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Laadukas ja edullinen!
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Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

PUISTOLA OKT

TAPANINVAINIO PT

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 ryhdikäs rintamamiestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110 m² +
kellarikerros 70 m². Tontti 544 m².
Kuntotarkastettu. Hp. 270.000 €
Pohjanpellontie 9 b
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

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

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270
Tapanila Okt 191m²/206m²
5h,k,s,khh,2ph, kuisti.
V. 2003 rakennettu viehättävää
vanhanajan tunnelmaa henkivä
mansardikattoinen huvilamainen
talo. Mh.620.000€. Ripekuja 9.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272
140314

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PäiVi
Pirnes

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

Pukinmäki Et 128²/135m²
4h,k,2Xkph/wc, khh,s, var. Upea,
uudehko koti suositulla pientaloalueella. Valoisat huonetilat,
kodikas tunnelma, kivitalon henkeä.
Talokohtainen maalämpö, Rv. 2005.
Mh.497.000€. Ruotutorpantie 17.
Kai Lehtola/044-514 0164
1119927

Puistola Pt 98 m²
4h,k,s. Kiva koti lapsiperheelle rauhallisella pientaloalueella.
Turvallinen koulumatka, muutama
sata metriä sekä ala-asteelle että
ylä-asteelle. Mh.218.000€.
Läksyrinne 27-29.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272
117096
Tapaninkylä Pt 95m²
4h,k,kph/s, erill.wc, AK/var. Kodikas
1-tasoinen perheasunto viihtyisällä
alueella. Tilavat huoneet, vaaleasävyiset keittiö ja saunaosasto.
Suojaisa, osittain katettu takapiha.
Mh.296.000€. Kottaraistie 7.
Kai Lehtola/044-514 0164
1113941
Puistola Pt 92,5m²+56m²
3-4h,k,s,thk,khh. Rauhallisella
alueella hyväkuntoinen v. -98 rakennettu kolmikerroksinen huoneisto.
Mh.355.000€. Nummitie 13.
Tomi Suvinen/044-335 5135
1109031

Uusi vuosi, unelmissa uusi koti?
Kun haaveilet uudesta kodista, luota alan ammattilaiseen.
Kutsumalla meidät maksuttomalle Kotikäynnille, olet jo askeleen lähempänä unelmaasi.

Sepänmäki Pt 73m²
3h,k,s. Viehättävä paritalo kolmio,
rauhallisella alueella lähellä
palveluita. Mh. 240.000€.
Tullivuorentie 19A.
Tomi Suvinen/044-335 5135
1118180
Heikinlaakso Pt 67m²
3h,k,kph/s,wc, ullakko- ja
pihavarasto. Kodikas huoneisto
huippupaikalla, huoneet 1-tasossa.
Tilava keittiö, toimiva saunaosasto,
suojaisat piha-alueet!
Heti vapaa. Mh.247.00€.
Nummikuja 1.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
1111277
Malmi Kt 49,5 m²
2h,kk,alkovi,s,p. Uudenveroinen
asunto lähellä palveluita ja hyviä
liikenneyhteyksiä. Esteetöntä
asumista luhtitalon alakerrassa.
Mh.107.175€/Vh.199.000€.
Helatehtaankatu 8.
Kristiina Kellander-Sinisalo/045-847 2272
1117446

Malmi Kt 77,5 m²
3h,k,s. Tilava saunallinen kolmio
Malmin palveluiden äärellä.
Kylpyhuone vastaremontoitu ja
olohuoneen yhteydessä lasitettu
parveke. Mh.209.000€.
Heinäpellonkuja 1.
Jyrki Saulo/050-585 0500
1118269
Malmi Kt 52 m²
2h,k. Kätevä läpitalon kaksio Malmin ytimessä. Mukava lasitettu etelään aukeava parveke pihan puolella. Mh.138.000€. Anianpellontie 10.
Jyrki Saulo/050-585 0500
1118638
Malmi Kt 79,5 m²
3h,k,s. Toisen kerroksen pienkerrostaloasunto Malmin palveluiden
läheltä. Makuuhuoneet viihtyisän
pihan puolella, saunasta pääsee
parvekkeelle vilvoittelemaan.
Keittiö uusittu 2006, kylpyhuone ja
sauna 2007. Mh.208.000€.
Soidintie 8. HITAS.
Tuomas Jääskeläinen/050-306 1771
1119788

kiinteistomaailma.fi/kotikaynti

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

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Ilpo Korpi
040 537 1323

Krista Suvinen
040 487 5040

Kai Lehtola
044 514 0164

Markus Vuorinen
046 812 5697

Pertti Kanon
040 758 7596

Tomi Suvinen
044 335 5135

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Jyrki Saulo
050 585 0500

Tero Laurila
0400 600 359

Tuomas Jääskeläinen
050 306 1771

Kristiina Diomin
046 812 5691

Reija Kivinen
050 533 0369

Välityspalkkioesimerkki: Varma 1200 € + 4,3 % tai Verkko 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta (sis. alv.)
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Pääkirjoitus

Hankalia asioita

HARMONIA
SUPERFOOD-ASIANTUNTIJA

Erkki Palviainen

VIERAILEE LIIKKEESSÄMME

ma 20.1.klo 11–17.

Tule maistamaan
herkullista raakasuklaata
ja kuuntelemaan superruokien ja regulatin
parhaat käyttövinkit.

Esittelypäiv
änä
Regula
Voimaruok t- ja
a-tuotteet

-10%

MITTAUSPÄIVIÄ LUONTAISTUNTIJA MALMILLA:

Kivennäis- ja
hivenainemittaus
magneettiresonanssin avulla

Mittaus kertoo suuntaa antavasti kuinka kehosi voi.
Mittaukset pe 17.1. ja la 25.1.
Kokokehon analyysi 45 min / tutustumishintaan 50 €
(normaalisti 80 €)
Mittauksen suorittaa lähihoitaja Kuutti Huhtikorpi.

Koneellinen
kivennäis- ja hivenainemittaus
ti 11.2.

30min / 50 €,
homeopatiakonsultaatio 1 h / 80 €
Mittauksen suorittaa homeopaatti Anne Räisänen.

Rakentaminen herättää usein mielipiteitä
sekä puolesta että vastaan. Rakentamista kaivataan etenkin sellaisille tonteille, joilla käyttötarkoitus on jossain vaiheessa päätetty kaavassa ja
käyttö olisi asukkaiden mieleen. Näin esimerkiksi Ala-Tikkurilassa, jossa yleisten rakennusten korttelialueelle asukkaat toivoivat aikoinaan kauppaa tai päiväkotia, siihen harkittiin
vanhustentaloa, mutta nyt suunnitellaankin
mielenterveyskuntoutujien asuntolaa. Samoin
Pihlajistossa nähtäisiin mieluummin uimahalli
sille varatulle tontilla kuin asuntoja. Ja Tapulikaupungissa maauimala, eikä kerrostaloja.
Tapaninvainiossa taas on haaveiltu yhdistetystä
päiväkoti-ala-asteesta, eikä asuntolasta. Senioritaloja on toivottu useampaankin kaupunginosaan, mutta niitä ei juurikaan ole tiedossa.
Puistolassa Aurinkotielle rakennetaan 15
uutta pientaloa. Ne eivät suoranaista vastustusta ole kokeneet, mutta niiden rakentamiseen
liittyen on kuulunut valituksia. Rakentamisesta
koituu aina melua ja ympäristön hetkellistä
myllertymistä, jonka kaikki kyllä ymmärtävät.
Tuolla alueella rakentamiseen on kuitenkin liittynyt ilmeisesti ainakin yhden alihankkijan
osalta rekkarallia, joka on vaarantanut jalankulkua. Selvää on, ettei rakennusmateriaaleja
saada paikalle kuin isoilla rekoilla ja kuormaautoilla, mutta se, miten niillä ajellaan kevyen
liikenteen väylillä tai muuten jalankulkijoiden

käyttämillä kapeilla teillä, onkin toinen asia.
Toisten huomioonottaminen ja varovaisuus liikenteessä kuuluvat myös kireitä aikatauluja
noudattaville kuljettajille. Aikuiset osaavat
kuorma-autoja varoa, pienet lapset eivät niinkään.

Rakentaminen hiertää etenkin silloin, jos
uutta taloa on tulossa paikkaan, jossa on pitkään saatu nauttia avarasta maisemasta ja
omasta rauhasta. Toisaalta myös uutta isoa
asuinaluetta vierastetaan, jos se on viemässä
virkistysaluetta, vaarantamassa liikenteen sujuvuutta tai muuten tuomassa jotain haittaa lähistön vanhalle asukaskannalle. Näihin kohteisiin
voidaan laskea vaikkapa Kapunmäki Tapaninvainiossa ja Malmin lentokenttä. Tapaninvainiossa haluttiin säilyttää metsää lasten leikkipaikkana ja yleisenä virkistysalueena. Lentokentän
ympäristön asukkaat ovat varmoja siitä, ettei
nykyistä hyvää hiihto- ja lenkkipolkua
kyetä säilyttämään, jos kenttä
muuttuu asuinalueeksi. Lentokentän rakentamista vastustetaan kyllä monista muistakin
syistä. Nyt innokkaimmat jo
kaivavat suksia esiin ja odottavan kentän ladun aukeamista. Pian päässee hiihtämään!
Teija Loponen

AJANVARAUKSET 09-38 58 204
MALMIN LUONTAISTUOTE, Ylä-Malmin tori 3
Avoinna ma–pe 9–17, la 9.30–14.30

Uusi lounaspaikka avattu Pihlajamäessä

Ruoka City
Lounas 10-16
Kotiruoka
Pitopalvelu
Ilmainen kotiinkuljetus
Take Away
Juhlatilat/kattaus

(vanha time out)

Aamiainen 7.00 - 10.00
Lounas 10.00 - 16.00
Joka päivä myös blinit,
ravioli, leikkeet ym..

