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ANNE JATKAA
ÄITINSÄ TYÖTÄ.

Turvapaikanhakijoita
Urheilukeskuksella
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Keskiviikko 27.1.2016

Uutiset:
Suutarilan yläasteella
on jo ahdasta.
Urheilu:
Kapanen tehokkaana.
Kulttuuri:
70-vuotias kirjasto juhli
asukkaiden kanssa.

KAIKKIEN HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN
HUOLLOT JA KORJAUKSET KOTIMAISIN VOIMIN

AUTOKORJAAMO - KAIKKI MERKI T

VUODESTA 1966

AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

SOITA JA VARAA!

09 387 9282
Autotallintie 19, Tattarisuo

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

A
T
N
HI
!
I
M
M
PO
Raidat ja leikkaus

79 €
(alk. lyhyisiin hiuksiin)

[A]

Lounasbreikki

Se maukkaampi
lounaspaikka

Lounasbuffet
ark. klo 10–14

8,90

Rapattu omakotitalo, jossa kaksi
huoneistoa, yht. 90 m². Kellarikerroksessa sauna, varastotiloja
n.90 m². Lisäksi lämmin autotalli
20 m². Huoneistot mahdollista
yhdistää. Oma tontti 715 m².
Hp. 210.000 €. Hietapellontie 25
OMAKOTITALO MELLUNKYLÄ
Tilava rintamamiestalo 4h, k,
sauna, pesuh, 2wc ja iso autotalli, yht. n. 165 m². Varaava
yösähkölämmitys. Tontti 524m².
Kuntotarkastus tehty 12/2015.
Hp. 210.000 €. Koskenhaantie 47
VUOSAARI OKT
Kivirakenteinen omakotitalo 5h,
k, sauna, peh, 2 auton talli ym.
n. 230m². Tontin koko 1153m².
Rak.oikeutta käyttämättä 150m².
Hp. 370.000 €. Verkkotie 2
TOIMISTOTILAA
Malmin liikekeskuksessa
vuokrataan hyväkuntoista
toimistotilaa liikekeskuksen 3.
kerroksessa. Vuokra 12€/m²/kk.

TONTTI HIETAPELLONTIE
Tasainen tontti rauhallisella paikalla. Tontin koko 677m² ja rak.
oikeus 169m²+26 m²/asunto. Kunnallistekniikka tontin rajalla. Hp.
160.000 €. Hietapellontie 25
TONTTI TAPANILA
Tasainen rivitalotontti 750m², rak.
oikeus 300m²+40m²/as. Enintään
3 asuntoa. Hiekkapohja. Ei vanhoja rakennuksia. Hp. 310.000 €.
Vanha Tapanilantie 73
KERROSTALOTONTTI
Konalassa kovapohjainen kerrostalotontti. Rak.oikeus 1250
kem². Tontin muodostaminen
kesken. Hp. 1 milj. €.
TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti. Vesi- ja viemäriliittymät tontilla. Rakennusoikeus
174m²+25m²/as. Tontin koko 695
m². Hp.150.000 €. Kiitäjäntie 17
TONTTI PUISTOLA
Tasainen tontti aseman tuntumassa, asuntojen lukumäärä ei
rajattu. Tontin koko 610m². Rak.
oikeus 152m²+20m²/as. Hp.
155.000 €. Puistolantanhua 6
TONTTI MELLUNKYLÄ
Kovapohjainen tontti 579 m².
Rak.oikeus 145 m² + 20 m².
Hp. 110.000 €. Koskenhaantie 47

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
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LKV, osakas
044 367 7747
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Pihlajamäessä
Vuolukiventie 7
045 153 6100

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

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANILA OKT
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Ravintola

7,90

parturikampaamoalanko.fi
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ÄÄNI

Keittolounas

Kirkonkyläntie 3, MALMI
09 3855878

Nro

Viinikka muuttaa
Tervetuloa 1.2.2016 alkaen, uusiin tiloihimme
Koivuhakaan, Juurakkotie 3.

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

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

Avajaishuolto
•
•
•

Öljynvaihto
Suodatin
19 kohdan tarkastus

99:-

Henkilöautoille
Pakettiautoille 119:Tarjous voimassa 1. – 29.2.

Huikeita avajaistarjouksia koko helmikuun ajan!
Viinikka Oy • Puh: 029 300 5500 • 1.2. alkaen: Juurakkotie 3, Vantaa
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Uutiset

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

TULE JA VIIHDY!
la 30.1. Siniset Osterit
la 6.2. karaoke
la 13.2. Roots & Bones
la 20.2. Chattanooga Hogs
la 27.2. Slow Gun Riders

+1211 2)).%6

LASKIAISEN KUNNIAKSI
lauantaina 6.2.
ILMAISTA MAKKARAA klo 13–15
Kaikki à la carte-annokset
-20%
Jokaiselle à la carte-annoksen
ostajalle laskiaispulla jälkkäriksi

YSTÄVÄNPÄIVÄN KUNNIAKSI lauantaina 13.2.
KIMPPA-ANNOS kahdelle 19,90€

sis. juustoburgerin, jalapenoburgerin, ranskalaisia,
chilimajoneesia, aurajuustodippiä ja 6 wingsiä

Jokaiselle à la carte-annoksen ostajalle ystävänpäiväleivos
jälkkäriksi
Meillä mahdollista seurata
Juomatarjouksia
useampaa SM-liigamatsia
yhtäaikaa.
($$5* +,3441 &,$514 .,3.$34

.114**- /,0'*0$+$$"3- -,!*+1#)!!**4 511!$.",,..16

Muista seurata netti- ja
facebook-sivujamme!

Pukinmäenkaari 18, 00780 Helsinki

Pääkirjoitus

TEIJA
LOPONEN

Tekemisen riemua

Y

hdessä tekeminen on hauskaa. Se,
että samalla pystyy auttamaan, on
kuin kirsikka kakun päällä. Puistolan kirjasto täytti juuri 70 vuotta.
Juhlia vietettiin useampanakin päivänä ja niitä
järjestämässä ja ohjelmaa esittämässä oli mukana vapaaehtoisesti useita alueen ihmisiä. Niin
aikuisia kuin lapsiakin. Kirjaston henkilökunta
oli mielissään saamastaan avusta, sillä pienellä
porukalla ei isojen tapahtumien järjestäminen
tahdo onnistua. Puistola on hyvä esimerkki siitä, kuinka kirjasto voi saavuttaa kaikkien yhteisen olohuoneen viran. Siitä on tullut paikka, jossa viihdytään yhdessä ja ollaan valmiita kimpassa tekemään asioita kaikkien yhteiseksi iloksi ja
hyväksi. Ja yhdessä tekemisestä hyötyvät aivan
kaikki osapuolet.
Mainiota yhteishenkeä ja auttamisen halua
koettiin myös Tattarisuolla, jossa Puistolan
Urheilijoiden kuplahallin pystyttämisessä tarvittiin ja saatiin apua. Vapaaehtoisia riitti paukkupakkasista huolimatta. Aivan oman mausteensa
auttamiseen antaa se, kun apua tarjoavat myös
paikalliset yrittäjät, korvauksetta. Tattarisuon
kuplahallin kaltainen hanke vaatii tekijöiltään
pitkää pinnaa, vahvaa uskoa ja halua onnistua.
Niitä kun riittää on mainiot edellytykset onnistumiseen. Ja siltä se myös näyttää Tattarisuon

Yhdessä
tekemisestä
hyötyvät yleensä
kaikki osapuolet.
hallin kohdalla, jolle tuntuu riittävän käyttäjiä
lähes yhtä paljon kuin vuoroja on tarjolla.
Tulevana viikonloppuna kierretään Malmia ristiin rastiin eri järjestöjen ja yhdistysten synnyttämässä tapahtumassa. Tällä kertaa Malmin rasteilla on mukana myös kaupunkisuunnitteluvirasto keräämässä mielipiteitä. Yhdistysten
rasteilla voi tutustua niiden toimintaan ja löytää
uuden harrastuksen itselleen. Pisteitä kiertämällä pääsee oppimaan uusia asioita ja esimerkiksi
testaamaan alkusammutusta VPK:lla ja rentoutumista työväenopistolla. Rasteilla saattaa tulla
käydyksi sellaisissakin paikoissa, joista ei ole
ennen kuullutkaan ja tutustuu uusiin ihmisiin.
Aikaakin voi käyttää juuri sen verran kuin itsellä sattuu lauantaina olemaan. Etenkin uusille
asukkaille Malmi ja sen toimijat tulevat rastien
kautta mukavasti tutummaksi.

www.kaari18.fi
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KAIKKI KEHYKSET VÄHINTÄÄN

-50%

Siltamäen kauppiaan
an

Tarjoukset

To-Su
28.-31.1.20n1it6a

PARHAAT
tarjoukset
Conference

0

99
kg

BERLIININMUNKKI

0

ellei toisin

Atria

Pirkka

400g

200g

SIKA-NAUTA JAUHELIHA

PÄÄRYNÄ

99

kpl

5

€

2

rasiaa

2rs

(yksittäin 2,79€)

Tumma ja vaalea

RYPÄLE

500g rasia

1

voimassa

99
rasia

mai

SUOMALAINEN MUSTIKKA

3

€

2

pussia

2ps

(yksittäin 1,65€)

KUHAFILEE
Viro, säävaraus

2490
kg

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

Malmin kauppatie 18 (Prisma), 00700 Helsinki
Puh. 044 237 7371

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

Karateharjoitukset tuovat
tervetullutta vaihtelua
päivään ja samalla
opitaan niin kehon
hallintaa kuin suomen
kieltäkin.

Turvapaikanhakijat
tatamilla Tapanilassa

kipainotteisempaa tekemistä, selventää kehityspäällikkö Minna Nummi Luona
Oy:stä.
– Monet joutuvat odottelemaan turvapaikkapäätöstä pitkiä aikoja ilman mitään tekemistä. On tärkeää voida tehdä jotain mielekästä. Se tuo henkistä ja
fyysistä tasapainoa sekä hyvinvointia. Muiden ihmisten näkeminen lisää myös
kotoutumista, Luona Oy:n
vastaava liikuntaohjaaja Kian Bui luettelee.
Alkuun aamuherääminen
kello kymmenen harjoituksiin tuotti nuorille miehille
ongelmia, mutta kun kerran
oli tatamilla käynyt, kasvoi
into niin suureksi, että herääminen onnistuu hyvin.
– Puskaradion kautta karatekurssin suosio on kasvanut ja nyt joudutaan jo vuorottelemaan, ketkä pääsevät
minäkin päivänä mukaan,
Kian Bui lisää.

Karateharjoituksia
vedetään vapaaehtoisten
voimin. Karatejaoksen
varapuheenjohtaja Maija
Laaksonen kertoo alkuun
jännittäneensä hivenen sitä,
miten miehet vastaanottavat käskyjä naiselta.
–Todella hyvin meni! Nyt
alkuun meillä on vielä tulk-

ki mukana, mutta tarkoitus
on samalla opettaa suomen
kieltä, ja moni osaa myös
englantia. Yleensä karatessa käskyt ja komennot annetaan japaniksi, mutta me
päätimme antaa ne suomeksi, jotta suomen kieli tulee
sitäkin kautta tutuksi, Laaksonen kertoo.
Kotoutumista tulee auttamaan myös se, että ne jotka oppivat karaten alkeet ja
myös tarvittavan kielen hyvin, pääsevät jatkossa osallistumaan tavallisille karatekursseille yhdessä suomalaisten harrastajien kanssa.
– Siinä vaiheessa heille
hankitaan tarvittavat asut,
nyt jokainen osallistuu niillä
vaatteilla, joita heillä sattuu
olemaan, Kian Bui kertoo.
Karate ei turvapaikanhakijoiden maissa ole kovin
suosittu laji, mutta se valittiin aloituslajiksi sen vuoksi, että karatessa tasa-arvo
sekä toisen kunnioitus ovat
tärkeitä. Lajissa harjoitellaan ihmisten kohtaamista,
käyttäytymistä ja vuorovaikutusta sekä kehon ja mielen hallintaa. Jatkossa lajivalikoimaa laajennetaan.
Kurssit mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön
määrärahaan perustuva valtionavustus.
Teija Loponen

Tapanilan Urheilukeskuksen pukuhuoneissa on viime viikkoina
näkynyt syyrialaisia, afganistanilaisia ja Irakista kotoisin olevia
miehiä, naisia ja lapsia.

”S

amaan
aikaan hallilla
harjoittelevat
seniorit ensin
ihmettelivät, mistä on kyse,
mutta kuultuaan turvapaikanhakijoiden omasta karaten alkeiskurssista, he olivat
oikein tyytyväisiä siihen,
että sellaistakin toimintaa
täällä järjestetään, kertoo
Tapanilan Erän toiminnanjohtaja Kristiina Liikanen.
Kyseessä on vastaanottokeskuksia hallinnoivan
Luona Oy:n ja urheiluseura
Tapanilan Erän yhteistyössä järjestämä karaten alkeis-

Naisille ja lapsille halutaan myös tarjota
liikuntamahdollisuus.

kurssi, joka on suunnattu
vastaanottokeskusten asukkaille.
Miehille suunnattu alkeiskurssi käynnistyi jo joulukuussa, äitien ja lasten ryhmä tällä viikolla.
–Vastaanottokeskusten
naisille ei yleensä ole tarjolla harrastuksia. Jotta heidän olisi helpompi lähteä talon ulkopuolelle, päätimme
aloittaa naisten ja lasten yhteiskurssilla. Alku- ja loppujumpat he tekevät yhdessä,
sitten naisille opetetaan itsepuolustusta ja karaten tekniikkaa ja lapsille on leik-

Maija Laaksonen kertoo tasa-arvon ja toisten
kunnioituksen kuuluvan oleellisesti karateen.

Suutarila ei saakaan siirtolapuutarhakylää. Sivu 4.
Sydänmaa loikkasi oppositioon
Viikissä asuva kokoomuksen kolmannen
kauden kaupunginvaltuutettu Johanna Sydänmaa on siirtynyt
vihreän valtuustoryhmän jäseneksi.
Puolueen vaihdon syyksi Sydänmaa toteaa arvokysymykset.
–Hallituksen leikkauspolitiikka huolestuttaa, sillä
leikkaukset
sattuvat eni-

ten niihin, jotka ovat jo nyt
yhteiskunnassamme
kaikkein heikoimmilla.
Etenkin leikkaukset
koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta
ovat äärimmäisen
lyhytnäköistä politiikkaa, jota vastaan
on taisteltava. Olen
iloinen, että subjektiivinen päiväJohanna
Sydänmaa
vaihtoi
puoluetta.

