Utin joukkojen kanssa osui Kaartin
jääkärirykmentin harjoitukset. Perjantaina päättynyt
viisipäiväinen alueellinen

raala-alue esitellään rakennuksineen, samoin viehättäva seurantalo Solhem. Musiikki muodostaa erään teeman lukuisien värikuvien
kirjomassa vuosijulkaisussa. Sukupolvenvaihdoksesta
kerrotaan, kun Tauno Suomea ja Veera Railiota haastatellaan ja esitellään ”laulun merkeissä”.
Malmi lauloi kotiseutupäivänään, ja myös Malmin
Mieslaulajat laulaa, ja on
laulanut jo 70 vuoden ajan.
Siitäkin on laadittu
mie-

taisteluharjoitus oli nimeltään Länsi 2. Harjoituksiin
osallistui joukko maastopukuisia sotilaspoliiseja, joilla
oli rynnäkkökivääri. Puolustusvoimien henkilökunnalla
oli keltaiset huomioliivit
maastopuvun päällä. Harjoituksia oli ympäri vuorokauden. Käytössä olleet vaarattomat paukkupatruunat
saattoivat kuulua Malmin,
Oulunkylän, Käpylän, Metsälän, Pasilan, Maunulan,
Pirkkolan, Ruskeasuon, Roihupellon, Savelan ja Tuomarinkylän alueilla kello 8–22.
Kampissa sotilaspoliisit
olivat torstain ja perjantain
välisen yön marssien lopuksi Santahaminaan.
Pirjo Pihlajamaa

lenkiintoinen esittelyteksti
kuvineen.
Julkaisussa on henkilökuviakin. ”Kaupunkitalonmies” esitellään, samoin
”tuttu kaihdinkauppias”
ja MKT-tehtaiden kautta
Ranskasta tänne saapunut
”kunniakonsuli”. Helsingin aiempi apulaiskaupunginjohtaja Anna-Liisa Hyvösestä, Lilistä, on laadittu
melkeinpä pienoiselämäkerta. Kuvia eri tapahtumista,
kaupunginosan eri kolkilta,
muun muassa Sepänmäestä – kaikkea on tällä kertaa
saatu mahtumaan mukaan tutusti joulun alla valmistuneeseen pakettiin.
k
Lehteä myyvät Malmilla Foto Mannelin Kirm
konkyläntie 4 ja Suomako
lainen
Kirjakauppa kauplai
pakeskus Novassa.
pak
Tero Tuomisto
kirjo
kirjoittaja on kotiseutuneuvos
ja P
Pukinmäki-seuran sihteeri

Malmin Kuvalehti 2015.
Päätoimittaja Aarne
Laurila, 58 sivua, runsaasti
kuvitettu, hinta 5 euroa

Latokartanontien ja Malmin asematien kulmauksessa aurinko sai puiden latvat hehkumaan viikko sitten
tiistaina iltapäivällä.
Kuva laskeutuvan auringon kajosta on otettu auton tuulilasin lävitse.

TL

Suutarilantien kiertoliittymä
maksaa miljoonan
Siltamäki, Tapaninkylä, Töyrynummi
Suutarilantien, Yrttimaantien ja Pertunpellontien liit-

tymä on muuttumassa kiertoliittymäksi. Suutarilantien
välille Siltakyläntie-Tapaninkyläntie tulee yksisuuntaiset
pyörätiet noin 750 metrin matkalle.
Suutarilantien länsireunan yhdistetty jalankulku- ja
pyörätie levennetään ja jalankulku ja pyöräily erotellaan.
Kadun itäreunaan välille Yrttimaantie-Siltakyläntie tulee
pyörätie. Asemakaavan vastainen väliaikainen katuliittymä Soininkujan ja Yrttimaantien välillä poistetaan, kun
korvaava yhteys Soinintien, Miekkapolun ja Vallesmanninkadun kautta on rakennettu eli sorapintainen katuyhteys päällystetty.
Liittymän keskikorokkeesta tulee yliajettava, jotta pitkät erikoiskuljetukset pääsevät liittymästä. Kiertoliittymän länsipuolella nyt oleva kuusipaikkainen pysäköintialue poistuu.
Suunnitelman toteutus maksaa veroineen noin 1,7 miljoonaa euroa, josta kiertoliittymän osuus on liki miljoona
euroa. Summa ei sisällä Suutarilantien meluesteen kustannuksia.
Tiesuunnitelma liittyy Siltalanpuiston asemakaavaan,
joka tuli voimaan tammikuussa. Puistoa on kaavoitettu
asumiseen, ja osa uusille tonteille menijöistä käyttää Pertunpellontietä.
Nykyiset asukkaat ovat viestittäneet kaupunkisuunnittelijoille, että Suutarilantien, Pertunpellontien ja Yrttimaantien liittymä on vaarallinen. Liittymässä ei ole liikennevaloja ja siinä ajetaan lujaa. Kevyelle liikenteelle Suutarilantien ylitys on riskialtis. Lisäksi busseilla on hankaluuksia
tulla Yrttimaantieltä Suutarilantielle ruuhka-aikaan.
Suutarilantietä ajaa noin 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tien nopeusrajoitus on 50 km/h.
Liikennesuunnitteluosasto sai liikennesuunnitelmaluonnoksesta kaikkiaan kymmenen kirjettä. Palaute johti
pieniin muutoksiin. Liikennesuunnitelmaluonnokseen lisättiin Suutarilantien eteläpään melueste ja Soininkuja
19 tonttiliittymä.
Kaupunkisuunnitelulautakunta käsitteli suunnitelmaa
viime viikolla.
PP

Sanaristikko nro 23/2015
oikea ratkaisu

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tarjoukset voimassa
TO-SU 10.–13.12.2015 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

Herkullisia ruokahetkiä!
Toivottavat K-ruokakauppiaasi
Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski
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3

99

99

kg, raj.
2 kalaa /tal.

Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen

Voimassa to-la
Porsaan

Suomi/Ruotsi

Palana, Suomi

KIRJOLOHI

4

95
kg

14

Voimassa to-la
ERÄ

Suomi, säävaraus

Suomi

1.-

0

JUUREKSET 2 kg

5

kg

HK

90

rs, raj.
2 rs /tal.

NAUDAN JAUHELIHA 17% 1 kg

5,99/kg

1

69

Voimassa to-la

TUORE NAUDAN MAKSA

Suomi, myös jauhettuna

10.-

kpl

kg

KLEMENTIINI

Puola

kg

3

99

kg

IDARED OMENA

6

99

95

TUORE KOKONAINEN SIIKA

ps

K-Menu

kg

KASSLER

Voimassa to-la
ERÄ

TUORE SILAKKAFILEE
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raj.
1 erä /tal.

ERÄ Ben&Jerry’s

JÄÄTELÖT 500 ml ja
MINI MIX 4 x 100 ml

Espanja

0,50/kg, Porkkana, lanttu tai punajuuri,
Suomi

6,67-8,33/l
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.
6,55-6,75 kpl (13,50-16,38/l)

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
www.k-citymarket.fi

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

-49-50%
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Uutiset
Lauri Pätäri kutsuttiin Linnan juhliin

Pätäri pelastui panssarilaiva
Ilmarisen tuhosta

TEIJA LOPONEN

Lauri Pätäri kätteli Suomen presidenttiparia
noin kello 19 sunnuntaina Linnan juhlassa. Hän
on toinen yhä elossa olevista panssarilaiva
Ilmarisen räjähdyksestä ja uppoamisesta
selvinneistä merisotilaista.
– Olen varmaan ollut
jumalten suosiossa, koska
olen monta kertaa varjeltunut pahimmalta, kertoo
vuonna 1919 syntynyt
Pukinmäessä asuva Lauri
Pätäri.
Kovat koettelemukset eivät miehen olemuksesta heijastu, valoisa luonne on kantanut läpi vuosien.
Lauri Pätäri oli 21 –vuotias saadessaan siirron panssarilaiva Ilmariselle.
Ilmarisella hän ehti palvella reilun vuoden ennen kuin
syyskuun 13.1941 laiva upposi törmättyään miinaan ja
vieden mukanaan 271 laivalla palvellutta.
– Välirauhan aikaan siirryimme Lappeenrantaan,
jossa asuimme aikamoisina
metsäläisinä teltoissa. Hyvin yllättäen komppaniamme noin sadasta miehestä
neljä meistä, kaikki samasta pitäjästä kotoisin, saimme
komennuksen lähteä junalle. Se kuljetti meidät Helsinkiin. Meidät oli jostain syystä päätetty siirtää merivoimiin ja koimme mieluisan
shokin, kun saimme vaihtaa likaiset vaatteemme puhtaisiin merivoimien asuihin.
Minut komennettiin panssarilaiva Ilmariselle. Joka päivä oli koulutusta ja minusta
tuli tykkidivisioonan merisotilas. Ensimmäisinä päivinä eksyin koko ajan sokkeloisella laivalla, mutta sitten
opin loputtomien käytävien
pohjapiirrokset. Meitä asui
samassa skanssissa parikymmentä miestä, iltaisin kiinnitettiin riippumatot katonrajassa oleviin koukkuihin. Siinäkin oli opettelua, että onnistui kipuamaan kiikkerään

riippukeinuun, Lauri Pätäri
muistelee.
Ilmarinen oli Suomen laivaston lippulaiva, esikuntaalus, mutta periaatteessa aivan yksi yhteen panssarilaiva Wäinämöisen kanssa.
–Tai sanottiin, että Ilmarinen on kolme senttiä pidempi, onhan siinä eroa, hymähtää Pätäri.

