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Soita ilmainen asuntoarvio
050 361 5099
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Tukka
Tapuli
30 vuotta!

2-värivärjäys
leikkaus ja
föönaus Lyhyet/puolpitkät

Permanentti
2-värivärjäys

89
?
09-22 45 202

Pitkien hiusten lisä +20e

Toni Ylen
Yrittäjä
040 577 7269

Pertti Kuikka
Yrittäjä, LKV KED
045 359 7727

Eija Häkkinen, LKV
0500 704 618

Eija Hellström
Yrittäjä
045 356 9270

30.4.2011 asti

hiukset

09-22
45 202
föönaus
Pitkien hiusten lisä +20e

30.4.2011 asti

Torikatu 3
Malmintori

(Rosson talossa)

Maarit
ja
Milla

Myös
Pitkien hiusten
lisä 25?
meikkauspalvelu!
Erikoispermislisä 22?

Voimassa 1.2.2014 asti
Matti Siltanen
040 670 6250

Harri Sallankivi
0400 630 848

Maria Jutila
045 110 3345

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Torikatu 3
09-22 45 202
Malmintori

Tällä kupongilla

kaikki palvelut
tammikuun ajan

-30%

(Rosson talossa)

Mikko Kaisla
050 352 4558

[A]

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Asta Lindroos
045 277 6154

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

PUISTOLA OKT

TAPANINVAINIO PT

Sirpa Raussi
044 076 0618

Kiinteistönvälitys Oy
MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

Kivitalossa kaksi asuntoa 92 m² +
47m². Kellarikerroksessa autotallit/varastot 105m². Asunnot yhdistettävissä. Rv. -89. Tontti 723 m².
Hp. 370.000 € Kiviahontie 6 a
HEIKINLAAKSO OKT
Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, rt,
takkah, s, 120 m². At ja var 25 m².
Rv 1981. Suojaisa piha n. 610 m²
hallinnanjakosop. Hp. 280.000€
Vaihdossa voidaan ottaa pienempi asunto. Kassaratie 10 B
TAPANINVAINIO OKT
Suositulla alueella tilava rintamamiestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110m² +
kellarikerros 70 m². Tontti 544m².
Kuntotarkastettu, talosta huoltokirja.
Hp. 270.000 € Pohjanpellontie 9
TAPANINVAINIO PT
Myydään 2 paritalohuoneistoa.
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna
107 m². Rv 1977. Pihat länteen.
Hp. 235.000 €/huoneisto. Suvitie 6

Tyylikäs koti suositulla alueella.
UUSI laadukas 4 h, k, saunaos,
95,5 m². Piha länteen. Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Maalämpö. Myyntihinta
244 125 € ja velkaosuus 214 875€
Immolantie 54
TAPANINVAINIO OKT-TONTTI
Rak.oik.90 m², tonttiosuus hallinnanjakosopimuksella 364 m².
Lisäksi autosuojia ja varastoja 25
m². Hp. 110.000 € Immolantie 1
TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Omakotitalotontti 569 m², rakennusoikeus 142 m², lisäksi autosuoja 25 m². Hp. 170.000 €
Pohjanpellontie 9 b
TAPANINKYLÄ TONTTI
Omakotitalotontti, rakennusoikeus
154 m², lisäksi autosuojan 25 m².
Hp. 160.000 € Leppälinnuntie 8

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

!

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Maarit
ja
Milla

Myös
meikkauspalvelu! Malmintori, Torikatu 3

Torikatu 3
Malmintori
Maarit ja Milla
www.volymex.com

Tukka Tapuli

00700 Helsinki
P. 09-22 45 202
www.volymex.com

Palokuja 4, 00750 Helsinki
Puh.09-3862252

Hyvää Uutta Vuotta 2014!

Me tutut Ammattilaiset
paikallistuntemuksen omaavat
HUOM!Välittäjät olemme valmiina
palvelukseenne.
Ota rohkeasti yhteyttä tai nähdään näytöillä!

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PäiVi
Pirnes

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

Raija Alén-Nikitin
Partner
gsm. 050 3535 262
raija.alen-nikitin@huom.fi

Kalle Jokela
Osakas
gsm. 0400-895765
kalle.jokela@huom.fi

Maria Pettersson
LKV, Partner
gsm. 040 172 41 59
maria.pettersson@huom.fi

Riitta Tyrkäs
LKV, YKV, AKA - Asuntoauktorisoitu
gsm. 0500 433 522
riitta.tyrkas@huom.fi

Tuija Tuomi
Partner,KED, KiAT
gsm. 050 5606944
tuija.tuomi@huom.fi

Päivi Asikainen
Jorma Falck
Kristina Lindbäck
Osakas
LKV, automaatio-teknikko Osakas,KED,IAT
• Vuokrauspalvelut
gsm. 040 507 3300
gsm 0500
170 947
gsm 050 - 511 3599
paivi.asikainen@huom.fi
jorma.falck@huom.fi
kristina.lindback@huom.fi
➠ Nina Lång | LKV, KiAT | 040 701 0003 | nina.lang@huom.fi | www.ninalang.fi

MArjA-liisA
Vänskä

Myyntineuvottelija
050 339 9767

toiMistoMMe AVoinnA
ma-to klo 10.00-17.00
pe klo 10.00-15.00
kirkonkyläntie 11, Helsinki
puh. 010 228 3060

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Hki

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Mannerheimintie 27, 00250 Hki
Välityspalkkio 4,9 % (sis. alv.
24 %) velattomasta
kauppahinnasta
taitaisop.
muk.
Välityspalkkio
4,9 % (sis. alv. 23 %)
kohteen kauppahinnasta
sop. muk.

➠ www.huom.fi
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Ravintola Pinetto
Kirkonkyläntie 47
p. 09 385 5581
www.pinetto.com
Nyt myös pizzaonline.fi!

Avoinna
ma-to 8.30–22.00
pe
8.30–02.00
la
10.00–02.00
su
12.00–22.00
Keittiö auki klo 21.00 asti

Tällä kupongilla:

Tällä kupongilla:

Seisova pöytä
arkisin 11–15

Päivän pizza
ma–pe

6€

5€

Voim. 17.01.2014 asti
1 lounas/kuponki.

Voim. 17.01.2014 asti
1 pizza/kuponki.

ESITTELYTILAISUUKSIA

Lukion

(yleislinja, kirjallisuuslinja, kuvataidelinja)

avoimet ovet torstaina 30.1.2014 klo 14.30.
Lukion esittely klo 18.30.

Peruskoulun
painotetun opetuksen
(englanti, kuvataide)

esittely keskiviikkona 15.1.2014 klo 18.00.

TERVETULOA!

Pääkirjoitus

Hyvää palvelua
Toisinaan saa osakseen niin hyvää palvelua,
että sitä ei tahdo uskoa todeksi. Iloisia yllätyksiä olen kokenut esimerkiksi kaupoissa kysyessäni jotain tuotetta, jota en ole itse hyllystä löytänyt. Viimeksi ystävällinen myyjätär jopa avasi
yhden laturipaketin kokeillakseen, että sen pistoke varmasti sopii matkapuhelimeeni. Markettasoisessa kaupassa se oli mielestäni todella
hyvää palvelua. Toinen hyvä palvelukokemus
on Malmitalon lipunmyynnistä, jossa ystävällisyys ja palvelualttius ilahduttavat joka kerta.
Huono palvelu jää sekin valitettavasti mieleen
ja myös siitä tulee kerrottua eteenpäin. Se ei
vain palvele palvelun tuottajaa samalla tavalla
kuin hyvistä asioista kertominen. Jostain syystä
huono palvelu jää myös yksilöidymmin mieleen. Erityisesti muistan taksimatkan, jonka tein
ystävättäreni kanssa. Taksinkuljettaja ei vaivautunut nousemaan avatakseen meille ovea. Oven
sulkemisessa ystävälläni tahtoi olla ongelmia,
koska kyseessä oli liukuovi, jonka kiinni vetäisy
vaati tekniikkaa tai voimaa. Kuljettaja vain tuumi, että täytyy kiskaista lujemmin. Perillä ystäväni ajatteli jättää oven sulkematta, mutta sulki
kuitenkin. Palveluksena kuljettajalle.

itsessäni sen huonon puolen, että kiireisellä hetkellä ei puhelimeen tule aina vastattua niin ystävällisesti kuin olisi syytä. Toisinaan myös joutuu syyllistymään siihen, että lopettaa puhelun
hieman pikaisesti, kun samaan aikaan toinen
asiakas jo soittaa ovikelloa. Aina kun saa huonoa tai hyvää palvelua, on hyvä hetki tutkiskella itseään. Voisiko itsekin kohdella muita
paremmin?

Uutisissa kerrottiin muutama päivä sitten,
että eräässä päiväkodissa oli tutkittu hoitohenkilökunnan suhtautumista lapsiin sukupuolen
perusteella. Hoitajat olivat itsekin yllättyneet
videokuvausten paljastettua, että pojat saivat
lähteä muihin puuhiin kun tyttöjä patistettiin
siivoamaan edellisen leikin jäljet myös poikien
osalta. Varsin yllättävää! Vastaavankaltaisia
yllättäviä asioita voisi varmaan moni löytää
omasta käytöksestään. Niitä voi myös tietoisesti pyrkiä hiomaan, vaikka näin tuoreen
uuden vuoden kunniaksi.
Teija Loponen

Osa meistä ihmisistä on luonteeltaan palvelualttiita ja ystävällisiä, osalta ystävällisyys vaatii vähän enemmän ponnisteluja. Tunnistan

www.uyk.fi
HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU OY
Lucina Hagmanin kuja 4, 00710Helsinki
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PIRJO PIHLAJAMAA

Tapio Paljakka kertoi Latokartanontie 9:ssä olevan suojelukohteen tulevaisuuden muutoksista
Lähitiedon lukijoille lokakuussa.

Krishnat aloittivat
lattiaremontin
Malmi

Entisessä Malmin Virkistyskeskuksessa on alkanut muodonmuutos,
jossa punamultainen hirsitalo muuttuu Krishna-liikkeen toimintatilaksi.
Remontoijat käärivät hihat viime viikon torstaina.
– Tarkoitus on kunnostaa ensimmäisenä juhlasalin lattia, jonka kantavat rakenteet ovat osittain romahtaneet. Sen näkee parhaiten kellarin
puolelta, kertoo projekti-insinööri
Tapio Paljakka Krishna-liikkeestä.
Kun lattia on kunnossa, voi tiloissa
aloittaa toiminnan.
– Lähdemme liikkeelle pienestä ja

aloitamme ensiksi opetus- ja koulutustoiminnan. Talon koko remonttihan tulee kestämään pitkään, toteaa
Paljakka.
Opetus- ja koulutustoiminnan
Krishna-liike aikoo aloittaa helmikuun alussa.
Latokartanontien kiinteistöstä on
tarkoitus tehdä julkinen tila, jonne

tulee kaikille avoin kasvisravintola.
Sen avaamisen aika on näillä näkymin myöhemmin keväällä.
– Kunnes kaikki luvat ovat kunnossa, voimme siirtyä ravintolapuoleen.
Paljakan mukaan vuokrasopimus
kiinteistöstä on jo tehty. Remontti
päätettiin aloittaa asukasvalituksesta huolimatta.