Museovirasto ei torppaa kaava-aikeita
hoito-oikeus ja ryhmäkoot turvattiin Helsingissä, sanoo Sydänmaa.
Myös yksinhuoltajaperheiden
aseman ja palveluiden edistäminen ovat hänelle tärkeitä tavoitteita.
Johanna Sydänmaa on liikunnan
ja terveystiedon opettaja ja nelivuotiaan lapsen yksinhuoltaja. Hän
on kuluvalla valtuustokaudella toiminut kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varapuheenjohtajana.
Vihreillä on loikan seurauksena
19 kaupunginvaltuutettua ja kokoomuksella 21.
Teija Loponen

Helsingin kaupungin museovi-

raston johtokunnan kokouksessa
on ollut eilen esillä virastossa sorvattu lausunto yleiskaavaehdotuksesta.
Malmin lentokenttäalueen lisäksi
museovirasto nostaa esiin yleiskaavan hampaisiin joutuneet Tuomarinkylän, Vartiosaaren ja Viikin,
jotka ovat Malmin kentän tavoin
valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä eli
RKY-alueita.
Virasto toistaa jo Malmin lentokentän kaavarungosta antamaansa lausuntoa, että suunnittelussa tulee ottaa huomioon lento-

kenttärakennusten lisäksi kiitoteiden merkitys osana merkittävää
kulttuuriympäristöä. Rakentamistehokkuuden tulee olla sellainen,
että kentän historiallinen todistusvoima rakennuksineen ja kiitoratoineen voidaan säilyttää. Lausunnossa kerrotaan, että Malmin lentokentästä on tehty rakennussuojeluesitys.
Viikistä museovirasto tyytyy toteamaan, että Viikkiin osoitetussa
rakentamisessa Viikin opetus- ja
koetilan rakennetun ympäristön
arvot otetaan huomioon tarkemmassa suunnittelussa.
Pirjo Pihlajamaa
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Uutiset
PIRJO PIHLAJAMAA

Komissaari Viikkiin
Terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaava
komissaari Vytenis Andriukaitis vierailee Suomessa
helmikuun alussa. Andriukaitis osallistuu kansalaiskeskusteluun ”Health and Food Safety – Encouraging Sustainable Growth” Helsingin yliopiston Viikin kampuksella.
Kansalaiskeskustelun aluksi komissaari Andriukaitis
kertoo ajankohtaisista terveys- ja ruokaturvallisuuteen
liittyvistä asioista, kuten inﬂuenssapandemioihin varautumisesta, eläinperäisten tautien ehkäisemisestä ja antimikrobiresistenssistä.
Keskustelua voi seurata ja siihen osallistua Twitterissä
tunnisteella #EUdialogues
TL

Opettajia ja rehtoreita
haetaan töihin
Helsingin kaupungin opetusvirasto on pannut hakuun

yli 210 opettajan virkaa. Paikat ovat auki sekä suomenettä ruotsinkielisissä peruskouluissa ja lukioissa.
Lisäksi useampi koulu on rehtoria vailla. Rehtoria haetaan muun muassa Jakomäen ja Latokartanon peruskouluihin sekä Pihlajiston ala-asteen koululle.
Haku on avattu toissa maanantaina kaupungin sähköisessä rekryjärjestelmässä. Stadin ammattiopiston opettajien virat tulevat hakuun helmi-maaliskuussa.
Myös viime vuonna samaan aikaan virasto haki yli 200
opetustoimen henkilöä. Elokuuhun mennessä liki kaikki
paikat oli täytetty.
PP

Kaupunki hakee valtiolta
korjaustukea
Pihlajamäki

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy hakee 1970-

lukua edustavien talojensa perusparannustöihin korkotuettua lainaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta.
Korjattavat neljä kerrostaloa sijaitsevat Liusketie 9:ssä.
Kolmekerroksisissa taloissa on yhteensä 108 kaupungin
vuokra-asuntoa, liiketilaa sekä päiväkoti.
Tarkoitus on kunnostaa muun muassa pihat, purkaa
yläpohja ja lisätä sinne lämmöneristystä, poistaa julkisivuista lämmöneristeet ja ulkokuoret, asentaa tilalle mineraalivillaa ja muurata päälle vaaleaa tiiltä.
Lisäksi uusitaan parvekkeet, ikkunat, ovet ja kaikkien
asuntojen keittiöt. Kylpyhuoneet on uusittu jo aiemmin
vesi- ja viemäriputkien uusimisen yhteydessä.
PP

Lastentarhan maalaus ei
kiinnostanut
Alppikylä

Päiväkoti Alppikylän maalaustyöt eivät innostaneet

ensimmäistäkään yritystä osallistumaan Helsingin kaupungin järjestämään tarjouskilpailuun.
Sen vuoksi Alppikylään tulevan uuden päiväkodin maalaus- ja tasoitustyöt tullaan tilaamaan suorahankintana.
Kaupunki on neuvotellut urakasta Maalaamo MTW Oy:n
kanssa. Yritys on tarjoutunut hoitamaan homman 58 535
eurolla.
Mahdollisista lisätöistä kaupunki sopi maksavansa
enintään 8780 euroa.
PP

Pelastustoiminta on
turvattava
Yleiskaavaehdotuksen jatkosuunnittelussa tulee

huomioida pelastusajoneuvojen liikkumismahdollisuudet ja pelastustoiminnan edellytykset. Näin pitää tehdä,
kun otetaan uusia asuntorakennusmaita moottoritiemäisiltä alueilta ja katetaan kaupunkibulevardeja, katsoo Helsingin kaupungin pelastuslaitos lyhyessä lausunnossaan Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta.
Pelastuslautakunta on käsitellyt lausuntoa eilisessä
kokouksessaan.
PP

Pukinmäen yleiskaavaillassa käsiäänestettiin siitä, pitääkö Malmin lentokenttä säilyttää.

Yleiskaavasta monta
huolta ja puolta
Sekä Pukinmäki-Seura että Siltamäki-SuutarilaSeura järjesti kulmillaan yleiskaavaa koskevan
asukasillan viime viikon tiistaina. Pukinmäessä
päähuolena oli viheralueiden massiivinen
kaavoitus, Malmin lentokenttä sekä Tattarisuon
yritykset ja Siltamäessä ostoskeskusalueen
näivettyminen.
Molemmissa tilaisuuksissa vierailivat kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava (kok.)
ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston
yleiskaavapäällikkö Rikhard
Manninen.
Helsingin rakentamista
ohjaava yleiskaava on nyt
ehdotusvaiheessa. Asukkailla on perjantai-iltaan asti aikaa jättää ehdotuksesta
muistutus.
– Selvä on, että yleiskaavaehdotuksesta on erilaisia
näkemyksiä. Me olemme
päättäjiä, ja jonkun siitä pitää päättää, alusti kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava
(kok.) Pukinmäessä.
Iltaa johti Rautavan valtuustotoveri, Pukinmäkiseuran puheenjohtaja Kauko Koskinen.
Lopullisen päätöksen
yleiskaavasta tekee valtuusto. Rautava uskoo päätöksen syntyvän soraäänistä
huolimatta.
Kokoomuksen sisälläkin ollaan erimielisiä yleiskaavan monista kohdista. Koskinen liputtaa Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta, Rautava ei.
Koskinen älähti ajatukselle
kaataa Sinimetsän ja Närepuiston puita ja rakentaa tilalle 6–7-kerroksisia umpikortteleita. Rautava on valmis uhraamaan kaupungin
viheralueita, jotta Helsingin talouspyörät pyörivät ja
kaavan kasvuennusteen mu-

kaiset 260 000 uutta asukasta saavat kodit.
Pukinmäen illassa näkyi
Koillis-Helsingin eri asukasyhdistysten puheenjohtajia
ja hallituksen jäseniä. Lisäksi Malmin lentokentän puolustus oli paikalla.
Koillishelsinkiläisiä yrittäjiä oli myös paljon. Heitä huolestutti etenkin Tattarisuon yritysalueen tulevaisuus. Rautava ja Manninen
pitivät huolia turhana. Koskinen ihmetteli sarkastisena,
miksi sitten yrittäjien vuokrasopimuksia ei jatketa pitkinä. Rautava ja Manninen
olivat tässä kohtaa hiljaa.

Illan aikana yksi asukas
kertoi laskeneensa, että metsät mukaan lukien Pukinmäenkaarelle ja Pukinmäen
rantapuistoon on kaavoitettu noin 30 hehtaarin verran,
mikä tarkoittaisi luokkaa
5000 – 10 000 asukasta.
Savelasta tullut asukas ky-

syi kaavapäällikkö Manniselta, miten kaava vaikuttaa
Longinojaan. Manninen ei
osannut vastata, mutta uskoi
Longinojan jäävän rauhaan.
Yleiskaavakartasta voi kuitenkin löytää tehokkaan rakentamiseen sallivia kerrostalopikseleitä myös Longinojan luota Savelassa.
Yleiskaavassa onkin monta miinaa, jotka räjähtävät
asukkaiden tietoisuuteen
vasta asemakaavavaiheessa, jos he eivät nyt ole olleet
valppaina. Asiaa ei yhtään
helpota vaikeasti hahmotettava ruutukartta ja kaavasta vastaavien ympäripyöreät
vastaukset.
Osallistujia huolestuttava
raide-Jokerin linjaus Malmin Kirkkopuiston läpi Pukinmäenkaarelta kohti Tuomarinkylää jäi ajanpuutteen
vuoksi käsittelemättä.

Suutarilassa mukana olivat myös kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikkö Olavi Veltheim ja
Siltamäen uimahallia pyörittävän Urheiluhallit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen,
joka on myös Siltamäen
ostoskeskuksesta vastaavan
Siltakeskus Oy:n hallituksen
puheenjohtaja.

Suutarilassa Pertti Svensson (vas.) kysyi päättäjiltä,
miksi pienet alueet jäävät kaavapaitsioon.

Suutarilan palvelukeskuksessa pidetyssä illassa asukkaat halusivat tietää, tuoko
kaava jotain hyvää ostoskeskuksen vuosikausia jatkuneelle epäselvälle tilanteelle.
Pekka Laitisen mukaan
ratkaisun teko ei ole helppoa, koska liiketilat ovat
niin monen osakkaan omistuksessa. Kaupungilla ei ole
osake-enemmistöä, joten se
ei voi nuijia päätöksiä läpi.
Rautava kertoi, että Maunulan ostoskeskus on surullinen esimerkki, jota ei haluta toistaa. Siellä pk-yrittäjät
suuttuivat verisesti, kun kaupungin vuokramailla oleva
ostoskeskus ajettiin väkisin
alas, jotta paikalle voitiin rakentaa asuntoja. Liikepaikka siirtyi toiseen paikkaan.
Rautava kehotti tutustumaan Kannelmäen ostoskeskuksen suunnitelmiin. Siellä
on löydetty toimivalta tuntuva ratkaisu, hän viestitti.

–Meillä on täällä tuntuma,
että yleiskaava menee isot
hankkeet edellä ja niissä
hanttiin pano on veristä.
Meillä on toivottu täydennysrakentamista, mutta tuntuu, että mikään ei liikahda,
kritisoi Siltamäki-SuutarilaSeuran puheenjohtaja Pertti
Svensson.
Illassa ehdotettiin kaupungille, että lakkautettavan
päiväkoti Siltamäen tilalle ja
sen takaa avautuvalle tontille kaavoitettaisiin uusia kerrostaloja maustettuna vaikka vanhusten palvelutalolla.
Suutarilan illan uutispommi oli, että juuri kaavoitettu
Suutarilan siirtolapuutarhakylä jää rakentamatta. Kaupunki haluaa siirtää mökkeihin varatut rakentamispaukut Vihtiin kaavaillulle vastaavalle alueelle.
Pirjo Pihlajamaa

Koillis-Helsingin Lähitieto

Vanhemmat haluavat luvut esiin:

Töyrynummen koululaisia

säästösyistä Suutarilaan?
Siltamäki, Suutarila, Törynummi

Salillinen vanhempia halusi kuulla Suutarilan yläasteella, että mitä ovat säästöt euroissa
ja kuinka Suutarilan yläasteen nurkat notkuvaan kouluun mahtuu 80–100 oppilasta
Töyrynummen ala-asteelta ilman, että opetus kärsii.
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Uimarannalle
etsitään kioskinpitäjää
Tapaninvainio

Liikuntavirasto etsii Helsingissä kolmelle uimarannalle

kioskinpitäjää omalla myyntivaunulla kesäkausille 2016 2018 ajalle 15.5. - 30.8.
Yksi paikoista on Tapaninvainion uimaranta Jokipolulla.
Kirjallinen vuokratarjous tulee tehdä 4.2. klo 12.00 mennessä. Halukkaat löytävät hakuohjeet liikuntaviraston sivuilta.
TL

PIRJO PIHLAJAMAA

Tilasäästöjä etsivä Helsingin kaupungin opetusvirasto suunnittelee siirtävänsä 248 oppilaan Töyrynummesta 342 oppilaan
Suutarilaan kaksi luokallista eli 40 kuudesluokkalaista
jo ensi syksynä, kun puolen
kilometrin päässä toisistaan
sijaitsevat koulut yhdistyvät hallinnollisesti Suutarinkylän peruskouluksi. Loput
oppilaista siirrettäisiin myöhemmin.
Opetusvirasto on laskenut
säästävänsä 477 neliömetrin
verran Töyrynummen vuokrakuluja, kun Helsingin
kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle palautuisi ala-asteelta viisi luokkaa,
käsityötila ja erityisopettajan tila.
Vanhempien mielestä säästöissä pitäisi katsoa kaupungin kokonaisetua, ei yksittäisen viraston. Mitään säästöä
ei olisi luvassa, jos Töyrynummen vapautuva tila jäisi
tyhjäksi tilakeskukselle, kun
varhaiskasvatusvirastokaan
ei lähivuosina tarvitse tilaa.
–Säästö tulisi vain siivouskuluista, kritisoi koulun tiedotustilaisuutta vetänyt äiti
Minna Mäki-Marttila viime
viikon tiistaina.
Vanhemmat olivat kutsuneet paikalle koko opetuslautakunnan 9-päisen
suomenkielisen jaoksen ja
kaupunginhallituksen edustajan. Jaoksesta saapuivat
yläasteen Suutarilassa käynyt Katri Korolainen (vihr.)
Töölöstä ja valtuutettu Ville
Jalovaara (sd.) Vuosaaresta.
Tapulikaupungista paikalle
tuli kaupunginhallituksessa
istuva valtuutettu Veronika
Honkasalo (vas.).
Mäki-Marttila oli vertaillut Suutarilan neliömääriä
per oppilas opetushallituksen ohjearvoihin ja huomannut, että Suutarilassa opiskellaan liian ahtaissa oloissa.
Saako virasto väljemmät
luvut laskemalla mukaan