Välirauhan aikana elämä
laivalla oli leppoisaa. Koska
rahat olivat vähissä, tehtiin
harjoitusajoja vähän ja
Turun satamassa miehet saivat joka toisen illan vapaaksi.
– Laivalla oli tosi hyvä
henki kaiken väen kesken.
Merellä vahtivuoroista oltiin kuitenkin tarkkoina ja
etenkin konehuoneen pojat tahtoivat helposti nukahtaa moottoreiden huristessa lämpimässä tilassa. Heidän esimiehensä tiesi sen ja
teki yllätystarkastuksia. Kerran pojat keksivät laittaa tulitikut rappuritilän alle, jotta
sille astuessa romahdus herättäisi heidät ajoissa. Yhden
kerran tuo jekku toimi, mutta seuraavalla kerralla tarkastaja osasikin astua sen yli
ja taas jäivät torkkujat kiinni, Pätäri muistelee poikien
temppuja.
Rauhallinen piti olla myös
kohtalokkaasti käyneen harhautusretken, jolle Ilmarinen lähti Naantalista yhdessä viidentoista muun aluksen kanssa 13.9. kello 18.
Hämäysoperaation tarkoituksena oli saada puna-armeija uskomaan, että saksalaiset ovat valtaamassa Saarenmaan ja Hiidenmaan.
Reittiä ei oltu ehditty raivata

Ylimatruusi Lauri Pätäri muistaa korkeasta iästään huolimatta hyvin vuoden 1941
kohtalokkaat tapahtumat panssarilaiva Ilmarisella.

miinoista ja Ilmarisen kohtaloksi koitui miina, joka tarttui laivan pohjaan räjähtäen
aluksen alla.
–Olin juuri päässyt tauolle ja istahtanut korkkiliivikasan viereen. Meillä oli aivan
uudet korkkiliivit, joiden
käyttöä ei vielä oltu ehditty opettaa. Niissä oli paljon

nauhoja, joita piti sitoa ympärille. Kun kuulin räjähdyksen äänen, nappasin tiedostamattani korkkiliivin
käteen ja lähdin pyrkimään
kannelle vievälle ovelle. Kannelle päästyäni yritin laittaa
liiviä päälleni, mutta laiva
kallistui ja lähdin liukumaan
veteen. Onneksi korkkiliivi

pysyi mukanani ja sain pidettyä sitä allani. Laivan kylki oli kuin pystysuora seinä
siinä vieressäni. Ryhdyin uimaan poispäin, jotta uppoavan laivan imu ei vetäisi minua mukanaan. Laiva upposi seitsemässä minuutissa,
Pätäri muistelee hiljaa.
Lähellä olleet alukset sai.
ean ym
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PARKIN PIKKUJOULUT!!
LA 12.12.
(Kantiksen yksityistilaisuus
klo 17-21)
Luvassa Paljon Hauskaa...

LOA!
TERVETU
www.parkpub.fi

vat pelastettua 132 miestä,
mutta 271 vajosi laivan mukana pohjaan. Ilmarisen hylky paikannettiin vasta 50
vuotta myöhemmin ja se sijaitsee varsin lähellä Estonian hylkyä.
– Kaiken huipuksi punaarmeija ei edes havainnut
tätä harhautusoperaatiota,
vaan siirtyi sinne päin vasta
viikkoa myöhemmin, Lauri
Pätäri huomauttaa.
Hän kertoo, että arveli
loppunsa koittaneen uidessaan pimeyden keskellä.
– Aika pysähtyi, en kokenut pelkoa, mutta en muista mitä erityistä olisin ajatellut. Sitten taskulampun valo
osui minuun ja huusin apua
ja pian minut nostettiin viereen tulleen aluksen kannelle. Kyllä ne muistot aina ovat
mielessä, mutta eivät enää
tule kauhukuvina uniin. Me
pelastuneet tapasimme vuosittain Naantalissa Ilmarisen
muistomerkillä, mutta nyt
meitä on enää elossa kaksi.
Perinneyhdistys pitää muistomerkillä yhä vuosittain
seppeleenlaskun.

Ilmarisen tuho haluttiin
salata sotilaallisista syistä.
– Tosin kyllä huhut jotain
kautta aina kulkivat. Kotipitäjässä ilmoittautuessani
minulta kysyttiin, pitääkö se
paikkansa mitä Ilmarisesta
kerrotaan. Myönsin.
Pelastuneet miehet pääsivät siis ensin lomalle, sitten heidät lähettiin Äänislinnaan. Pätäri ja yhdeksän
muuta miestä siirrettiin kuitenkin tykki- ja miinapajoille, mikä koitui heidän pelastuksekseen.
Sodan jälkeen Lauri Pätäri
avioitui ja työskenteli eläkeikäänsä saakka Posti- ja lennätinlaitoksen radio-osaston
tutkimusjaostossa.
Pukinmäkeen hän muutti
vuonna 1981.
Kutsu Presidentinlinnan itsenäisyyspäivän juhliin sykähdytti mieltä.
– Onhan se hienoa, että meidät muistetaan. Ja on
hienoa, että meillä on itsenäinen maa, määräysvalta
ja mahdollisuus auttaa heitä, jotka joutuvat pois kotimaastaan, ylimatruusi Lauri
Pätäri lausuu.
Teija Loponen
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Ostamme
KULTAA ja HOPEAA

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

CITYMARKET
MALMI
Malminkaari 19
To 10.12. – La 12.12.
Klo 10–16.30

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!
Yhteistyössä:

Myös kotikäynnit sovittaessa!

AUREK
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Maanselkä
jatkaa
Tapanilassa asuva Asmo

Koillis-Helsingin Lähitiedon

joulun ja vuoden vaihteen aikataulu

39 €

Maanselkä valittiin jatkamaan Kristillisdemokraattien
puoluesihteerinä.
Vuodesta 2011 puoluesihteerinä toiminut Maanselkä on koulutukseltaan
sekä yhteiskuntatieteiden
että kauppatieteiden maisteri. Aiemmin hän on toiminut Kristillisdemokraattien
viestintäpäällikkönä, kansanedustajan avustajana,
puolueen varapuheenjohtajana, nuorisojärjestön puheenjohtajana sekä Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna.
TL

9.12.2015

Joululehti ilmestyy lauantaina 19.12.,
(23.12. lehteä ei tule)

Lehti menee painoon torstaina iltapäivällä,
aineistovaraukset ke 16.12. ja valmiit aineistot
to 17.12. kello 10 mennessä.

Keskiviikon 30.12. lehti ilmestyy normaalisti,

mutta ilmoitusvaraukset toivotaan pyhien vuoksi jo
ke 23.12. ja valmiit aineistot ma 28.12. kello 12.

Meiltä myös lahjakortit
pukinkonttiin!

Loppiaisen 6.1.2016 lehti jaetaan jo tiistaina 5.1.
ja painetaan maanantaina kello 11, joten aineistot
tarvitaan mielellään jo ke 30.12. , aivan viimeistään
to 31.12. kello 10.

Kirkonkyläntie 3,
MALMI
09 3855878

Leppoisaa ja menestyksellistä loppuvuotta!

Lähiksen väki

parturikampaamoalanko.fi

Toivoo

KAHVI- JA JOULUTORTTUTARJOILU
tiistaina 15.12. 8.00–18.00

Hyvää Joulua ja
Onnekasta Uutta Vuotta 2016!

38 vuotta huoltamopalvelua

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

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

UUSI ASEMA AVATTU!
A-KATSASTUS TIKKURILA
Henkilö- tai pakettiauton
MÄÄRÄAIKAISKATSASTUS
*
+ mahd. mittaukset

Kehä III

Tikkuritie

25€

UUSI!

Aamurusko
ntie

TERVETULOA!

*Katsastuksen hinta sisältää Traﬁn viranomaismaksun 2,70 € (sis. alv 24 %).

www.a-katsastus.ﬁ | Asiakaspalvelu 075 323 2222
Puhelun hinnat (sis. alv 24%): kiinteä/matkapuhelinverkko pvm/mpm+8,35 snt/puhelu+7,02 snt/min

A-Katsastus Tikkurila | Aamuruskontie 10-12, Helsinki | ma-pe 8-17

Tutut miehet vuosien takaa Ari, Miika ja Joni
toivottavat sinut lämpimästi
tervetulleeksi!
Tikkurikuja 1, 00750 Helsinki

GT-Rengas

SOITA 020 71 81 611

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

405€
479€
620€
933€
1090€

HKPL8

405€
475€
610€
840€
988€

367€
435€
529€
717€

401€
477€
599€
835€

Edullinen uusi
280€
328€
345€
400€

Loput kesärankaat ULOSHEITTOHINTAAN.
Aluvanteet
alkaen kpl
15”65€ ● 16”75€
17”85€

RENGASSARJAN OSTAJALLE RENGASHOTELLI 45€

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

www.gtrengas.fi

Arkisin 8-18 Lauantaisin 9-14

JOULUKONSERTTEJA
Pukinmäen 7)58?N5;6?N:+!77? M?
12.12. klo 16. Lauttasaaren mus.opiston lauluoppilaita, säest. Virva Garam.
Kaisu Rauhamaa, urut.
Viikin kirkossa la 12.12. klo 18. Gufkuoro, joht. Håkan Wikman. Ohj. 10 e.
Viikin kirkossa su 13.12. klo 18. Naiskuoro Pihlaja, joht. Marjasisko Varha,
Harri Kaituri, laulu, Aarre Joutsenvirta,
piano, Satu Nyman, huilu. Ohj. 7 e.
Tapanilan kirkossa ma 14.12. klo 19.
Phonic-kuoro. Ohj. 5 e.
Malmin kirkossa ti 15.12. klo 19. Pertti
Palm yhtyeineen.
Puistolan kirkossa ti 15.12. klo 19.
Malmin Mieslaulajat.
Malmin kirkossa ke 16.12. klo 18.
Pohjois-Helsingin musiikkiopisto.