Talon ovessa on
asukkaille tiedote.

– Katsoimme, että voimme aloittaa, jotta saamme juhlasalin kuntoon. On kuitenkin parempi edetä
minimiremontilla.
Hallinto-oikeuteen tehdyssä valituksessa kyseenalaistetaan Helsingin
kaupungin toiminta vanhan Virkkarin vuokrausasiassa.
Pirjo Pihlajamaa

Arto Hannolin valittiin Voimanostoliiton vuoden valmentajaksi. Sivu 11.
www.facebook.com/
lahitieto

Uudet koululaiset voi ilmoittaa jo verkossa
Eilen käynnistyi uusien peruskoululaisten
kouluun ilmoittautuminen internetissä.
Ilmoittautuminen tapahtuu Wilmajärjestelmällä, joka löytyy opetusviraston
verkkosivuilta osoitteesta wilma.edu.hel.
fi. Palvelun saa suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.
Ilmoittautuminen onnistuu myös
lähikoulussa käymällä keskiviikkona 29.
tammikuuta kello 8–10 ja 17–19.
Jos lapselle halutaan muu kuin oma
lähikoulu, on ilmoittautuminen tehtävä
koulussa, johon lapsi pyrkii.
Laajennetulla oppilaaksiottoalueella toimii
useita peruskouluja, joista kaupunki osoittaa
lapselle lähikoulun. Huoltajan pitää vahvistaa

paikka joko Wilmassa tai koulussa. KoillisHelsingissä näin on Pihlajamäki-Pihlajiston
sekä Puistolan asuinalueilla.
Tuleville ekaluokkalaisille postitetaan
parhaillaan Tervetuloa kouluun -tietopakettia.
Se sisältää Wilma-tunnuksen ja salasanan
lisäksi oppivelvollisuusilmoituksen,
Tervetuloa kouluun -oppaan ja Koululaisten
iltapäivätoiminta -esitteen.
Jos opasta ei ole tullut ensi viikon alkupäiviin
mennessä, voi sitä tiedustella numerosta 09
310 71764.
Elokuussa koulun aloittava on syntynyt
vuonna 2007. Kaikkiaan uusia koululaisia on
Helsingissä 5 200.
Pirjo Pihlajamaa

Terveyspalvelut saa naapurikunnasta
Nyt voi alkaa käyttää minkä kunnan
terveysasemaa haluaa, kunhan
asiasta tekee ilmoituksen nykyiselle
tai uudelle terveysasemalle. Muutos
astui voimaan tämän vuoden alussa.
Uuden terveysaseman käyttö
on mahdollista noin kolmen viikon
kuluttua ilmoituksesta. Vaihto sisältää
terveysasemapalvelujen lisäksi
neuvolapalvelut, hammashoidon ja
kuntoutuspalvelut.
Terveysasemaa voi vaihtaa enintään
kerran vuodessa ja vuoden aikana
saa käyttää vain yhtä toisen kunnan
terveysasemaa.

Myös erikoissairaanhoidon
hoitopaikaksi saa valita minkä tahansa
julkisen sairaalan yhdessä lähetteen
tekevän lääkärin avulla.
Erikoissairaanhoidon
valinnanmahdollisuus koskee
kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa
äkillisessä sairastapauksessa
jokainen saa asuinkunnastaan
riippumatta lähimmässä
hoitopaikassa. Helsingin sisällä
terveysaseman vaihto on ollut
mahdollista jo aiemmin suullisella
ilmoituksella.
Pirjo Pihlajamaa
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Tapanilassa
pysähtyvät I, T ja
N junat, vuoroväli
on noin 15–20
minuuttia. Matkaaika keskustaan
on 17 minuuttia.

Asemanseudut uusiksi

3/4

Tapanilan
asemalaitureiden
molemmin puolin on
asutusta.

Helsingin yleiskaavaesityksessä on mukana esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen
edellytykset -suunnitelma. Siinä Tapanilaa haluttaisiin kehittää vetovoimaisemmaksi.

Tapanilan imagoa syytä
vaalia lisärakentamisessakin

T

apanila on seisakemainen pitkä asema, jonka pohjoispäässä on alikulku viereisille
alueille ja eteläpäässä ylikulku Fallkullantielle ja Tapanilan pienteollisuusalueelle.
Tapanilan eteläpuolinen
pientaloalue on arvostettua
asuinaluetta, josta  osa on
rakentunut jo vuosisadan
vaihteessa. Vuonna 1939 rakennettu puinen asemarakennus purettiin neljännen
raiteen rakennustöiden alkaessa ja se siirrettiin Pikku
Huopalahteen, jossa se toimii alueen asukastalona.
Sen tilalle rakennettiin Fallkullantielle metallinen katosrakennelma, josta laskeudutaan alas junalaitureille.
Tapanila säästyi 1960- ja
70-luvun lähiörakentamisbuumilta 1930-luvulla asetetun rakennuskiellon takia.
Myös asukkaat ovat vuosien varrella vastustaneet tiukasti uudisrakentamista ja
vaalineet pientaloalueen säilymistä entisenkaltaisena.

Voimakkaampaa uudisrakentamista tapahtui vasta
1980-luvulla kaavojen val-

Tapanilan aseman sisäänkäynti Fallkullantiellä kaipaisi jo
pintaremonttia.

mistuttua. Samoihin aikoihin Tapanilasta alkoi tulla
entistä selkeämmin asuinalue, pienteollisuutta on
vähän ja tyhjiä toimitiloja
löytyy.
Suurin yksittäinen muutos
on ollut Fallkullan kerrostaloalueen rakentuminen Tapanilan kupeeseen 2000-luvun alkupuolella.
Tapanilan vanhan raitin,
Päivöläntien, palvelut ovat
suureksi osaksi hävinneet.
Muutamia kivijalkaliikkeitä

toimii edelleen Päivöläntien
sekä Liiketien varressa.
Tapanilan henki ja kaupunkimiljöö mainitaan
suunnitelmassakin ainutlaatuisina. Alueella on vanhaa puutaloidylliä ja vanhat teollisuusrakennukset
tuovat Tapanilaan omaa urbaania rosoisuutta ja monipuolisuutta. Vanhat teollisuusrakennukset myös vievät paljon maa-alaa, jota
suunnitelman mukaan voitaisiin asemanseudulla te-

Aivan radan varressa on vanhoja teollisuusrakennuksia,
joissa toimii paljon pienyrittäjiä ja taiteilijoita.

hokkaammin hyödyntää
vaikkapa asumiseen.

Vanhoissa teollisuusrakennuksissa toimivat yrittäjät ovat kuitenkin huolissaan
työpajamaisten tilojen vähenemisestä, eikä viimeisistä
edullisista työtiloista haluttaisi luopua. Kaupungin
näkemys on, että Tapanilassa olisi potentiaalia kyläkeskusmaisen toiminnan kehittämiselle ja pienyrittäjille
soveltuvaan toimintaan.

Tapanilan imagoa olisi syytä
vaalia myös tulevaisuuden
rakentamisen yhteydessä ja
luoda siitä vetovoimainen
käyntikortti alueelle.
Tapanilaan on suunniteltu vanhan tapettitehtaan
tontille jopa kahdeksankerroksista asuintaloa. Tapanila-Seura vastustaa hanketta
haluten matalampaa ja paremmin viereiseen pientaloympäristöön soveltuvaa uudisrakentamista.
Teija Loponen

Autopaikkoja
liityntäpysäköintiin
on 137 kpl.
Pyöräpaikkoja
alueella on noin
90. Asema on
otettu käyttöön
vuonna 1903.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Puistolan Aila Liikala johtaa
Koillista Kokoomusta
Koillis-Helsingin Kokoomuksen uusi puheenjohtaja 2014 on Puistolan
Kokoomuksen pitkäaikainen vetäjä Aila Liikala.
Varapuheenjohtajuus siirtyi
Siltamäen Kokoomusta
toista vuotta johtavalle
Timo Tossavaiselle. Tiedottamisesta vastaa Hemppa
Laaksonen Puistolan yhdistyksestä.
Malmin Kokoomuksen
nuijaa pitää Sanna Aivio, ja

syksyllä 60-vuotisjuhliaan
viettävän Pukinmäen Kokoomuksen nokkamies on
jo perinteisesti Kauko Koskinen.
Koillisessa Kokoomuksessa keskustellaan mahdollisista paikallisyhdistysten sääntö- ja organisaatiomuutoksista alkaneen vuoden kuluessa.
Vuoden päätapahtumat
ovat EU- ja seurakuntavaalit. Koillisen Kokoomuksen

KKI
K A I E T T U!
NN SilmälasiALE

jopa

Ke 8.1. 19.00 Rukousilta, Pertti Hottinen
La 11.1. 18.00-22.00 Nuortenilta
Su 12.1 11.00 Jumalanpalvelus, Jari ja Helena Päärnin
tulojuhla. Musiikissa: Helena ja Jasmin Päärni
Su 12.1. 14.30 Latinokokous
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Lähetä vinkkejä

Koillis-Helsingin
tapahtumista Lähimenoihin.
Katso tarkemmat tiedot sivu 21.

UIMALASIT

26
E (38.80) 34.90 (49.90)
+ matkapullo

kaupan päälle!

19E

KKI
K A I E T T U!
NN Merkki
ALE

AURINKOLASIT
jopa

–80%

Marjoja on myyty
kaikissa S-marketeissa
ja Prismoissa sekä
yksittäisissä Sale- ja
Sokos-myymälöissä.

Lähitieto.
Siitä ihmiset tykkää!

Viikin Evirasta asiasta tietää ylitarkastaja Hanna Lundström.
Pirjo Pihlajamaa

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

Lounas ma-pe
klo 11-14

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Catering + parhaat
lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Tilaa uusille kävijöille?
Harrastusteema Koillis-Helsingin Lähitiedossa 15. ja 22.1.2014
Aiheina urheilu ja liikunta, kädentaidot sekä
muu harrastustoiminta.
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MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560

PIILOLASINESTE

SILMÄLASIKEHYKSET

alk.