Elämäniloista hoivaa ja
arjen apua yksilöllisiin tarpeisiin
Päiväkumpu-konserni on suomalainen perheyhtiö.
Tarjoamme asumis-, hoito- ja siivouspalveluja
asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
Ota yhteyttä ja varaa ilmainen kartoitustapaaminen:

Edessä seisovat opetuslautakunnan Katri Korolainen ja Ville Jalovaara kantavat
isoa vastuuta päättäessään satojen perheiden arkeen vaikuttavista kouluasioista.

vanhan lukiosiiven, joka
ei ole enää koulukäytössä?
Mäki-Marttila kertoi pyytäneensä opetusviraston laskelmat, mutta virasto ei ollut halunnut antaa niitä.
Paikalla ollut opetusviraston
aluepäällikkö Ulla-Maija
Vähäsarjakaan ei halunnut
kommentoida viraston keskeneräisiä lukuja, mutta hän
vakuutti, että siirto onnistuu
opetusteknisin järjestelyin
esimerkiksi lukujärjestystä
muuttamalla. Lukion vapaata tilaa ei ole tarkoitus ottaa
koulukäyttöön.
Opetustilaa voisi saada
tekemällä ruokalaan kaksi
luokkaa ja muuttamalla atkluokan tavalliseksi luokaksi.
Koulun atk-opettaja huomautti, että koulun kannettavien kanssa on jatkuvia
ongelmia.
– Joka tunnista menee aina iso osa siihen, kun kaikki
koneet eivät käynnisty. Siksi menemme mieluummin
atk-luokkaan, jonka pöytäkoneet toimivat, tietokoneopettaja valotti koulun ar-

Hoitokoti
050 382 0616

Kotihoito
050 400 1236

Kotisiivous
050 421 3789

kea.

Mäki-Marttila vetosi lautakunnan jäseniin ja pyysi,
että koululle tehtäisiin tarkistusmittaus ja perustettavalle Suutarinkylän peruskoululle opetussuunnitelma
ennen tilasäästöjen etsimistä.
– Tehkää tämä päätös oikealla faktatiedolla. Lapsemme käyvät Suutarinkylän peruskoulua yhdeksän
vuotta, hän pyysi päättäjiltä.
Ville Jalovaara vakuutti,
että lautakunta ottaa asiassa aikalisän, jos helmikuun
alun kokoukseen tulevat luvut ovat pielessä.
Epätietoisuuden varaan
ajautuneiden koulujen rehtorit toivoivat ripeitä päätöksiä, jotta kouluihin palaisi työskentelyrauha.
–Monella oppilaalla on jo
nyt päänsärkyä. Miten koulun ilma riittää, jos oppilasmäärä kasvaa, kysyivät yläasteen kolme tyttöä.
Kukaan ei osannut vastata.

ILMOITUS

ILMOITUS

Fallkullassa toimii kaunis kulmakahvila
Lokakuussa avattiin fallkullalaisten
kotinurkilla Kahvila Neljä vuodenaikaa.
Tätä olemme odottaneet. Tämä meiltä
täältä puuttui. Kiitos, kun perustit
meille tämän kahvilan. Tuon parempia
tervetulotoivotuksia ei yrittäjä Hilkka
Nuutilainen olisi voinut toivoakaan.
Alkuhuuman jälkeen hänen mieleensä
tulivat nekin realistiset lausunnot
siitä, että Toivottavasti tämä nyt sitten
menestyy, kun edelliset yrittäjät kerta
toisensa jälkeen lopettivat. Tila oli
ehtinyt olla tyhjillään jo 4,5 vuotta.
Nyt Tasankotien ja Helluntairaitin
kulmauksessa, kampaamoa vastapäätä,
on kaunis ja kodikas kahvila. Sen
ovat löytäneet lapsiystävällisenä
paikkana monet Fallkullan ja Tapanilan
lapsiperheet. Myös etätyötä tekevät,
lähimaastossa ja -kaduilla ulkoilevat,
eläkeläiset ja koululaiset ovat kahvilan
vakioasiakkaita. Monta uutta asiakasta
vielä mahtuisi avaraan ja valoisaan

kahvilaan, jotta se alkaisi kannattaa - ja
asukkaat saisivat pitää kotikahvilansa,
toteaa yrittäjä Nuutilainen. Hän
toivottaa puistolalaisetkin tervetulleiksi
kävelylenkeillään.
Kahvila ei ole pelkkä kahvila
kotitekoisine tarjoiluineen, vaan myös
lounaspaikka. Kasvisruokaa tuoreen
leivän kera on tarjolla joka päivä, myös
viikonloppuisin. Tässä Nuutilainen
toteaa, että maanantaisin ja tiistaisin
Neljä vuodenaikaa on suljettu: Se on
minun viikonloppuni.
Kahvilasta voi ostaa juomia, keittoa ja
leivonnaisia mukaan. Sieltä voi tilata
leivonnaisia, ja sinne voi myös tulla
pitämään tilaisuuksia ja perhejuhlia,
kunhan tarjoilu varataan kahvilasta.
Tilaa on 25 hengelle. Tiloissa
järjestetään myös pieniä näyttelyitä.
Tapahtumista Nuutilainen lupaa
mainostaa erikseen.

Pirjo Pihlajamaa

Johtokunta huolissaan oppilaista
Suunnitelmia ihmettelevä Töyrynum-

men ala-asteen johtokunnan puheenjohtaja Jouni Iivari on ensisijaisesti huolissaan oppilaista - riskeerataanko marginaalisilla säästöillä pienten koululaisten kouluviihtyvyys ja oppimisympäristö.
–Tämän hetken käsitys on, että toimenpiteillä saavutettava säästö on näennäinen,
tai säästöä ei saavuteta ollenkaan. Yläasteen tiloihin todennäköisesti tarvittava

muutosremontti maksaa, ja toiseen kouluun jäisi tuottamatonta tilaa., toteaa puheenjohtaja Jouni Iivari.
Iivarin mukaan tilojen muuttamisella ja
ala-asteen oppilaiden sijoittamisella yläasteen tiloihin kavennetaan jo ennestään ahtaita tiloja.
–Tämä taas mahdollisesti johtaa paineeseen kasvattaa ryhmäkokoja, hän pelkää.

Pirjo Pihlajamaa

Tällä kupongilla
lämmin vohveli suolaisella tai
makealla täytteellä sekä juoma
Tasankotie 16, puh. 0400 552 579
www.neljavuodenaikaa.ﬁ
Fb Kahvila Neljä vuodenaikaa

hintaan 5,50 €
10.2. asti
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Uutiset
HELSINGIN POLIISI

AIJA NIITTYNEN

Päivi Heikinheimon tänä vuonna nähneet voivat
ilmoittaa havaintonsa sähköpostiosoitteeseen
vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.ﬁ tai
soittaa Helsingin poliisin johtokeskuksen
numeroon 0295 417 915.

Tapanilalaisnainen
on kadoksissa
Tapanilalainen kieltenopettaja Päivi Marjaana Hei-

Nuorilta on kerätty kommentteja niin suunnitteluun osallistumisesta kuin siitäkin, millainen talon tulisi olla ja
mitä tarjota nuorille.

Yli kymmenen vuoden odotus on ohi

Viikin uusi nuorisotalo
avataan pian

Viikin uusi nuorisotalo on viimeistä silausta vaille valmis, avaimet saadaan käteen 28.1. Nuorille
talo avataan maaliskuun alussa. Ennen sitä talo pitää sisustaa ja valmistella toimintakuntoon.
Nykyiset tilat Valintatalon alakerrassa entisen
apteekin tiloissa eivät vastaa
nuorisotalon standardeja.
Siksi kauan odotettu uusi
nuorisotalo on koko alueelle iso juttu.
Nuorisotalon puolesta syntyi Viikissä jopa kansanliike Nutan Ritarit, joka
laittoi asioihin vauhtia järjestämällä keskusteluiltoja
ja pitämällä ääntä sosiaalisessa mediassa. Uusi nuorisotalo valmistuukin heidän
ansiostaan aiottua aiemmin.
Viikin nuorisotalo ei ole
syntynyt pelkästään arkkitehtien ja kaupungin päättäjien pöydillä vaan nuoret
ovat olleet vahvasti mukana suunnittelussa – ihan oikeasti.
– Me emme ole vaikut-

taneet mitenkään nuorten
päätöksiin. He ovat suunnitelleet talon sisustuksen yhdessä arkkitehdin ja sisustussuunnittelijan kanssa,
Viikin nutan nuoriso-ohjaaja Salla Saaristo kertoo.
Viikin nuorisotalon suunnittelu muuttui vuonna
2015 Ruutibudjetti-hankkeeksi, mikä tarkoittaa sitä, että nuoret saivat päättää talolle osoitetun sisustusbudjetin käytöstä.
Koululla järjestettiin äänestys ideoista, mitä yli 500
neliön talo voisi tarjota. RubuFesteillä nuoret saivat
esittää ideoitaan ja ilmaista kiinnostuksensa osallistua talon suunnittelemiseen
jatkossa. Kiinnostuneista
nuorista koottiin suunnitteluryhmä, joka ryhtyi työs-

tämään ideoista uuden talon toimintoja ja ilmettä.
Yksi ryhmän jäsenistä on
15-vuotias Saara.

–Me mietittiin erilaisia teemoja, värejä ja huonekaluja.
Talosta tulee aika värikäs,
ainakin pinkkiä, punaista,
oranssia, vihreää ja sinistä,
säkkituoleja, pöytiä ja sohvia. Tärkeintä on viihtyvyys,
että talolle olisi aina kiva
tulla, kertoo Saara.
Sisustussuunnittelija teki
nuorten toiveiden ja ideoiden pohjalta suunnitelman,
jonka nuoret hyväksyivät.
Nuoret saivat myös itsenäisesti päättää, mitä toimintoja uudelle talolle haluavat.
– Sinne on nyt tulossa ainakin rentoutumishuone,
pelihuone, leffahuone ja

Uutta nuorisotaloa on todella odotettu, sillä hengailupaikat ovat Viikissä vähissä ja
väliaikainen nuorisotalo ahdas.

kahvilatila, nyrkkeilysäkki,
pingispöytä ja karaoke- ja
musiikkilaitteet, Saara luettelee.
Ideoista innovatiivisimmasta päästä on viihtyisä
taidekahvila, jossa nuoret
voisivat myydä omia leivoksiaan, tehdä taidetta ja järjestää teemailtoja.

Talolla pidetään ikimuistoiset avajaiset torstaina
3.3. Saara ei ole ollut aiemmin nuorisotalon vakikävijä, mutta uudella talolla hän
aikoo käydä usein, koska
siellä ovat karaoke- ja muut
musiikkilaitteet.
– Uudella talolla toiminta
tulee olemaan entistä nuorisovetoisempaa, eli nuoret
järjestävät ja suunnittelevat
toimintaa. Siksi on tärkeää,
että me tarjoamme kunnon
mahdollisuudet. Vertaisohjaajilla tulee myös olemaan
enemmän vastuuta ja suurempi rooli, nuoriso-ohjaaja
Tanja Stålhane lupaa.
Vertaisohjaajat ovat
17–23-vuotiaita entisiä nuorisotalon asiakkaita, jotka
toimivat nuoriso-ohjaajien apuna ja voivat järjestää
nuorille omaa toimintaa,
vaikka vetää kerhoja.
Talon aukeamiseen ei ole
enää kuin muutama viikko.
Se tuntuu Sallasta ja muista Viikin nuoriso-ohjaajista
ihan uskomattomalta.
Yli kymmenen vuotta tätä on odotettu ja nyt se on
totta!
Ulla Paukku

kinheimo, 49, on ilmoitettu poliisille kadonneeksi viime
viikon maanantaina.
Läheiset ovat olleet yksin asuvaan Heikinheimoon
yhteydessä viimeksi 31.12.2015. Asunnosta päätellen
hän on ollut kotonaan 2.1.2016. Hän ei ollut saapunut
11.1.2016 loman jälkeen töihin.
Heikinheimo on noin 165 cm pitkä, normaalivartaloinen ja ristiverinen. Hänellä on keskipitkät, polkkamalliset
hiukset ja hän käyttää silmälaseja.
Katoamishetkellä Heikinheimolla on todennäköisesti
ollut mukanaan isohko sininen olkalaukku ja yllään reiteen asti ulottuva luonnonvalkoinen ulkoilutakki, valkoinen villapipo ja lapaset, viininpunaiset vakosamettihousut, vihertävät vaelluskengät ja mahdollisesti silmälasit.
PP

Svensson jälleen
puheenjohtajaksi
Siltamäki-Suutarila-Seuran puheenjohtajaksi

valittiin kuluvalle vuodelle Pertti Svensson, jonka vastuualueena on lisäksi alueen viihtyisyys-, turvallisuus- ja
kaavoitusasiat.
Viime vuoden puheenjohtajana toiminut Timo Tossavainen on nyt varapuheenjohtaja huolehtien rakentamisen ja kiinteistöjen asioista sekä seuran netti- ja facebook-sivuista. Leena Svensson vastaa sihteerinä myös
terveydenhuollon asioista.
Johtokunnan muita jäseniä ovat Outi Järvinen, koulu-,
päiväkoti- ja leikkipuistoasiat sekä nuorisotalo, Kirsti
Latva, ikäihmisten asiat ja Korttelitupa, Jenny Nyman,
Si-Su päivä- ja Si-Su iltamat, Markku Pulliainen, omakotialueen asiat, Helena Päätalo kirjastoasiat ja Korttelitupa, Hannu Tuominen, liikenne- ja ympäristöasiat
sekä Eira Saarnikoski, joka toimii rahastonhoitajana ja
hoitaa jäsenrekisterin.
Seuraan saa yhteyden osoitteella: sisuseura@gmail.
com, www.siltamakisuutarila.fi ja facebookissa Siltamäki-Suutarila Seura, joka tulee lähiaikoina muuttumaan
käytännöllisemmäksi yhteisösivuksi, jota varten ei tarvitse liittyä ryhmään.
TL

Lämmintä ylle
turvapaikanhakijoille
Viikissä sijaitsee Turvapaikanhakijoiden tuki –yhdistyksen Viikin vaatelajittelutila, jonne voi viedä vaatelahjoituksia maanantaisin kello 18–20 ja keskiviikkoisin kello
12–15.
Turvapaikanhakijoille kaivataan aivan erityisesti lämpimiä vaatteita sekä kenkiä. Lahjoitusten tulisi olla siistejä
ja hyväkuntoisia, alusvaatteiden ja sukkien uusia.
Tarvetta on miesten sisä- ja ulkovaatteista, koossa
S–M ja kenkiä, naisille kaivataan talvitakkeja ja –kenkiä,
sekä oloasuja. Lasten kohdalla on pulaa talviulkovaatteista ja kengistä.
Näiden lisäksi vastaanotetaan pipoja, käsineitä, kaulureita, vöitä, laukkuja, reppuja, partahöyliä ja erilaisia hygieniatuotteita.
Viikin vaatelajittelupiste löytyy osoitteesta Vouti Björnramin kuja 5. Suurten lahjoitusten kohdalla voi sopia
muunkin toimitusajan. Niiden kohdalla voi ottaa yhteyttä
osoitteeseen lahjoitukset@turvapaikanhakijoidentuki.ﬁ
TL
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Tarjoukset voimassa
TO-SU 28.-31.1.2016 ellei toisin
mainita tai niin kauan kuin
tavaraa riittää.