Rapakivenkuja 9, 00710 Helsinki
Puh. 040 936 6925

Tervetuloa!

Tällä kupongilla
Tervetuloa!

Lounas –25%
Voimassa 12.2.2014 asti

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Uimarannan valosuunnittelija
on toistaiseksi pimennossa
Pi rjo Pi h lajamaa

Tapaninvainion foorumilla Facebookissa
käyvät asukkaat ovat olleet iloisia
rannalle ilmaantuneista lampun
perustuksista ja kiitelleet paikallista
valtuutettua hänen tekemästään
valtuustoaloitteesta.

Helsingin kiinteistöviraston
johtotietokeskuksessa, jonne urakoitsijoiden pitäisi
aina tehdä ilmoitus kaupungin maiden kaivelusta.
Uimarannantien pään viimeisin virallinen merkintä
löytyy viime kesältä, jolloin
lähiliikuntapaikkaa kohennettiin. Silloin asialla olivat
liikuntavirasto ja rakennusvirasto, jonka vastuulle kuuluu rannan reunamat.

Tapaninvainio

Vantaanjoen varrella olevalle Tapaninvainion uimarannalle ilmestyi viime viikolla kaivinkone.
Ohikulkijat ilahtuivat, kun kaivurikuski kertoi, että rannalle tulee valot.

H

elsingin kaupungin liikuntavirasto sai heti syksyllä iltojen pimetessä soittoja että virasto
laittaisi valot rannalle, jonne
kesällä rakennettiin suuren
suosion saanut uusi lähiliikuntapiste.
Liikuntaviraston sähköteknikko Raimo Taulanteen

mukaan pyyntöihin on suhtauduttu suopeasti ja rannan valaisu on tämän vuoden työlistalla.
– Tehdään, kun ehditään.
Investointina se ei ole kallis,
Taulanne kertoo.
Mitään suunnitelmia saati aikataulupäätöksiä asian
eteen ei kuitenkaan ole tehty.

Ei siis ihme, että Taulanne ei meinaa uskoa, että
nyt rannalle on tehty parille valaisimelle perustat, joista pilkistää sähkökaapelia.
Asian pitäisi mennä hänen
kauttaan.
– Olisiko mahdollista, että se onkin kaukolämpöön
liittyvä kaivutyö, hän puntaroi, mutta nähtyään Lä-

Raimo
Taulanne
selvittelee, kuka
valoja perustaa,
mutta vastausta
ei löydy.

hitiedon lähettämän kuvan,
sanoo hän kuvan esittävän
valaisinpylvään perustusta.
Taulanne selvittelee, kuka
valoja perustaa, mutta vastausta ei löydy. Lähitieto
kysyy Helsingin Energialta,
joka kieltää olevansa asialla. Rakennusvirastosta ei
saatu kiinni asiasta tietävää.
Yhtä ymmällään ollaan

– Onpa mielenkiintoista!
Ihmettelinkin, että ei yleensä
noin nopeasti ala tapahtua,
ja että ajattelivatko liikuntavirastossa, että kun on noin
yksinkertainen juttu, ei sitä
lähetetä lausuntokierrokselle, toteaa Tapaninvainiossa
asuva valtuutettu Markku
Vuorinen (kesk).
Hän on tehnyt vuoden
2013 lopulla valaisimien
saamiseksi valtuustoaloitteen, mutta aloitteilla on tapana narskua kuukausitolkulla byrokratian hampaissa.
Vuorinen sattui itsekin
paikalle, kun kaivuri oli
hommissa. Kaivurissa ei ollut kaupungin logoja.
– Kysyin, että kaivatteko
valoja. He sanoivat kyllä, ja
että nyt on hyvää aikaa kaivaa, kun ei ole vielä pakkasia.
Vuorisen mielestä molemmat lamput ovat liikuntaviraston tontilla, mutta kaapelit menevät rakennusviraston tontin kautta.
– Ettei työ vain jäisi kesken seisomaan, hän aprikoi.
Pirjo Pihlajamaa

Paikallisia harrastus- ja liikuntavinkkejä sivuilla 8, 9 ja 10.

Suursairaalan
avajaiset lähestyvät
Ala-Malmi

Malmin sairaalan mittava rakentamisurakka on
loppusuoralla. Sairaalan on määrä aloittaa toimintansa
uusissa tiloissa toukokuussa 2014.
Kohteen viimeisin vaihe, uuden sairaalakiinteistön rakentaminen ja kahden vanhan peruskorjaus, on valmistumassa tammikuussa.
Pihatöiden pitäisi olla ohi elokuussa 2014.
Uudisrakennuksen julkisivu Kirkonkyläntielle päin on punaista tiiltä. Värivalintaa on
perusteltu sopivana jatkumona läheiselle
Malmin seurakuntakiinteistölle. Takaa päin
sairaalaan tultaessa näkyy uudisosan seinissä myös paljon vihreää pintaa.
Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen on varattu 75 232 000 eu-

roa plus alvit päälle. Summa alittunee 1,5
prosentilla, sillä eri urakoihin suunnitteluineen kulunee 72 240 000 euroa.
Malmin päivystys on ollut evakossa Marian
sairaalan tiloissa syyskuusta 2010 alkaen.
Pirjo Pihlajamaa

Uudisrakennus on suunniteltu niin,
että sen päälle voi tarvittaessa tehdä
1–2 lisäkerrosta.

Pi rjo Pi h lajamaa
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Puistolan
asemanseudun
kunnostustöiden
yhteydessä
rakennettiin katos
ja pyörätelineitä
Höyryhevonpolun
laitaan aivan
asemalaiturien
tuntumaan.

Puistolan asema
perustettiin vuonna 1910.
Nykyiselle sijainnilleen se
siirrettiin vuonna 1975, jolloin
Tapulikaupunki rakennettiin
rautatien länsipuolelle.

Puistolassa
pysähtyvät I, K, N
ja T junat.
Junien vuoroväli
on arkipäivisin
8–12 minuuttia
ja matka-aika
keskustaan noin
16–19 minuuttia.
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Asemanseudut uusiksi

Helsingin yleiskaavaesityksessä on mukana esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset -suunnitelma.
Siinä todetaan Puistolan kuuluvan tonttitehokkuudeltaan tehottomimpiin asemanseutuihin.

Puistolan aseman ympäristöä
voisi hyödyntää paremmin

P

uistolan asema on merkittävä liityntäpysäköinnin
juna-asema. Vantaan puolelta saapuu väkeä autoilla ja polkupyörillä nousten junaan Helsingin puolelta Puistolassa. Näin he
säästyvät seutulipun ostolta. Liityntäpysäköintipaikat
jakautuvat radan molemmille puolille ja ovat usein
aivan täysiä. Pyöräpaikkoja
alueella on noin 360.
Puistolan asema on kohtalaisen hyväkuntoinen, valoisa ja selkeä seisake. Aseman
alikulku on hiljattain kunnostettu. Opastus asemalta
on kohtalaisen hyvä ja liityntäliikenne bussien vaihtoterminaalista on helppo
löytää.
Polkupyörien pysäköintipaikkoja on radan alikulkutunnelissa riittävästi. Suunnitelmassa todetaan, että
Puistolan puolella kevyen
liikenteen yhteys on korkealaatuisesti rakennettu ja hoidettu.
Puistolan puolella on
myös meluaita asutuksen ja
kevyen liikenteen yhteyden
suuntaan. Tapulikaupun-

Puistola on tonttitehokkuudeltaan (0,39) tehottomimpia
asemanseutuja.  Aseman läheisyydestä sijaitsee pieni palvelukeskus,
josta löytyy kaksi päivittäistavarakauppaa ja R-kioski,
kiinteistövälitystoimisto ja julkisia palveluja, kuten kirjasto, nuorisotila
ja terveysasema.
Palvelurakennukset jäävät kuitenkin joko bussien kääntöpaikan
tai parkkipaikan taakse, eivätkä siten palvele suoranaisesti
asemalla liikkuvia. Radan ja palvelujen väliin jää kohtalaisen vilkas
Tapulikaupungintie.

gin puolella kevyen liikenteen reitit ovat epäsiistejä ja
esteetön yhteys asemalle on
pitkä ja vaikeasti löydettävissä.

Aseman länsipuolinen
1970-luvulla rakennettu
Tapulikaupungin alue on
rakentunut noppamaisesti
ja kerrostalovaltaisesti jättäen rakennusten väliin paljon
väljää, määrittelemätöntä
tilaa ja laajoja pysäköintikenttiä.
Puistola nähdään asemanseutuna, jolla olisi kehityspotentiaalia kaupallisten
palveluiden suhteen mikäli löydetään siihen halukas
yksityinen taho  ja asuntotuotanto toteutuu kaavava-

rantojen mukaisesti. Asiaa
voitaisiin edistää  myös nostamalla Puistolan profiilia
asuinalueena, panostamalla
ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen reitistöön.
Suunnitelmassa esitetään,
että pidemmällä aikatähtäimellä olisi järkevää pohtia
asemanseudun liikennejärjestelyjä ja kaupallisten palvelujen sijoittumista mahdollisesti purkamalla ja rakentamalla uutta. Ongelmana Puistolan liikekeskuksen
uudistamiselle on monilukuinen omistajapohja.
Asiakasvirtojen suhteen
olisi kannattavampaa, jos
palvelut sijaitsisivat paremmin aseman yhteydessä. Liityntäpysäköintiä tulisi myös

Tapulikaupungintie jää
asemalaiturien ja Tapulikaupungin
palveluiden väliin.

kehittää kaupallisten palvelujen yhteydessä.