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

19.90 (24.90)

3plo

!
ERÄ

SOK

03.06.2015. Rainbow’n vadelmamarjaerän parasta ennen
-päiväys on 13.05.2015.
Jos kotipakkasesta löytyy
kyseisiä marjaeriä, voi tyhjän
marjapussin palauttaa joko
SOK:lle tai ostopaikkaan.
Norovirus aiheuttaa 1–2
päivää kestävän oksennusja ripulitaudin. Siltä saattaa
välttyä kuumentamalla pakastemarjat ennen käyttöä
pakkauksessa olevan suosituksen mukaisesti.
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SOK:n vadelmissa norovirusta
Elintarviketurvallisuusvirasto
Evira kehottaa jälleen kerran
kuumentamaan ulkomaiset
pakastemarjat ennen niiden
syömistä.
Syynä muistutukseen on
Rainbow-pakastemarjoihin käytetyt vadelmat, joista
on löytynyt norovirusta. Vadelmassa piilevä virus havaittiin Tanskassa myydystä
tuotteesta, johon on käytetty
Rainbow-tuotteiden kanssa
samaa vadelmaerää.
SOK on vetänyt myynnistä
pois sekä Rainbow’n vadelmat että kuningatarmarjat.
Jälkimmäiseen on pussitettu vadelman lisäksi pensasmustikkaa.
Virusvaara on kuningatarmarjapusseissa, joiden parasta ennen -päiväys on
14.05.2015, 15.05.2015 tai

%

–20

KEHYKSET

aktiivit pyrkivät auttamaan
omalta osaltaan puoluetta
pääsemään toukokuun lopussa takaisin neljään EUedustajaan, kuten gallupit
ovat niukasti lupailleet.
Marraskuun alun srk-vaaleissa Kokoomuksen listan tavoitteena on säilyttää
vanhat asemansa Malmin
srk:ssa sekä omassa srkneuvostossa että yhteisessä
kirkkovaltuustossa.
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var aa
ilm oituksellesi
til a!
Ota yhteyttä
Jussi Haapasaareen,

LE
LITE BÄTTRE TAMMIA

JOPA -80 %
Koko kehysmallisto -20– 80 %

p. 050-595 3233.

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

www.synsam.fi

Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707
ark. 10-18 la 10-14 (kesällä la sulj.)
LITE BÄTTRE.
KAUPUNKI: MALLI SYNSAM, Mallikatu XX, puh. XXX XXX XXXX
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Koillis-Helsinki

Meeri Kuikka
– varavaltuutettu ja neljän
alle kouluikäisen äiti
Meeri Kuikka (vihr) on asunut koko
ikänsä Koillis-Helsingissä lukuun
ottamatta yhtä kahden vuoden
Haagan syrjähyppyä.

Slåttmossenin pitkospuut mainitaan yhtenä Jakomäen hienona maisemakohteena.

Kyselyyn saatiin lähes kolmesataa mielipidettä

Jakomäessä
on paljon hienoa, mutta
myös parannettavaa
Rakennusviraston asukaskysely Jakomäen,
Tattarisuon ja Tattariharjun viher- ja katualueiden
hoidosta ja kunnostuksesta sekä kehittämisestä
päättyi vuoden vaihteessa. Vastauksia kertyi
enimmäkseen Jakomäestä.
Karttakommetteja rakennusviraston kyselysivulle saapui lähes kolmesataa. Alueen vahvuuksiksi todettiin hienot maisemat ja upeat näkymät. Vahvuuksiin kuuluivat myös
nuorisotalo ja se, että Jakomäestä
löytyy Helsingin korkein kohta.
Viihtyisiä paikkoja ja hienoja ympäristöjä asukkaat kertoivat löytyvän Jakomäen kallioilta, pähkinälehdosta, Slåtmossenista, jossa etenkin pitkospuut tuovat silmänruokaa.
Yhteys lentokentän lenkille sai myös
kiitosta. Lisäksi juoksuhaudat todettiin hienoksi kohteeksi, mutta niille
kaivattiin opasteita.
Parannettavaa koettiin monissa
paikoin siisteyden suhteen. Asukkaita harmittaa sekä roskaisuus että
huonosti hoidettu kasvillisuus ja monissa paikoin rehottavat pöheiköt.
Kuorma-autojen pysäköintikieltoa
toivottiin Somerikkotien ja Louhikkokujan välille Louhikkotielle, lisäksi kaivataan pitkään odotettua liittymää Lahdentieltä Suurmetsäntielle.

Asukaskyselyllä rakennusvirasto kerää suunnittelun taustatiedoksi
asukkaiden mielipiteitä ja ehdotuksia alueen viher- ja katualueiden
hoidon ja kunnostuksen sekä yleisen turvallisuuden ja viihtyisyyden
parantamiseen.
Aluesuunnitelman laadinta aloitetaan tänä vuonna ja se tulee
ohjaamaan puistojen, metsien ja katujen hoitoa sekä peruskorjausta
seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on suunnitelman
valmistuminen keväällä 2015.
Kyselyllä haettiin asukkaiden ja alueiden muiden käyttäjien näkemyksiä
ja toiveita varsin pienistäkin yksityiskohdista, jotta saataisiin tietoa alueen
puutteista ja vahvuuksista.

Ajonopeuksien koettiin olevan liian
suuria muun muassa Huokotiellä.
Edellisvuosien talvikunnossapitoon
ei oltu tyytyvisiä. Liikenteen lisäksi turvattomuutta aiheuttaa huono
valaistus, katuvaloja puuttuu täysin
muutamista paikoista ja lisäksi niitä on pimeänä. Myös roska-astioita

saisi kyselyyn vastanneiden mielestä
olla enemmän.
Vaikka kysely on jo päättynyt, voi
sinne tulleita mielipiteitä käydä vielä
katsomassa rakennusviraston nettisivuilla Kerro kartalla -kyselyn kautta.
Teija Loponen

Kuikan ala- ja yläaste sujuivat Suutarilassa
ja Puistolassa. Ensimmäinen oma koti oli
Tapanilassa ja Haagaa seurasi Pihlajamäki,
josta muutettiin kahden lapsen kanssa nykyiseen osoitteeseen Tapanilan ja Tapaninvainion rajalle.
Meeri on ammatiltaan
vapaaehtoistyön koordinaattori Helsingin sosiaali- ja terveysviraston alaisuudessa. Siihen
hänellä on sosionomin
(AMK) koulutus. Tällä
hetkellä hän on äitiyslomalla kotona, sillä 29.5.
syntyivät kaksoistytöt.
Kun Meeri vaalien aikaan alkoi odottaa vau- Meeri Kuikka,
vaa, hän ei vielä tiennyt vihr
mitään kaksosista.
– Olen aina ollut kiinnostunut vaikuttamisesta, ja olin koulu- ja opiskelija-aktiivi. Työelämässä tutustuin Vihreiden kansanedustaja
Outi Alanko-Kahiluotoon, joka innosti minut ehdokkaaksi kuntavaaleihin.
Meeri pääsi varavaltuutetuksi sekä varajäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon. Valtuustosaliin hän ei ole
vielä ennättänyt, sillä kutsu tuli juuri sinä
päivänä, jolloin kaksoset syntyivät.
Sen sijaan lautakunnassa hän on käynyt jo
useasti. Kun puheenjohtaja Alanko-Kahiluoto valittiin eduskuntaryhmän johtoon, pääsi
varalla ollut Meeri useaan kokoukseen ennen
kuin paikka oli uudelleen täytetty.
Perheen 6- ja 4-vuotiaiden sekä 7-kuukautisten lasten hoito on järjestynyt tarvittaessa
isän voimin. Äitiyslomaakaan hän ei aio
ottaa yhtään ylimääräistä, sillä sen päätyttyä
on isän vuoro jäädä kotiin.
– Vaikka en ollut ajatellut näin nopeasti poliittista uraa varsinkaan sen jälkeen, kun sain
tiedon kaksosten odottamisesta, on kaikki
sujunut hyvin. Eduskuntaan en tietysti voi
kuvitella pyrkiväni tai ottaa lisää luottamustehtäviä, mutta nykyiset sujuvat hyvin. Vanhempaintoimikunta lasten päiväkodissa on
pitänyt toistaiseksi kyllä jättää. Hallituspaikka Koillis-Helsingin Vihreissä jäi myös vielä
haaveeksi.
Vaalitavoitteina Meerillä oli ennaltaehkäisevien palvelujen takaaminen, joista erityisesti lasten, nuorten ja perheiden asiat ovat lähellä sydäntä.
Liikuntaa Meeri yrittää harrastaa käymällä
uimassa ja kävelemässä sekä joogaamalla ja
Tapanilan Erän jumpissa.
Työelämän Meeri aloitti päiväkodissa lastentarhaopettajana, jonka jälkeen jatkoi ItäHelsingissä kouluprojektissa. Hän oli Malmin toimintakeskuksessa Kirkonkyläntiellä
ensin sosiaaliohjaajana ennen kuin sai koordinaattorin virkansa. Nyt hän palaa aikanaan takaisin Käenkujan työpisteeseen keskustaan.
Timo Huotinen
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Terveisin K-ruokakauppia
Jyrki Ranta ja Maria Ruokoasi
koski

Terveisin
J yrki R antaK -ruokakauppiaasi
MinaKTerja
veis
riaruo
R kak
uokaup
okospia
kiasi
Jyrki Ranta ja Maria

Ruokokoski

Tarjoukset voimassa to-su 9.-12.1. ellei toisin mainita.
Tarjous voimassa to-la 9.-11.1.

ER Ä !

Tuore
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kg

kg

Takuumurea

NAUDAN
ULKOFILEE

KOKONAINEN KIRJOLOHI
Suomi/Ruotsi.
Rajoitus 2 kalaa/talous.

palana, Suomi. Rajoitus 4 kg/talous.

Tarjous voimassa to-la 9.-11.1.
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Kalamestarimme Oman Savustamon
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kg

SAVUKIRJOLOHIPALA

–40 %

HK

rs

NAUDAN JAUHELIHA 10% 600 g
(6,65/kg). Rajoitus 3 rs/talous.
Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,65 rs (11,08/kg).

–37 %

1

0

49

99

kg

Atria marinoitu

Kultamuna

HInta ilman K-Plussa-korttia 2,39 kg.
Rajoitus 3 rs/talous.

580 g (1,71/kg)

BROILERIN REISIKOIPI n. 1,1 kg

rs

MAALAISMUNA 10 kpl

–12 %

1

KLEMENTIINI 1,5 kg
pussi, Espanja (1,13/kg)

49

ps

kg

HUNAJAMELONI tai
CANTALOUPEMELONI
Brasilia

5

99
kpl

Valio ARKIJUUSTO 1,25 kg

(4,79/kg)
Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,85 kpl (5,48/kg)

MalMI
HELSINKI MALMI,
Kauppakeskus
MALMIN
Puh. 010 538
6600, Malminkaari 19, 00700
Helsinki NOVA
Ma-PE
8-21,
la
8-18,
SU
12-21
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
MalMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

Ma-PE 8-21, la 8-18, SU 12-21

1

00

www.k-citymarket.fi
w.k-citymarket.fi

1

69

Atria

pkt

UUNILENKKI 400 g

(2,50/kg)
Hinta ilman K-Plussa-korttia 1,79 pkt (4,48/kg)
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Uutiset
Lähetä vinkki
haastateltavasta
toimitukseen
pirjo.pihlajamaa@
lahitieto.fi
tai tekstaa
045 3489 373.

Olympialaisiin vain yksi Euroopasta
SAMULI SUONIITTY

Pihlajamäessä asuvalla taiteilija
Marika Walldénilla on ilmiömäinen
kyky tehdä luonnonmateriaaleista
taidetta. Kuun lopussa hän lähtee
jääveiston olympialaisiin Venäjän
Sotshiin. Kisoihin on kutsuttu
maailman jääveiston parhaimmistosta
kymmenen. Valmiit kisatyöt tulevat
koristamaan jääveistokisan jälkeen
alkavia virallisia olympialaisia.
1. Miten sinusta tuli jäänveistäjä?