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

3

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

pkt

kg

Voimassa to-la
Hätälä tuore kokonainen

KAHVI 500 g

6,33/kg, myös tummapaahto,
yks. 3,45 pkt (6,90/kg)

Norja

kg

Voimassa to-la
ERÄ

TUOREET MUIKUT
Suomi, säävaraus

0

16

1-lk, Suomi

2

90

SAVUSTETTU
KIRJOLOHIFILEE

1

rs

kg

Atria Perhetilan

Atria

8,30-9,96/kg, Suomi

Suomi, maustamaton n. 1,5 kg
tai pintamaustettu n. 1 kg
Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,95 kg

4

pack

kg

MANGO

5

95

BROILERI
FILEESUIKALE 250-300 g

99

kg

49

kg

Kalamestariltamme

59

KERÄKAALI

raj. 1 erä
/tal.

Juhla Mokka

LOHI n. 1-2 kg

3

9

50

PORSAAN ULKOFILEE

5.-

5

99

sis. pantit 1,60
raj. 2 pack /tal.

kg, raj.
2 kg /tal.

COCA-COLA, COCA-COLA ZERO Candy King
ja COCA-COLA LIGHT 1,5l 4-pack IRTOMAKEISET

Brasilia

0,57/l

MALMI

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

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

www.k-citymarket.fi
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Ihmiset
Kolmen sisaruksen yritys laajentunut mittavaksi toimijaksi

Puistolalainen Anne Kangas
perustaa Paloheinän kirkkoon hoitokodin
Suutarilassa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt ja hiljan Puistolaan miehensä kanssa kodin rakentanut Anne Kangas johtaa perheyhtiö
Hoitokoti Päiväkumpua, joka ylläpitää hoitopalveluja ryhmäkodeissa sekä tuottaa kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kotisiivouksen palveluita.
Konsernin uusin laajennuskohde on Paloheinässä, jossa vanha kirkkorakennus remontoitiin hoitokodin käyttöön.
Anne Kangas, tyttönimeltään Väätäinen, kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2000 ja
seuraavana vuonna perustettiin Annen äidin Irman ja
tämän siskojen yhteinen perheyritys Hoitokoti Päiväkumpu Vuosaareen.
– Olin jo tuolloin kaupallisten opintojen parissa. Välillä kävin opiskeluvaihdossa Aasian suunnalla. Tulevaisuusvaihtoehdot olivat
varsin avoinna aina sukupolven vaihdokseen asti, yhtenä
vaihtoehtona oli myös muutto ulkomaille yhdessä mieheni kanssa, nyt yhdeksän
vuotta toimitusjohtaja toiminut Anne Kangas kertoo.
Päätökseen jatkaa perheyhtiötä vaikutti myös se, että Annen veli Ville Väätäinen
halusi myös lähteä yrittäjäksi
perheyritystä jatkamaan. Ville toimiikin Hoitokoti Päiväkummun talousjohtajana.
Anne opiskeli Helsingin
kauppakorkeakoulussa liiketoiminnan teknologian laitoksella kauppatieteen maisteriksi.
– Keskityin opinnoissani muun muassa palveluiden tuotantotalouteen, logistiikkaan, markkinointiin
ja laskentatoimeen. Myös
juridiikka kiinnosti kovasti.
Opintoviikkoja kertyi melkoisesti enemmän kuin tutkintokokonaisuus olisi vaatinut. Niin mielenkiintoista
se oli!
Anne ei suinkaan heti siirtynyt perheyritykseen töihin,
vaan on tehnyt muun muassa opettajan sijaisuuksia,
työskennellyt pitopalvelussa, lahjatavarakaupassa sekä
sairaalassa hoitoapulaisena.
– Ehkä parhaat kesätyömuistot tulevat jalkapallo-

– Viimeisimmässä henkilöstökyselyssämme tärkeimmiksi vahvuuksiksi nousivat kannustava ja uusia ideoita tukeva ilmapiiri, hyvä
tiedonkulku johdon ja henkilöstön välillä ja sekä se,
että työntekijämme voivat
vaikuttaa itseään koskeviin
asioihin.
Anne kiittelee lämpimästi yksiköiden ja ryhmäkotien
esimiehiä, jotka ovat useiden
vuosien ajan saaneet todella hyvät arviot henkilökunnalta.

ANNE KANGAS
• Päiväkumpu-konsernin
toimitusjohtaja, 34 v
• Asuu Puistolan
Aurinkomäellä
• Perheessä mies ja
lapsi

Luottamustehtävät:
• Perheyritysten liiton
hallituksen jäsen
• Elinkeinoelämän
Keskusliiton
Yrittäjävaltuuskunnan
jäsen
• Helsingin Yrittäjien
hyvinvointipalveluiden
verkoston pj

Harrastukset:

• Pihatyöt, sienestys,
marjastus ja melonta
• PuiU:n naisten
peliryhmä - palloilulajit

Tunnustukset:

• Suomen Yrittäjien
pronssinen
ansiomerkki

Anne Kangas iloitsee siitä, että Paloheinän kirkon vanhaa kirkkosalia voivat lähistön asukkaat jatkossakin
käyttää, vaikka rakennus on hoitokodin käytössä.

koulujen vetämisestä Siltamäen urheilupuistosta. Ja aikoinaan valmensin pitkään
MPS:ssa pienimpien tyttöjen
joukkueita.
Päiväkummussa hän teki monenlaista työtä opintojen ohella, toimi hoitoapulaisena, keittiöapulaisena ja
markkinointiassistenttina.
– Taloudesta vastasin jonkin aikaa ennen äitini tilalle
toimitusjohtajaksi siirtymistä, hän kertailee uraansa.

Edelleen Suutarilassa asuva Irma Väätäinen, Ville Väätäinen sekä Anne Kangas
johtavat monialaista perheyritystä.

Hoitokoti Päiväkumpu
on laajentanut toimintaansa
merkittävässä määrin Vuosaaresta Pasilaan ja Pukinmäestä Arabianrantaan ja
nyt Paloheinään. Menestymisen salaisuus ja yrityksen
vahvuus on Annen mukaan

elämänilon toimintaﬁlosoﬁa,
joka on heidän toimintansa
punainen lanka.
– Haluamme mahdollistaa
asukkaille ja asiakkaillemme
elämänilon hetkiä. Eri palveluissamme tämä tavoite saavutetaan eri tavoin, mutta
kaikille yhteistä on asiakkaidemme arvostaminen sekä
heidän tuntemisensa. Tässä
avainasemassa ovat vastuuhoitajamme ja vastuusiistijämme. Toimintaﬁlosoﬁamme on ollut avain myös laadun standardoinnissa. Standardoidut toimintatavat ovat
olleet välttämättömiä toimintaa laajennettaessa.
Päiväkummun henkilöstön
parissa vaihtuvuus on pientä, perheyrityksessä viihtyvät
muutkin kuin omistajat.

Päiväkummun uusi toimipiste on rakennettu Paloheinän entiseen kirkkoon ja
sen viereen tehtyyn laajennusosaan. Asukkaat eivät
halunneet kirkkoa purettavan ja hoitokodiksi se sopii
remontoituna hyvin. Paloheinään avautuu kaksi
tehostetun palveluasumisen
ryhmäkotia sekä neljä palveluasuntoa. Lisäksi yksikössä
tulee sijaitsemaan päivätoimintapiste ja hoitokodin
keskuskeittiö.
Vanha kirkkosali on kunnostettu monitoimitilaksi,
jota myös lähistön asukkaat
voivat vuokrata erilaisiin tapahtumiin.
Paljon puhutusta SOTEuudistuksesta ja sen tuomasta valinnanvapaudesta Anne
Kangas uskoo olevan hyötyä niin kuntalaisille, kunnille kuin yrityksille.
– Jatkossa näiden palveluiden käyttäjä voi itse valita palveluiden tuottajan julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Valinnanvapaudella parannetaan
asiakaspalvelua ja mahdollistetaan nopea hoitoon pääsy. Monipuolinen markkina tuo uudenlaisia vaihtoehtoja ja pitää hinnat kurissa.
Tosin on tärkeää huolehtia
kilpailuneutraliteetista julkisen ja yksityisen sektorin sekä suurten ja pienempien yhtiöiden välillä, Kangas huomauttaa.
Vaativasta työstään huolimatta Annella riittää aikaa
myös perheelle. Lastenhoitoapua löytyy tarvittaessa
omilta vanhemmilta Suutarilasta sekä appivanhemmilta.
–Toki ajankäyttö on suunniteltava huolellisesti. Yhtiömme koko johto kantaa
hienosti vastuuta ja olemme pystyneet jakamaan tehtäviä. Siten minullekin jää
aikaa perheen lisäksi myös
omille harrastuksille, Anne
Kangas iloitsee.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Kotinummen leikkipuistosta
poistetaan esteet

MA-ARKKITEHDIT

Arkkitehtitoimiston suunnitelmista näkee, että
vesialtaan ja leikkipuistorakennuksen väliin tehdään
muun muassa pyörärata.

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

Oletpa mies tai nainen, nuori tai vanhempi – sillä ei ole väliä, tärkeintä on, että
olet sosiaalinen luonne, innokas myymään ilmoituksia ja ymmärrät, että mainonta
paikallislehdessä hyödyttää kaikkia osapuolia, lukijoita, yrittäjiä ja lehteä.

KOTINUMMEN
LEIKKIPUISTO
• Kokonaispinta-ala on
n. 7600 m².
• Sijaitsee 2,5 ha:a
olevan Kotinummen
puiston sisällä.
Rakentamiskustannukset verollisena
n. 834 000e.

kalle asfaltoidaan. Sisäänkäynnin luo tehdään esteettömiä autopaikkoja. Raitti
Kotinummentieltä puistoon
säilyy kivituhkapintaisena
hilliten nopeaa pyöräilyä.
Raitin varrelle on suunniteltu muutama levähdyspaikka penkkeineen. Raitit ja
leikkipuisto valaistaan. Kasvillisuus säilyy.
Kotinummen leikkipuiston ja sen reitistön pintaala on vajaat 0,8 hehtaaria.
Alue sijaitsee Kotinummen
puistossa, joka on kooltaan
2,5 hehtaaria.
Suunnitelmat vaativat vielä yleisten töiden lautakunnalta myönteisen päätöksen. Lautakunta on käsitellyt asiaa eilisessä kokouksessaan.
Rahat rakentamishankkeelle jo on. Ne on saatu Lähiörahastolta.

Perussuomalaisten Helsingin piiri on antanut yksi-

mielisesti varavaltuutettu Olli Sademiehelle lähtöpassit
valtuustoryhmästä joulukuun kokouksessaan. Valtuuston
puheenjohtaja totesi asian lyhyesti valtuustokokouksessa
viime keskiviikkona.
Piirihallituksen oli sääntöjen mukaan erotettava Sademies, koska Perussuomalaisten puoluehallitus erotti Sademiehen puolueesta syyskuussa rasististen kirjoitusten
takia.
Koillis-Helsingin Perussuomalaisten puheenjohtaja Sademies on tehnyt potkuistaan tutkintapyynnön poliisille.
Sademies haluaa poliisin selvittävän, ovatko potkut laittomat.
PP

Visa vähän ﬂunssaisena
miettii tässä tulevaa, 2.2.
seitsemän, ei millään
jaksais odottaa. Olkoon
elos onnellista nyt ja
ihan ainiaan, joko tuun
taas kaveriksi leikkimään
ja pelaamaan. Onnea
Visalle mummilta!

Erinomaiset
VALOKUVAT

miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

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
Ti 26.1. – Pe 29.1.
koko loppuviikko
Klo 10–16.30

Jos Koillis-Helsingin alue on sinulle tuttua, olet tehokas ja myyntihenkinen, etkä
epäröi tarttua puhelimeen sekä käydä paikan päällä yrityksissä, voit olla
juuri kaipaamamme henkilö. Mahdollisuus myös osa-aikaisuuteen.
Ota siis rohkeasti yhteyttä!
Lisätietoja voit kysellä Jussi Haapasaarelta:
050 595 3233, jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ
tai tj, päätoimittaja Teija Loposelta.
Lähetä vapaamuotoinen
hakemus 14.2. mennessä
osoitteeseen:
teija.loponen@lahitieto.ﬁ
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Viikki-Seuran
tiedotuslehti 2016

Keskiviikko 20.1.2016

s. 2 Viikin kirjaston
s. 2 Norkkokujan kevät
popup-kahvila
s. 3 Gardenia
lopetettiin
s. 3 Vuoden viikkiläinen
teko 2015
s. 3 Viikki-Seuran
johtokunta täydentyi

s. 4 Gryndenia?
s. 4 Mélanien
salainen satupuutarha
utarha
s. 4 Viikinmeri
s. 5 Mitä tapahtuu
Viikin Tuulimyllylle?