Kauneimmat joululaulut
Sunnuntaina 13.12.
Malmin, Jakomäen ja Puistolan kirkoissa klo 18.
35N!;<P); 7)58?N5;6?N:+!77? NM: .,A
1!M6?<P); 7)58?N5;6?N:+!77? NM: ."A
Keskiviikkona 16.12.
Pihlajamäen kirkossa klo 18.
Viikissä ravintola Kaskessa klo 19.
0!M?!755N7!77? N)8P6PP; N:M)#6! HP#)tysseuran joulukeräyksen kautta työhön
rauhan ja sovinnon parissa yhteistyömaissa. Osassa tilaisuuksia kolehti
kerätään seurakuntapiirin nimikkolähetille tai -kohteelle.

Lasten kauneimmat joululaulut
Sunnuntaina 13.12.
G?M<!;C 35!76:M?; Q? 0?9?;!M?; N!8N:!7sa klo 15.
35N!;<P); 7)58?N5;6?N:+!77? NM: .$A

MUSIIKKILEIKKIKOULUT
Malmin kirkko pe 15.1. alk. Ryhmät klo
9.30 1v (s. 2014), klo 10.05 2-3v +sisarus,
klo 10.40 2-3v (+sisarus), klo 11.15 vauvat
F7A ,>.&DA .& N86@(& )A 0!)+A 4?9?!76? 9?!koista 16.12. alk. Heikki Poutanen, p. 050
584 7269.
Jakomäen kirkko to 28.1. alk. Maksuttomat ryhmät 1-3v klo 9.30 ja klo 10.05
(avoin). Ilm. klo 9.30 ryhmään 15.12.
menn. Suvi Gräsbeck, p. 050 307 6425.
Pihlajamäen kirkko ma 11.1. alk. Ryhmät
NM: O 4?54?6C NM: OA*> .B,4A ., N86@*$ )A JM<A
15.12. menn. Suvi Gräsbeck, p. 050 307
6425.
Pihlajiston seurakuntakoti ma 11.1. alk.
2K#<P NM: .>A*> >B*4A ., N86@*$ )A JM<A .&A.,A
menn. Suvi Gräsbeck, p. 050 307 6425.
Puistolan N!8NN: 9)B??<5!7!;A 0!)+A /MM?
Pesonen, p. 050 380 3622.
Pukinmäen seurakuntakoti ti 19.1. alk.
2K#<P6 >B,4 Q? 7!7?8578K#<PA .& N86@$> )A
Järj. yhteistyössä Koulutuskeskus Ag8!-:M?; N?;77?A 0!)+A .(A.,A ?MNA I?!75
Rauhamaa, p. 09 2340 4494.
Siltamäen seurakuntakoti to 14.1. alk.
Ryhmät klo 9.15 1v (s. 2014), klo 9.50
2-3v (+sisarus), klo 10.20 vauvat (s.
,>.&DA .& N86@(& )A JM<A 4?9?!MM) 9?!N:!MM)
pe 11.12. klo 17-18 Marja Kyllönen, p.
040 572 0804.
Tapanilan kirkko ke 13.1. alk. Ryhmät klo 9 1v
(s. 2014), klo 9.35 1v (s. 2014), klo 10.10
vauvat (s. 2015), klo 10.45 2-3v (+sisarus),
NM: ..A,> 4?54?6 F7A ,>.&DA .& N86@(& )A JM<A
vapaille paikoille pe 11.12. klo 15-16 Marja
Kyllönen, p. 040 572 0804.
Viikin kirkko ma 11.1. alk. Ryhmät klo
9 1v (s. 2014), klo 9.35 1v (s. 2014), klo
10.10 2-3v (+sisarus), klo 10.45 vauvat (s.
,>.&DC NM: ..A,> 4?54?6 F7A ,>.&DA .& N86@
45 e. Ilm. vapaille paikoille pe 11.12. klo
16-17 Marja Kyllönen p. 040 572 0804.
Ke 13.1. alk. Ryhmät klo 16 vauvat (s.
2015), klo 16.35 1v (s. 2014), klo 17.10
2v (s. 2013), klo 17.45 2v (+nuor. sisa857DA .& N86@ (& )A 0!)+A 4?9?!76? 9?!N:!76?
pe 11.12. essirehunen@gmail.com.

, 7.

Miten voisin raivata pois tämän
kaiken turhan ja tukahduttavan?
Että jäisi tilaa uskon, luottamuksen ja rohkeuden kasvaa. Auta
minua, Sinä joka voit kaiken.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
LLLA#)M7!;%!;7)58?N5;;?6AE@<?M<!
Seurakunta facebookissa:
LLLA'?-)=::NA-:<@<?M<!;7)58?N5;6?
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Urheilu

Päätöserä
koitui Erän kohtaloksi

Salibandyliiga
miehet

SALIBANDYLIIGA

Tapanilan Erän
kahden voittoisan
ottelun pisteputki
suli viime viikon
kotiottelussa.
Sulattajana oli Turun
Palloseura, joka
päätöserän tarkoilla
otteillaan ylsi 5–4
voittoon ja kuskasi
voittopinnat Turuntien
tunnelien kautta
Aurajoen rantamille.
Tiukan ottelun kaksi
ensimmäistä erää sujuivat
kotijoukkueen kontrollissa.
Tosin avauserässä turkulaiset tasoittivat Tommi Aron
tekemän 1–0 johdon ja
sujahtivat jopa 2–1 johtoon.
Sotaratsu Lauri Kapanen
tasoitti kuitenkin taukoluvuiksi 2–2.
Toinen erä näytti mosalaisittain hyvältä. Kiperien vaiheiden ja Erän Tuomas Iiskolan kahden rysän jälkeen
päätöserään siirryttiin kotijoukkueen 4–3 johdossa.
Mutta päätöserässä Turun

Erä oli TPS-ottelussa niskan päällä vain ajoittain. Kuvassa Erän Aaro Koski alistaa
turkulaispelaajaa Erän vaihtoaition seuraamana.

pojat löivät puolustuspäässä
luukkunsa kiinni, ja tekaisivat kaksi maalia Erän nollaa
vastaan. Näin lopputuloksena oli TPS:n 5–4 voitto.
–Pitää nostaa vastustajalle
hattua, että pelasivat todella
kurinalaisesti koko ottelun.

Eivät antaneet meille paikkoja tehdä maaleja, kiitteli
Erä-valmentaja Tomi Rastas
Erän verkkosivulla.
Nyt salibandyn ystävät
keskittyvät Tampereella
meneillään oleviin naisten
MM-kisoihin, joista Suomi

tavoittelee kultaa. Kisatauon jälkeen Erän seuraava, ja
samalla pikkujoulupeli otellaan Vantaan Energia Areenalla perjantaina 18.12. kello 18.30. Vastassa on Espoon Oilers.

Heimo Laaksonen

Elite Pre Jr voittoon dramaattisista kisoista
Joukkuevoimistelu

Tapanilan Erän ja SC Vantaan yhdessä järjestämät
joukkuevoimistelun väline-SM-kisat saivat
dramaattisen käänteen toisena kilpailupäivänä
sunnuntaina. Pukuhuonetiloista alkanut tulipalo
käynnisti savuhälytyksen ja kisat jouduttiin
keskeyttämään.
Järjestäjien ripeän toiminnan ansiosta Lumosta
evakuoitiin noin tuhat
ihmistä nopeasti ja rauhallisesti. Viereisen Korson kirkon ystävällinen ja auttavainen henkilökunta päästi
seurakunnan tiloihin lämmittelemään voimistelijat,
joista suuri osa oli ilman
kenkiä ja päällysvaatteita.
Palon sammuttamisen jälkeen valmentajat ja huolta-

jat pääsivät palomestarin
luvalla hakemaan pukuhuoneisiin jääneet tavarat. Vaikka aineelliset vahingot olivat
varsin huomattavia, oli pääasia että henkilövahingoilta
vältyttiin. Molemmat seurat
järjestivät yhdessä Korson
seurakunnan ja pelastuslaitoksen kanssa mahdollisuuden kriisiapuun kisojen jälkeisellä viikolla.
Ilman vapaaehtoisten paLAURI JÄRVINEN

Mitalit saivat Elite Pre Jr :n tytöt hymyilevään, vaikka
itse kisat päättyivätkin järkyttävissä tunnelmissa.

nosta eivät vaativat kisajärjestelyt olisi onnistuneet. Tapanilan Erän toiminnanjohtaja Ines Antti-Poika totesikin olevansa ylpeä upeasta
talkooporukasta. Seurayhteistyö sai aiemman Eliteyhteistyön lisäksi aivan uuden ulottuvuuden ja osoitti,
että yhteistyöllä pystytään
suoriutumaan vaativistakin
haasteista – niin kisajärjestelyistä kuin yllättävistä kriisitilanteistakin.