– Aloitin lumenveistolla vuonna 1987. Muut lajit
tulivat vuosien varrella mukaan. Muistaakseni vuonna
1995 oli ensimmäinen jääteokseni ja 1996 hiekka.
2. Kauanko olet tehnyt
jäätaidetta?

– Vuodesta 1995. Materiaali on haastava, mutta mielettömän mielenkiintoinen.
Jokainen teos on uniikki. Itseään ei voi toistaa.

3. Mikä tekee siitä haastavaa?

– Sääolosuhteet. Säätä ei
voi ennustaa, ja se voi vaihdella päivän mittaan, jos
veistän monta tuntia.

4. Olet myös kilpaillut
paljon. Mikä ja missä on
paras saavutuksesi?

– Palkintoja on tullut vuosien varrella monenlaisia.
SM-mitaleita on pitkälti toistakymmentä. Vuonna 2005 voitin suomenmestaruuden lumenveistossa,
jäänveistossa ja hiekanveistossa. Kukaan muu veistäjä ei ole siihen vielä kyennyt.
Tämän hattutempun uusiminen on haaste.
5. Lähdet seuraavaksi
jäänveiston olympialaisiin Venäjän Sotshiin, jonne pääsit ainoana Euroopan edustajana Suomesta.
Olen myös kisojen ainoa
nainen. Kuinka olet voinut
tänä talvena harjoitella?

sormissaan palaa olympiatuli. Heidän allaan on kuvattuna maapallo.
8.Millaista menestystä
ennustat itsellesi?

– Rakastan työtäni ja teen
sen aina innolla, millään sijoituksella ei ole merkitystä.
9. Teet veistoksia myös
lumesta, hiekasta, kasviksista ja tulesta. Mikä on
materiaaleista mielenkiintoisin ja miksi?

– Kaikki ovat yhtä hienoja ja haasteellisia. Siksi niiden kanssa työskentely onkin niin mielenkiintoista.

10. Eikö ikinä harmita,
kun vaivannäkösi lopulta
leviää tai lahoaa maahan
tai haihtuu taivaan tuuliin?

– Se kuuluu asiaan ja juuri se tekee työstä elämyksellistä.

11. Veistätkö mitään
pysyvää?

– Veistän myös kivestä.

12. Onko sinulla suunnitelmissa tehdä vielä Pihlajamäen asukkaiden iloksi
jäätaidetta?

– Lähiöaseman eteen tuli
jo jääjoutsen itsenäisyyspäiväksi ja lumiukot jouluksi.
Katsotaan, mitä muuta tulee. Kasviksia voi tulla veistämään kanssani asemalle.
Opetan mielelläni.
Pirjo Pihlajamaa

Olympialaisissa Marika Walldénilla on 48 tuntia aikaa veistää viidestätoista jääpalasta jumalhahmo ja
kosmonautti. Jokainen jääpala on kooltaan 1,5 metriä x 0,70 metriä.
MARIKA WALLDÉN

MARIKA WALLDÉN

– En harjoittele. Teen asiakkaille tilaustöitä, ja jokainen työ on harjoitus seuraavaa varten. Sillä ei ole loppujen lopuksi merkitystä,
tuleeko työ Pihlajamäen Lähiöasemalle vai olympialaisiin. Lähden siitä, että jokaisen työn on oltava kunnollinen.

6. Kauanko arvokisoissa
on aikaa tehdä jääteosta?

– 48 tuntia.

7. Voitko paljastaa, millaisella työllä aiot kilpailla?

– Teen veistoksen, johon
sain inspiraation Michelangelon freskosta, jossa Jumala koskettaa Aatamia. Teoksessani jumalhahmo koskettaa kosmonauttia. Heidän

Hiekkaveistos

Tuliveistos

Valtran traktoritehdas
tilasi näköisveistoksen
yhtiön uudesta traktorista.
Veistos julkistettiin itse
traktorin kanssa tilaisuudessa, jossa oli
paljon vieraita ympäri maailman.

MARIKA WALLDÉN

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Malmin kirkossakin
kannetaan kolehti
vuoden mittaan lukuisia
kertoja erilaisille
avustuskohteille.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen
Helsingin Kristilliseen Kouluun
www.helsinginkristillinenkoulu.fi
HKK:n ala- ja yläkoulu toimivat Pukinmäessä. Koulussamme ovat
pienet ryhmäkoot ja välittävä, turvallinen ilmapiiri.

Avointen ovien ilta
ke 15.1. klo 17.30 –19
Tule tutustumaan kouluumme ja seuraamaan oppilaiden järjestämää
pajatoimintaa.
Tuleville 1– 9 luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen
annetaan tietoa koulustamme.

Kolehdeilla rahaa
avustuskohteille

TERVETULOA!
Koulusihteeri Ulla Jurvanen p. 050 512 0607
ulla.jurvanen@edu.hel.fi
Rehtori Markus Andersson p. 050 313 9710
markus.andersson@edu.hel.fi

Kolehtihaavit kiertävät Malmin seurakunnan
kolehtisuunnitelman mukaan vain avustuskohteisiin. Kolehtia
ei kanneta talousarviovaroja saaville työaloille. Malmin
kaikissa kirkoissa kerätään kolehti kunakin pyhänä samaan
kohteeseen, ellei kirkkoherra toisin päätä.
Vuoden aikana pidetään
62 päiväjumalanpalvelusta,
jossa kolehtihaavi kiertää.
Kirkkohallituksen määräämiä kolehtikohteita on 36,
joista yksi yhteisvastuukeräykselle, viisi Kirkon Ulkomaanavulle, viisi Suomen
Lähetysseuralle sekä yksi
kolehti jokaiselle muulle kirkon viralliselle lähetysjärjestölle. Tuomiokapitulin määräämien kahden kolehdin
jälkeen seurakunnalle jää 24
vapaata kolehtipyhää.
Kirkkohallituksen koleh-

tisuosituksista Malmin kolehtisuunnitelmaan on otettu kolme: Suomen Gideonit
ry, Kirkon Ulkomaanavulle
naisten oikeuksien ja koulutuksen tukemiseen sekä
Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry.
Muut kolehdit on merkitty kerättäväksi lähetystyön
nimikkokohteisiin, joita on
seitsemän. Lisäksi kolehti kerätään viisi kertaa diakoniatyön avustuksiin, kolme kertaa yhteisvastuukeräykselle ja viisi kertaa Tyrön

Erinomaiset valoKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

ystävyysseurakunnan tukemiseen. Viime vuonna Tyrö
sai yhden kolehdin vähemmän.
Päiväjumalanpalvelustenkonfirmaatiokolehdit esitetään kerättäväksi nuorisotyön nimikkokohteeseen
Senegalin kirkon koulutyön tukemiseen, jos kirkkohallitus ei ole määrännyt
sunnuntain kolehtikohdetta. Muissa konfirmaatioissa
kerätään kolehti nuorten nimikkokohteeseen.
Teija Loponen

Asukas haluaa kuntaviestit
edelleen paperille painettuna
Painettu viestintä on kaupunkilaisten mielestä edelleen tärkein viestintäkanava
kaupungin ja asukkaiden
välillä. Somessa ei seurata
kaupunkien viestintää.
Helsingin, Jyväskylän,
Lahden ja Loviisan asukkaille tehdyn otantakyselyn mukaan yli 65 prosenttia tutkittujen kaupunkien
asukkaista toivoo kunnalta
viestintää kaupunkien asukas- ja tiedotuslehdessä sekä paikallisessa sanomalehdessä. Paperiviestinnän arvostus ei ole laskenut vuoden 2010 kyselystä.
Yli puolet vastaajista pitää
myös kaupungin internet-sivuja mieluisana tapana saada tietoa kaupungin toiminnasta. Kaupunkien internetsivuja on käyttänyt noin 60

prosenttia vastaajista. Yli
65-vuotiaista määrä on vain
noin 30 prosenttia.
Sosiaalisessa mediassa kaupungin viestintää oli
seurannut viisi prosenttia
vastaajista. 18–35-vuotiaista kaupungin Facebook-sivua tai Twitteriä on käyttänyt joka kymmenes.
Vastaajista yli puolet katsoo, että kaupunkien viestintä on hyödyllistä ja luotettavaa. Niin ikään yli
puolet kokee, että tieto on
helposti saatavilla, se on selkeää ja ymmärrettävää.
Suurin osa vastanneista
kokee, että kaupunki ei viesti, miten asukkaiden palaute vaikuttaa sen toimintaan,
eikä kerro vaihtoehtoisista
ratkaisutavoista päätöksenteossa tai perustele päätök-

Vastaajista yli
puolet katsoo,
että kaupunkien
viestintä on
hyödyllistä ja
luotettavaa.
siään riittävästi.
Kouluarvosanaksi kuntalaisviestintä sai 7,19. Tulokset selviävät Kuntaliittokonserniin kuuluvan FCG:n
Helsingissä, Jyväskylässä,
Lahdessa ja Loviisassa syksyllä toteuttamassa kyselyssä.
Syksyllä 2013 kyselyyn
vastasi 1028 asukasta neljästä kaupungista. Vstausprosentti oli 26.
Pirjo Pihlajamaa

Bussi 78 ajaa taas sairaalaan
Malmi

Linjan 78 päätepysäkki on
palautettu Ala-Malmin torilta takaisin Malmin sairaalalle
vuoden alussa. Bussi pysähtyy jälleen Kirkonkyläntiellä olevilla pysäkeillä Malmin
asema, Malmin tori ja Malmin

sairaala.
Bussin ajosuunta sairaalaalueella on muuttunut. Busssi kääntyy Kirkonkyläntieltä
Talvelantielle, ajaa päätepysäkille ja siltä Malmin sairaalakadun kautta Kirkonkylän-

tielle.
Bussi ei käytä enää AlaMalmin torin väliaikaisena ollutta päätepysäkkiä eikä Vilppulantiellä olevaa Paavolantie-pysäkkiä. PP