Tällainen oli
Kevättorin

jääiglu heti
rakentamisen
jälkeen

Koillis-Helsingin Lähitieto Oy
Malmin raitti 4–6, 00700 Helsinki
www.lahitieto.ﬁ
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Perinteinen laskiaisrieha
järjestetään Latokartanon
torilla ja Viikin
kirkolla
sunnuntaina 7.
kolla
huhtikuuta klo
11–14.
Ulkona on laskettelua
omalla
valjakkoajelu, polkutraktori pulkalla, poniratsastus, koiraoiraja VPK:n paloauto.
askartelua, lypsyrasti
Sisällä on
n
ja ilmapallot. Yhteisvastuukeräystä
tuetaan kahvilalla,
lähetysväki myy
käsitöitä ja herkkuja,
lelukirppis, arvat
myös
ös
ja kasvomaalaus
vievät hiukan euroja.

Järjestäjinä ovat Malmin

seurakuntapiiri, maatalousylioppilaiden
Sam
Bistro Kaski ja Viikin
Vesikot.
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RAAMATTU-, RUKOUS- JA
LÄHETYSPIIRIT
Ryhmät ovat kaikille avoimia.
Malmin kirkolla:
Kuurojen raamattupiiri ti klo 17, (1.3., 5.4.
ja 17.5.).
Päiväraamattupiiri to klo 14-15.30.
Äitiraamis to klo 17.30-19, (4.2., 3.3. ja
7.4.). Lastenhoito järj.
Lähetyspiiri joka toinen to klo 17. (seur. 28.1.)
Pihlajamäessä ja Pihlajistossa:
Rukousryhmä kirkolla joka toinen ma klo
18. (8.2.)
Naisten raamattupiiri Pihlajiston seurakuntakodilla joka toinen ma klo 18. (8.2.)
Raamattupiiri kirkolla joka toinen ke 18 (3.2.).
Lähetyskerho kirkolla joka toinen ma klo 16. (1.2.)
Puistolan kirkolla:
Lähetyspiiri kuun 1. ma klo 18.30.
Pukinmäessä:
Israel-illat Portissa ti klo 18, 2.2., 1.3.,
12.4. ja 10.5.
Ilosanoma -raamattupiiri seurakuntakodilla
joka toinen ti klo 19. (9.2.)
Hengellisen matkakumppanuuden piiri seurakuntakodilla joka toinen ke klo 18. (27.1.).
Siltamäen seurakuntakodilla:
Lähetysillat ti klo 18, 23.2., 22.3. ja 19.4.
Viikin kirkolla:
Missiokerho ke klo 18, 27.1., 10.2., 24.2., 9.3.,
6.4., 20.4.). Käsitöitä lähetyksen hyväksi.
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ASKELEITA PELOSTA TOIPUMISEEN -kristillisen toipumisen
vertaisryhmä Tapanilan kirkolla
kuutena tiistai-iltana alkaen 16.2.
Materiaalikirja 10 e. Ilmoittautuminen ja puhelinhaastattelu ryhmään ti
2.2. klo 16–17.30, p. 09 2340 4483,
Leila Koskelin.
PARISUHTEESTA
Elokuva parisuhteen peilinä -iltapäivät Viikin kirkolla la 13.2., 12.3.
ja 16.4. klo 14–16. Ennen ja jälkeen
elokuvan lyhyet asiantuntija-alustukset, jotka auttavat pohtimaan, mitä
elokuva kertoo parisuhteen mahdollisuuksista ja rajoista. Ilmoittautuminen
.32"5#9+6 )+5!0# "5563/8#!!593,')9/7/
Kahdesta kolmeksi -parisuhdeilta
Malmin kirkolla ke 17.2. klo 17.30. Miten parisuhde ja perhe muuttuvat lapsen tultua? Lopussa lyhyt kasteinfo.
Hedelmä- ja mehutarjoilu klo 17.15
alkaen. Voit tulla yksin tai kaksin.
KÄDENTAITOJA
Kutomakerho Pukinmäessä, Säterinportti 1 A, ma klo 18, Puistolan kirkolla
ke klo 18.30, Tapanilan kirkolla ke klo 17
ja Kiillekuja 3, kerhohuone ma klo 18.
Käsityökerho Pihlajiston srk-kodilla
joka toinen ti klo 13. (9.2.).
Puikoissa-piiri Pukinmäen srk-kodilla
joka toinen ke klo 18. (3.2.) Tee omia
käsitöitäsi tai anna panoksesi yhteisesti valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen. Voit myös lahjoittaa valmiita
)#9930+!!#3-93430#3 .3# 936!5"3 6##('6
tekemiseen.
Nikkaripiiri Pajalla Pukinmäessä pe
klo 17.30. Säterinportti 3 E.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
$'90#6%#60'+23!+663./7-8398#
Seurakunta facebookissa:
&3*'155!/*58-8398#60'+23!+6.3
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Jeesus toi syntyessään toivon
maailmalle. Hän on merkki siitä,
ettei Jumala jättänyt ihmisiä oman
onnensa nojaan, vaan Jeesuksessa on turva ja pelastus. Vanhan
Simeonin saama lupaus täyttyi.

Tervetuloa.
Juha Kilkkinen
puh. 050 5816 138

Myös kotikäynnit sovittaessa!

10%

am

, 7.

LIIKUNTAA
Naisten liikunta Puistolan kirkolla ti klo 19.
Gospelbic Puistolan kirkolla pe klo 17.30.
Naisten jumppa Tapanilan kirkolla ma klo 18.
Aikuisten sähly Tapanilan kirkolla ke klo 19.

TUO ARVIOITAVAKSI, ILMAINEN ARVIOINTI!
Yhteistyössä:

NYT ETSIMME ILMOITUSMYYJÄÄ
AVUKSI MYYNTIJOHTAJALLEMME JUSSI HAAPASAARELLE.

Pirjo Pihlajamaa

Sademiehelle
näytettiin ovea

.
ean ym
ja hop
Kullan ät Malmilla
iv
ostopä

Koillis-Helsingin Lähitieto on kolmivuotias paikallislehti, jonka taustalla on jo
30 vuoden kokemus paikallislehden tekemisestä Koillis-Helsingissä.
Sataprosenttisen paikallisuutensa ansiosta kerran viikossa keskiviikkoisin ilmestyvä lehti
on todella odotettu ja arvostettu niin lukijoiden kuin ilmoittajienkin parissa.

NA

nurmikenttä ja sen yhteyteen kuntoilutelineitä.
Puiston leikkialueiden
paikkoja ei muuteta. Aidattu pienten alue laajenee jonkin verran. Puistoon tehdään keinu-, kiipeily- ja tasapainoalueen lisäksi pyöräilyrata, joka tulee keskellä
puistoa olevien puiden ympärille.
Pääreitti Uudenpellonpolulta Uudenpellonkujaa pitkin Kotinummen leikkipai-

OLETKO SINÄ UUSI MYYNTITYKKIMME?

A
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VIIK EHTI!
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Kotinummen leikkipuiston piha-alueet on tarkoitus
kunnostaa perusteellisesti.
Vuonna 1987 rakennetusta
Kotinummesta suunnitellaan erikoistason esteetöntä
leikkipuistoa, joka palvelee
lapsia ja vanhempia.
Puiston vanhat leikkivälineet ja muu tarpeisto menevät uusiksi. Leikkipaikat
päällystetään asfaltilla ja valetulla turva-alustalla. Pelinurmelle asennetaan teko-
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Urheilu

Erälle tusina maaleja
Nokialla
Salibandyliiga miehet

Neljän ottelun voittoputki on poikaa tammikuussa, kun edessä siintävät
kevään tärkeät ratkaisupelit. Tapanilan Erällä on tämä resepti käytössä,
kun Nokian KrP kaatui viime viikolla vieraissa tusinaluvuin 12–1.
sa vakuuttavasti jo viidenneksi. Pisteitä on kasassa
23. Ensi keskiviikkona,
27.1. kello 18.30, on Vantaan Energia Areenalla
kihelmöivät tunnelmat. Seinäjoen salibandy-ylpeys
SPV on silloin laskeutunut
Pohjanmaalta Erän vastustajaksi. Ennakkoasetelma
on kutkuttava, hallitseva
Suomen mestari SPV huohottaa 21 pisteellään sarjataulukossa Erän niskaan.
Heimo Laaksonen

Erä III hinautui naisten liigassa jo 7.
sijalle. Asemia playoff -osastossa paransi
eräläisten reipas 10–3 vierasvoitto
Crackersistä Kotkassa.
Sarjanousija Crackers pyristeli alussa hyvin mosalai-

sia vastaan. Tosin Erä III nappasi jo avauserän nimiinsä
1–3 lukemin. Toisessa erässä vierasote vahvistui Erän
niitatessa 4–0 luvut. Päätöserä oli osin pakollista pelailua, voittajasta ei ollut epäselvyyttä. Lopulta se päättyi
Erän 2–3 voittoon.
Maalit jakautuivat Kotkassa veikeästi. Jessica Laidler,
Anna Yli-Kojola, Nea Suominen ja Milja-Maria Saarikoski tehtailivat kukin kaksi täysosumaa. Sissi Pöyry
ja Veera Sinikallio merkkauttivat itselleen yhden maalin.
Nyt on Erä III:lla saumat vankistaa asemaansa liigassa, semminkin jos erättäret nitistävät tänään keskiviikkona 27.1. kello 18.30 Mosahallissa käynnistyvässä
ottelussa Turun Palloseuran. TPS on sarjassa viisi pinnaa eräläisiä edellä. Nyt on kotikatsomon paikka tukea
Erä III voittoon!
Heimo Laaksonen

TILAA LÄHITIETO

Lauri Kapanen on
tärkeä osa Erää
maalintekijänä ja
pelinrakentajana.
Nokialla ”Kapis”
syötti peräti 6
maalia.

Neljän voiton jälkeen Erä
on kavunnut sarjataulukos-

Salibandyliiga naiset

Koillis-Helsingin Lähitiedon
voi tilata vuodeksi lähes
postimaksun hinnalla.
Vuositilauksen hinta on
92e sis. alv:n.
Tilauksen voi tehdä osoitteeseen
teija.loponen@lahitieto.ﬁ
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V

oittajasta
ja paremmasta
joukkueesta ei
juuri ollut epäselvää Nokialla. Erä jysäytti heti avauserässä viisi maalia isäntien nollaa vastaan.
Mainiota myös, että täysosumat jakautuivat neljälle
pelaajalle, vain Tuomas Iiskola oli kahden maali isä.
Vakuuttava ote jatkui toisessa erässä, joka kirjattiiin
Erän nimiin 3–1. Näissäkin
rysissä oli eri maalisankarit
kun avauserässä. Sama oli
tahti päätöserässäkin. joka
kirjattiin mosalaisille 4–0.
Yhden neljästä tekaisi Lauri Kapanen, joka maalinsa
lisäksi ehätti ottelussa tarjoamaan peräti 6 maalisyöttöä. Mahtava iltapuhde Kapaselta!

SALIBANDYLIIGA

Erällä vakuuttava
Kotkan reissu
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MAIJA LAAKSONEN JA SATU OINONEN

Tallinna Openista
menestystä Erän kisaajille
Karate

Tallinna Openiin osallistui yli 400 kilpailijaa Baltiasta ja Pohjoismaista. Tapanilan Eräläisiä
mukana oli seitsemän: Aapo Kirjavainen, Ben Parikka, Luka Liikka, Nina Uusi-Esko, Pinja
Piironen, Ronja Piironen ja Sonja Voutilainen.
Valmentajina kisoissa
toimivat Maija Laaksonen
ja Satu Oinonen.
– 12-vuotiaiden poikien
katassa Aapo Kirjavainen
kisasi menestyksekkäästi ﬁnaaliin asti voittaen kaksi ensimmäistä ottelua puh-

taasti 5–0. Finaalissa hän
horjahteli kärsien 1–4 tappion. Ben Parikka hävisi ensimmäisellä kierroksella sarjan voittaneelle virolaiselle
ja koki pronssiottelussa tappion 1–4 latvialaiselle vastustajalle.

Ben Parikka sai kaulaansa pronssia.

Ronja Piironen katasi
-14-vuotiaiden tyttöjen sarjassa pronssille. Ensimmäisellä kierroksella hän voitti virolaisen kisaajan 3–2,
mutta hävisi finaalipaikan
2–3. Pronssiottelussa Ronja
nappasi voiton 3–2.
Luka Liikka katasi
-14-vuotiaiden poikien sarjassa pronssille voittaen
kahdella ensimmäisellä kierroksella virolaiset vastustajansa. Finaalipaikan hän hävisi Kirkkonummen Janni
Hämäläiselle niukasti 2–3.
Pronssin Luka nappasi latvialaiselta vastustajalta 3–2.
Nina Uusi-Esko ja Pinja
Piironen kisasivat -18-vuotiaiden katasarjassa. Molemmat eräläiset kärsivät
ensimmäisellä kierroksella
tappiot ruotsalaisille kilpasisarille 1–4. Keräilyissä tytöt hävisivät suomalaisille
kanssakilpailijoilleen.

Aapo ja Ben ottelivat poi-

kien -12-vuotiaiden -42kg
sarjassa pronssille. Molemmat voittivat ensimmäisen
kierroksen ottelunsa taipuen finaalipaikkaotteluissa.
Pronssiotteluissa he taistelivat mitaleille. Poikien kaikki
vastustajat olivat ulkomaalaisia, mikä on oppimisen
kannalta erittäin tärkeä
asia.
Ronja kilpaili tyttöjen
-14-vuotiaiden -43kg sarjassa taistellen hienosti, mutta tällä kertaa virolainen oli
parempi. Tämän häviö seuraavassa ottelussa katkaisi
Ronjan tien keräilyihin.
Luka ylsi poikien -14-vuotiaiden +52kg sarjassa
pronssille. Ottelu oli oli tasainen ja päättyi 1–1. Tällä
kertaa lippuäänestys kääntyi eräläisen eduksi ja Luka voitti pronssia tuomariäänin 5–0.
Pinja ottelu tyttöjen
-18-vuotiaiden -53kg sarjassa päättyi niukkaan 0–2

Luka Liikka ylsi pronssille.

tappioon virolaista vastaan.
Nina koki -18-vuotiaiden
-59kg sarjassa ensimmäisellä kierroksella tappion 1–3
ruotsalaiselle vastustajalle.
Tämä voitti seuraavan ottelun avaten Ninalle tien
pronssiotteluun. Ottelu oli
tasainen ja päättyi ruotsalaisen eduksi 2–5.
Sonja Voutilainen otteli
ensimmäisissä ulkomaankisoissaan tyttöjen -18-vuotiaiden +59kg sarjassa päästen vähäisen osallistujamäärän vuoksi suoraan finaaliin. Vastustaja oli etevämpi
pistein 0–2.
Nina ja Pinja pääsivät
edustamaan Renshin-Kanin
joukkueeseen. Joukkueotte-
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lussa Nina pääsi testaamaan
tasoaan virolaista, ikäluokkansa -53kg hallitsevaa
maailmanmestaria vastaan
sekä ruotsalaista, oman painoluokkansa nuorten EMmitalistia vastaan. Toistaiseksi taso oli liian kova,
mutta ei mahdoton.
Valmentajille jäi hyvä ﬁilis
kisoista.
–Saimme arvokasta tietoa
tasostamme ja kehitettävistä
asioista. Ryhmähenki kisaajien kesken on hyvä ja sen
päälle on hyvä rakentaa.
Maija Laaksonen ja
Satu Oinonen

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 Koillis-Helsingin Lähitietopostilaatikkoon. Viestissä oltava mukana lähettäjän
yhteystiedot.