Tulipaloon saakka kisat
olivat sujuneet erinomaisesti. Yli sadan vapaaehtoisen
voimin järjestetyt kilpailut
keräsivät kiitosta niin joukkueilta, tuomareilta kuin
katsojiltakin.
Seurayhteistyöjoukkue
Elite Pre Jr keräsi kauden
ennätyspisteensä 18.00, joka riitti 12–14-vuotiaiden SM-sarjan voittoon ennen PNV:n Gloria Novaa
ja OVO:n Team Indiumeja. Tytöt saivat kaulaansa SM-kultamitalit viikkoa
myöhemmin Lumossa kisatun Stara-tapahtuman yhteydessä. Samassa yhteydessä
palkittiin Elite Alexa, joka
saavutti 10–12-vuotiaiden
sarjassa kategorian 1 ja bonukset elämyksestä ja taitoosista.
Muista Erän joukkueista

Axoria 04 teki kauden parhaan suorituksensa saavuttaen hienosti kategorian 2.
Axoria 05:n kategoria oli
5, Amilan 8, Amila 04:n ja
Amila 05:n molempien 9.
Tukijoukot järjestivät SMkultamitalisteille yllätysjuhlat Tapanilan Nutalla palkintojenjaon jälkeen. Tytöt
saivat limusiinikyydin Lumosta juhlapaikalle, jossa
odottivat valmentajien, tukijoukkojen ja tarjoilujen lisäksi koko Elite-tiimin voimistelijat. Nutalla juhlittiin
joukkueen upeaa kautta,
johon mahtui satoja tunteja treeniä, unohtumattomia
elämyksiä, 5 kilpailua ja 5
mitalia – kruunuina aluemestaruus ja Suomen mestaruus.
Pitkän kisakauden jälkeen
edessä on vielä yksi koitos –
Erän perinteinen joulunäytös. Tulevana sunnuntaina Mosahallin molemmissa
näytöksissä on mahdollista
nähdä kaikkien joukkueiden syksyn ohjelmat, myös
tuoreet Suomen mestarit
Elite Pre Jr ja toinen seurayhteistyöjoukkue Elite. Sen
jälkeen voimistelijat pääsevät rauhoittumaan joulun
viettoon ennen ensi kevään
uusia haasteita.
Lauri Järvinen

Ben Parikka toi Kuopiosta hopeaa ja pronssia.

Erän nuorille mitaleja
Karate
Kauden viimeiseen kilpailuun Kuopiossa
osallistui Tapanilan Erältä Sonja Voutilainen,
Luka Liikka ja Ben Parikka. Kaikki sarjat
käytiin pooleina, joka takasi kaikille
runsaasti otteluita.
Luka aloitti kadettien katasarjassa vastassaan Veikko

Peltola sekä Klaus Enckell. Katasuoritukset menivät
hyvin, mutta molemmissa otteluissa tuli takkiin rimaa hipoen niiden päättyessä niukkaan 3–2 tappioon. Kotiintuomisina siis pronssia.
Omassa, 12–13 –vuotiaiden sarjassa suoritukset olivat
varmempia, lopputulokset eivät. Kata Sochin Markus
Mämmiä vastaan päättyi 4–1 tappioon, Unsu Tomi Sieppiä vastaan 5–0 voittoon ja Kangaku Lahden Jesse Lehtistä vastaan niukkaan 3–2 tappioon. Omasta lohkosta ei
jatkopaikkaa herunut.
12–13 -vuotiaiden kumitesarjassa makseltiin katasarjoista kertyneitä kalavelkoja takaisin. Markus Mämmi poistui tatamilta jo ennen otteluajan päättymistä 8–0 tappio
harteillaan ja Tomi Sieppi koki 2–1 tappion. Kuopion Eetu
Tuovinen veisteli Lukasta voittopisteet 4–0 ja Ylöjärven
Miikka Salonen voitti todella tasaisen ottelun viimeisen
sekunnin uramawalla ottelun päättyessä Miikan 4–1 voittoon.

Ben aloitti kilpailupäivän vanhempien katassa raivaten
tiensä ﬁnaaliin. Siinä Lahden karaten Jesse Lehtinen oli tällä
kertaa vahvempi. Oman ikäluokkansa katassa Ben jäi hieman yllättäen pronssille. Sarjan vei vahvoilla esityksellä
Erälläkin harjoitteleva Lohjan Aapo Kirjavainen.
Kumite alkoi vanhempien sarjalla, jossa Ben taisteli aluksi
2–0 voiton Oulun Veikko Peltolasta. Seuraavat ottelut
ratkesivat selvemmin Benin eduksi 4–1 Marcus Tefke ja
7–1 Jesse Lehtinen. Lahden karaten Teemu Saario ratkaisi viime hetken pistesuorituksella kamppailun ﬁnaalipaikasta, joten edessä oli pronssiottelu. Siinä vastaan
asettui isokokoinen Ylöjärven karaten Miikka Salonen,
joka voitti tasaisen ottelun 3–1. Oman ikäluokan kumite
oli tasaista kamppailua ja useampi ottelu päättyi lippuäänestykseen. Ratkaisevan ottelun Ben hävisi 2–3 lippuäänestyksellä Aapo Kirjavaiselle ja tuloksena sarjasta oli hopeamitali. Kisapäivän aikana kata- ja kumiteotteluita kertyi
Benille yhteensä 16.
Sonja pääsi tatamille neljä kertaa. Yhden ottelun hän
voitti viime hetken lyönnillä 2–1. Muissa Sonja joutui tunnustamaan Euran karaten kokeneet ottelijat paremmiksi.
Hyvää kokemusta ja oppia jäi näistäkin kisoista tuliaisiksi.
Juha Parikka ja Tero Liikka

Koillis-Helsingin Lähitieto
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 KoillisHelsingin Lähitieto-postilaatikkoon. Viestissä oltava mukana
lähettäjän yhteystiedot.

Kukka Meripihka

Pihlajamäen ostoskeskuksen ainoa kukkakauppa.

Joulu lähestyy!
Tervetuloa!

Pukinmäen liikennejärjestelyistä ja asemanseudusta
On hyvä että ELIAS on laitettu
alulle.
Pukinmäkeläisenä olen aina harmitellut asukkaiden eriarvoista mahdollisuutta julkiseen liikenteeseen. Tämä koskee erityisesti Jokipellontien ja
Mikael Soinisen tien alueella asuvia.
Kaikki nykyiset julkiset liikennejärjestelyt ovat heille mahdottomia luonnikkaaseen käyttöön. Helsinki on asettanut ohjeistavan vajaan kilometrin
matkan pysäkille. Se on täällä kuitenkin liian pitkä matka päästä kävellen
julkisen liikenteen pariin. Toivottavaa
olisi että saisimme ainakin jonkin toimivan linjan Pukinmäenkaarelle jonne
kävellen kulkeminen olisi kohtuullista

myös iäkkäämmille. Pysäkit voisivat
olla esim. Macin ja tehtaan kohdalla.
Aseman seudun ilta/yöturvallisuuden kehittäminen on oleellista alueella asuvien kannalta. Nykyisin junalla
illalla Pukinmäkeen tulo on pelottavaa
ja jos sattuu vielä asumaan sillä laidalla aluetta jonne ei ole minkäänlaista
julkista liikenneyhteyttä on pakko turvautua yksityiskuljetukseen. Asemalla junan pysähtymisaluetta tulisi pidentää Malmille päin siten että junasta voisi poistua suoraan autojen pysäköintialueelle ilman että täytyy ohittaa
kaikki kuppilat, notkuilijat ja katujen risteys. Tunneliseinät tulisi muuttaa läpinäkyviksi ja runsaasti valais-

Yritysryhmien tykypäivät

Kaikki virkistävän päivän
rakennusaineet kätevästi
044 308 00 22 tai netissä

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

tuksi. Samoin kaikki yökuppilat tulisi
poistaa kokonaan tai siirtää ne jonnekin sivummalle asemasta. Asemanalue kokonaisuutena tulisi puhdistaa ja
siivota perusteellisesti jo hygieniasyistä, mutta myös viihtyisyyden kannalta. Myös päivätorinpaikkaa voisi sinne miettiä.
Kiitos Pukinmäki-seuralle aktiivisuudesta alueen kehittämisessä ja
viihtyisyyden luomisessa. Tämän alueen tulisi olla meille kaikille hyvää
tuottava ja onnellisuutta lisäävä asuinpaikka.
Toivottavasti Pukinmäki-seura jaksaa olla kantaa ottava edelleenkin.