Koululaisten iltapäiväKerho
Seurakunta on mukana perusopetuslain
mukaisessa koululaisten iltapäivätoiminnassa. Toiminta on suunnattu erityisesti
1.–2. -luokkaisillle.
Seurakunta tarjoaa lapsille levähdyspaikan
koulun jälkeen. Iltapäiväkerhossa lapsella
on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan
ja leikkiin sekä lepoon. Kerhossa huomioidaan myös lapsen hengellinen kasvu. Toimimme yhteistyössä vanhempien ja opettajien kanssa. Päivään sisältyy välipala.
Hakeminen ja kerhomaksu
Hakukaavakkeita jaetaan vuoden alussa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.
Tulevat 2.-luokkalaiset saavat hakukaavakkeet opettajaltaan koulusta. Hakuaika on
29.1.–17.4. Lomakkeet palautetaan siihen
toimipisteeseen, minne hakee paikkaa.
Sähköinen lomake löytyy internetistä osoitteesta www.edu.hel.fi >iltapäivätoiminta.
Lomakkeita saa myös toimipisteistä.
Opetusviraston esittämät asiakasmaksut
vahvistaa kaupunginhallitus. Iltapäiväkerhomaksu on 80 e/kk.
Lisätietoja koululaisten iltapäiväpäivätoiminnasta antaa lapsityönohjaaja Marianne Hapsal p. 09 2340 4583 tai marianne.
hapsal@evl.fi
Iltapäiväkerhot toimivat:
Ylä-Malmin peruskoulu, Kirkonkyläntie 17
Puistolan kirkko, Tenavatie 4
Takaniityn kerhohuone, Takaniityntie 5F
pyhäKouluun Kotona
Tarjoa lapsellesi pyhäkouluhetki kotona.
Kirjepyhäkouluun ilmoittautuneet lapset
saavat kotiinsa kerran kuukaudessa postia, joka sisältää raamatunkertomuksen,
tehtäviä ja askarteluvinkkejä sekä Lasten
Pyhäkoululehden. Tiedustelut ja ilmoittautumiset lastenohjaaja Mervi Öhman, mervi.
ohman@evl.fi tai p. 09 2340 4579.
lastenhuone
Maksuton lastenhoito 3–8v. lapsille Malmilla keskiviikkoisin klo 16.30–18.30,
22.1.–21.5. 2014 (ei viikolla 8) Pekanraitti
16. Palvelu on maksuton, lapset on vakuutettu ja tarjolla on pieni välipala klo 17.30.
Mukaan mahtuu kerralla 10–12 lasta. Tied.
Mia Blomstedt ma–ke klo 10–15 p. 09
2340 4584. Lastenhuone sijaitsee päiväkerhotiloissa, Pekanraitti 16.

, 7.
Kasteessa Jumala tulee tosi lähelle, jopa niin lähelle, että pääsemme osallisiksi Kristuksesta.
Kasteen kautta Jumala ottaa jokaisen lapsekseen ja osalliseksi
Hänen huolenpidostaan.

esiKoisvauvaKerho
esikoisvauvan vanhemmille Viikin
kirkolla torstaisin klo 13.30–15, 30.1.–
8.5. (ei viikolla 8). Kokoontumisiin voi
tulla niinä kertoina, kun sopii. Tiedustelut Mia Blomstedt p. 09 2340 4584.

Yksinhuoltajien Olohuoneet
Pihlajamäen kirkolla to klo 17.30–19,
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3.,
10.4., 24.4. ja 8.5.
Tapulin seurakuntakodilla ti klo
17–19, 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3.,
25.3., 8.4., 22.4. ja 6.5.
Yksin- ja yhteishuoltajille tarkoitetuissa
Olohuoneissa on maksuton lastenhoito ja kevyt iltapala, ilmoittautumista ei
tarvita. Tiedustelut Sirpa Sirainen p.
050 400 1050, sirpa.sirainen@evl.fi,
lisätietoja myös www.paksy.fi

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Uutiset

Auttamishalua riittää

MLL Puistolan keräykseen
yli 10 000 lahjoitusta
Te ija Lopon e n

Puistolan MLL:n Katja Jokinen ja Johanna Jyrkinen ovat tenavineen
viettäneet parin muun äidin kanssa kymmeniä tunteja Ala-Tikkurilassa
sijaitsevassa varastorakennuksessa lajittelemassa lahjoitustavaroita.
– Välillä jo tuntuu siltä, että
meidän lapset luulevat asuvansa varastossa, niin paljon
aikaa täällä on tullut vietettyä, nauraa Johanna Jyrkinen, joka on toinen Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Puistolan osaston lastentarvike- ja lelukeräyksen moottoreista.
Kaikkiaan varastolla aikaansa kuluttaneet neljä äitiä ovat lajitelleet noin 6000
tavaraa, vaatteita ja leluja,
edelleen lahjoitettavaksi tai
kirpputorille hinnoiteltavaksi. Avoimella facebook-kutsulla paikalle tuli myös Tikkurilan MLL:n jäseniin kuuluva Niina Lammela, joka
päätti lahjoittaa yhden päivän työrupeaman hankkeelle. Jäljellä on noin 4000 tuotetta, jotka pitäisi lajitella ja
hinnoitella.
Onneksi hyväntekeväisyyshanke sai heti alkuun yhteistyökumppanikseen Pelican
Self Storagen, sillä lahjoituksia alkoi tulla siinä määrin,
ettei tavaroita olisi mitenkään saatu sijoitettua alkuperäisen suunnitelman mukaisesti omiin pihavarastoihin.
– Nyt meillä on käytössä
kaksi hienoa18 neliömetrin
varastohuonetta, joihin pääsee näppärästi hissillä lastenvaunujen kanssa. Olemme lisäksi saaneet Pelicanilta kymmeniä pahvilaatikoita
tavaroiden lajitteluun ja kuljetukseen. Kaiken huipuksi Pelicanin Hermanni Jaa-

Lastenvaatekirppis
Puistolan Nurkalla järjestetään reilun viikon päästä
iso lastentarvikekirpputori, jossa tavara vaihtaa omistajaa hyvin edulliseen hintaan.
– Meidän tavoitteemme on kerätä varoja Puistolan
alueen lasten ja nuorten hyväksi. Meille saa lähettää
ideoita siitä, millaista toimintaa lapsille toivotaan. Nyt
ainakin yksi ajatus on järjestää 3–4-luokkalaisille kokkikurssi Nurkalla ja rahaa siis tarvitaan ohjaajan palkkaamiseen ja tarvikkeisiin. Tuo ikäryhmä on vähän
väliinputoaja, sillä 1–2-luokkalaisille on ohjattua toimintaa leikkipuistossa ja sitten taas 5–6-luokkalaiset
menevät jo nuorisotalolle. Siihen väliin jääville ei ole
oikein mitään, Katja Jokinen perustelee.
tinen lupasi vielä meille kuljetuskärrynkin, että saamme
vietyä tavarat Nurkkatielle,
jossa järjestämme lastentarvikekirpputorin, kertoo Jokisen Katja.
Jo nyt vaate- ja lelulahjoituksia on tehty sekä seurakunnan Lahja lapselle -keräykseen, jossa lahjapaketteja hakeneet vanhemmat saattoivat valita myös sopivia
vaatteita kotiin vietäväksi,
että Jakomäen perhepaikka
Punahilkkaan. Punahilkkaan
on vielä lähdössä säkkikaupalla pehmoleluja ilahduttamaan lapsia.

Vaatteita ja leluja on otettu
vastaan Puistolan kirjastossa
ja Tapulin leikkipuistossa.
Malmintorin kirpputori ja
Perhekirppis Lanttila ovat
keränneet omilta kirpparikauppiailtaan yli jääneet
lelut ja lastenvaatteet Puistolan MLL:n keräykseen. Kirp-

putoritapahtuman järjestelyjä ovat tukemassa Nurkan
ala-asteen vanhempaintoimikunta, Cafe Plazza Mocca ja K-Market Tapuli. Puistolan kirjasto pitää poikkeuksellisesti ovet avoinna
kirppispäivänä. Vielä etsitään vapaaehtoisia auttamaan itse kirpparitapahtumaan. Sinne voi ilmoittautua
osoitteessa puistola.mll@
gmail.com ja samaan osoitteeseen voi laittaa ehdotuksia
kirpparituottojen käyttökohteista.
Teija Loponen

Lastentarvikekirpputori
Nurkan monitoimitalolla su
19.1. klo 10–13. Vaatteita,
leluja, pelejä, kirjoja, urheiluvälineitä ym. Paikalla myös
Puistolan VPK:n paloauto.

Johanna Jyrkinen ja Niina Lammela ihastelevat, miten hyvää tavaraa keräykseen
on tuotu. Tämän varaston myytävät tavarat on jo lajiteltu Pelicanin laatikoihin
ja säkit lähtevät Punahilkkaan.

Palstalla julkaistaan Koillis-Helsingin paikallisia asioita koskevia mielipiteitä. Tekstit
osoitteella teija.loponen@lahitieto.fi tai Malmintorin 2. kerroksessa Plaza Mocca
kahvilan vieressä olevaan Koillis-Helsingin Lähitieto -postilaatikkoon.

Hyvää Uutta Vuotta!
Kuuntelen tässä ilotulitteiden pauketta
Nummisuutarinpuiston viljelypalstojen
läheisyydessä ja tuli ihan henkeäsalpaava
tunne kahdestakin syystä.
Ensiksi, että yksi vuosi on taas päättymässä ja ehkä elämäni ainoa näin synkän musta maa – sateen rapistessa ikkunaruutuihin. Ihmiset kuitenkin kaikesta
ankeudesta välittämättä jaksavat nauttia Uudesta Vuodesta rakettien loisteessa.
Muulloin ovat hanget melkein poikkeuksetta hohtaneet valkeutta pimeyteen ainakin alkuillasta ennen kuin rakettien roskat ovat rikkoneet idyllin – niin mukavaa
kuin ilotulituksen säkenöinti onkin ollut
sen pienen hetken!
Mutta se toinen asia, joka sammuttaa

juhlamielen. Joskus muutamia vuosia
sitten viljelypalstoilta on otettu näytteitä maan laadusta ja jo silloin havaittiin,
että maaperässä oli uskomattomat määrät sinne kuulumattomia raskasmetalleja. Tänä iltana en pystyisi pistämään yhtään kasvia näille palstoille tuntematta
melkein kauhua, millaisen määrän ilotulitteiden jäämiä ym. moskaa saan suuhuni näiltä pastoilta. Harva paukuttelija kerää roskiaan kasvimaalta ja siellä ne jäävät lumen alle likoamaan, että keväällä
on varmasti kaikki liuennut viljelijöiden
tulevaan salaattiin jne.
Viljelijöiden maanparannuskeinot aina mitätöityy vuoden vaihteen juhlinnalla. Kukaan ei ajattele, että menemäl-

Viikinmäestä
lä kasvimaalle ampumaan, se on lähes sama kuin jos menisi omakotitalon puutarhaan. Ei sellainen ole sallittua!  Kuin ei
myöskään koirien ulkoiluttaminen tällä
viljelyalueella. Palstoilla on myös syksyn
aikana rikottu tuoleja, kompostilaatikoita ja lukuisien marjapensaiden tukikehikoita hakattu rikki. Tulee olemaan surullinen tilanne, kun viljelijät keväällä palaavat palstoilleen.
Parempaa ja toisistaan enemmän huolta pitävää vuotta toivon teille kaikille!
Nimimerkki Palstaviljelijä

Viikinmäen ja Viikin keskustan yhdistävä silta Lahdenväylän yli on käynyt
kevyen liikenteen osalta turhan kapeaksi.
Joskus vuosituhannen alussa, kun silta
otettiin käyttöön, jalankulkijat ja satunnaiset pyöräilijät sopivat hyvin liikkumaan. Tilanne muuttui Prisman tavaratalon rakentamisen myötä. Sillalla on ajoittain kova ruuhka kun jalankulkijat,
lastenvaunujen työntäjät ja pyöräilijät
liikkuvat sillalla yhtä aikaa. Kauppakeskuksessa asioidaan aina Oulunkylästä
asti.
Paikallinen asukasyhdistys on tiedosta-