Mikäli VR joskus luopuu
raidevarauksestaan, olisi
radan varteen mahdollista
rakentaa uusia rakennuksia.
Yrittäjäkyselyssä nousi ilmi
tarve erityisesti työpajatiloille.
Puistolan asemanseutua
heikentää Tikkurilan aluekeskuksen ja sen kattavien
palvelujen läheisyys. Toisaalta Vantaalta tulevien
matkustajien ostopotentiaalia voitaisiin nimenomaan
Puistolan asemalla hyödyn-

Liityntäpysäköintiin  on
autopaikkoja
305 kpl,
pysäköintiaika on
24 tuntia.

tää, jos kaupalliset toiminnot olisivat sujuvasti yhteydessä esimerkiksi liityntäpysäköintiin.
Tapulikaupunkiin on tehty täydennysrakentamisen
yleissuunnitelma, jossa täy-

dennysrakentamisalueille
on mitoitettu asuntokerrosalaa n. 25 000 k-m2, se tarkoittaa noin 600 uutta asukasta.
Yleissuunnitelman pohjalta on alueelle tehty osa-alueittain useita asemakaavanmuutoksia. Uusia pientalotontteja on kaavamuutoksessa esitetty kaikkiaan 44.
Kaavamuutoksen yhteydessä mitoitetaan myös liikuntapuiston kenttä- ja pysäköintijärjestelyt. Yhteensä
uutta asuinkerrosalaa tulee
noin 6 500 k-m2.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tilaa
uusille
kävijöille?
Harrastusteema
Koillis-Helsingin
Lähitiedossa
22.1.2014
Aiheina urheilu ja liikunta,
kädentaidot sekä
muu harrastustoiminta.

var aa
ilm oituksellesi
til a!
Ota yhteyttä
Jussi Haapasaareen,

p. 050-595 3233.

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

Hohto-, koululaisja firmakeilaus

Lounas ma-pe
klo 11-14

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Catering + parhaat
lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

KKI
K A I E T T U!
NN SilmälasiALE

MosaCafe

hymy on tärkein mausteemme

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki
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Ke 15.1. 19–00 Sanan ja rukouksen ilta, Mika Särkkä
ja Walter Morales
La 18.1. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 19.1. 11.00 Jumalanpalvelus, lähetyskokous Mika
Särkkä. Musiikki: Kaiku
Su 19.1. 14.30 Latinokokous, Walter Morales
Ti 21.1. 13.00 Päiväseurat, Veijo Kähkönen
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AURINKOLASIT

19E

jopa

–80%

Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9–14 ja
Aamurukoussolu Ma–Pe 8–9

Koillis-Helsingin Lähitieto
Tuorein Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti
löytyy lehtitelineistä Malmin Novan
Citymarketin edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta kerroksesta
Plaza Mocca kahvilan vierestä ja
Kirkonkyläntien S-marketin aulasta.
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HEITTOEsimerkiksi:

Rajoitettu
varastoerä

499,(995,-)
Siena vuodedivan sohva
kuvan cameron kankaalla,
leveys 237cm
vuodekoko n.140x200cm

Paljon tuotteita valmiiksi
kasattuna ja heti mukaan!
Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
Puh. 09 8233585
ark 10-20, la 10-17, su 13-16

(Ikean vieressä)

Meiltä myös edullinen rahoitus,
kysy lisää myyjiltämme!!!

6

Uutiset
MALMIN SAALEM

Vasemmalla
eläkkeelle
jäänyt pastori
Veijo Kähkönen,
keskellä uusi
pastori Jari
Päärni ja oikealla
noin vuoden
seurakuntaa
palvellut
evankelista Jari
Vahtera.

TL

Pirjo Pihlajamaa

Malmin Saalem -seurakunnassa on kääntynyt uusi sivu.
aloittanut pastori Jari Päärni.
Veijo Kähkönen ei aio
heittäytyä oloneuvokseksi, vaan hänet tullaan nä-

kemään Malmin asematiellä helluntaiseurakunnan toiminnassa edelleen vapaaehtoistyöntekijänä.
Pirjo Pihlajamaa

Voro vei koristeet
Ala-Malmi

Kampaamoliikkeen portaiden ulkokaiteeseen kiinnitetyt joulukoristeet vietiin peräti kolme kertaa peräkkäin
Malmilla.
Osoitteessa Vilppulantie 26
sijaitsevassa kampaamos-

sa ovat liikkeen ulkopuolelle
asetetut joulukoristeet saaneet edellisvuosina olla aivan
rauhassa, mutta nyt voro kävi
yöaikaan kolmesti viemässä
kauniit koristenauhat.
Kampaamon omistajaa ih-

Malmin Alko pitää
pintansa Suomen eniten
myyvien pitkäripaisten
listalla.

metyttää moinen innokkuus
toisen omistamia tavaroita kohtaan. Tavoitteena kun
oli ilahduttaa niin asiakkaita kuin muitakin ohikulkijoita
koristelemalla sisäänkäyntiä.

Malmin Saalem
vaihtoi veturia

PIRJO PI H LAJAMAA

Malmi

Viime vuonna Malmilla
myytiin viinaksia 9,34 miljoonalla eurolla. Tuloksellaan Malmi asettautuu topmyymälät listalla sijalle 11.
Malmin myyntitulos putosi noin 280 000 euroa
vuodesta 2012. Tuolloin
Malmi oli tilastoissa pykälän paremmalla sijalla eli liike myi kymmenenneksi eniten alkoholia koko maassa.
Vuoden 2013 paras tuloskunto oli Helsingin Stockmannin myymälällä, jonne alkoholia janoava kansa
kantoi peräti 12,17 miljoonaa euroa. Kakkossijalle putosi vuoden 2012 ykkönen
eli Espoon Leppävaaran Sello, joka juotti ihmisiä 11,94
euron edestä.
Melkein miljoonan euron
pudotuksen koki Espoon
Matinkylän Iso Omena,
jonka vuosimyynti 2013 oli
10,38 miljoonaa euroa. Matinkylän myymälän vuoden
2012 sijaluku kolme vaihtui
lukuun kuusi.

Malmi

Seurakuntaa viimeiset
16 vuotta johtanut pastori
Veijo Kähkönen on jäänyt
vuoden vaihteessa eläkkeelle. Kähkösen seuraajana on

Malmilla tykätään
viisasten juomasta

Paikallinen viinakauppa Malmin Novan käytävän
varrella keräsi taas jättipotin.

Top 15 myymälät
v. 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Helsinki keskusta Stockmann
Espoo Leppävaara Sello
Helsinki keskusta Arkadia
Helsinki Konala Ristikko
Helsinki Herttoniemi Megahertsi
Espoo Matinkylä Iso Omena
Lappeenranta Leiri Prisma
Vaasa Asevelikylä Prisma
Espoo Espoonlahti Lippulaiva
Hyvinkää Willa
Helsinki Malmi Nova
Vantaa Myyrmäki Myyrmanni
Joensuu Käpykangas Prisma
Tampere Lielahti Citymarket
Vantaa Tammisto Citymarket

12,17 (11,57) 2.
11,94 (12,09) 1.
11,66 (11,31) 4.
11,09 (11,29) 5.
10,57 (10,52) 6.
10,38 (11,35) 3.
10,12 (9,03) 15.
9,80 (10,14) 8.
9,72 (9,66)
9.
9,39 (8,96) 16.
9,34 (9,62) 10.
9,27 (10,14) 7.
9,27 (9,22) 13.
9,22 (9,33) 12.
9,17 (9,54) 11.
läh de: Alko
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HÄTÄLÄ OY, REHTIÄ POHJOISEN KALAA!
Terveisin K-ruokakauppia
Jyrki Ranta ja Maria Ruokoasi
koski

HÄTÄLÄN
KALAMESTARI
JUHO OKSANEN
FILEOI PE-LA
KLO 8-18 KALASI
VELOITUKSETTA

Terveisin
J yrki R antaK -ruokakauppiaasi
ja Maria R
uokokoski

Tarjoukset voimassa to-su 16.-19.1. ellei toisin mainita.
Tarjous voimassa to-la 16.-18.1.

13

6

95

99

kg

Atria Naudan takuumurea

Kokonainen

Suomi

Suomi,
kasvattaja Napapiirin lohi

kg

KIRJOLOHI SUPERIOR 1-2 KG

ENTRECÔTE

Tarjous voimassa to-la 16.-18.1.

3

99

HK

rs

KARJALANPAISTI 500g
(7,98/kg) rajoitus 3 rs/talous

2
pss

4 .-

UUTUUS! Findus

HÖYRYÄVÄN HYVÄT vihannekset
300g (6,67/kg) yksittäin 2,49 pss (8,30/kg)

13

Tarjous voimassa to-la 16.-18.1.

9

95

95

kg

kg

LOHI SUPERIOR 2-3 KG

Iso, kokonainen

Norja

SIIKA

Suomi, kasvattaja Napapiirin lohi

Tarjous voimassa to-la 16.-18.1.

APPELSIINI
Egypti

kg

2

49
pkt

Juhla Mokka KAHVI 500g
myös tumma paahto (4,98/kg)
rajoitus 2 pkt/talous

12

24

95

95

kg

Kokonainen

Kalamestarimme

KUHA

kg

JOKIRAPUHERKUT

Oulujärvi

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
www.k-citymarket.fi
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Uutiset
Harrastusteema - liikunta pitää pirteänä!