Tiitus

Winter-fest!

keilaus ● jousiammunta
● tankofutis ● intialainen
päähieronta ● kiipeily ●
syvärentoutus ● asahi
(+ 26 ohjattua palvelua)
● sauna- ja kokoustilat
● luennot ● catering ●

1.12.–29.2.2016 ASTI AAMUSTA PILKKUUN ASTI

- Joka päivä karaoke alk. klo 19
- Biljardi

Meripihka;e 3, 00710 Helsinki.
Puh. 09 387 6112 kukka@kukkameripihka.ﬁ
ark. 9–18, la–su 9–16

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

HUIPPUSALIBANDYÄ
Vantaan Energia Areena
Rajatorpantie 23, 01600 Vantaa

Miesten liigaa: pe 18.12. klo 18.30
Erä – Oilers (liput 14/9 €)
Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

0,5L III-OLUT 2,50€
0,5L IV-OLUT 2,90€
AVOINNA
SU–TO 9–02
PE–LA 9–04
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Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Tervetuloa!

BAR & NIGHTCLUB TILLIKKA
LATOKARTANONTIE 5,
00700 HELSINKI

Miesten Divari: la 19.12. klo 18.30
Erä Akatemia – Blue Fox (liput 7/4 €)
Naisten liigaa: ke 16.12. klo 18.30
Erä III – M-Team (liput 8/4 €)
Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ

JOULUKIIRE ON ALKANUT
meillä on silti aina aikaa asuntoasioillenne!

Järvenpää

Helsinki

Pihlajamäki KT

Vantaa, Varisto, RT

Asunto Oy Vantaan Suovatie 20 valmistuu Passiivikivitalojen
energiatehokkaat, 1-tasoiset rivitalohuoneistot. Asunnot
valmistuvat 6/2016, rakentaminen aloitettu 2015. Huoneistoissa
on pohjaratkaisua myöten kiinnitetty huomiota toiminnallisuuteen. Vaaleat pinnat luovat huoneistolle valoisan ja avaran
ilmapiirin. Laadukkaat keittiöt ja kodinkoneineen tuovat luxusta
arjen askareisiin. Asunnoissa lämmitysmuotona kaukolämpö/
vesikiertoinen lattialämmitys. Koneellinen tulo-ja poistoilmanvaihto LTO:lla. Valokuitu mahdollistaa nopean nettiyhteyden.
Asunnoissa on omat, huoneistokohtaiset vesi- ja sähkömittarit,
joka mahdollistavat edulliset asumiskustannukset. Huoneistolle
kuuluu yksi autopaikkaa, tilava varasto sekä aurinkoinen terassi.
Huoneisto ja hintaesimerkit
52m²
2h+tupak+s+ulkovarasto
61,5m²
3h+tupa+s+ulkovarasto
61,5m²
3h+tupa+s+ulkovarasto

244.000€
266.000€
276.000€

Harri Sallankivi
Yrittäjä
0400 630 848

Petri Hietala
LKV, LVV
040 051 9920

Vantaa

Juha Taponen
LKV, KiAT
0400 537 500

Nummenkylä, OKT

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. 358.000€. Kiisukatu 5. Tied. Petri Hietala
p. 0400 519920
9626217

Kirkkonummi

Nurmijärvi, Mäntysalo, RT

2013 valmistuneessa yhtiössä viimeiset 2 asuntoa vapaana.
Jouluksi uuteen kotiin! Hyvä pohjaratkaisu ja laadukkaat
materiaalit. Huoneistoissa eri värimaailmat: toinen on
tummasävyisempi ja toinen puun lämpimiä sävyjä, valitse
mieleisesi. Taloyhtiössä kaukolämpö, vesikiertoinen
lattialämmitys, kaapeli-tv ja valokuitu, 19 huoneiston yhtiö.
Rakentaja: Kanta Kaivu Oy.
112m²

4h,k,s, khh, vh

Mh. 335.000€

Harjutie 1, huoneistot J & K.
Tiedustelut Petri Hietala p. 0400 519 920
9862557, 9546098

Suovatie 20. Varaa nyt omasi!
Tiedustelut Petri Hietala p. 0400 519920
9911625, 9416694, 9526037, 9776107

59,5 m2

2h+k. Asuntoa on remontoitu vuosien saatossa
ja se onkin hyvässä kunnossa. Keittiö uusittu
2005 ja tasot vaihdettu 2013. Kylpytilat ovat
siistissä kunnossa ja paljon säilytystilaa. Kaikki
pinnat asunnossa ovat vaaleat ja helposti
muunneltavissa esimerkiksi maalamalla tai
tapetoimalla jokaisen oman maun mukaan. Mh.
172.952,31€, Vh. 173.000€. Liusketie 19. Tied.
Hanna Valtonen p. 040 844 8991 9962902

Maija Hurmalainen
LKV
040 852 4395

Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV

Reetta
Kukkonen
040 770 7807

Berit
Lönnqvist
040 961 1233

Kaarela, OKT

165m²

TARJOUSKAUPPAKOHDE! Oh+avok+ rt+ 5
mh+ khh+ wc/kph+ s+ vh. Unelmakoti
rauhalliselta ja halutulta alueelta Kaarelasta.
Omakotitalo on Vaajatalojen suurelementtitalo.
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. Tied. Petri Hietala p.
0400 519 920 9656943

Jasmine
Mansour
044 259 3425

Jaana
Poikonen-Hitruhin
050 527 4685

Nissas, KT

72,5 m2

3h+k+kph+p. Tässä perheasunnossa on
tilava keittiö, jonne mahtuu suurempikin
ruokapöytä. Valoisasta olohuoneesta kulku
omalle parvekkeelle, jossa voit nauttia
kauniista ylimmän kerroksen näkymistä.
Toisessa makuuhuoneista on kiinteät
kaapistot ja loput säilytyspulmat ratkaisee
tilava vaatehuone. Mh.163.400,18€, vh.
168.000€. Viikinkitie 4 Tied. Harri Sallankivi
p. 0400 630 848 9583073

Hanna Valtonen
040 844 8991

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

Masala, RT

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 2015 uusittu kylpyhuone.
Velaton lähtöhinta 148.000€. Nissnikuntie 13.
Tied. Berit Lönnqvist p. 040 961 1233 9992454

Seppo
Väisänen
040 042 6233

Sari Nieminen
sihteeri, LKV
0500 465 573
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Kulttuuri
JARMO HOLOPAINEN

Timo Uotila:

Muisteloita
Wanhasta Puistolasta
Itsenäisyyspäiviä
1950-luvulta
Kuvanveistäjä Gunnar Uotilan ja Alli Uotilan (o.s. Joutsila,
ent. Johansson) 6-henkinen perhe asui Puistolan Harjutien
(nyk. Karrintie) mäen päällä 1920-luvun omakotitalossa.
1950-luvun puolivälissä perheen pojista Timo ja Ilkka kävivät Helsingin Ressua, Pekka Puistolan kansakoulua, tytär
Laura leikki pihassa nukeilla. Vuosikymmenen lopussa taloon tuli televisio, josta naapuritkin tulivat katsomaan tasavallan presidentin itsenäisyyspäivävastaanottoa. Tuo sittemmin kaikkien aikojen suosituin tv-lähetys sai nuorelta
Timo Uotilala vuonna 1959 murska-arvion.

Tapanilan Erätien varikko 1960- ja 1970 –lukujen vaihteessa.

Malmin linja-autoilun historiaa

Lava-autoista
Chevroleteihin

Ensimmäisissä Malmille ajaneissa linja-autoissa oli vain lepattavat
tuulisuojat sivuikkunoiden tilalla ja penkit lavan reunoilla. 1930-luvulla autoihin
vaihdettiin rekisterikilvet joka vuosi, parillisina käytettiin mustia ja parittomina
vuosina valkoisia kilpiä.
Malmin ja sen lähikylien
linja-autoilun historia
1920-luvulta eteenpäin on
mielenkiintoista luettavaa,
etenkin kun tarinoita värittävät valokuvat entisajan
kulkuneuvoista, joilla bussiliikennettä harjoitettiin.
Sopivasti joulu alla ilmestynyt Helsinki & Malmi &
Maaseutu –teos valottaa
Malmin Linja-Auto Oy:n ja
Helsinki-Maaseutu-Liikenne Oy:n historiaa. Tekijänä
on Suomen Linja-autohistoriallinen Seura ry ja julkaisijana Kustantaja Laaksonen
Oulunkylästä. Kirjoittajat
Pertti Leinomäki, Kimmo
Nylander, Jorma Rajasalo
ja Reima Tylli ovat tehneet
mielenkiintoisen aikamatkan selvitellen varsin sekavasti toiminutta linja-autoverkostoa, jota alkuun pyöritettiin monen kymmenen
yksittäisen autoilijan voimin.
1920-luvun alkupuolella
tiedetään jopa noin 30 yksittäisen yrittäjän kuljettaneen
malmilaisia Helsinkiin. Ensimmäisten vuosien aikana
siihen ei tarvittu mitään lupia, vaan meno oli villiä ja
sitä järjesti se, kenellä auto
oli. Lupia ryhdyttiin myöntämään 1923 ja alkuun liikenne palveli vain työmatkalaisia, ilta- ja sunnuntailiikennettä ei ollut ollenkaan,
yövuoroista puhumattakaan.
Linja-autoreitit kulkivat
Malmin kautta Tapaninky-

Malmilaisen liikennöitsijä Eskolan ensimmäinen
linja-auto oli 14-paikkainen Chevrolet. Kuvassa
autonkuljettaja Arvid Voutelin ja liikennöitsijän poika
Veikko Söderlund. Kuva vuodelta 1927 HKM.

län Elannolle nykyisten Kirkonkyläntien ja Vanhan Tapanilantien risteykseen. Helsingin päässä päätepysäkki
oli alkuun Ateneumin edustalla, vuodesta 1932 Rautatientorin Mikonkadun puoleisella sivulla. Tarkkoja aikatauluja ei ollut ja asiakkaista suorastaan taisteltiin.
Yksi varhaisimmista Malmin ja Tapanilan liikenteen
aikatauluista löytyy vuodelta 1929.