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Voimanosto

Arto Hannolin
vuoden valmentajaksi
Suomen Voimanostoliiton hallitus
on valinnut vuoden 2013 parhaaksi
valmentajaksi tapaninvainiolaisen
Arto Hannolinin.
Voimanostoliiton sihteeri Jari Rantapelkosen mukaan syitä Arto Hannolinin
nimeämiseen vuoden valmentajaksi oli peräti kolme.
– Ensinnäkin hän on kehittänyt valtakunnallista
valmennusjärjestelmää, jonka kautta olemme saaneet
kolmisenkymmentä uutta
valmentajaa muutaman viimeisen vuoden aikana. Tämän järjestelmän kehittämisessä hän on toiminut tehokkaana moottorina.
– Toisena tekijänä on
Hannolinin toimiminen yhteyshenkilönä Suomen painonnostoliittoon päin, jonka kanssa olemme tehneet
hyvää yhteistyötä muun
muassa juuri valmennuskoulutuksen suhteen.
– Ja kolmanneksi Hannolin toimii erinomaisena
henkilökohtaisena valmentajana niin sanotulle Artsin enkelit -ryhmälle. Näitä eri-ikäisiä valmennettavia

Suom e n Voi manostoli itto

KIEKKO-VANTAA
VS
TUTO Hockey
TURKU

Keskiviikkona 8.1.
Klo 18.30 TRIO Areena

naisia hänellä on Pietarsaaresta Helsinkiin ja Hannolin
on saanut puhallettua tähän
ryhmään todella hyvän yhteishengen, Rantapelkonen
listaa.

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 13 €, Lapset 8 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät,
invalidit, opiskelijat 10 € (Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)
VIP-KLUBI -lippu 80 € (sis. pääsylipun otteluun, ruoan ja juomat Vip-klubilla)
Aitio (Hinta neuvotellaan erikseen)
Perhelippu 1: Kaksi aikuista ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 35 €
Perhelippu 2: Yksi aikuinen ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 22 €

Arto Hannolin on toiminut
Suomen Voimanostoliiton
päävalmentajana neljä vuotta ja pitää itsekin tärkeänä
saavutuksena sitä, että tasokoulutuksen saaneita valmentajia on nyt jo kymmeniä.
– Olen tästä vuoden parhaaksi valmentajaksi nimeämisestä hyvin otettu, sillä yleensä tittelin saa sellainen valmentaja, jonka valmennettavat ovat voittaneet
kansainvälisiä kilpailuja,
Hannolin toteaa.

KARATE BUSHIDO HELSINKI

KARATEKOULU
ALKAA

Teija Loponen

Arto Hannolin nimettiin Suomen Voimanostoliiton
vuoden 2013 parhaaksi valmentajaksi.

Hei sinä 7–14-v tyttö tai poika.
Tule mukaan vauhdikkaaseen mutta samalla myös
keskittymiskykyä vaativan lajin pariin.
Karatekoulussa opit karaten perustekniikkaa sekä
itsepuolustekniikkaa ja myös itseluottamuksesi
lisääntyy sekä fyysinen kuntosi kehittyy.

Helsingistä lähtijöiden määrä väheni
Helsingissä asui vuodenvaihteessa vakituisesti noin
612 600 asukasta, arvioi
Helsingin kaupungin tietokeskus. Asukasluku kasvoi
viime vuoden aikana 8 600
hengellä. Kasvu oli samaa
vuonna 2012.
Helsingissä syntyi 6 800
uutta asukasta. Kuolleiden

määrä oli 4 900. Muuttoliikkeen arvioidaan kasvattaneen Helsingin väkilukua 6 700 hengellä.
Se on 200 henkeä vähemmän kuin vuonna 2012.
Kotimaan muuttovoitto
kasvoi 600 hengellä edellisvuodesta. Muualta Suomesta Helsinkiin muutti 32 500

henkeä. Muualle Suomeen
muuttajia oli noin 28 700.
Helsingistä lähtijöiden määrä väheni yli 900 hengellä.
Ulkomailta tullut muuttovoitto pieneni 800 hengellä edellisvuodesta, ja oli nyt
2 900 henkeä.
Maahanmuuttojen määrän ennakoidaan olevan

6 500, mikä on noin 550
henkeä vähemmän kuin
vuonna 2012. Maastamuuttoja oli 3 500, määrä
kasvoi 250 hengellä edellisvuodesta.
Pirjo Pihlajamaa

Uusi karatekoulu 18. 1. 2014 klo 17.00
Nurkkatien ala-asteen jumppasalilla os. Nurkkatie 2,
00760 Hki. Koulu kestää n. 3 kk. Hinta 60 euroa.
Aikuisten harjoitukset ma, to ja la. Voit tulla mukaan
aloittamaan harrastuksen milloin tahansa (katso
harjoitusajat tarkemmin www.saunalahti./septuu)
Tiedustelut ja ilmoittautuminen

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

Puistolalaiselle Malmin lentokentästä
nut tilanteen ja tutkaillut asian tilaa, mm. talvipuhtaanapidon osalta. Sillan jalkakäyvän kapeus kai vaikeuttaa
talvella aurausta sopivan kaluston puuttuessa.
Lumi tallaantuu kävelijöiden toimesta ja muodostaa
kaupassa kävijälle melkoisen urakan. Joku talvi asiasta
suivaantunut vanhempi mies
urakoi käytävää puhtaaksi lapiolla omaksi harrastuksekseen.
Kävelysillan leventäminen poistaisi ongelmia, mutta onko paikallisilla politiikan
edustajilla kiinnostusta ja halua ehdottamaani siltaprojektiin?
Nim.
Viikinmäkeläinen

Nimimerkki puistolalainen hämmästeli tässä alueemme äänenkannattajalehdessä Puistola-Seuran myönteistä kantaa
Malmin lentokentän säilyttämisen puolesta.
Ymmärrettävästi kovin tuoreelle, seitsemisen vuotta Puistolassa asuneelle kirjoittajalle asia on outo ja palaset hukassa. Puistolalainen kuvailee lentokentän
häiriötekijöitä ainutlaatuisen hurjiksi.
Näinhän ei tilanne ole. Jos kenttä poistuisi, niin se vapauttaisi Helsinki-Vantaan kentälle  ”Malmin kentän ilmatilan”, ja silloinpa vasta Puistolassa tarvittaisiin kuulosuojaimia.
Puistolalainen kaipasi Puistola-Seuraan demokratiaa. Sitä se lienee juuri toteuttanut kertomalla alueen enemmistön mielipiteen. On rakentavaa, tervettä ja demokratian sääntöjen mukaista omata kanta ja mielipide. Eli kertoa
mielipide, tässä tapauksessa puistola-

laisten enemmistön kanta. Samaa mieltä ollaan muuten naapureissakin, Tapanilassa ja Malmilla.
Tässä ei ole mahdollisuutta luetella
kymmeniä syitä Helsingille ainutlaatuisen kentän olemassaolon ja kehittämisen puolesta. Hyvä puistolalainen naapurini, näen sinun jostakin syystä ylilyönneen kirjoituksessasi.
Esimerkkejä: turvallisuuden nimissä ei
missään, edes Malmilla, koneita nostateta ilmaan useita minuutissa. Yksikään
kone Helsinki-Vantaan tai Malmin kone ei ole vienyt pääkaupunkiseudulta yhtään kattoa koko ilmailuhistoriassamme rauhan aikana. On utopista kuvitella ylläpitää olemassaolevat luontoarvot, jos Malmin lentokenttä muuttuu
20 000  –  40 000 asukkaan vatikaaniksi
alueellemme.
Puistolalaisen naapuri

KIEKKO-VANTAA
VS
Peliitat
HEINOLA

Lauantaina 11.1.
Klo 17.00 TRIO Areena

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
Aikuiset 13 €, Lapset 8 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät,
invalidit, opiskelijat 10 € (Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)
VIP-KLUBI -lippu 80 € (sis. pääsylipun otteluun, ruoan ja juomat Vip-klubilla)
Aitio (Hinta neuvotellaan erikseen)
Perhelippu 1: Kaksi aikuista ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 35 €
Perhelippu 2: Yksi aikuinen ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 22 €
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Kulttuuri
PIRJO PIHLAJAMAA

Nyt
avustetaan
mielellään
yhteisöllisiä
kulttuurikohteita
Helsingin kulttuurikeskus on
muuttanut jakamiensa kulttuuriavustusten perusteita
tämän vuoden alussa.
Ajatuksena on rohkaista
taide- ja kulttuuritoimijoita
muun muassa yhteisöllisiin
taideprojekteihin eri puolilla
kaupunkia.
Arviointiperusteissa määritellään entistä tarkemmin
taiteelliseen laatuun ja vaikuttavuuteen liittyvät ominaisuudet. Kansainvälistä matka-avustusta myönnetään
jatkossa vain helsinkiläistaiteilijoille.
Uusia arviointiperusteita
aletaan käyttää tammikuun
puolivälin jälkeen jätetyissä
hakemuksissa.
Kulttuurikeskus jakaa vuosittain liki 17 miljoonaa euroa
taiteelle ja kulttuurille.
Pirjo Pihlajamaa

Bluesista
bossanovaan
Herrat Nieminen ja Litmanen , miehet vailla etunimiä, ovat perinnetietoisena
yhtyeenä päättäneet alusta alkaen tehdä täysin omaa
musiikkia kunnioittaen vain
omia musiikkimieltymyksiään.
Noista omista mieltymyksistä löytyy tunnelmia bluesista rockiin, reggaesta afroon, soulista funkiin, iskelmästä poppiin, rockabillystä
punkiin ja jazzista bossanovaan.
Laaja musiikin kirjoa kuvastavat myös kappaleiden nimet kuten Läksin minä kesäyönä diskoon, Kallio Rocksteady, Fredesico’s
Swing, Tango Fleminginkadulla ja Alamo Twist. Varsin
monipuolista siis!
Bändin soundi ei vähäisestä miehityksestä huolimatta
kuulosta mitenkään vajavaiselta. Hammondin iso soundi, sisältäen jalkiot ja kaksi sormiota, ovat rumpujen
kanssa vähintään yhtä kuin
täysi bändisoundi.
Livekeikoilla pelkistetty
duomeininki avaa enemmän
mahdollisuuksia improvisaatioon ja muihin odottamattomiin ratkaisuihin, joita Malmitalollakin tullaan näkemään
ja kuulemaan.
Teija Loponen

Nieminen ja Litmanen
Malmitalossa to 16.1.
kello 19.
Liput 12 e.

Janika Kakkori, Katri Toivonen ja Mia Kiuru haaveilevat kolmen soittoystävänsä kanssa jo matkasta, jossa saa esiintyä ja tutustua uusiin
ihmisiin.

Kannelpoptytöt

haluavat Italiaan

Tapanilan kirjaston yläpuolella olevassa musiikkikoulussa eletään jänniä aikoja.
Kuusi kanteleen soittoa harrastavaa tyttöä aikoo touko-kesäkuun vaihteessa
musiikki-festivaaleille Italiaan, mutta matkan rahoitus on vielä epäselvä.