KARATE BUSHIDO HELSINKI

KARATEKOULU
ALKAA
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.
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

Tapanila sai oman Ruuti-jäsenen

Nuorisotalo on nuorten
oma tila Mosassa
Tapanilassa on otettu
kaupungin nuoria
aktivoiva Ruutitoiminta
osaksi nuorisotalon
toimintaa.
Säännölliset talokokoukset niin
isoille kuin pienille ovat vakiinnuttaneet asemansa talon toiminnassa ja
nuoret ovat ymmärtäneet, että talokokouksissa he pääsevät vaikuttamaan talon toimintaan sekä hankintoihin.
Tapanilan nuorisotalo sai oman
Ruuti-vaaleihin osallistuneen nuorten valitseman ehdokkaan. Nuoret
tekivät yhdessä ehdokkaalle vaalijulisteita sekä mainostivat häntä mo-

nin tavoin. Tunnelma olikin katossa ja huuto valtava, kun pitkä ja sinnikäs vaalityö palkittiin ehdokkaan
tultua valituksi Ruudin ydinryhmään 2014.
Vaikuttamisesta päästiin nauttimaan kun eräänä päivänä talolle asteli sisään kaupungin puisto-osaston suunnittelija ja kertoi, että heillä on kiinnostusta kunnostaa nuorisotalomme edessä oleva piha, joka
on kaupungin puistoaluetta. Nuoret
saivat seurata kuinka piha uusittiin
heidän ideoidensa pohjalta. Pihaa
koristaa nyt upouusi ja hieno kiipeilyteline, joka on suunniteltu isommille lapsille sekä uusi hämähäkkiverkkokeinu. Myös pihan pöydät
uusittiin. Nuorten ideoita siis kuunneltiin.

Viime syksyn tietotekniikkayöt,
lanit, joita yläasteikäiset pojat toivoivat kovasti, olivat suuri menestys. Pojat olivat ahkerasti mukana
järjestämässä rakenteita ohjaajien
kanssa. Myös ne pojat, jotka eivät
tavallisesti aktivoidu järjestämään

Nuorisotalon
tehtävänä on toimia
ala- ja yläasteikäisia
nuoria aktivoivana,
harrastamiseen
kannustavana, oman
elämänhallintaan
tukevana nuorten
omana tukikohtana

TAEKWONDO

TERVETULOA
PuPy ry/Bushido Helsinki

PERUSKURSSIT 2014

OVAT ALKANEET!
Otamme uusia harrastajia läpi vuoden!

TREENIAjAT mALmILLA

Sambic®-liikuntatuote
-liikuntatuote&&Tanssielämyksiä
Tanssielämyksiä
Sambic®
Sambic® -liikuntatuote
& Tanssielämyksiä

Tervetuloa nauttimaan Sambic tanssikoulun monipuolisesta
Tervetuloa
nauttimaan
Sambic
tanssikoulun
monipuolisesta
Tervetuloa
nauttimaan
Sambic
tanssikoulun
monipuolisesta
tarjonnasta!
Brasilialaisia
tansseja,
iloa, energiaa
ja rytmiä!
tarjonnasta!
Brasilialaisia
tansseja,
iloa,iloa,
energiaa
ja rytmiä!
tarjonnasta!
Brasilialaisia
tansseja,
energiaa
ja rytmiä!

PUKINMÄEN
LASTEN JA NUORTEN
TAIDEKOULUT
kuvataide, musiikki, sanataide,
sirkus, tanssi ja teatteri
Aikuisille baletin, musiikin,
sirkuksen opetusta
perheen pienimmille taidepomppu ja
valmentavat opetus
TARTU TAIDEAINEISIIN
KATSO LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUDU
www.taidetalo.net
TIEDUSTELUT
pukinmaki@taidetalo.net tai
puh. 09-347 1647

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

• Tiistaisin klo 19:00-20:00
Malmin Palloiluhalli (Siemenkuja 3)
• Torstaisin klo 19:30-21:00
Stadin ammattiopisto (Vilppulantie 14)

UUSITUNTI
TUNTIALKAA
ALKAATAPANILASSA
TAPANILASSA
UUSI
UUSI TUNTI
ALKAA TAPANILASSA
torstaina 31.1.2014 klo 18.30-19.30

0
torstaina
31.1.2014
klo klo
18.30-19.3
torstaina
31.1.2014
18.30-19.3
Tuikesali,
Viertolantie
2,00730
00730
Hki 0
Tuikesali,
Viertolantie
2,
Hki
Tuikesali,8Viertolantie
2,80€,
00730
Hki
(30.1.-27.3./
krt,eieivko
vko8)8)80€,
12€/krt
(30.1.-27.3./
8 krt,
12€/krt
(30.1.-27.3./
8
krt,
ei
vko
8)
80€,
12€/krt
Ilmoittaudu:sambic@saunalahti.fi
sambic@saunalahti.fip.p.040
040535
5355526
5526
●●Ilmoittaudu:
●Katso
Ilmoittaudu:
sambic@saunalahti.fi
p. 040
535 5526
●
kaikki
tunnit
ja
kurssit:
www.sambic.com
● Katso
kaikki
tunnit
ja kurssit:
www.sambic.com
● Katso
kaikki
tunnit
ja kurssit:
www.sambic.com

Lisätiedot ja
ilmoittautumiset:

KURSS
IN
hINTA

90 €

KESTO

2 KK
www.malmintaekwondo.fi
p. 050 382 1069 info@malmintaekwondo.fi
LEIKKAA TALTEEN!
Tällä kupongilla harjoittelet 2 viikkoa ilmaiseksi!

ERÄN SALIBANDYKOULURYHMISSÄ
TILAA KEVÄTKAUDEKSI
Salibandykoulut ovat Erän harrasteryhmiä, joissa harjoitellaan salibandyn alkeita yhdistettynä
välillä myös muuhun oheisliikuntaan. Jokaisella tunnilla harjoitellaan ja pelaillaan! Ryhmät sopivat
erinomaisesti niin vasta-alkajille kuin jo aiemmin mukana olleille.
SEURAAVISSA RYHMISSÄ TILAA:

Tapanilan Urheilukeskus,
Mosahalli, Erätie 3,
00730 Helsinki

Maanantai 15.00 –16.00 alakenttä
2001–2002 synt.
Maanantai 16.00 –17.00 alakenttä
1997–2000 synt.
Tiistai 16.30 –17.30 alakenttä
2003 –2005 synt. TYTÖT
Keskiviikko 15.30 –16.30 alakenttä
2003 –2004 synt.
Torstai 16.00 –17.00 yläkenttä
2005 –2006 synt.
Lauantai 10.15 –11.00 alakenttä
2006 –2009 synt. TYTÖT
Lauantai 11.00 –12.00 alakenttä
2006 synt.

Hinnat kevätkaudella
ryhmäkohtaisesti alkaen
131 e, katso tarkemmin
netistä tai soita.

Suutarilan yläaste,
Vaskiniitynkuja 2,
00740 Helsinki

Keskiviikko 18.00 –19.00
2004 –2005 synt.
Keskiviikko 19.00 –20.00
1998 –2000 synt.

Käpylän peruskoulu,
Mäkelänkatu 93, 00610 Helsinki
Torstai 17.10 –18.10
2005 –06 synt.

Herttoniemen ala-aste,
Ahmatie 1, 00800 Helsinki

Tiistai 17.10 –18.10
2005 –06 synt.
Tiistai 18.15 –19.00
2007–08 synt.

Itäkeskuksen peruskoulu,
Olavinlinnanpolku 1,
00900 Helsinki
Tiistai 17.15 –18.00
2007–08 synt.

Ed Station,
Arena Center Myllypuro,
Alakiventie 2, 00920 Helsinki

Perjantai 16.00 –17.00 IS-kenttä
1996 –99 synt.
Perjantai 16.00 –17.00 Realstickkenttä
2004 –05 synt.
Perjantai 17.00 –18.00 Tupla-kenttä
2007 synt.

ILMOITTAUDU:
• Nettisivuiltamme www.tapanilanera.fi/salibandykoulut
tai puhelimitse (09) 346 4252 •
Lisäksi myös salibandyn iltapäiväkerhoja usealla koululla,
katso tarkemmin www.tapanilanera.fi/kerhot.
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Jaska Han n u la

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

Pikkuneiti Julia Metso täyttää
5 vuotta 15.1.2014.
Äiti, isi, isoveli Joel
sekä mummit, vaari ja
kummit onnittelevat.

Nuorisotalon vastaava ohjaaja Susanna Keijama yhdessä
liikuntakerhotoiminnan päällikön Tuomo Tammivuoren ja nuorisoohjaaja Merja Piirosen kanssa.

mitään olivat innokkaasti mukana
rakentamassa laneja. Lopputulos olikin erittäin onnistunut ja sai paljon
kiitosta nuorilta osakseen. Nuoret
puhuivat laneista pitkään jälkeenpäin. Kesään kuului myös nuorisoleiri
Bengtsårin leirikeskuksessa lähellä
Hankoa.
Tapanilassa on avattu myös aroiksi
koettuja aiheita. Seksuaalisuutta käsittelevä ilta Hesetan ja kutsuttujen
asiantuntijoiden johdatuksella poisti varmasti paljon ennakkoluuloja. Ja
mikä hienoa, myös nuorisolautakunnan edustajia on osallistunut Tapanilan talon iltoihin.
Hiidenkiven puiston pohjoisosaan
sijoittuvassa Tapanilan urheilukeskuksen siivessä sijaitseva Tapanilan
nuorisotalo on uudistunut myös sisustuksensa osalta: uusi takkahuone
ja uudet seurusteluryhmät kutsuvat
Tapanilan nuoria viihtymään.