Aivan ensimmäisten liikennöitsijöiden joukkoon kuului tapanilalainen Fredrik
Winqvist, myöh. Virkotie,
joka toimi sittemmin Malmin Linja-auton toimitusjohtajana. Hän hankki
1920-luvun alussa T-Fordin
pohjalle tehdyn alkeellisen
linja-auton, jonka alkuperämallissa oli vanerikori.
Vuonna 1924 Winqvist toi

liikenteeseen modernin umpikorilla varustetun REO:n.
Pari vuotta myöhemmin
Hjalmar Sederholm aloitti liikennöinnin Arabiasta
Malmin kautta kautta Helsingin Pitäjän kirkonkylään.
Liikennöinti oli varsin sekamelskaista ja sen järkevöittämiseksi Aleksander
Passi, Fredrik Häggblom
ja Albert Malmiaro päättivät muodostaa osakeyhtiön, Malmin Linja-Auto
Oy:n, johon otettiin halukkaat liikennöitsijät mukaan.
Samalla saatiin kilpailukykyä toimintansa aloittanutta
Oy Liikenne Ab:tä vastaan.
Vilkkain MLA:n linjoista
oli Tapanilaan kulkeva reitti. Uuden yhtiön kalusto oli
varsin kirjavaa 14-paikkaisista Chevroleteista vähän
isompaan Sisuun. 30-luvulla
kalustossa oli myös Volvoja,
Fordeja ja International.

Ennen sotaa autoihin ilmestyivät rahastajat, joista sota-aikana kuitenkin
luovuttiin. Silloin myös iso
osa autoista siirtyi armeijan
käyttöön.
Sodan jälkeen vasta syksyllä 1940 autot saatiin takaisin liikenteeseen ja samalla ne määrättiin pysähtymään vain virallisilla pysäkeillä. Määräystä ei
kuitenkaan otettu ihan aina
tosissaan.
Uusi sota synkisti linja-autoliikenteen tilannetta entisestään. Yksi ongelma oli
renkaiden saanti. Helpotusta talousongelmiin sen sijaan toivat MLA:n tilausasiakkaat, esimerkiksi työläiskuljetukset tehtaille.

Helsinki & Malmi &
Maaseutu –kirjasta löytyy varsin seikkaperäistä
tietoa autokoreista, linjaautojen reiteistä ja bussiﬁrmojen kehittymisestä. Kirja on tekijöidensä viimeisin
aikaansaannos sarjassa, jossa on esitelty Helsingissä liikennöineitä yksityisiä joukkoliikenneyrityksiä.
Tietopaketista löytyy noin
250 vanhaa valokuvaa ja
koviin kansiin sidottuna se
on myös mainio lahjaidea
niin historiasta, kuin autojenkin historiasta kiinnostuneille.
Kustantaja Laaksosen
suositushinta teokselle on
38 euroa.

Teija Loponen

Maanantai joulukuun 6. päivä 1954
+5 astetta, pilvistä
Koulusta oli lupaa tänään itsenäisyyspäivänä. Aamupäivällä kuuntelin radiosta selostusta itsenäisyysparaatista. Sitten tein läksyjä. Matti tuli meille. Kunnostimme pihaan maahockeykentän. Kävin suostuttelemassa Ilkkaa pelaamaan. Sitten haimme paikalle
Sepon ja Pertin, joka tulikin jo vastaan polkupyörällä.
Seppo joutui kotonaan laskemaan lipun tangosta ja
lämmittämään saunaa, joten hän ei päässyt heti paikalle.
Jouduimme sitten pelaamaan pimeässä illassa ja liejuisella kentällä. Matti ja Seppo pelasivat minua ja
Perttiä vastaan ja voittivat 6–5 tai oikeastaan 6–4,
koska minun kulmurista ampumaani maalia ei hyväksytty.
Illalla valmistauduin ruotsin kokeisiin ja kuuntelin
radiosta kuunnelmaa ”Pohjalaisia”.
Perjantai joulukuun 6. päivä 1957
+4 astetta, puolipilvistä
Aamulla heräsin sopivasti yhdeksältä, jolloin isä veti
lipun salkoon. Itsenäisyyden 40-vuotispäivä oli vahvasti esillä lehdissä ja radiossa.
Äidin kehotuksesta luin pari Anton Tshehovin novellia kokoelmasta Ensirakastaja. Taidokkaita ja ihmeen
inhimillisiä kaikesta näennäisestä sivistymättömyydestään huolimatta ovat nämä venäläisen klassillisen kirjallisuuden hahmot.
Isä ja Ilkka olivat naapurissa auttamassa Matilda-tätiä puunkaadossa. Pari runkoa saatiin lahjaksi meillekin.
Illan hämärissä olimme Ilkan ja Pekan kanssa metsässä. Maa oli suurimmalta osin vapautunut lumipeitteestä. Kankailla oli mukava kulkea.
Myöhemmin luin läksyjä. Huoneissa paloi kynttilöitä. Katselin ikkunasta kaupungin itsenäisyysjuhlien valonheittäjäkiiloja.
Radiosta kuulin, että amerikkalainen raketti, jonka oli määrä viedä tekokuu avaruuteen, oli räjähtänyt.
Amerikkalaiset yrittävät epätoivoisesti ajaa kiinni Neuvostoliittoa, joka on jo lähettänyt maan ympäri Sputnik-tekokuita.
Sunnuntai joulukuun 6. päivä 1959
-15 astetta, puolipilvistä
Päivällä kävin Ilkan kanssa metsässä heittämässä keihästä sen verran kuin sitä tarkeni kovassa pakkasessa.
Lunta ei maastossa ollut kuin pari senttiä.
Ilkka on valmistellut peilikaukoputkeaan. Hän mittaili polttovälejä.
Meillä oli illalla vieraita katsomassa televisiota. Paikalla olivat Kallion Akseli, Virtasen Valto ja Terttu sekä Salosen Paavo. Seurailimme tasavallan presidentin
vastaanottoa. Täytyypä sanoa, että tuollaisesta aiheesta sain aivan kyllikseni. Jos illallistansseissa olisi näkynyt paljon nuoria pareja, hurmaantuneita ilmeitä, tuolla touhulla olisi ollut jonkinlaista katetta.
Muuten myös epäilen, missä määrin kunniamerkit
soveltuvat tasavallan luonteeseen. Tietenkin kansalaisten keskuudessa on eriarvoisia yksilöitä, mutta tuollainen arvoluokittelu sisältää aivan liian paljon karkeiden
vikapistojen vaaroja. Noiden lapsellisten kapistusten
esillä pito tekee surulliseksi, kun näkee, keiden rinnuksille niitä on keskittynyt. Pidän täydellisenä houkkiona
ihmistä, joka laskee toisen arvon hänen kunniamerkkiensä perusteella. Noiden raukkojen harhaanjohtamiseksikohan noita kiluja jaetaan?
Timo Uotila

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tenorissimon Reijo Ikonen joulumielellä

Mariah

Joululaulujen helmistä italialaisiin viihdesävelmiin kuullaan Malmin
kirkossa Reijo Ikosen, Ulla-Stina Ikosen ja Ulla Lampelan konsertissa.
Ensi torstain konsertissa
yleisö saa nauttia tutuista
joululauluista, kuten Adamin Oi Jouluyö, Varpunen
jouluaamuna, Joulu loisteesi luo, En etsi valtaa loistoa
ja Mökit nukkuu lumiset.
Konsertin kolmikosta Reijo Ikonen on oopperalaulaja, jonka voimakkaat tulkinnat ovat liikuttaneet kuulijoita jo vuodesta -99 saakka. Ikonen on ollut Suomen
Oopperaliiton Solistipankissa, esiintynyt Savonlinnan
Oopperajuhlilla sekä Suomen Kansallisoopperassa.
Ikosen ääntä voi kuulla neljällä CD:llä: Surusta nousee
laulu, Jouluaamun rauha,
Yksin rakkaus sekä Tenorissimo.
Vuodesta 2009 alkaen Reijo Ikonen on esiintynyt ”Tenorissimo” kokoonpanon
kanssa eripuolilla Suomea.
Ulla-Stina Ikonen on
opiskellut kanteleensoittoa Helsingin konservatoriossa suorittaen jatkotutkinnon vuonna 2000 sekä
harpunsoittoa Metropoliassa (AMK) valmistuen
musiikkipedagogiksi. Muusikkona Ikonen on toiminut monissa erilaisissa yhtyeissä ja orkestereissa. Tällä

Hortans
M. Sandberg
Juljazz

Duo

ke 16.12. klo 14, vapaa pääsy
Jazzahtavassa joulukonsertissa kuullaan musiikkia suomeksi, englanniksi
ja ruotsiksi. Lisäksi SeniorNord-infotori ja Lucian vierailu.