Ilkivaltaa
Siltamäessä

Kakat

Perjantaina 11.12.2015 jätin
pyöräni asiallisesti alikäytävän reunaan hiekalle. Palatessani se oli
kaadettu. Nostin sen pystyyn ja
olin poissa puolisen tuntia. Kun
palasin se oli kaadettu, ja jalka,
joka pitää sen pystyssä oli sahattu
poikki rautasahalla, muuten se ei
onnistu. Käytän pyörää kipeän jalkani takia. Sinä tai te jotka tämän
teitte, olette todella alhaisia, tekisitte silläkin ajalla jotain hyödyllistä!
Uskon, että teidät on nähty, kello
oli 19.10–19.35.

On taas ihan pakko aloittaa
tämä keskustelu koirankakasta!
Lumivallit pakottavat koiramme tekemään tarpeensa
jalkakäytävälle, mutta sinun
tehtäväsi koiran omistajana on
korjata jätös pois käytävältä.
Älä myöskään pissata koiraasi muiden ihmisten kotikäytävien pieleen. Jalkakäytävällä
on myös toinen puoli.
Riitta

Kipeäjalkainen mummo

Malmin lentokentälle rakentamisesta
Malmin lentokentällä suomaassa on lentokoneitten jäänestoaineita yms. myrkkyjä. Kentällä on
ollut suomalaisia, venäläisiä ja saksalaisia sotilaskoneita sotien aikoihin ja kaikkia myrkkyjä ja öljyjä
on valutettu suoraan maaperään.

Jäänestoainetta on ruiskutettu lentokoneiden siipiin ja rakenteisiin kiitoteitten päissä ja niiden
leviämistä ympäristöön ei käsittääkseni pystytä nykytietämyksen
valossa kattavasti etukäteen arvioimaan.

”Kuningas” kävi kylässä

MLL Puistolan yhdistys järjesti nyt kolmannen kerran lastentarvike- ja vaatekeräyksen.
Saimme uskomattoman määrän
lahjoituksia - lämmin kiitos!
Yhdistyksen vapaaehtoiset
ovat käyneet kaikki lahjoitukset läpi ja ne myydään eteenpäin
kirpputorillamme (Nurkkatie 2)
sunnuntaina 31.1. klo 10–13.
Tuotoilla tuetaan toimintaamme alueen lasten ja nuorten hyväksi.

Vaikka Elviksen syntymästä on
kulunut jo aikaa – 80-vuotisjuhlapäivähän oli jo 8.1.2015 - niin
näyttäisi siltä, että hän on edelleen
vielä hyvässä vedossa.
Syystien monipuolisen palvelukeskuksen ravintolassa nimittäin
elettiin Onnen hetkiä, kun ” Elvis
Aaron Presley ” tuli paikalle fanien suureksi iloksi.
Lavakarismaa ja ihailijoiden piiritystä riitti niin, että lavalla oli
välillä oikein kuumat tunnelmat
60-luvun tyyliin ja muutama go
go tyttökin ilmestyi paikalle.
Musiikki sai monet meistä nuortumaan monella vuodella ja rytmi
vei mennessään takaisin niihin
vanhoihin hyviin aikoihin.
Kiitos Elvis - Elvis forever

Sinne on vaikea rakentaa asuntoa ja jos sinne rakennetaan asuntoja on mahdollista, että ne joudutaan kaikki purkamaan parin vuoden päästä ja Helsingin kaupunki
maksaa kaikki kulut. Ihmiset voivat sairastua pysyvästi.
Helsinki-Vantaan lentokentältä jäänestoaineet olivat imeytyneet

syvälle kallioon, eivätkä ne olleet
hajonneet oletetusti Suomen kylmästä ilmastosta johtuen, joten
kansainvälistä vertailutietoa ei ole
ollut käytettävissä.
Ylimääräiset kustannukset olivat
julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ainakin 60 miljoonaa euroa
ja ilmeisesti lisäkustannuksia tulee

Kiitos!

MLL Puistolan yhdistys
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Marjut Pitkäranta

MIKA OINONEN

Elvis ja Priscilla Syystien
palvelukeskuksessa

merkittävästi vuosittain.
Rakentamisessa tulisi ottaa huomioon myös se riski mikä toteutui
Myllypurossa, kun entisen kaatopaikan päälle rakennettiin asuntoja ja ne johduttiin purkamaan, kun
ihmiset eivät niissä voineet asua.
Pekka Arokko

Loppurutistus läpi paukkupakkasten ja tuiskujen!

Tattarisuon kuplahalli
liikuttaa jo iloisesti
Nuorisoasiankeskuksen Tattarisuon Liikennekoulutuskeskuksella on nyt talvista
imua. Ei haittaa, vaikka lunta pyryttää ja maisema on valkea. Edessä erottuu
vuoden kovina alkupäivinä pystyyn talkoiltu ja puhallettu Tattarisuon liikuntahalli.
Kuplahallin pyöröovien
takaa avautuu kesäinen
vihermaisema. Jalkapallojuniorit ovat päässeet talviselle ihannelaitumelle, keinonurmelle, harjoittelemaan kuningasjalkapallon
saloja ja kikkoja. Iloista
menoa tarkkailee onnellinen mies, Puistolan Urheilijoiden ja itsensä puolesta
parisen vuotta Tattarisuolle
hallihanketta unelmoinut ja
toteuttanut Timo Bengs.
Upouusi halli, mitoiltaan 40x70 metriä, palvelee maaliskuun loppuun
PuiU:n, MPS:n, IHK:n ja
Gnistanin jalkapalloilijoita. Hyvältä näyttää, käyttövuorotkin ovat menneet hyvin kaupaksi, tosin haja-aikojakin löytyy vielä.
Takana ovat hallin kiperät pystytyshetket. Tosi talvi tuli silloin kuin ei olisi tarvinnut. Elohopea rojahti 25
miinusasteen paikkeille ja
ohjelmassa oli kuplahallin
285:n pultin ruuvaamiset.
Se söi näppejä ja ruuvaimien tehoja. Ja kun tästä, kiitos lukuisen talkoolaisten,
oli selvitty, niin kenttäalueelle levitetty kuplakangas
sai niskaansa talven ensimmäisen ja kunnollisen lumi-

myräkän.
– Onneksi saimme tänne
silloin paljon porukkaa ja
käsiä. Paikalla oli ainakin
50 talkoolaista puskemassa lumia. Kyllä täytyy lämpimän nöyrästi kiittää kaikkia junioreiden vanhempia ja muita vapaaehtoisia, jotka uhrasivat aikansa
ja voimansa hallimme pystyttämiseksi, kiittelee Timo
Bengs.

Hallijuhdan olo on nyt
kepeä, kun on päästy maaliin. Bengs on mielissään
hyvästä yhteistyöstä, jota on
saanut tehdä kaupungin
Nuorisoasiainkeskuksen,
Liikuntaviraston, eri rakennusviranomaisten, jalkapalloväen ja läheisyydessä olevien Tattarisuon yritysten
kanssa. Kaikki ovat suhtautuneet hienosti hallihankkeeseen ja tarjonneet apuaan eri käytännön ongel-

miin.
Erityisesti Timo Bengsiä
lämmittää hallin yhteistyö
Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian kanssa, jonka
tarkoituksena on mahdollistaa valituissa yläkouluissa liikuntaluokkia urheileville nuorille. Puistolan peruskoulu kuuluu tähän toimintaan, ja näin koulun
oppilaat voivat suorittaa aamuiset jalkapallotreenit läheisessä Tattarisuon liikuntahallissa.
Tattarisuon Liikuntahalli nostaa alueen käyttöasteen aivan uudelle tasolle.
Nykyinen Liikennekoulutuskeskuksen alueen vuotuinen noin 4000 kävijämäärä
tulee jatkossa harppaamaan
yli 25 000 kävijän.
Heimo Laaksonen
HEIMO LAAKSONEN

HUIPPUSALIBANDYÄ
Tapanilan Mosahallissa, Erätie 3, 00730 Helsinki

Miesten liigaa:
ke 10.2. klo 18.30
Erä – NST (liput 14/9€)
Perhelippu (1–2 aikuista ja 1–3 lasta) 30 €

Miesten Divari: ke 3.2. klo 18.30
Erä Akatemia – LaSB (liput 7/4€)
Naisten liigaa: ke 27.1. klo 18.30
Erä III – TPS (liput 8/4€)
Tattarisuon kuplaliikuntahalli on merkittävä parannus lasten ja nuorten jalkapalloolosuhteiden kehityspolulla Koillis-Helsingissä. Hankkeen isä Timo Bengs voi jo
huokaista helpotuksesta.

Lisätietoja: eraliiga.ﬁ ja tapanilanera.ﬁ
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TEIJA LOPONEN

STARPOINT

Puistolan kirjastoon kerääntyi noin 50 asukasta kuulemaan Ilkka Uotilan historialuentoa.

Puistolan kirjasto 70 vuotta

Historialuento keräsi
melkoisen yleisöjoukon

Tuoleja kannettiin lisää kirjaston eri nurkista samaa tahtia kuin yleisömäärä
lisääntyi kellon lähestyessä kuutta Puistolan kirjaston ihan oikeana
syntymäpäivänä, 21.1. Puistolan ja kirjastonkin historiasta kertonut Ilkka Uotila
houkutteli paikalle ennakoitua suuremman yleisön.
y

K

irjastossa luokkaansa opettava
Merja Markkanen aloitti illan
lausumalla vanhasta Aapisesta löytyvän hauskan
Meenan sukat-runon. Sitten
napsautettiin näyttöruutu
päälle. Vanhat kuvat Ilkka
Uotilan arkistoista olivat
sellaista herkkua, jota puistolalaiset näkisivät mielellään uudelleenkin. Kuulijoiden joukosta tuli toiveita,
että vastaavia tilaisuuksia
olisi vastakin.
Puheessaan Uotila muisteli muun muassa vanhaa kirjastoa, joka toimi alkuun
vain parinkymmenen neliön tiloissa vanhan koulun
opettajien siiven toisessa
kerroksessa. Alakoulun valmistuttua se sai käyttöönsä
jopa 170 neliötä ja Nurkkatieltä jo lähes kolminkertaisesti tilaa. Vanhoja kir-

jastonhoitajiakin muisteltiin
Hilkka Raskusta Nina Raskiin.
Uotilan puheen mielenkiintoista antia olivat myös eri alojen taiteilijat, joita Puistolassa on
asunut runsaasti muun muassa kansanedustaja
Mikko Ampujan
työläiskirjailijoille
testamenttaamasiloitsi illan
aja Virpi Jero
ut kirjastonjoht
ill
saan talossa. Siellä
rjo
ta
ia
hv
Ka
ksestä.
olivat asuneet Uoti-yleisömenesty
loiden hyväksi per-pehetutuksi tullut kirrsalle Ve- ranjohtaja Juhani Raiskisen
jailija Otto Varhia,
nezuelaan, mutta toimi pa- sedän Jaakko Raiskisen vejoka sittemmin heittäytyi lattuaan Puistolan SPR:n tämää teatterikerhoa, johon
hiekka-auton alle ja kirjaili- johtaja pyörittäen muun hänkin joutui pakosta osalja Into Kallio, joka jäi junan muassa minigolfrataa.
listumaan. Työväenopisto
alle. Kolmas alueen kirjailijärjesti keskustelukerhoja,
ja, eversti Matti Aarnio jou- Taiteilijoista Uotila nosti joissa Ilkka Uotila muistaa
tui välillä lähtemään pako- esiin muun muassa kera- olleensa mukana. Kadonmiikkatöistään tunnetun nutta kulttuuria edustavat myös Puistolan Kino ja
Heljä
LiukkoKalliola. Paljon mielenkiinSundströtoisia yksityiskohtia sisälmin
j a täneen esityksen päätteeksi
tämän sisa- kirjasto tarjosi kakkukahren kuvan- vit liki viidellekymmenelle
kuulijalle.
vveistäjä
–Oli todella mukava tilaiRauni LiuR
kon, joka suus, lämpimän yhteisöllik
nen, kuvaili kirjastonjohtamuuten
m
myös asui ja Virpi Jero omia ja muun
m
kirjaston väen tunnelmia.
Ampujan
A
Riehakkaampaan meentisessä
en
talossa, sekä noon lähdettiin sitten lauta
is
isänsä, puu- antaina, jolloin pidettiin lastenjuhlat pomppulinnan,
ve
veistoksiin
Lauantain aikana kir
erikoistumusiikin ja klovnin siivittäer
jastossa oli yli 900 kä
vijää. Nurkan
4-luokkalaiset esittivät
neen Gunnar mänä.
ne
Hölmöläistarinoita, oli
pomppulinna. Lauri Ma
ongintaa ja
Uotilan.
Seuraavaksi sitten juhliUo
unulan kirjastosta lau
loi haitarin
säestyksellä ja laulat
Puistolan
taan Tapulikaupungin kirP
ti myös lapsia. Kirjas
totoimen
apulaisjohtaja Saara
Ihamäki puhui ja tyttöp
kulttuurianjastoa, jolle ikää on kertyku
elle Lilli Pii
esiintyi.
nista Uotila nyt 30 vuotta.
nis
muisteli oopmu
Teija Loponen

Fakta homman hurmaavat naiset, Hansu ja Pirre
esiintyvät kirjastossa 6. helmikuuta kello 14.30.