Nuorisotalo oli pääsääntöisesti
avoinna jokaisena arkipäivänä/iltana
klo 16.30 –21, perjantaisin klo 23
saakka. Nuta on avoinna ma-to alaasteikäisille klo 17–18.30 jonka jälkeen yläasteikäiset ovat saapuneet
talolle 17–21. Perjantaisin on ollut
pidemmät aukioloajat. Nuorisotalon
toimesta toimii kolme kertaa viikossa
2–4-luokkalaisten Sporttiklubi Tapanilan Urheilukeskuksen tiloissa.
Sporttiklubin tavoitteena on liikuntakasvatuksen lisäksi kehittää ryhmäläisten sosiaalisia taitoja. Siellä pääpaino ei ole liikunnallisessa suorituksessa vaan ryhmänä tekemisessä ja
ryhmän sosiaalisissa suhteissa.

Lähitieto.
Siitä ihmiset 	tykkää!
Näin Mosan nuoret
määrittelivät itse isensä:
Mistä on MOSAN nuoret tehty?
Hauskoista jutuista,
Suusta pääsevistä sammakoista,
naurusta,
vauhdista,
hölmöilystä,
epävarmuudesta,
ujoudesta,
sydänsuruista,
ystävyydestä,
kaveruudesta sekä
rakkaudesta
Näistä on MOSAN nuoret tehty

Tapanilassa toimii myös koulunkäynnin tukeen liittyvät tyttö- ja poikaryhmät yhteistyössä alueen peruskoulujen yläasteiden kanssa. Talolla
on käyty keskusteluita yhteishausta
nuorten kanssa kouluihin hakemisesta sekä eri vaihtoehdoista. Kesätyöpaikkahakemuksia on täytetty yhdessä nuorten kanssa sekä etsitty yhdessä sopivia työpaikkoja ja neuvottu
ja treenattu kuin työpaikkahaastatteluissa kannattaa toimia. Nuoria on
ohjeistettu mistä instanssista kannattaa mitäkin hakea ja kenen puoleen
kääntyä.
Susanna Keijama
Tapanilan nuorisotalo

Kenttien jäädytys
käyntiin
Jakomäen, Ala-Malmin,
Latokartanon, Siltamäen ja
Pukinmäen liikuntapuistojen
luonnonjääkentillä sekä
Pihlajamäenkentän
luonnonjääkentällä on aloitettu
luistelukenttien jäädytys.
Liikuntavirasto on tähän mennessä
pystynyt tarjoamaan luistelumahdollisuuksia vain seitsemällä tekojääradalla, mutta nyt ensimmäisten pakkasten
tultua aloitettiin heti kenttien jäädytystyöt. Ensimmäiset kentät ovat todennäköisesti luistelukunnossa viikon 3
loppupuolella, mikäli pakkaset jatkuvat.

Otolle paljon onnea
10-vuotispäivänä
17.1.2014 toivottavat
Iso-mummi ja Iso-vaari.

Liikuntavirasto laajentaa talviliikuntapaikkojen reaaliaikaista tiedottamista Luistelukenttäinfo-palvelulla http://
www.mski.fi/helsinki.mskate, josta
löytyy luistelukenttien kunto- ja huoltotiedot.
Palvelussa kenttiä voi valita näkyviin
alueittain, joka helpottaa oman asuinympäristön lähistöllä olevien luistelukenttien löytämistä.
Luistelukenttäinfo-palvelu on laajennus useita vuosia käytössä olleeseen
suosittuun mSki-palveluun, jossa latujen huolto- ja kuntotiedot näytetään
havainnollisesti karttapalvelussa.
TL

Tule laulamaan...
oppimaan uutta
♪ ♪ ♪♪♪
♪♪ ♪

♪♪

Aikuisten lAuluryhmät
Jakomäen kirkolla Raiku lauluryhmä to klo
18. Tied. Outi Aro-Heinilä, p. 09 2340 4498.
Malmin kirkolla Missiokuoro ma klo 17.30.
Kantaattikuoro ma klo 18.30.
Kuorokoulu vasta-alkajille ma klo 17,
alkaen 13.1. Kuorokoulussa käydään läpi
perusasioita ja äänenmuodostusta sekä
opetellaan uusia lauluja. Maksuton.
Tied. Heikki Poutanen, p. 09 2340 4417.
Pihlajamäen kirkolla Kirkon kuoro ke klo
18.30. Tied. Timo Olli p. 09 2340 4492.
Puistolan kirkolla Kirkkokuoro ke klo
18.45. Tied. Ulla Pesonen p. 09 2340 4493.
Pukinmäen seurakuntakodilla Toivon säteet lauluryhmä to klo 18.30. Hengellisiä lauluja, Tuomasmessulauluja ja Taizé-hymnejä.
Tied. Kaisu Rauhamaa, p. 09 2340 4494.
Siltamäen seurakuntakodilla Naiskuoro
ma klo 17.30. Tied. Elina Tofferi p. 09 2340
4497, 28.1. alkaen Hanna Varis.
Tapanilan kirkolla Kamarikuoro ti klo 18.30.
Tied. Merja Wirkkala p. 09 2340 4495.
Viikin kirkolla Naiskuoro Pihlaja ma klo
18.30. Tied. Marjasisko Varha p. 09 2340
4496.
Aikuisten kertAusripAri
Tapanilan kirkolla ke klo 18.30.
Aiheena: 22.1. Jumala, kaiken luoja, 5.2.
Jeesus, Jumala ja ihminen, 26.2. Pyhä
Henki ja kristittynä kasvaminen, 12.3. Musiikki kirkossa ja 26.3. Kirkko tässä ajassa.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Aikuisrippikoulu
Viikin kirkolla la 8.3. ja su 9.3. klo 10–16,
ti 11.3. ja 18.3. klo 18–20. Konfirmaatio la
29.3. klo 16. Ilm. kirkkoherranvirastoon
p. 09 2340 4400.

, 7.
”Jos tietäisit, minkä lahjan
Jumala on antanut…”
Jumalallinen voima lämmittää
siellä, missä me ihmiset teemme
käsillämme Kristuksen töitä.
Ole hyvä! Saanko auttaa?

konsertit su 19.1.
Malmin kirkossa klo 18. Alexander
Bargman, viulu, Regina Lisitz, piano.
Viikin kirkossa klo 18. Janne Lehtinen, kitara. Ohjelma 5 e.
Seurakunnassa järjestetään paljon
konsertteja. Tulevien konserttien
tiedot löytyvät Kirkko&kaupunki -lehdestä sekä kotisivuiltamme.
lAuluhetket
Virret tutuksi Jakomäen kirkolla ti
klo 18, 14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 6.5.
Opetellaan yhdessä virsiä. Iltatee.
Tied. Outi Aro-Heinilä, p. 09 2340
4498.
Musiikkimatinea Malmin kirkossa ke
22.1. klo 13. Puistolan Senioripojat
laulavat ja laulattavat vanhoja virsiä,
Heikki Poutanen, säestys.
Virsitiistai Pukinmäen seurakuntakodilla ti klo 18, 4.2., 4.3., 15.4. ja
13.5. Yhteistä laulua ja virsitietoutta.
Iltakahvit. Tied. Kaisu Rauhamaa, p.
09 2340 4494.
Hengellisten laulujen illat Siltamäen seurakuntakodilla ma klo 19,
13.1., 3.2., 3.3., 7.4. ja 5.5. Laulattajana Lahja Jussila.
Virsikaraokeilta Siltamäen seurakuntakodilla to 27.2. klo 18. Tied.
Hanna Varis p. 09 2340 4497.
Lähetyslaulujen ja runojen ilta Siltamäen seurakuntakodilla ti 18.3. klo 18.
Miesten laulu- ja rukouspiiri Malmin kirkolla joka toinen ti klo 19,
alkaen 21.1. Tied. Pirkko Poisuo p.
09 2340 4470.
Veisuilta Viikin kirkolla to 6.3. klo 18.
Nuorten aikuisten ilta. Nuoren seurakunnan veisuja eri vuosikymmeniltä.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Urheilu
M i kko Hyvär i n e n

KIEKKO-VANTAA
VS
Jukurit
MIKKELI

Keskiviikkona 15.1.
Klo 18.30 TRIO Areena

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 €

Miesten Salibandyliigaa
Lauantaina 22.1.2014 klo 18:00

Erä - SSV
Ottelun pelipaikkana:
Tapanilan Mosahalli, Erätie 3
Lipunmyynti alkaa tuntia ennen ottelun alkua.
Aikuiset 13e
Lapset (7-15v), opiskelijat ja eläkeläiset 8e
Lisätiedot www.eraliiga.fi

KIEKKO-VANTAA
VS
Sport
VAASA

Perjantaina 17.1.
Klo 18.30 TRIO Areena

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 €

Koillis-Helsingin Lähitieto
Tuorein Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehti löytyy lehtitelineistä Malmin Novan Citymarketin edestä, Malmintorin
kauppakeskuksen toisesta
kerroksesta Plaza Mocca
kahvilan vierestä ja Kirkonkyläntien S-marketin aulasta.

Erän kokenut puolustaja Ville Kosola, 17, ilahdutti paluullaan tositoimiin ja tuuletti maila pystyssä maaliaan.
Tuloksena oli Loviisaa vastaan kaksi maalia ja yksi maalisyöttö.