Torstaielokuva:

Metsän

tarina

8 vapaa pääsy
to 10.12. klo 18,
Upea koko perheen elokuva kertoo
metsän värikkäästä ja monimuotoisesta elämästä. 76 min. -SJouluisissa tunnelmissa esiintyvät Reijo Ikonen, tenori,
Ulla-Stina Ikonen, harppu ja piano sekä Ulla Lampela,
sello.

hetkellä Ikonen myös opettaa kanteleen- ja harpunsoittoa Itä-Helsingin ja Porvoon
musiikkiopistossa.
Sellisti Ulla Lampela suoritti diplomitutkintonsa syksyllä 2004 erinomaisin arvosanoin ja valmistui musiikin
maisteriksi Sibelius-Akatemiasta keväällä 2005. Lampela on konsertoinut Tempera-kvartetin jäsenenä run-

saasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Hän toimii
myös Kauhavan Kamarimusiikkiviikonlopun taiteellisena johtajana sekä sellonsoitonopettajana Itä-Helsingin
musiikkiopistossa.
TL

Joulukonsertti
17.12. klo 19 Malmin
kirkossa, Kunnantie 1.

Viikissä Lucian markkinat
Viikin Infokeskuksen aulassa vietetään perjantaina
Lucian-päivää.
Viikin seurakunnan pastori
Petri Jukanen avaa tapahtuman kello 10 ja sen jälleen
kuullaan joululauluja Viikin
Normaalikoulun 5b- luokan
oppilaiden esittämänä.
Puolilta päivin yleisöä ilah-
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duttavat Cantores Minores
Tiernapojat.
Infokeskuksen aulassa on
samaan aikaan markkinat,
joilta voi löytää pukinkonttiin
taidokkaita käsitöitä ja kortteja sekä kotitekoisia jouluherkkuja. Kaupunginkirjaston
poistokirjoja on myös myynnissä. Unicafé tarjoaa glögiä

Lähiristikko nro 23/2015
SANARIS.FI/LAADINTA ERKKI VUOKILA , ULKOASU HELI KÄRKKÄINEN

ja pipareita. Markkinat jatkuvat kello 14 saakka. Tapahtumaa on järjestämässä Infokeskus Koronan väki eli
Helsingin yliopisto, Viikin kirjasto, Viikin kampuskirjasto
ja Malmin seurakunnan Viikin kirkko.
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g n laulu
Helsingi

Joulukonsertti

to 17.12. klo 18, vapaa pääsy
Joululauluja ja -puuroa jo perinteeksi
muodostuneeseen tapaan.

Yön

H Screen
HKO

laulu

7 12 kl
30 vapaa pääsy
to 17.12.
klo 18
18.30,
Konsertti valkokankaalla. Ylikapellimestari John Storgårds päättää kautensa kaupunginorkesterin johtajana
Mahlerin sävelmiin.

elios:

Kino H

Taxi Teheran
pe 11
12 ja la
a 12
112 klo 18
11.12.
12.12.
18, liput 6 €
Huumoria ja ironiaa taksin takapenkillä iranilaiseen tapaan. Elokuva on
palkittu Kultaisella karhulla. 82 min.
Ikäraja K7

Lumii- Kino Helios:
kuningatar
la 12.12. kl
klo 14 jja
ke 16.12. klo 18, liput 5 €
Kaunis satuklassikko rakkauden
voimasta. 91 min. K7

Yhteislaulut
ti 15.12. klo 17.30, vapaa pääsy
Jouluinen lauluilta.

Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.ﬁ
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Ristikon oikea
ratkaisu sivulla 6.

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
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Menot

sirkustaitojaan. Sirkuslajeina
on akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, tasapainoilua, jongleerausta, klovneriaa. Järj.
Pukinmäen Taidetalo Liput
10e. Malmitalo to 10.12.
ja pe 11.12. klo 17 sekä la
12.12. ja su 13.12. klo 15.
Vuoden luontokuvat 2014
Pohjoismaiden suurimman luontokuvakilpailun
satoa viime vuodelta 2014.
Avoinna ma–pe 9–20 ja la
9–18, pyhäpäivät aiheuttavat poikkeuksia. Vapaa pääsy.
Malmitalo, 9.1.2016 asti.
Luotsinuorten
valokuvanäyttely
Jakomäen kirjaston olkkari
Lehtien ääneenlukua ja keskus- Koillis- ja länsiluotsin toiminnassa mukana olevat nuotelua ajankohtaisista asioista
ret ovat ottaneet valokuvia ja
ja uutisista hyvässä seurassa!
valinneet niistä parhaat valoKahvi- ja teetarjoilu. To klo
kuvanäyttelyyn yleisön nähtä11–12, Jakomäen kirjasto.
väksi. Näyttely on täysin nuorten tekemä, aina kuvien ottamisesta näyttelyn pystyttäSyystien palvelukeskus
Ukkojumppa ma klo 11.15–12, miseen asti. Avoinna ma–pe
9–20 ja la 9–18, paitsi 23.12.
pingistä ti klo 14.15–15.30,
klo 9–18, 24.–26.12. sulTo neulekahvila klo 9.30–
jettu, 31.12. klo 9–16 ja pyhä12, klo 11.15–14 atk-opaspäivisin suljettu. Vapaa pääsy.
tusta ilman ajanvarausta. To
Malmitalo, 18.12.–15.1.
10.12. Kansallisoopperan
Torstaielokuva: Metsän tarina
muusikot kahvilakonserUpea koko perheen elokuva
tissa klo 14.30-15.
vie ainutlaatuiseen suomaMalmin toimintakeskus
laiseen metsään kertoen sen
Asukastalon joulumarkkinat la
värikkäästä ja monimuotoi12.12. klo 10–14. Joulupuuroa
sesta elämästä. Ohjaus: Ville
ja glögiä.Myyntipöytiä vielä
Suhonen, Kim Saarniluoto
vapaana. Varaukset p 050
(Suomi 2012). Kesto 76
3374375. Asukastalo joumin. Ei ikärajaa, Vapaa pääsy.
lutauolla 23.12.–3.1.
Malmitalo, to 10.12. klo 18.
Päivätanssit Työväentalolla,
Saiturin joulu
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Pukinmäen sirkuskoulu sekä
Elävää musiikkia, buffet.
Taidetalon muutkin taidekouLiput 8e, ei narikkamaksua.
lut esittävät yhteistyössä koko
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
perheen joulunäytöksen, joka
Enter ry:n tablet-opastus
pitää sisällään sirkusta, tansEnterin vapaaehtoiset versia, teatteria ja elävää musiiktaisopastajat auttavat tabletkia. Esitys perustuu Charles
tietokoneiden käytössä.
Dickensin samannimiseen
Opastus on henkilökohtaista
alkuperäisteokseen, mutta
ja maksutonta. Oman laittässä versiossa seikkaillaan sirteen saa ottaa mukaan. Syksyn
kuksen maailmassa, jota johopastukset to klo 10–11 ja
taa saita Tirehtööri. Kesto n. 45
11–12. Varaa aika Malmin kirmin. Liput 12e. Malmitalo, pe
jastosta p. 09 31085070.
11.12. klo 19 (ensi-ilta) sekä
Saako sitä syödä? –
la 12.12. ja su 13.12. klo 18.
Teatteriruokaa
Yhteislaulua
Erityisesti lapsiyleisölle suunJouluinen yhteislauluilta, laulatnattu värikäs ja mielenkiintoitajina Jukka Okkonen ja Pauli
nen Teatterimuseon näyttely
Kainulainen. Vapaa pääsy.
kertoo ruoasta ja syömisestä
Malmitalo, ti 15.12. klo 17.30
näyttämöillä. Esillä on erilaiMariah Hortans / M
sista materiaaleista valmistetSandberg Duo: Juljazz
tua rekvisiittaruokaa eri vuosiSeniorNords julfest -konsertti
kymmeniltä. Avoinna ma–pe
on suunnattu ruotsinkielisille
9–20 ja la 9–18. Vapaa pääsy.
senioreille, mutta tulkaa muutMalmitalo, 29.10.–12.12.
kin! Mariah Hortans ja Mathias
Tiina Pensola: Silence –
Sandberg luovat rentouttavan
Piirustuksia eri tekniikoilla
Tuulen ja meren kohinan äärellä ja jazzahtavan joulutunnelman
kolmella kietaiteilija on tehnyt erityisesti
lellä.
ynällä
lyijy- ja kuulakärkikynällä
Lähimenot–
sekä mustalla tuspalstalle
silla teoksia maivoi lähettää Koillis–
semasta – kalHelsinkiä koskevia
lioista, kivistä
menovinkkejä.
ja merestä.
Palsta on yhdistysten ja seurojen
Ma–pe
käyttöön. Etusijalla ovat maksuttomat
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
9–20 ja
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
la 9–18.
viimeistään torstaina klo 15 menness
Vapaa
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
n
pääsy,
lehteen.
Malmitalo
OSOITE:
19.11.–12.12.
janina.issakainen@
Pukinmäen
lahitieto.ﬁ
Sirkuskoulun
Perinteinen
Esityksen
E
i k
joulusirkus
jälkeen kahvitarjoilu, ruotsinJokainen esitys on erilaikielistä infotoria senioreille
nen; jokaisessa esityksekä Suomen Lucian vierailu.
sessä eri oppilaat esittelevät