Kasarikirjasto saa omat
kolmikymppiset
Tasan 30-vuotiasta Tapulikaupungin kirjastoa juhlitaan

80-luvun hengessä tarjoilua myöten. Tapulikaupungin kirjasto avattiin 5. helmikuuta vuonna 1986.
Kirjaston henkilökunta on koonnut asiakkaiden nähtäväksi aineistonäyttelyn, jossa on edustettuna 80-luvun kirjallisuutta, levyjä ja leffoja.
Lastenosastolla on pinssipaja, kasvomaalausta ja levyraati. Myös juhlamusiikki vie 80-luvulle. Siitä pitää huolen
DJ Jyräys.
Juhliin on kutsuttu puhumaan Helsingin kaupunginkirjaston johtaja Tuula Haavisto, kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa istuva kaupunginvaltuutettu Sami Muttilainen,
Hansu ja Pirre. Kaksi jälkimmäistä muistetaan Fakta Hommasta, jossa näyttelivät Riitta Havukainen ja Eija Vilpas.
Kaikille avoimia juhlia vietetään lauantaina helmikuun 6.
päivä kello 11–17.
Varaslähdön syntymäpäiväpaikalle voi ottaa jo tänä iltana, kun kirjastossa vierailee kirjailija Juha Hurme kello
18–19.30. Hurmeen uusin teos on nimeltään Nyljetyt ajatukset.
Pirjo Pihlajamaa

Santeri Siimes soittaa konsertissaan ranskalaisia
kappaleita.

Santeri Siimes uruissa
Malmin kirkossa kuullaan nuoren Santeri Siimeksen

urkukonsertti sunnuntaina.
Siimes on opiskellut urkujensoittoa Harri Viitasen ja
Naji Hakimin johdolla.
Ranskalaiseen urkumusiikkiin erikoistunut Siimes soittaa konsertissa ranskalaisten säveltäjien, kuten Nicolas
de Grigny, Cesar Franck ja Jehan Alain musiikkia.

TL

Santeri Siimes, urkukonsertti
31.1. klo 18 Malmin kirkossa, Kunnantie 1.

Koillis-Helsingin Lähitieto

JAKOMÄKI

Mutaveijarit saavat ilonpärskeet roiskumaan.

Tenavat kulttuurin äärelle

Mutaveijareista KukaKikaan
Musiikki ja lastenteatteri maistuvat kaikenikäiselle
yleisölle ja niistä pääsee nauttimaan joka kuukausi ihan
kotinurkilla Malmitalossa.
Mutaveijarit vie kappaleillaan kuulijansa kauas
pakkasista sadepäivien,
veden ja kuravellin riemukkaaseen maailmaan. Ja
parasta tietenkin, että lapset
pääsevät mukaan leikkimään ja tanssimaan. Iloisten
laulujen Mutaveijarit syntyi
Sibelius-Akatemian lastenmusiikkikurssilla vuonna
2013 ja sen ensimmäinen
levy julkaistaan huhtikuussa
2016. Malmitalossa Mutaveijarit-yhtyeen riemukkaita, omia kappaleita kuullaan ystävänpäivänä.
Teatteri Viiruksen herttainen nukketeatteriesitys Näkymätön lapsi perustuu Tove Janssonin tarinaan. Nukketeatteriesitys kertoo ulkopuolisuudesta ja nähdyksi
tulemisesta. Pikku Ninnistä
on tullut näkymätön, Tuutikki tuo hänet Muumi-per-

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

heen luo ja kaikki yrittävät auttaa omalla tavallaan
Ninniä tulemaan jälleen näkyväksi. Koko perheen nukketeatteriesitys koetaan 5.3.
sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jo useampana vuonna järjestetty kansainvälinen lasten ja nuorten teatterifestivaali Bravo tuo Malmitaloon Pienten ihmeiden
huoneen 15.3. Toddlers
room on kaikkein pienimmille, 0–3-vuotiaille tehty
esitys ja Kitchen 19.3. kertoo yli 6-vuotiaille, kuinka
aivan erilaisten ihmisten on
mahdollista oppia elämään
yhdessä.
Suuria lastentapahtumia
ovat Bravo! -festivaalin perhepäivä 19.3., Vaippakansankarnevaalit, eli tuttu
vauvojen oma festari 3.4.

ja Valloittava vappu, jossa
tenavia viihdyttää Teatteri
Riemun esitys KukaKika.
Siinä pienellä Kika-pellellä
on ongelmia pelleillä, laulaminen sen sijaan sujuu mainiosti.
Huhtikuussa lavan valtaavat hulvattomat Takuumiehet ja uutuutena järjestetään
Taideneuvola-työpajat, jotka on suunnattu 3–6-vuotiaille, aikuisen kanssa osallistuville lapsille.
Koululaisia ilahdutetaan
helmikuussa talvilomaleffoilla, valkokankaalla nähdään muun muassa Risto
Räppääjä ja Sevillan saituri, Onnelin ja Annelin talvi,
Lentsikat 2: Pelastajat, Nalle Puhin elokuva ja Suuri
pähkinäryöstö.

Jakomäen kirjaston olkkari
To klo 11–12, 21.1.–28.4.
Jakomäen kirjastossa.
Koillis Seura
Ma miesten turinatuokio klo
11–13, peliporukka klo 13–15.
Ti tiffanylasikerho klo 11-14.
Ke naistenkammari klo 12–14.
To käsityökerho klo 10–13.
Kerhot toimivat seuran tiloissa
Asukastila Aamunkoissa
(ent. Lähiötupa) Huokotie 3.

MALMI

Syystien palvelukeskus
Ma Ukkojumppaa klo 11.15–
12. Ti bridge klo 9.30–13.30.
Ke ompelu/vapaaehtoistoiminta
klo 9–11.30. To neulekahvila
klo 9.30–12. ATK-opastusta
senioreille ilman ajanvar. To klo
11.15–14. Syystien palvelukeskus mukana Malmin rasteilla
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ilmailukulttuurista.
Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy
Malmitalo 20.1.–13.2.
Jokamies II käytävänäyttely
Työväenopiston Malmitalon
kuvataideopettajat leikkivällä
asenteella pu-nainen, palttinainen, olen-nainen... 25.1.–
7.2. Malmitalo. Avoinna 25.1.–
7.2. ma–pe klo 9–20, la-su
klo 10–16. Vapaa pääsy.
Sibelius Inspiration
-multimediakonsertti
Kokonaisvaltaisessa elämyksessä sukelletaan Suomen
kansallissäveltäjää Jean
Sibeliusta inspiroineeseen
maailmaan musiikin, videoiden,
äänten ja valojen keinoin. Liput
10e. Malmitalo, to 28.1. klo 19
DocPoint-jatkot: Teräsvaari
“Mä en tierä ketään nynnyä,
joka voittaa maailmanmestaruuksia”, 73-vuotias Esko
Ketola tokaisee, ja nostaa
ilmaan 140 kiloa rautaa. Ketola
on voimannoston maailmanmestari, joka haluaa osallistua kisoihin ainakin vielä kerran. 74 min. Ei ikärajaa. Vapaa
pääsy. Malmitalo, ti 2.2. klo 18.
DocPoint-jatkot: Swing Game
Humoristisessa dokumenttielokuvassa havainnollistetaan nopeasti kasvavaa
digitaalista pelialaa yrittäjien näkökulmasta. Kesto 85
min. Ikäraja K7. Vapaa pääsy.
Malmitalo, ti 2.2. klo 19.30.

la 30.1. klo 10–14. Tietoa, rentoutustuokioita ja korttipaja.
Päivätanssit Työväentalolla
To klo 12–15. Elävää musiikkia, buffet. Liput 8e, ei narikkamaksua.Takaniitynkuja 9.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Enter ry:n tablet-opastus
Enterin vapaaehtoiset vertaisopastajat auttavat tablettietokoneiden käytössä.
Opastukset to klo 10–11 ja
11–12. Varaa aika Malmin kirjastosta p. 09 31085070.
Malmin toimintakeskus
Asukastalo avoinna ma–to
9–15, pe 9–14. Ma maanantaimaalarit-avoin kuvataideryhmä klo 11–13. Ke kädentaitopaja klo 13.30–15.30,
kirjallisuuspiiri joka toinen pe
12–14 (5.2 Raymond Plant:
Hegel). Talosta löytyvät myös
mm. kahvila, päivänlehdet,
internet, opastusta tietokoneen käytössä, ompelukone
ja saumuri. Kirkonkyläntie 2.
Tiia Matikainen:
Arvottomat – veistoksia
Veistosnäyttely käsittelee eriarvoisuutta, sekä ulkopuolisuuden että toiseuden kokemusta. Avoinna ma–pe 9–20
ja la 9–18. Vapaa pääsy.
Malmitalo 21.1.–13.2.
Sampo Kiviniemi: Malmin
lentoasema – Helsingin helmi
Valokuvanäyttely kertoo lakkautettavaksi esitetyn Malmin
lentoaseman monipuolisesta

VAPAA PÄÄSY!

DocPoint
-jatkot

ti 2.2. klo 18 Teräsvaari
ti 2.2. klo 19.30 Swing Game K7
to 4.2. klo 18 Marzia, ystäväni
to 4.2. klo 19.30 Sota ja mielenrauha K12
Dokumenttielokuvien festivaali esittää
”jatkoillaan” kotimaisen sarjan elokuvia.
Lisätietoa: malmitalo.ﬁ

Pentti

Teija Loponen

Wentus
Blues Band

ke 3.2. klo 19, alk. 20 €
Suomen kansainvälisin bluesorkesteri
viettää 30-vuotisjuhlaa julkaisemalla
odotetun uuden levyn.

Sibelius

Inspiration

tii
tti
rtt
ertt
ssert
konse
iakon
diak
edi
edia
imed
tim
lltim
lti
Muult
M

to 28.1. klo 19, alk. 10 €
Sellisti Jussi Makkosen ja pianisti Nazig Azezian elämyksellinen konsertti.

ikaiinen
utttika
Mu
M

Quartet

su 31.1. klo 17, alk. 6 €
Maestrojen jazzillassa kuplii keinutt
keinuttaen
taen
nostalginen swingmusiikki.

elios:

Kino H

Kunnon

3D

dinosauruss

la 30.1.
0 1 kklo
lo 14 ja ke 3.2.
3 2 klo 18,
18 liput 6 €
Koko perheen sydämellinen dinoanimaatio. K7, puhutaan suomea.

45

Kino Helios:

vvuotta

pe 29.1. ja la 30.1. klo 18, liput 6 €
Kehuttu brittidraama vahvoin näyttelijäsuorituksin. K7.

Liput 09 310 12000 ja Ticketmaster Suomi
Ala-Malmin tori 1 | malmitalo.ﬁ |
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Menot