Miesten salibandyliiga

Erälle voitto kotona,
ja tappio Lappeessa
Tapanilan Erän liigavuosi starttasi alkuun keskinkertaisesti. Loppiaisen
alla Erä hoiti pinnat kotiin vaihtoehtokotiareenallaan Pasilassa, jossa
kovasti putoamispeikkoa vastaan taisteleva Loviisa kaatui 6–2 luvuin.
Perjantaina tuli vierasottelussa turpiin kun NST passitti mosalaiset
Lappeenrannasta viikonlopun viettoon 4–6 tappion kera.
Loviisan keltainen vaara aloitti
Pasilassa pirteästi mennen 1–0 johtoon. Mikko Pasanen rauhoitti kuitenkin kotiyleisöä lataamalla 1–1
tasoituksen. Tässä olivatkin avauserän rysät.
Toisessa erässä Valtteri Vapola niittasi hienon paluun sairaslomalta tehneen Jussi Kosolan esityöstä 2–1 johtomaalin. Vieraat kuittasivat heti perään 2–2 tasoituksen. Kosolan kunniana oli olla 3–2 voittomaalin isä.
Erän laukkaa jatkoi Tuomas Iiskola,
jonka ruudikas kuti vei Erän jo 4–2
johtoon. Kotijoukkue siiirtyi vielä turvallisempiin asemiin Kosolan
päästessä Pasasen tarjoilusta toimittamaan pallon tyhjään maaliin, 5–2.
Atomikaupungin salibändylähettiläät lisäsivät virtaa päätöserään.
Joukkue haki puolustuksen kustannuksellakin kavennusmaaleja. Lamppu ei syttynyt! Sitä vastoin
Erän Janne Jaanus merkkautti itselleen ensimmäisen ligamaalin kak-

si sekuntia ennen päätössummeria.
Ihannesyötön antoi Miika Iskanius.
Päävalmentaja Petteri Bergman
oli melko tyytyväinen vuoden ensimmäisiin sarjapinnoihin. Hän näki etenkin ottelun alussa joulutauon
vaikutuksia, mutta oli tyytyväinen
ottelun aikana kohentuneisiin tapanilalaisotteisiin.
– Pystyttiin kuitenkin parantamaan
pelin edetessä erä erältä, ja voitto
maistui, tiivisti Bergman tuntonsa
Erän kotisivulla.

Viimeinen Lappeenrannan vierasottelu ei sitä vastoin varmasti ollut
päävalmentajan mieleen. Ottelu oli
tärkeä, sekä Erä että NST ovat kiinni
viivassa, joka erottelee kevään pudotuspeleihin pääsevät. Eteläkarjalaiset
olivat kuitenkin tehokkaampia maalin tekijöitä mennen heti alussa 3–0
johtoon. Tätä rynnistystä ei Erä
onnistunut kirimään kiinni.
Mosalaiset ylsivät kolmesti kahden

Talvi tuli tammikuussa
Loppuvuosi 2013 ja vielä tämän vuoden alkukin on porskuteltu pääosin
syksynomaisissa plussakeleissä, kunnes viime perjantaina alkoi tapahtua.
Etelästä päin yön aikana levinnyt
räntävesisade läiskähteli aamusta alkaen päin kulkijoita.
Helsingin poliisikin katsoi parhaaksi
antaa tiellä liikkujille muistutuksen tilannenopeuksista, koska Ilmatieteen
laitoksen ennusteen mukaan lunta ja

räntää oli odotettavissa jopa 10–15
senttimetriä.
Ennuste meni kuitenkin metsään.
Perjantai pysytteli plussan puolella.
Talvi puraisi Helsinkiä vasta lauantain puolella ensin pakkastuulella puhallellen ja sitten ohutta lumipeitettä
maahan levitellen.
Tälle viikolle on ennustettu pakkasasteita päivästä riippuen viiden asteen molemmin puolin. PP

maalin päähän. Janne Salonen teki
3–1 ja Janne Jaanuksen 2– 4 päätti
toisen erän maalitehtailut.
Kolmannessa erässä Sami Lehtinen tinttasi kaksi täysosumaa. Lehtisen jälkimmäisen onnistumisen jälkeen taululla olivat ottelun päätösluvut 4– 6.
Tulos tiesi sitä, että NST pinnisti
tärkeällä voitollaan yhdeksänneksi
ja pinnan ohi Erän.

Tuima kisa jatkuu. Tänään keskiviikkona Erä on ”Turuus”. Vastustajana on tietty maineikas palloiluseura TPS, joka niinikään kuuluu Erän
pahimpiin vihollisiin taistelusssa paikasta kevätauringossa.
Viikon päästä, keskiviikkona
22.1., Erä täyttää pitkästä aikaa
Mosahallin. Vastassa on tuolloin ei
mikään muu kuin moninkertainen
Suomen mestari paikallisvastustaja SSV.
Heimo Laaksonen

Kiipeilyssä
menestystä
Tarkennuksena 4.1. Lähiatiedossa julkaistuun kiipeilyjuttuun: pukinmäkeläinen Anthony Gullsten voitti vuoden 2013 PM boulderin ja Asemaboulderin, Sisu Masterissa hän tuli toiseksi. Roosa Huhtikorpi voitti
sekä avoimen naisten Sisu Masterin
että Asemaboulderin. TL

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tilhen työmaalta
lensi halvimmat pois
π Tapaninvainio
Monta vuotta odotetun päiväkoti Tilhen peruskorjaus on viimein
alkamassa. Tilhipolun rispaantuneen rakennuksen korjaamisesta
kisasi useampi urakoitsija. Tällä kertaa ei valittu edullisinta.
Kaupunki ei anna urakkaa edullisim- semän jätti tarjouksen määräaikaan
man tarjouksen jättäneelle Rakennus mennessä. Tarjousten arvonlisäveroton
AK Voutilainen Oy:lle, eikä toiseksi hal- vaihteluväli oli 1 690 000–2 877 634
vimmalle U-H Rakennus Oy:lle, koska euroa.
niiden hakemukset eivät täyttäneet vaaTalotekniikkatöihin ilmoittautui 16
timuksia: kummallakaan yhtiöllä ei urakoitsijaa, ja tarjouksen jätti kuusi.
ollut esittää referenssiä kolmesta vas- Tarjotut hinnat vaihtelivat 657 328 eutaavasta urakasta.
rosta 941 000 euroon.
Tuomio oli tyly,
Lisäksi molempien tarKorjaustyöt on tarkoijousten katsottiin olevan
ja sisäilman
tus aloittaa helmikuussa
hankinnan laatuun sekä
ongelmille löytyi
ja saada valmiiksi markustannusarvioon nähvihdoinkin syy.
raskuussa. Korjausten
den poikkeuksellisen halyhteydessä rakennuksen
poja.
hukkatilat otetaan käytReferenssi puuttui myös
AS Lindrem sivuliike Suomessa -yrityk- töön. Toiminnallisuutta parannetaan
seltä, ja kokonaan tarjouskilpailusta pi- esimerkiksi siirtämällä keittiö eri paikti sulkea rakennustoimisto Rasto Oy, kaan. Vesikatolle tulee ilmanvaihtokonehuone.
koska sen tarjous saapui myöhässä.
Insinööritoimisto Mikko Vahanen
Valituksi tuli Rakennuspartio Oy, joka on valmis kunnostamaan Tilhen Oy tutki Tilhen perusteellisesti vuonna
2 280 000 eurolla. Laskun päälle tulee 2009. Tuomio oli tyly, ja sisäilman onarvonlisävero. Talotekniset työt hoitaa gelmille löytyi vihdoinkin syy.
Koko talon vaippa on korjattava. VeTekham Oy, jonka veroton urakkahinsikaton kaadot ovat puutteelliset, vedenta on 657 328,35 euroa.
poisto ei toimi, seinien vesi- ja ilmatiiviyUrakkakilpailu päättyi viime mar- dessä sekä ilmanvaihdossa on sanomisraskuun lopulla. Urakkaa havitteli ta, ja ikkunat ovat aikansa eläneitä.
Pirjo Pihlajamaa
peräti 14 rakennusyhtiötä. Heistä seit-
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Palstalla julkaistaan KoillisHelsingin paikallisia asioita
koskevia mielipiteitä. Tekstit
osoitteella teija.loponen@
lahitieto.fi tai Malmintorin 2.
kerroksessa Plaza Mocca
kahvilan vieressä olevaan
Koillis-Helsingin Lähitieto
-postilaatikkoon.

Säästetään sähköä!
Jos ajattelit vielä Loppiaisen jälkeen polTaas voisi myös muistuttaa koirien omistella jouluvaloja (täytyiskös sanoa talvivalo- tajia, että korjatkaa lemmikkinne kakat
ja), niin sammuta ne ainakin päiväksi. Lede- pois  jalkakäytäviltä ja ainakin metrin pääsjähän ne alkavat jo kaikki olla, että kulutta- tä tien reunasta.
vat kyllä vähemmän sähköä, mutta turhaa  
Hyvää siistiä ja säästeliästä vuotta 2014!
Yksi monen puolesta.
niitä on poltella päivällä, kun on valoisaa.  
On ikävää nähdä valoja ja kynttelikköjä
vielä palamassa helmi-maaliskuussa. Miltä
se seuraava joulukaan enää tuntuu,kun on
pitänyt valoja kesät talvet.

Siivotkaa sotkunne!