A

llegromossoniminen euroop
palaisnuorten
musiikkifestivaa
li järjestetään yhdettätoista
kertaa Pohjois-Italiassa Riccionessa, joka on kunta
Adrianmeren rannalla Rimi
nin maakunnassa.
– Meitä on kysytty, koska sinne halutaan erikoisia soittimia, kertovat Katri
Toivonen, 16, Janika Kakkori, 14 ja Mia Kiuru, 15.
Tytöt ovat harrastaneet
kanteleen soittoa seitsemi-

sen vuotta. Yhdessä he ovat
soittaneet noin neljä vuotta.
– Aloitimme täällä Tapanilassa musiikkikoulu Jam
Kidseissä, josta siirryimme
Demoon.
Tyttöjen tyyli ei ole aivan
perinteistä kansanmusiikkia. Kaustisesta he eivät ole
kuulleetkaan. He näppäilevät ilmoille vaikka Robinin
kappaleita.
– Me soitamme poppia.
Viimeksi esitimme Metallican Nothing else matters.
Yleisö sanoi meille hienoa!

Tyttöjen taidonnäyte legendaarisesta heavyballadista löytyy You Tubesta hakusanalla kantele cover.
Sekä musiikkikoulussa että tyttöjen kodeissa on mietitty päät sauhuten, että miten reissu rahoitetaan. Jokaisen tytön matkaan menee noin 500 euroa rahaa.
Yhden isä soitti jo Finnairille, jossa ei kuitenkaan
lämmetty lentolippujen antamiseen, vaan vedottiin yhtiön taloustilanteeseen. Se ei
tyttöjä lannistanut, käytän-

töön on pantu jo muita ideoita.
– Pidämme musiikkikoulussa kahvilaa ja olemme tehneet kalenterin, jota
myymme.
Tytöt ovat myös valmiita
esiintymään eri tapahtumissa korvausta vastaan.
– Tilatkaa meidät keikalle! Meihin voi ottaa yhteyttä suoraan tai Demon kautta, tytöt kannustavat.
Pirjo Pihlajamaa

Tyttöjen tyyli
ei ole aivan
perinteistä
kansanmusiikkia.
Kaustisesta
he eivät ole
kuulleetkaan.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Malmin kiertämisellä juhlavuosi
Malmin rastit –tapahtuma järjestetään tänä vuonna peräti kymmenettä kertaa. Alkuvuosina järjestöjen ja
muiden alueen toimijoiden pystyyn pistämä kierros kulki Malmin suunnistuksen nimellä.
jä. Koska kaikilla yhdistyksillä ei
ole omia toimintatiloja, sijaitsee
rastipisteitä niin kirjastossa, kir-

kolla kuin palvelukeskuksessakin.
Jokaisessa rastipisteessä on vähintäänkin yhden yhdistyksen järPIRJO PIHLAJAMAA

Malmin rastien ideana on tehdä
tutuksi sekä Malmia, että Malmilla toimivia yhdistyksiä ja järjestö-

jestämää toimintansa esittelyä, ohjelmaa ja ehkä tarjoiluakin. Niiden kautta pyritään esittelemään,
mitä kaikkia palveluita on tarjolla ja minkälaiseen toimintaan voisi
halutessaan osallistua.
Rastipisteiden ohjelma sopii kaikenikäisille. Tarjolla on vaikkapa sammutusharjoituksia Malmin
VPK:lla, Malmin Työväen Näyttämön näytelmäharjoituksia, Malmin ruokapiirin esittelyä,  Lions
Club Malmittarien onnenpyörä
(lantteja mukaan) ja Marttojen se-

kä eläkeläisjärjestöjen toimintaan
tutustumista. Myös  laaja vapaaehtoistoiminnan kirjo on esillä.
Rasteja on yhdeksässä eri pisteessä ja viidestä eri paikasta leiman keränneet osallistuvat palkintojen arvontaan. Suunnistuskortin ja rastikartan saa mistä tahansa rastipisteestä.
Teija Loponen

Malmin rastit
la 18.1. klo 10 –14.
Rastipisteet:

Malmin kirjasto Malmitalossa, Malmin VPK Askartiellä, Malmin työväentalo Takaniitynkuja 9, Syystien palvelukeskus Takaniitynkuja 3,
Malmin toimintakeskus Kirkonkyläntie 2, Malmin kirkko, KoillisHelsingin Työ ja Toiminta Traktoritiellä, Kalliolan setlementti
Malminkaari 15 A, 4 krs. ja Tukiyhdistys Karvinen Malminraitti 19.

Viime vuonna Malmin VPK:n rastilla sai opetella kattilapalon sammutusta pikkupakkasessa.

Kat

Baloun
& Tomi Leino Trio

B
Blueskonsertissa
soivat Baloun
tymäkkä huuliharppu
ja sensuelli lauluääni.
Malmitalo ke 15.1.
klo 19, alk. 12 €

Yhteis-

laulut

Ville Räty

Passing

Roni Rauramo on yksi laiteopastusten vetäjistä.

View

Suositut
S
uosit
itutt llauluillat
aulluililllat jatkuvat!
ti 14.1. klo 17.30, vapaa pääsy

Maalauksia galleriassa.
M
galleria
llaa 25.1. asti, vapaa pääsy

Tekniikka tutuksi kirjastoissa
Koillisen alueen
kirjastoissa on kevään
aikana luvassa
opastuksia monenlaisille
laitteille.
Halutessaan voi tutustua
älypuhelimien, Tablet-tietokoneiden sekä läppäreiden
toimintoihin. Mukaan voi
ottaa oman laitteen, tai
kokeilla kirjaston laitteita.
– Opastuksia on Malmin,
Viikin, Pukinmäen, Tapanilan, Tapulikaupungin, Jakomäen ja Suutarilan kirjastoissa. Tarkemmat ajankohdat löytyvät kirjastojen
omilta nettisivuilta tai kysy-

mällä omasta lähikirjastosta. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, opastaa Mari
Heino Viikin kirjastosta.
Viikin kirjastossa järjestetään lisäksi Digitarinakerho, jossa voi omien valokuvien pohjalta tehdä tarinan
ja siitä edelleen lyhyen elokuvan. Digitarinakerho kokoontuu maanantaisin kello
13–15 heimikuun 17. Päivä

Mukaan voi ottaa
oman laitteen, tai
kokeilla kirjaston
laitteita.

alkaen. Seuraavat kokoontumiset ovat 3.3., 10.3.,
17.3., 24.3. ja 31.3. Digitarinakerhoon tulee ilmoittautua etukäteen ja sen voi tehdä jo heti.
Malmin kirjastossa voi
puolestaan tutustua sosiaalisen median maailmaan.
Twitter- ja Facebook-opastukset järjestetään 4.2. klo
13–14., 4.3. klo 17–18
ja 8.4. klo 17–18. Näihin
opastuksiin voi myös jo ilmoittautua, ilmoittautuminen tapahtuu kirjaston nettisivuilla tai paikan päällä
kirjastossa.
TL

Kino Helios

Hobitti

2

Smaugin
S
maugin
i autioittama
auti
tioittama
i
(3D)
maa! 161 min. K12.
pe 10.1. ja la 11.1. klo 18, 7 €

Kino Helios

Nieminen
&

LLitm
itmanen

Täyden soundin duomeininkiä
eininkiä
eini
inki
kiä bl
kiä
blue
b
bluesista
siist
sta
ta ro
rockiin,
ckii
ck
kiiiin
n
reggaesta afroon, soulista funkiin … Nieminen –
Hammond-urut ja Litmanen – rummut
to 16.1. klo 19, alk. 12 €

Ella

ja

kaverit 2
Pat
Paterock
P
aterockk – koko
koko
k
perheelle! 89 min, -Sla 11.1. klo 14 ja
ke 15.1. klo 18, 5 €

Liput (09) 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1 malmitalo.fi
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Menot
TAPANINKYLÄ

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL.n perhekahvila ma klo 10–11.30. Tule
mukaan! Tarjoilu 1,5e/perhe.

TAPULIKAUPUNKI

MALMI

Malmin Rintamaveteraanit
ry ja Naisjaoston turinat
ma 13.1. kello 14,
Syystien vanhustenkeskus, Takaniitynkuja 3.
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka arkipäivälle, mm. rytmikästä afrikkalaista tanssia ti klo 10-11,
Tuolivenyttelyä olkkarissa ke
klo 10, Asahi-terveysliikuntaa
to klo 9.45. Kahvila avoinna
aamupäivät. Kirkonkyläntie 2.
Koillis-Helsingin seniorien
avoin keskustelukerho
Kulmapöytä kokoontuu
13.1. kello 13 Syystien palvelukeskuksessa ja edelleen pitkin kevättä parittomien viikkojen maanantaina.
Saattajatoiminnan kurssi
27.1. ja 3.2. klo 16.30–18.30
Malmin toimintakeskuksessa,
Kirkonkyläntie 2. Kurssilla käsitellään vapaaehtoistoiminnan
perusteita sekä saattajatoimintaa. Vapaaehtoinen saattaja on apuna kertaluontoisilla
asiointikäynneillä, kuten lääkärikäynneillä. Toiminta perustuu vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin, se on palkatonta
eikä siitä koidu kuluja vapaaehtoiselle. Lisät. ja ilm. Miia
Pulkkinen, miia.p.pulkkinen@
hel.fi ja (09) 310 46940. Järj.
sosiaali- ja terveysvirasto.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: Englannin
keskustelukerho ke klo 11
Seijan johdolla ja ruotsin to
klo 11 Tuulan johdolla.
Korret Kekoon
Toimintaa joka toinen su, parilliset viikot klo 10–15, Malmin
nuorisotalolla Malminraitti 3,
suunnittelun, seurustelun ja
muun mukavan tekemisen merkeissä. Etsimme joukkoomme
+55-vuotiaiden yhteisöllisestä
asumisesta kiinnostuneita.
Lisät. Korret Kekoon
ry p. 0400-447 022
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
nuorisotalolla, Malminraitti 3,
joka toinen su klo 13-14,
parittomat viikot. Sopii varttuneemmille kuntoliikunnaksi. Vetäjä Riitta Heleste
Järj. Korret Kekoon ry, vap.
eht. maksu yhdistykselle.
Syystien palvelukeskus
Kätevät kädet – askarteluryhmä
ti 14.1.alkaen klo 9–11. Atkopastusta senioreille ti, ke ja
to klo 11.15–14 14.1. alkaen,
varaa aika etukäteen paikan päällä infosta tai
p. 09 310 58413.
Ompeluryhmässä alkaa
MollaMaija-hanke, ryhmä
kokoontuu ke klo 9-11.30

Malmin lentokenttä kellarista katolle

Lauantailuennolla Malmin lentoasemalla 18.1. klo 10 on aiheena
Malmin lentoasema kellarista katolle.