JAKOMÄKI

MALMI

Yhteistyössä SeniorNordnätverket ja Helsingin kulttuurikeskus. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ke 16.12. klo 14.
Sinivuoren Soihtujen
puurojuhla
Juhlassa uudet partiolaiset antavat partiolupauksensa. Tarjolla riisipuuroa
ja glögiä. Tulkaa kaikki partioharrastuksesta kiinnostuneet. Malmin srk-talo,
Pekanraitti 16, 13.12. klo 16.
Naisten 1 sarjan
lentopallo-ottelu
HEL Volley2 - RaisU, su 13.12.
klo 17. Paikalla arpajaiset.
Vapaa pääsy, Helmi center.
Malmin seudun
näkövammaisten joulujuhla
Ke 16.12 klo 13 Malmin kirkolla, Kunnantie 1. Oppaat
ovat vastassa ennen tilaisuuden alkua.

PIHLAJAMÄKI

Pihlajamäen Lähiöasema
Englanninkielen keskusteluryhmä ti klo 11–12.
Ruotsinkielen keskusteluryhmä ti klo 13–14.
Liusketie 3. Vapaa pääsy.

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.
Satutunnit
Puistolan kirjastossa
joka ma klo 10.
Joulumyyjäiset
Nurkalla 12.12. klo 10–14,
Nurkkatie 2. Myyjäisissä mm.
arpajaiset, joululeivonnaisia,
käsitöitä, oheistoimintaa lapsille sekä kahvila. Myyjäisten
järjestäjänä Puistolanraitin
ala-asteen vanhemmat ry.
Puistolan Martat
Joulumyyjäiset ti 22.12. klo
17–19. Perinteiset peruna-,
lanttu- ja porkkanalaatikot,
rosolli, joululeivonnaiset ja hillot sekä koruja ja käsitöitä.
Marttala, Puistolantori 5.

PUKINMÄKI

Enter ryn opastukset
Opastukset aina ke klo 14–15
ja 15–16 sekä parittoman viikon keskiviikkoisin lisäksi myös
klo 10–11 ja 11–12. Varaa
aika kirjastossa tai p. 09 310
85072. Pukinmäen kirjasto.
Satutunnit
Pukinmäen kirjastossa aina parillisen viikon ma klo 10.15–10.45.
Pentti Karvosen
öljyvärimaalauksia Maisemia läheltä ja kaukaa
Pentti O. Karvonen teki
työuransa insinöörinä,
nyt eläkkeellä syntyy taidetta. Maalaukset esillä joulukuun ajan Pukinmäen kirjaston aukioloaikoina.
Joulun odotuksen
yhteislaulua
Ti 15.12. klo 17.30
Madetojan palvelutalossa, Madetojankuja 3.
Laulattamassa Kalle Partanen
ja Esko Rantanen. Vapaa
pääsy, järj. Pukinmäki-seura

SILTAMÄKI

Siltamäen Korttelitupa
on avoinna pe 11.12. klo
11–14. Tupa jää joulutauolle. Tavataan taas 12.1.
Kaikille mukavaa joulun ja
uuden vuoden aikaa!

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Parturi-Kampaamo

SUUTARILA

Salsa, Reggeaton ja
Zumba kokeilutunnit
Tule kokeilemaan salsaa,
reggaetonia ja vauhdikasta
Zumbaa. Opettajana toimii kuubalainen ammattitanssija José Mesa. Ilmoittaudu
kokeilutunneille nettisivuillamme, paikkoja rajoitetusti! 20.12. klo 11–14, 16e/
tunti. www.perhosvoltti.com

TAPANILA

Joulumyyjäiset
Su 13.12. klo 10–15 Tapanilan
VPK:lla, Päivöläntie 50.
Myynnissä mm. vastoja, koruja,
havukransseja, arpoja, hartiahuiveja ym.käsitöitä. Tapanilan
kutomakerhon mattoja, kierrätysmateriaaleista tehtyjä
esineitä, kynttilöitä ja keramiikka, jauhoja, ryynejä, talkkunaa, leipää ja leivänjuurta.
Ohrapuuroa kanttiinissa. Järj.
Mosan Käsityöystävät.
Novellikoukku
Tehdään käsitöitä ja kuunnellaan novelleja vaihtuvien lukijavieraiden lukemana. Kahvija teetarjoilu. Tapanilan kirjastossa 15.12. klo 18–19.30.

TAPULIKAUPUNKI

Enter ry opastaa
Enter ry opastaa senioreita vertaistukihenkisesti tietoteknisissä ongelmissa kerran viikossa ti klo
12–14. Tapulikaupungin kirjasto. Varaa aika p. 09 310
85075 (1 h /opastettava).
Digitalkkari
Tapulikaupungin kirjaston digitalkkari on 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

Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjastossa ke klo 10
Viikin seniorikerho
Tapaamiseen 16.12. klo 13
saapuu kirjastonhoitaja Päivi
Karimaa Viikin kirjastosta kertomaan kirjaston tarjoamista
palveluista sekä keväällä käynnistyvästä Digitarinakerhosta.
Joululauluja ja kahvitarjoilu.
Vapaaehtoinen kahviraha 2e.
Joulukonsertti
Su 13.12. klo 16. Viikin kartanon väentuvassa, Viikinkaari
8. Liput 15/8e, sis. glögitarjoilun. Järj. Sävelvakan laulajat,
Musiikkiyhdistys Sävelvakka ry
GUF-kuoro Viikin kirkossa
Ruotsinkieliselle kuorokulttuurille omistautunueen kuoron perinteinen joulukonsertti
Viikin kirkossa, Agronominkatu
5, la 12.12. klo 18. Kuoron
ohella esintyvät Niklas Nyholm,
Jesper Eklund, ja Amanda
Henriksson. Vapaa
pääsy, ohjelma 10e.

HELLI HIUKSIASI OLAPLEX HOIDOILLA!
Saatavilla molemmista liikkeistämme
Tervetuloa!
Sanna ja Elina 3krs.
Tanja, Nelli, Sini ja Niina katutaso
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!

Kampaamo-Parturi

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

39€

Permis+leikkaus
+sävy+fön

85€

Me
tykätään
susta.
Tykkää
sinäkin
meistä!

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

facebook.com/
lahitieto

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

HYVINVOINTI

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

! Jalkaterapia
! Akupunktio

Jalkaterapiapalvelut

! Hieronta
! Lymfaterapia
! Yksilölliset

tukipohjalliset

! Meiltä myös hyvän
olon lahjakortit!

(09) 351 1100
www.askelma.fi
Uutta:
nettiajanvaraus!
Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Koillis-Helsingin Lähitieto

9.12.2015
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AUTONASENNUS JA HUOLTO

OPTIKOT

LAUKKANEN

Voit varata aikasi
myös internetistä!

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

Malminkaari 13 A 00700 HKI,
Malmin Nova 4.krs.

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

OGELISSA

MALMILLA
Mikko Saari
Antti Valtasaari
AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Inka Utriainen
Rahim Keshvari
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 9-18,
la 9-14

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

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

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat toiveittenne
mukaisesti.

Huom! Uusi osoite!
Malmin raitti 12, MALMI

Puh. 09 345 3350
www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

MALMIN HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

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

PALVELUJA TARJOTAAN

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

TEBOIL MALMI
Puh. 09-385 5297

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

NETTIAJANVARAUS

www.malminhammas.com

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

p. 09 351 5015

VEIKKAUSPISTE

KATTOREMONTIT
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040 712 8888

a
uott
25 v
illa!
Malm

TALVI 2015–16

• 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

...ja paljon muuta autollesi

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

SUUHYGIENISTI
Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs

Defa- ja Calix-asennukset

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

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

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

puh. 0400 600 660

Renkaat ja vanteet
Vetokoukut, Tuulilasit

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

Hammaslääkärit:

Tiina Kokko

AUTOASI RENGASMAAILMA
Korvasienentie 6
00760 Helsinki

Puh. 0400 449 638

Avoinna

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Öljynvaihto aikaa varaamatta

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET

P I K A H UkloO L8T-1O6

Suuhygienisti:

Autojen huolto ja korjaus

www.rengaskeskus.com

Mosan Autohuolto Oy

Helsinki

!

puh. 3507050

AUTOPALVELUITA

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

SILMÄLÄÄKÄRIT

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

KW22

WI31

Kehärengas Oy
www&"'$(*'!%()&#

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti
Jäähdytintie 24,
Tattarisuo, Hki 77
P. 09 388 1345
ark. 9 - 17

Ja paljon muita palveluita!

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Autoileva joulupukki
Matapupu alueella.
Soita 040 160 9577

TILITOIMISTOJA

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

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

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!