Naapureille tuli
aidasta riita
π Pukinmäki
Pukinmäessä on leimahtanut ilmoille eripura
pientalotonttien välisestä aidasta. Naapurin mukaan
aita on luvan vastainen ja vaarallinen.
Aidalle on myönnetty joulukuussa
2010 toimenpidelupa Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastossa.
Lupa koskee kuusiaitaa suojaavaa noin
14,5 metriä pitkää ja enintään 1,5 metriä korkeaa teräsverkkoaitaa.
Rakennusvalvonnan lupayksiköstä
on käyty naapurin ilmiannon perusteella kesäkuussa 2013 tarkistamassa, millainen aidasta tuli. Käynnin jälkeen aidantekijä velvoitettiin poistamaan aita
luvanvastaisena ja rakentamaan tilalle
kevyt teräsverkkoaita. Lupayksikössä
päätettiin viedä asia vielä rakennuslautakunnan ratkaistavaksi.
Aidantekijä teki lautakunnalle vastineen, jossa todettiin aidan täyttävän lupaehdot, ja että aita on viimein tasattu
oikean korkuiseksi. Tasausta olivat estäneet keskeneräiset pihatyöt.
Lokakuussa 2013 aitanaapurit lähettivät asiaan lausuntonsa, jossa todettiin
aidan olevan edelleen luvan vastainen ja
ennen kaikkea vaarallinen.
– Eniten pelkäämme pienten lastenlapsiemme puolesta, jotka leikkivät pihallamme, ja jotka eivät osaa välttämättä varoa ruosteista ja teräviä kohtia sisältävää aitaa, kirjoittivat naapurit.
Lausunnossa kerrotaan teräsaitaa leikatun sekä ylä- että alapuolelta, ja että
leikkuukohdat ovat viiltävän teräviä.
Aidantekijän mukaan verkkoterästen

päät on hiottu olosuhteiden sallimalla tavalla. Yläpäät ovat kuusiaidan sisässä, ja kaikkialta aidan alapäitä ei ole
voitu hioa, koska työ edellyttäisi naapuritontilla oloa, eikä naapurin tontille
saa astua jalallakaan.
Aidantekijä toteaa aidan olevan tarkoituksellisesti ruosteisen näköinen ja
aidan tummuvan ajan kuluessa. Maalaaminenkaan ei ole poissuljettua, mutta siihen tarvittaisiin yhteistyöhalukkuutta naapurilta.
Rakennusvalvonnan mielestä ruosteinen betoniteräs ei sovellu asuinpientalotontille. Se on brutaalin näköinen
ja haittaa tarpeettomasti aitanaapuria.
Aidan ylläpidon pitäisi onnistua omalta tontilta käsin.

Marraskuussa rakennuslautakunta
velvoitti aidantekijää poistamaan aidan
ja tekemään tilalle uuden tuhannen
euron sakon uhalla. Uhkasakko kasvaa
joka kuukausi 200 euroa. Sakolta voi
välttyä, jos aita puretaan kokonaan
määräajassa.
Koska aidantekijä ei ole hakenut hänelle marraskuussa 2013 kirjattuna lähetettyä velvoitepäätöstä, eikä haastemies ollut tavoittanut aidantekijää,
päätti viime viikolla kokoontunut rakennuslautakunta lisätä määräaikaa
vielä kolmella kuukaudella.
Pirjo Pihlajamaa

Nyt eletään tammikuun toista viikkoa ja aina
vain vuoden vaihteen ilotulitteista jääneitä roskia
on pitkin pientareita. Nämä kuvan roskat ovat
aivan Puistolan aseman vierestä.
Ilotulitteet menevät huomattavasti pienempään
tilaan räjäytyksen jälkeen, miksi siis noita roskia
ei jakseta viedä pois? Onhan ne varmaan muovikassissa paikalle tuotukin, miksi ei siinä viedä jämiä myös pois?
Vaikka itse katselen mielelläni ilotulituksia, taidan silti alkaa kallistua siihen, että ilotulitteita ei
pitäisi myydä ”tavalliselle kansalle”. Jos niitä saisivat ampua vain jotkut valtuutetut tahot, löytyisi jätteille siivoajatkin.
Nimimerkki
Ärsyyntynyt kulkija

Varo
koiraa
Fallkullassa
Täällä Fallkullan alueella on
saluki, joka puri toista koiraa,
omistaja vain hakkui toisen koiran omistajan, vaikka tuli kunnon
haava. Ei puhetta maksusta, eikä
muusta. Syytön sai haukut!
Kummia koiranomistajia. Varokaa sitä koiraa Tasankotie-Joutsenraitilla liikkujat.
Yksi pelokas asukas

Lukutaidotonta kansaa
Malmin seudulla asuu nykyään kovin
lukutaidotonta kansaa. Se on mielestäni
parempi määritelmä, kuin että täällä asuu
säännöistä ja määräyksistä täysin piittaamattomia ihmisiä.
Jommastakummasta on kuitenkin kyse
Ylä-Malmin torialueella, jossa kuvassa näkyvän liikennemerkin alin kilpi kertoo torin

kuuluvan aluepysäköintialueeseen. Ja heti
merkin jälkeen on rivi autoja. Sama tilanne
toistuu päivästä toiseen ja aamusta iltaan.
Pysäköinninvalvojille riittäisi töitä.
Ja sama tilanne on myös Ala-Malmin
puoleisella torialueella. Sielläkin ajellaan ja
pysäköidään ihan miten mieli tekee.
TH
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Kulttuuri

Kiitos jakajalle
Lähitieto tulee toivotusti, mutta
turhat mainokset jäävät pois!
Hienoa palvelua Tapaninvainiossa.

Soiton kylässä
on värikästä
meininkiä.

Autot pois
postinkantajilta
Iltalenkillä ihmettelin, kun yhden omakotitalon
kohdalla oli syvät renkaanjäljet portin pielessä nurmikolla. Seurasin katseellani renkaanjälkiä ja totesin niiden jatkuvan viheraluetta pitkin hetkeksi osittain jalkakäytävälle ja sitten taas viherkaistaa pitkin seuraavalle postilaatikolle.
Autoileva postinjakajahan se on ollut. Märkä maa
upottaa pakettiautoa, mutta silti on porttien pielissä
oleville laatikoille päästävä kaikkein oikoisinta reittiä.
Ja mistäköhän tiedän, ettei kyseessä ole vaikka Hesarin jakaja? No, siihen jakajaan olen muutaman kerran herännyt, kun on auton ääni kuulunut portilta ja
autojen ovien kiinnilyömistä. Kun olen kurkannut ikkunasta, olen huomannut lehdenjakajan käyvän laatikolla ja auton seisovan ajoradalla.
Postin auton olen myös itse nähnyt ajelevan jalkakäytäviä pitkin pitkät matkat. En ihan ymmärrä, miksi ne eivät voi ajaa ajoradalla ja sitten kääntyä portille,
jos istualtaan on postit laatikkoon saatava. Jalkakäytävillä ajelu voi aiheuttaa vaaratilanteita, jos pihoista
juoksee lapsia jalkakäytävälle, jossa ei pitäisi liikkua
kuin jalan kulkevia ihmisiä!
Ihan terveydellisistäkin syistä voisi olla hyvä palauttaa postinkanto jalan tai pyörällä tehtäväksi. Riittäisi sitten töitä kaikille jakajille, jos kerran postilla on
muuten tarve vähentää henkilökuntaa.
Nimimerkki
Viherkaistaleet rauhaan!

Lasten hevimusikaalissa

smoy

Iskä menettää
muistinsa
Tenaville kohdistettu kulttuuritarjonta uppoaa kyllä aikuisiinkin.
Kevään aikana Malmitalossa kuullaan hevimusaa, ihmetellään
valotaidetta ja nautitaan vanhasta tutusta Saapasjalkakissasta.

L

LE
LITE BÄTTRE TAMMIA

JOPA -80 %
Koko kehysmallisto -20– 80 %

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

asten kevätkauden tarjonnan käynnistää värikäs tarinakonsertti Satuja Soitosta, joka on Pikku Kakkosesta tuttu ja
nyt siis livenä lavalla. Soiton kylässä
asiat hoidetaan soittamalla ja siellä
musiikki tuo iloa, lohtua ja rohkaisua, sillä soittamalla jokainen
pulma ratkeaa.
TV-sarjan tutuista lauluista on rakennettu iloinen ja interaktiivinen
tarinakonsertti, joka kestää 45 minuuttia. Ennen esitystä pääsee aulatiloissa tutustumaan erilaisiin soittimiin Soiton kylän väen opastuksella.
Iskä menettää muistinsa helmikuun lopulla, jolloin ensi-iltansa saa
lasten räiskyvä hevimusikaali. Iskä
huomaa herätessään menettäneensä muistinsa ja siitä seuraa törmäilyä
aaveisiin, prinsessaan ja lohikäärmeeseen sekä vieraillaan karkkitehtaalla, etsitään aarretta ja juostaan
kilpaa kissojen ja koirien kanssa.

Musikaali ei kuitenkaan ole pelottava ja hevirokkia saa laulaa ja tanssia esiintyjien mukana. Tunnin mittaiseen hevimusikaaliin ei välttämättä alle kolmevuotiaita kannata mukaan ottaa.

Nukketeatteripuolella matkataan maaliskuussa Pietariin, jossa
nuorella tohtori Sonja Songkovskajalla on ainutlaatuinen ääniparannuskone, ihmeellinen M.A.Z.U.
Tohtorin apulaisena toimii robotti
Vasili.
Koko perhettä viihdyttämään tehty esitys on täynnä karnevalistista
tieteellistä ongelmanratkaisua, hullunkurisia hahmoja, parantavan
positiivista vuorovaikutusta ja mukaansatempaavaa musiikkia. Vaikka Pietarissa ollaankin, vastaa toteutuksesta helsinkiläinen nukketeatterityöryhmä Hot vasa.
Maaliskuussa koittaa jälleen tuttu
kansainvälinen lasten ja nuorten te-

atterifestivaali Bravo, jonka La Baracca-Testoni Ragazzi esitys Spot on
valotaidetta ja näyttelijäntyötä yhdistävä  kiehtova esitys. Tarina kertoo miehen ja teatterilampun välisestä ystävyydestä ja yhteisestä värikkäästä leikistä. Mitä kaikkea valolla voikaan kertoa!