Lyhyt luento rakennuksen historiasta, käynti kellarissa & mahdollisesti lentoasemarakennuksen
katolla. Sen jälkeen kiinnostuneille esittelykierros lentokentällä ja lentokonehallissa,
esittelykierroksen kesto noin 30 min. Mahdollisesti myös luennoitsija kertomassa
Aallon arkkitehtitoimiston panoksesta sisustuksessa ym. Järj. MLY

15.1. alkaen. Neulekahvila
to 9.30-12 16.1. alkaen,
la18.1. klo 10-14 Malmin
Rastit; Syystien palvelukeskuksessa pohjoisen palvelualueen palveluista tietoa mm. palvelukeskustoiminta, kotihoito, palveluasuminen, pohjoinen omaishoito
ja vapaaehtoistoiminta mm.
MollaMaija-hanke esittäytyy.
Ville Räty: Passing
view - maalauksia
Taiteilija pohtii teoksissaan
modernia maailmaa, urbaania ohikiitävää maisemaa ja
kansallismaisemakäsitettä.
Avoinna la 25.1. asti ma–
pe 9–20, la 9–16. Vapaa
pääsy, Malmitalon galleria.
Rytmikollektiivi Kompitus
Kompitus Goes New
York, New York
Steppikengät kohtaavat klarinetin, saksofonin ja elektronisen musiikin. Taustalla
sykkii New Yorkin äänimaisema. Malmitalo to 9.1. ja pe
10.1. klo 19 sekä la 11.1.
klo 17. Liput 15/12 e.
Yhteislaulut
Lauluillan isäntäparina
Malmitalossa ti 14.1. klo
17.30 Jukka Okkonen ja Pauli
Kainulainen. Vapaa pääsy
Kat Baloun & Tomi Leino Trio
Blueskonsertissa Malmitalossa
soivat ke 15.1. klo 19 Kat
Baloun tymäkkä huuliharppu
ja sensuelli lauluääni taustanaan trio, joka edustaa kotimaisen bluesin terävintä kärkeä. Levynjulkaisukonsertti!
Liput 12 e.
World Cinema: Jumalista
ja ihmisistä
Tosipohjainen uskonnollinen
draamaelokuva kuvaa pienen
trappistimunkkiryhmän luostarielämää Algeriassa 1996
ja ryhmän kohtaamaa terrorin uhkaa päättyen munkkien joukkosurmaan saman
vuoden keväällä. Malmitalo
to 16.1. klo 18. Kesto 125
min, K13. World Cinema.

PIHLAJAMÄKI

MLL Pihlajamäki
Perhekahvilat
Ke leikkipuisto Maasälpä
klo 10–12, to leikkipuisto Salpausselkä klo
10–12, Pihlajistossa.
Yhdessäoloa, ohjelmaa, omakustanteista tarjoilua.

PUISTOLA

Puistolan Martat
Jäsenilta 9.1. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Aiheena karjalanpiirakoiden
teko.
Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu joka ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelma Facebookissa
Lastentarvikekirppis
MLL Puistolan lastentarvikekirpputori Puistolan
Nurkalla su 19.1. klo 10-13.
Vaatteita, leluja, pelejä ym.
sekä kasvomaalausta, kahvio ja VPK:n paloauto.

PUKINMÄKI

Kevään 2014
BailatinoKids-tunnit
lapsille alkavat pe 10.1.
Pukinmäkitalon peilisalissa,
Kenttäkuja 12. Kevätkausi 45e.
Ilm. ja lisätied. ohjaajalta: kirsi.
mattsson@elisanet.fi tai p.
040 5932165. Järj. Pukinmäen
Kisa ry, www.pukinmaenkisa.fi.
Kevään 2014
BailatinoFitness-tunnit
naisille alkavat pe 10.1. klo
18.30–19.30 Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Kevätkausi 60e. Ilm. ja lisätied: kisa@pukinmaenkisa.fi
tai p. 050 5814118/Tuomisto.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.
Kevään tietokoneopastukset
Tietokoneopastukset senioreille kirjastossa alkavat 8.1.
ja jatkuvat toukokuun loppuun. Aina ke paikalla Enter
ry:n opastaja klo 14-16 ja työväenopiston vertaisohjaaja klo

16.30-18.30. Ajanvaraus etukäteen joko p. 09 31085072
tai henkilökunnalle paikan
päällä. Opastuksen sisältö
räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Sopii niin
vasta-alkajille kuin pidemmällekin ehtineille.
Maanantailukupiiri
Joka kuun toinen ma on lukupiirimaanantai kirjastossa.
Kevään ensimmäisellä kerralla 13.1. klo 18 käsittelyssä Amos Oz ja Tarina rakkaudesta ja pimeydestä.
Satutuokiot Pukinmäen
kirjastossa
Satutuokiot perheen pienimmille jatkuvat aina parillisen
viikon ma klo 10.15–10.45.
Ensimmäinen kerta 20.1.

Tapulin eläkeläiset
kevätkauden ensimmäinen jäsenkerho ma 13.1. klo
10–12 Tapulikaupungin nuorisotalolla Ajurinaukio 5 (2. krs),
kirjaston hissi toimii tarvittaessa.Voit maksaa jäsenmaksun 16e/vuosi jäsenkerhossa.
Vieraana Pekka Hiltunen
Tapulikaupungin kirjaston
kirjailijavieraana on Pekka
Hiltunen to 23.1. klo 17.30–
19, Ajurinaukio 5. Pekka
Hiltunen aloitti kirjailijanuransa Johtolanka-palkitulla
Vilpittömästi sinun -romaanilla.
Studio-sarjan kahden jännärin
jälkeen hän on hypännyt polttavan ajankohtaisen proosan
pariin. Iso on romaani lihavuudesta, häpeästä ja terveystiedosta. Hiltusta haastattelee
kirjastonhoitaja Niina Holm.

Viikin Martat
kokoontuvat Viikin kirkon takkahuoneella ma 13.1. klo
18.30–20. Tervetuloa vanhat ja
uudet jäsenet! Kahviraha 2e.
Metsässä, puutarhassa
ja veden äärellä
Anu Tuomisaaren grafiikkaa Gardeniassa 4.1.–
1.3.  Näyttely on avoinna ma–
to klo 10–18, pe klo 10–14 ja
la-su klo 10–17. Vapaa pääsy.

Lähimenot-palstalle voi
lähettää Koillis-Helsinkiä
koskevia menovinkkejä.
Etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat.
Toimitus voi muokata
sekä lyhentää tekstejä.
Vinkit tulee lähettää
viimeistään torstaina
klo 15 mennessä, jotta
ne ehtivät seuraavan
keskiviikon lehteen.
Vinkit voi lähettää
osoitteella teija.loponen@
lahitieto.fi

KAHVAKUULAKURSSIT
alkavat ma 20.1. klo 17–17.55 ja ti 21.1. klo 18.30 –19.25
Tutustu myös muuhun tarjontaamme
www.siltamaennuorisoseura.ﬁ / yhteydenottolomake

Tilitoimistoja

www.datamediatilit.fi
Puh.
010 328 4881

Palveluja
tarjotaan

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

0400 453 959

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

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Keittiöremontit.
Myös ovien
ja tasojen vaihto.
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

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

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–
13.30. To klo 11–14 tuolijumppaa, tasapainon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila TapanilanTyöväentalolla
Sompiontie 4. Tarkempi
ohjelma netistä tapanilan.elakkeensaajat.fi

VIIKKI

Harrastuksia

SILTAMÄKI

Virkistystunti
teekupposen ääressä
entisille nuorille Siltamäen
Nuorisoseura ry:n kerhotilassa, Kiertotähdenpolku
2, ke klo 15–16.
Siltamäen Nuorisoseura
Kevätkausi käynnistyy 13.1.
(paitsi joogat ja zumba jo edellisellä viikolla). Tutustu tarjontaan www.siltamaennuorisoseura.fi, ota yhteyttä ja kysy,
joihinkin ryhmiin on tullut
tilaa uusille osallistujille.
Kahvakuulakurssit ma 20.1. ja
ti 21.1. alkaen, ilmoittaudu!
Siltamäen Nuorisoseura ry,
sinikka.putkonen@siltamaennuorisoseura.fi, 050-566 6174

MLL:n perhekahvila
Lapsiperheille ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa.
Moisiontie 18. puistola.mll.fi

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

Halutaan ostaa

MITOIN KUIN MITOIN

Ostetaan
liiketila

Pohjois-Helsingistä
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

Uusi ilme keittiöön
– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU
Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi

Soita ilmainen mittaus
Sälekaihtimet
Rullaverhot
• Peililiukuovet

20v.

Pystylamellit
Markiisit

TORIKAIHDIN
TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Kampaamot ja
parturit

Kampaamo-Parturi

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect
Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi
p. 09-385 3911

85
25
-20

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









Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

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

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

MALMIN
PIENKONEHUOLTO
Puh. 044 7666 166

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

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 /
388 2996
www.noop.fi
Hyvinvointi

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.fi

YLÄ-MALMIN TORI 3 puh. 222 7786 avoinna ark. 9-18, la 9-14 tai sop. muk.

Myös ilman ajanvarausta.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

a
uott
25 v
illa!
lm
a
M

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

Hyvää uutta vuotta!
Piristä tammikuuta uudella Wellan INNOSENSE värillä!
Kehitetty erityisesti vähentämään allergian riskiä!
Hiusten pidennyksissä olemme kouluttautuneet hellävaraisempaan
MAGO solmupidennykseen!

Kysy lisää 093515081

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

Hammaslääkärit

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

Optikot

SILMÄLÄÄKÄRIT

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

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

Malminraitti 12
00700 Helsinki

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6
(KATUTASO)

Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

09 - 340 2028
Jalkahoitola

(norm. 450 €)

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,
Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Jalkahoitaja AT

PIRKKO PASANEN

• hampaiden valkaisu
Zoom-menetelmällä 350 €

Hammaslääkärit:

ERKKI JANATUINEN

Jalkahoitola
Kristiina Mälkki

(Kela-korvauksen jälk.,
norm. 108 €)

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

täyteen
marraskuussa

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

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

Helenan

vuotta

Juhlan kunniaksi tarjoamme
vuoden loppuun asti:
• tarkastus ja optg yht. 80 €
Kelan suoraveloitus
Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

Elämä ilman
Lähitietoa
on
turhan mietoa.

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

15

Suuhygienistipalvelut

P. 351 5015

3858 375
040-831 9626

Maatullinaukio 10 A 4.krs, 00750 Helsinki
www.tapulinhuolto.fi - puhelin: 09 3507720

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

www.malminhammas.com

www.kampaamo-loser.ﬁ

Laadukkaat ja kilpailukykyiset ISA-isännöinti- ja
huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.
Pyydä tarjous!

HAMMASLÄÄKÄRIT

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Pirjo
j Löser
Hiukset,
ttuo ihana
tekosyy
itsensä
h
hemmotteluun!
Permis + leikkaus
+ sävy + fööni
€
Parturityö alk.
€
Hiustenhoito%
tuotteet

8.1.2014

MALMIN
HAMMAS

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341
www.ph-hammasasema.fi

%

%

I

US

Koillis-Helsingin Lähitieto

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

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)

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