Italo Calvinon novelWentus Blues Band
Epätavallinen lukija. 7.4.
keskiviikkoisin lisäksi myös
leja. Kirjasto tarjoaa kahklo 10–11 ja 11–12.
Levynjulkaisukonsertti. Yhtye
Joel Haahtela: Elena. 19.5.
via ja teetä. Malmin kirjasto.
viettää 30-vuotisjuhlavuotta
Jean-Paul Didierlaurent:
Halutessaan voi varata kakjulkaisemalla uuden levyn.
Lukija aamujunassa.
soistunninkin. Varaa aika
kirjastossa tai p. 09 310
Luvassa on kovaa bluesia ja
Novellikoukku
yhtä kova show. Liput 20e.
Tule neulomaan ja kuuntele85072. Pukinmäen kirjasto.
Pihlajamäen Lähiöasema
Malmitalo ke 3.2. klo 19.
maan luettuja novelleja. KahviSatutunnit
Englanninkielen keskusPukinmäen kirjasteluryhmä ti klo 11–12.
DocPoint-jatkot:
ja teetarjoilu. Suutarilan kirMarzia, ystäväni
jasto, to 21.1., 25.2., 17.3.
tossa aina parillisen viiRuotsinkielen keskusNuori Marzia uskaltaa haaja 21.4. klo 18–19.30.
kon ma klo 10.15–10.45.
teluryhmä ti klo 13–14.
Kauko Mikkosen
Liusketie 3. Vapaa pääsy.
veilla toimittajan urasta,
Satutuokiot
vaikka onkin nainen ja syntySuutarilan kirjastossa paritakryylivärityöt
Koillis-Helsingin Seniorit ry.
nyt Afganistaniin. Epätoivon
tomien viikkojen to klo
Kauko Mikkosen akryyliHelmikuun kk-tapaaminen ti
työt esillä Pukinmäen kir2.2. klo 13 Pihlajamäen kirkeskellä Marzia vie mei18. Kesto n. 30min.
dät myös piknikille ja lumiDigitalkkari
jastossa tammikuun ajan.
kolla, Liusketie 1. Vieraana
sotaan. Kesto 80 min. Ei
Suutarilan kirjastossa 24.3.
Digitalkkari
Lakipalvelu Taisto Eronen
Pukinmäen digitalkkari on
kertoo aiheesta vinkkejä
ikärajaa. Vapaa pääsy.
saakka. Maksutonta yksilöMalmitalo, to 4.2. klo 18.
opastusta ajanvarauksella
paikalla aina to klo 9-15
perintösuunnitteluun.
Tule Ystäväpiiriin
mm. omien tablettien ja muiajalla 14.1.-24.3. Kysy
lisää henkilökunnalta tai
Syystien palvelukeskukden laitteiden peruskäytsessa alkaa Ystäväpiiritöön. Ajanvaraus joko paikan
soita p.0931085072.
Käsityökerho
ryhmätoiminta ikäihmisten
päällä kirjastossa tai puheVauvalorutuokiot
Puistolan kirjastossa ke
Pukinmäen kirjastossa
muistin ja hyvinvoinnin tukemilimitse 09 310 85074.
klo 17.30–19.30.
seksi. Ryhmässä saa vertaistuti 9.2 klo 10.15 alkaen.
MLL Puistola
kea lievää muistisairautta saiLorutuokiossa nautitaan
Puistolan kirkolla ke perhesiryhdessä rytmistä, riimeistä ja
rastaville eläkeläisille ja työttökus (1–3 ja 3–5v.) ja to sirTapanilan Eläkkeensajat ja
mille. Osallistuminen on makmusiikista. Kaikki alle 3-vuotikuskerho (5–7v.). Viulunsoiton
Tapanilan Kotien Puolesta
sutonta. Lisät. ja haastatteluaat vauvat ja taaperot vanhemTiistaikerhon kokoontumiset
opetus Nurkan koululla tiistaipineen tai huoltajineen. Tuokio
ajan varaus p. 09 310 73431.
sin. Lisät. ja ilm. puistola.mll.ﬁ.
klo 11.30–13.30. Torstaikerhot
Malmilaisen Jouko
kestää n. 20 min. Vapaa pääsy,
klo 11–14: tuolijumppaa, tasaUusi perhekahvila to klo 9.30–
Kekkosen muistonäyttely
ei ennakkoilm. Tied. Päivi
painon kehittämistä, sisä-boc11.30 Nurkan leikkipuistossa.
Ranta, Paivi.E.Ranta@hel.ﬁ.
Ma–to klo 9–15 ja pe klo 9–14 Enter ry
cia ja pelikahvila.Tapanilan
Malmin toimintakeskuksessa
Työväentalo Sompiontie 4.
Enter ry tarjoaa senioreiden tie- Hillan Lego Friends -näyttely
Kirkonkyläntie 2. 2.2. asti.
Hämärä kutsuu valon
totekniikkaopastusta vertaisHienon näyttelyn päätähSosiaalisen median
Kaisa-Leena Lintilän maatinä loistavat mm. Frozenista
tukihenkisesti Puistolan kirjasopastukset
lauksia esillä 31.1. asti
tossa ke 10–12. Oman ajan
tutut hahmot kuningatar Elsa
Facebook, Twitter, Instagram.
Galleria Viileä Punaisessa,
voi varata p. 09 3108 5076.
ja prinsessa Anna. Hillan Lego
Maksutonta henkilökohtaista
Päivälöntie 20. Avoinna ti–
Digitalkkari
Friends -näyttely esillä kiropastusta some-palveluiden
pe 13–18 ja la–su 11–15.
jastossa tammikuun ajan.
Puistolan kirjaston digitalkperuskäyttöön ti (parilliset viiDuo Ella & Antti
kari on paikalla tiistaisin. Hänen
kot) klo 13. Varaa aika Malmin
musisoivat eurooppalaisia
tehtävänsä ulottuvat tuloskirjastosta p. 310 85070.
sävelmiä sähköpianolla ja klaNostalgiaa livenä
tamisessa ja skannauksessa
Rintamaveteraanien turinat
rinetilla 29.1. klo 18 MusaLasse Liemola ja Veli-Matti
opastamisesta e-aineistoi1.2. klo 14 Syystien vankludi PuutarhaJuhla Päivöläntie
hin, laiteneuvontaan ja sähKunnari kitaroineen oman
hustenkeskuksella,
15. Mammat & Muksut & Muut
nuoruutensa suosikkilauluköisessä asioinnissa auttamiTakaniitynkuja 3.
sosekeittoa Ke klo 10–18.
jen äärellä pe 5.2. Siltamäen
seen. Voit varata myös henk.
Koillis Helsingin
Hilman päivät -teatteriesitys
ostari, ravintola Rubiini klo
koht. opastusajan tunniksi kerParkinsonkerho
Ensi-ilta 6.2. klo 15, seuraarallaan p. 09 31085076.
19–22. Vapaa pääsy.
kokoontuu Malmin kirkon takvat esitykset 7.2. klo 15, 13.2.
Satutunnit
kahuoneessa 2.2. klo 17–19.
ja 14.2. klo 15, 19.2. klo 19,
Puistolan kirjastossa
Malmin rastit
20.2. ja 21.2. klo 15, 26.2.
Lukupiiri
joka ma klo 10.
Koko kansan leikkimielinen
klo 19, 27.2., 28.2. ja 5.3. klo
Luetaan kiinnostavia kirjoja ja
suunnistustapahtuma Malmilla.
15, 10.3. ja 11.3. klo 19 ja viikeskustellaan niistä. Vetäjänä
Hae rastikortti esimerkiksi
meinen esitys 12.3. klo 15.
Maikki Eronen. Suutarilan kirEnter ryn opastukset
Malmin kirjastosta tai asukasAikuiset 14e, lapset/eläkeläijastossa kerran kuussa to
Alk. 20.1. opastukset aina
talolta ja suunnista Malmin
set/työttömät/opiskelijat 8e.
klo 18–19. 11.2. Mia Couto:
ke klo 14–15 ja 15–16 sekä
mahdollisuuksiin. Ohjelmassa
Järj. Tapanilan työväen teatteri.
parittoman viiPlumeriaveranta. 10.3. Alan
mm. kisailua uimahallilla, ensiBennett:
kon
sammutusta VPK:lla, näytelmäharjoituksia Malmitalolla ja
kaupunkisuunnittelua Stadin
ammattiopistolla. Tarjolla
myös tietoa, ruokaa ja palkintoja. 30.1. klo 10–14.
Sielunhoitoseminaarit
jatkuvat Malmin kirkolla.
Ke 27.1.kirjailija, teologi
ja luennoitsija Anna-Liisa
Valtavaara puhuu aiheesta:
Kasvamaan kutsutut ja tarkoitetut. Malmin kirkko,
Kunnantie 1.Järj. Kristillinen
Terapiapalvely ry.
Novellikoukku
Malmin kirjastossa ti 2.2. klo
18. Tällä kerrallaa kuulLähimenot–
laan
n
palstalle
voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia
menovinkkejä.
Palsta on yhdistysten ja seurojen
käyttöön. Etusijalla ovat maksuttomat
tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä
lyhentää tekstejä. Vinkit tulee lähettää
viimeistään torstaina klo 15 menness
jotta ne ehtivät seuraavan keskiviiko ä,
n
lehteen.
Dokumentti on herkkä henkilökuva poikkeuksellisesta nuoresta naisesta,
OSOITE:
Malala Säätiön perustajasta Malala Yousafzaista. Elokuva keskittyy
janina.issakainen@
Malalan ja hänen perheensä taisteluun tyttöjen koulutuksen puolesta, mutta
lahitieto.ﬁ
dokumentin edetessä päästään kurkistamaan myös tulisieluisen ja kaikkien aikojen
nuorimman Nobelin rauhanpalkinnon saajan arkeen. Suomenkielinen tekstitys.

PIHLAJAMÄKI

PUISTOLA

TAPANILA

SILTAMÄKI

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).
Kirjaston kolmekymppiset
kasariteemalla
30-vuotiasta kirjastoa juhlistetaan 80-luvun hengessä la
6.2. klo 11–17. Hansu & Pirre
esiintyvät kirjastossa klo 14.30.
Lastenosastolla on pinssipajaa,
kasvomaalausta ja levyraatia.
Juhlapuhujina kirjastotoimen
johtaja Tuula Haavisto ja kaupunginvaltuutettu Sami Frank
Muttilainen. Kasarisoundeista
vastaa DJ Jyräys.
Aineistonäyttely 80-luvun kirjoista, levyistä ja leffoista. Myös
tarjoilut maistuvat 80-luvulta
MLL Puistola
Tapulin nuorisotalolla ke
Tanssitan vauvaa (3–6kk)ja Born to dance (7–12kk)
-kurssi, ja su teatterikerho (2–4
ja 5–8v.). Lisät. ja ilm. puistola.mll.ﬁ. Perhekahvila ti klo
10–12 Tapulin leikkipuistossa.

KOKOUKSET

PUISTOLAN MARTAT ry:n
Sääntömääräinen

V U O S I KO KO U S
pidetään 18.2.2016 klo18
Marttalassa, Puistolantori 5
Tervetuloa jäsenet!

SUUTARILA

PUKINMÄKI

Nuori Nobel-palkittu Malala
Malmitalo esittää Torstaielokuvien sarjassa
dokumentin Malala to 28.1. kello 18.
Kesto 88 min, ikäraja K7, vapaa pääsy.

VIIKKI

Satutuokiot
jatkuvat Viikin kirjastossa ke klo 10.
Iltasatutuokiot
Viikin kirjastossa joka toinen ti klo 18.
Ugandalainen ilta
Viikin kirkolla ti 2.2. klo 18.
Kirkon Ulkomaanavun työstä
Ugandassa kertoo ohjelmakoordinaattori Stephen
Ssenkima, joka tulee
Kampalasta jakamaan kuulumisia pakolaisasutuksessa
juuri avatusta ammattikoulusta. Ugandalaisen aterian
hinta 10e/hlö yhteisvastuukeräykselle. Ilm. Outi Lantto, outi.
lantto@evl.ﬁ, 050 380 3602.
Viikin Martat
kokoontuu Viikin kirkolla ma 1.2. klo 18.
Vasemmiston
laskiaistapahtuma
7.2. klo 11–14 Leikkipuisto
Viikkarissa. Musiikkia, muuta
ohjelmaa, rentoa yhdessäoloa
lapsille, aikuisille, lämmintä juomaa, purtavaa, perheasioista
perillä olevia vasemmistopoliitikkoja valtuustosta ja lautakunnista puhumassa ja vastaamassa. Laivuri Petterin kuja 3.

Puistolan Martat ry:n
hallitus

OPTIKOT

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

OGELISSA

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

Koillis-Helsingin Lähitieto

HYVINVOINTI

AUTONASENNUS JA HUOLTO

MALMIN HAMMAS

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

HAMMASLÄÄKÄRIT
Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Maria Renqvist

Tarvitsetko apua tukija liikuntaelinvaivoihin?

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
!
!

NETTIAJANVARAUS

www.malminhammas.com

SUUHYGIENISTI

Tarjoamme korkeatasoista fysioterapiaa
asiakkaan tarpeiden mukaan:

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 4.krs

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

p. 09 351 5015

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

TALVI 2015–16

HAMMASLÄÄKÄRIT

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

Tervetuloa käymään!
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KW22

Kehärengas Oy
www&"'$(*'!%()&#

SUUHYGIENISTIT

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

WI31

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

puh. 3507050

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen

KAMPAAMOT JA PARTURIT
Helsinki

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Puh. 09 345 3350

www.kampaamo-loser.ﬁ
3858 375
040-831 9626
Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 77A/74/703/705
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Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

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

Viikki-Seuran
tiedotuslehti2016

s. 2 Viikin kirjaston
s. 2 Norkkokujan kevät
popup-kahvila
s. 3 Gardenia
lopetettiin
s. 3 Vuoden viikkiläinen
teko 2015
s. 3 Viikki-Seuran
johtokunta täydentyi

s. 4 Gryndenia?
s. 4 M
s. 4 Viikinmeri
s. 5 Mitä tapahtu
myllylle?

kiviikko
Kes

20.1.

2016

00
376
IKKI
LEV

ILA,
KUR
-TIK
ALA

LÄ,
PIKY
ALP

ÄKI,
OM
, JAK
KSO
LAA
KIN
HEI

MI,
, MAL
NO
RTA
OKA
LAT

nen
lilai illa
nepa alm
!
Aito ola M okaa
ru
nt
ravi ukasta
Laad

Nro

LA,
STO
, PUI
ISTO
LAJ
KI, PIH
AMÄ
LAJ
PIH

K ul

loa e
vetu poill
Tertokau me
n
am
asu kanss

nas
Lou ikki
bre !

LLÄÄ t
KYLL
ffe

-10%

nen LKV
Häkki jä,
Eija välittä618
tön 704
teis
Kiin 0500

asbu –14
Loun. klo 10

8 90

ark

ta m

al m

3

i

pete

taa

-40
ike

%
lope

-5

teta

919

nas
Lou ikki
bremaukkaamkapi!

tola
Ravin

Se
spaik
louna

ffet
asbu –14
–14
Loun. klo 10

95

8,9ou0nas
ol
Keitt
7,90

€
106
kset
t hiu
€
lipitkä t 121 3€
puo hiukse lisä +3
i
ät
pitk permis .16 ast
ois
Erik assa 6.2
Voim

ark

2 45

09-2

4
0–1
7.3
klo ie 1,
na
Avoin udant
ora
0,
Tak iharju 440
tar
Tat (09) 225 3
puh 312 203
040

-30%

-20%

n

N
UU
PP T
LO YYN
M

-10%

ri-rtuuri moo
P
Paartppaaaam
X
m
K
KaamLYME
VO
is
Perm us
ikka
+le önaus
+fö

16
.20

1

Nro

202

k
Lii

e lo

pete

Ka

taa

ikk

ia

len

net

0%
%
-40 -5
t
min
9

us Mal

10-1
kesk
ppa ti ja to KA
8,
I Kau
ALM pe 10-1 NAL AN
TAM
ke,
EPÄ
KUL
ma,
TAS
inna JA KUL
Avo
LOKEL

3
atu
Torik intori
Malm
Milla
t ja
m
Maari
ex.co
lym
w.vo
ww

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

V

TEBOIL MALMI

AUTOPALVELUITA

a

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

ima

Mosan Autohuolto Oy

Parturi-Kampaamo

TAMMIKUUSSA VÄRI-ASIAKKAALLE
PIENI HIUSKIINNE KAUPANPÄÄLLE!
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5.1
Tiistai

Remontoimme puolestasi kaiken aina julkisivusta
sisäEloihin. Hoidamme myös kiinteistönhoidon,
-huollon ja pihatyöt.
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Salon Perfect

85€

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

ILMOITA LÄHITIEDOSSA

Parturi-Kampaamo

MUKA
ISSÄ
VIIK EHTI!
-L
HTUU
TAPA

Permis+leikkaus
+sävy+fön

29€

www.hammaskulmahelsinki.ﬁ

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Hiustenhoitotuotteet myös
tarjouksessa!

Hiusten leikkaus

Tiina Kokko

Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Ihanat
Schwarzkopfin
värit!

PALVELUJA TARJOTAAN

Suuhygienisti:

Puh. 09-385 5297

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

P I K A H UkloO L8T-1O6
Avoinna

Varaa aikasi www.zois.ﬁ

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

Sähkö-Salo Oy

Sanna ja Elina 3krs.
Tanja, Nelli, Sini ja Niina katutaso

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

Kaikki
sähköalan työt

Kauppakeskus Malmin Nova Citymarketin
päädyssä katutaso ja kauppakeskuksen 3. krs.
Puh. 09 351 5981 www.zois.ﬁ

HAMMASLÄÄKÄRIT

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!

• Yleishammaslääkärit
• Erikoishammaslääkärit: Kirurgia, Protetiikka
• Suuhygienistipalvelut

NETTIAJANVARAUS 24h.
Kirkonkyläntie 3 A, II krs, 00700 Helsinki
puh. (09) 347 8850
www.malmintorinhammas.ﬁ

Tapanilan asema

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

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.L

Kivipyykintie 6,
00710 Helsinki
Info@sahkosalo.ﬁ
040 506 4481
050 547 1250

TILITOIMISTOJA

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

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

www.uudenmaanpeltityo.ﬁ

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