Toinen ensi-iltansa Malmilla saava
esitys on Saapasjalkakissa.
Kansansatuklassikosta tehdyn esityksen toteuttavat Helsingin kulttuurikeskus/Malmitalo ja Metropolia AMK:n Esittävän taiteen koulutusohjelma yhteistyössä. Useimmille
tuttu satu kertoo ystävyydestä ja siitä, kuinka heikoistakin lähtökohdista voi ponnistaa menestykseen.
Näytelmä on kevään lastentarjonnasta pisin esitys, sille ikäsuosituskin
on 6+ ja kesto lähes kaksi tuntia väliajan kanssa.
Teija Loponen

Koillis-Helsingin Lähitieto

Konserttiin
voi tilata kaverin
Eräänä joulukuisena
torstai-iltana
Malmitalossa
kuhisee. Suosittuun
Helsingin Laulun
joulukonserttiin
saapuu myös Pirjo
Honkala. Hänen ei
tarvitse olla kauaa
yksin. Hän on
tilannut itselleen
kulttuurikaverin.
– Tietysti ensimmäisellä
kerralla jännittää, että minkälainen kaveri sieltä tulee!
pyörätuolissa istuva Pirjo
Honkala naurahtaa.

Alatikkurilalainen Pirjo
Honkala voi kuitenkin ottaa rennosti, sillä kulttuurikaverin seura on jo tuttua.
Hän käyttää Helsingin kaupungin kaveripalvelua toisen kerran.
Ensimmäinen kerta oli samassa paikassa pidetty Vivaldia ja vitamiineja -konsertti. Kulttuurikaveritoiminnan Honkala löysi Helsinki-info-lehdestä.
– Lisäksi kaverini kertoi,
että tämmöistä toimintaa
on, ja sitten soitin. Tilaaminen oli helppoa.
Ensikokemus oli mieluisa. Konsertin jälkeen Pirjo keskusteli kulttuurikaverinsa kanssa tulevista kiinnostavista konserteista.

Esiin nousi Helsingin Laulun konsertti. Pirjo Honkala
innostui ajatuksesta niin, että tilasi uudestaan konserttiseuraa.
– Olen kiinnostunut kaikesta tällaisesta. Pääsen ulos
ja on tekemistä. Ei tarvitse aina olla neljän seinän sisällä.

Pirjo Honkalan elämässä kulttuurilla on tärkeä
osa. Liikuntarajoitteesta ja
näkövammasta huolimatta hän käy paljon teatterissa, elokuvissa, konserteissa, lukee kirjoja ja kuuntelee
äänikirjoja.
Hän on erityisen kiitollinen kulttuurikaverilleen,
jonka seurassa voi jakaa tär-
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Meillä viihdyt ja syöt hyvin!
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keitä taide- ja kulttuurikokemuksia.
Kulttuurikaveri Riitta Heleste saapuu. Naiset lähtevät yhdessä kohti esityssalia, josta malmilainen Riitta Heleste on varannut heille paikat.
– Vielä tässä harjoitellaan!
hymyilee vapaaehtoistyötä
monella muullakin saralla
tehnyt Riitta Heleste.
Toista kertaa tapaavat kaverukset asettuvat aloilleen
ja alkavat odottaa innolla
konsertin alkamista vaihtaen samalla kuulumisiaan.
Minna Heini
Projektisihteeri
Kulttuurikaveri-hanke

ALE

lauantaina

PUB

18.1.2014
Klo 22.00
alkaen

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 www.ruoka-aika.fi

Lähitiedossa
on lähimenoja ja meininkiä.
Fakta

Keitä kulttuurikaverit ovat?

World Cinema:

ja

Jumalista ihmisistä

Koulutettuja vapaaehtoisia, jotka lähtevät
kulttuuritapahtumaan avuksi ja seuraksi niille,
joille lähtemisen kynnys on korkea tai yksin
liikkuminen vaikeaa.
Kulttuurikaveri lähtee Kanneltalon tai
Malmitalon tapahtumiin, Kaupunginmuseoon
tai Helsingin taidemuseoon. Kulttuurikaverin
seurassa pääsyliput tapahtumiin maksavat
korkeintaan 5 euroa.
Kulttuurikaverin voi tilata numerosta
(09) 310 58237 ma, to klo 12–14 tai ti
klo 10–14.
Uusia kulttuurikavereita ei kouluteta tällä
hetkellä, mutta toiminnasta voi kysyä
osoitteesta info.kulttuurikaveri@hel.fi.
Kulttuurikaveritoiminnasta vastaa
yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskus
ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysvirasto.

Munkkiryhmä kohtaa terrorin
uhkaa Algeriassa 1996. 125 min,
K13. to 16.1. klo 18, vapaa pääsy

Nieminen
& Litmanen

Täyden soundin duomeininkiä! Nieminen –
Hammond-urut ja
Litmanen – rummut.
to 16.1. klo 19, alk. 12 €

Kino Helios:

Isänmaallinen mies

Suomen hiihtomaajoukkueen salainen ase on Toivo
(Martti Suosalo). 96 min, -S-, pe 17.1. ja la 18.1. klo 18, 6 €

Malmitalon konserttiin
kulttuurikaveri Riitta
Helesteen (vas.) kanssa tullut
Pirjo Honkala on aktiivinen
kulttuuripalveluiden käyttäjä.

Kino Helios:

Poutapilviäi ja
Po
lihapullakuuroja 2i
lih
(3D)

Millaisena haluan näkyä
Kuvat kertovat on Invalidiliiton suomalaissambialainen valokuvanäyttely, jonka tuotoksia
voi käydä katsomassa Malmitalon parvella.

Sambiasta osallistui Suomen tapaan eri-ikäisiä ja eri
tavoin vammaisia ihmisiä yhteisen valokuvanäyttelyn
tekemiseen.

Näkyvyys ja myönteiset kokemukset minäkuvasta
eivät ole vammaiselle itsestäänselvyyksiä edes Suomessa, kehitysmaista puhumattakaan. Esillä olevaan valokuvanäyttelyyn vammaiset ihmiset Suomesta ja Sambiasta ovat koonneet kuvia, jossa he esiintyvät sellaisina kuin he itse haluavat tulla nähdyiksi.
Näyttely on osa Invalidiliiton koordinoimaa Vammaiskumppanuuden viestintä- ja globaalikasvatushanketta. Yhteistyökumppaneina ovat Tampereen Validiatalo ja ZNAPD-järjestö, joka edustaa Sambian liikuntavammaisia.
Valokuvanäyttely on avoinna arkisin ma–pe 9–20 ja
la 9–16 helmikuun alkuun saakka.
TL

Glenn
Miller

Herkullisessa animaatiokomediassa kohdataan
tacokrokoja, rapuapinoita,
hampparihämiksiä…
95 min. K7/4. Puhuttu
suomeksi. la 18.1. klo 14 ja
ke 22.1. klo 18,6 €

110v !

The Great Helsinki
Swing Big Bandin
monipuolinen kattaus
Millerin tuotantoa.
ke 22.1. klo 19, alk. 18 €
Ala-Malmin tori 1
malmitalo.fi
Liput 09 310 12000
ja Lippupalvelu
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Menot
SILTAMÄKI

Siltamäen Marttojen
martta-ilta
Ti 28.1. klo 18 alkaen, luennon aiheena potilasasiamiestoiminta, potilaan oikeudet, edunvalvonta yleisesti
ja edunvalvontavaltuutus.
Luennoitsija Anneli Ahola.
Virkistystunti
teekupposen ääressä
entisille nuorille Siltamäen
Nuorisoseura ry:n kerhotilassa, Kiertotähdenpolku 2,
ke klo 15–16.

MALMI

Malmin lentokenttä
kellarista katolle
Lauantailuento Malmin lentoasemalla 18.1. klo 10. Lyhyt
luento rakennuksen historiasta, käynti kellarissa & mahdollisesti lentoasemarakennuksen katolla, kiinnostuneille
lisäksi esittelykierros lentokentällä ja lentokonehallissa, kesto
n. 30 min. Mahdollisesti myös
luennoitsija kertomassa Aallon
arkkitehtitoimiston panoksesta
sisustuksessa ym. Järj. MLY
Malmin rastit
Malmilaisten toimijoiden järjestämä tapahtuma la 18.1. klo
10–14. Rasteilla tutustutaan
erilaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin sekä vapaaehtoistomintaan. Rastipisteitä 9 kpl Malmin
keskustassa, kartta löytyy
joka rastilta. Aloittaa voi vaikkapa kirjastosta, kirkolta, toimintakeskuksesta tai VPK:lta.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia. Buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
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

Esa Pulliainen C-Combo & Mr Breathless

Legendaarisen Agents-kitaristin yhtye yhdistää voimansa
Mr Breathlessin kanssa esittäen 70-luvun
Hurriganes-tyylistä rock and rollia.
Malmitalo to 23.1. klo 19. Mr. Breathless – piano ja laulu, Esa Pulliainen –
kitara, Kai Pulliainen – basso ja Toni Liimatta – rummut. Liput 15 e.

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.
Atk-opastusta 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
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.
Kuvat kertovat – Invalidiliiton suomalais-sambialainen valokuva-näyttely
ti 14.1.– la 1.2. Malmitalon
parvella. Vammaiset ihmiset Suomesta ja Sambiasta
ovat koonneet valokuvanäyttelyn, jossa he esiintyvät sellaisina kuin he itse haluavat
tulla nähdyiksi. 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.
Nieminen ja Litmanen
Täyden soundin duomeininkiä, jossa on tunnelmia bluesista rockiin, reggaesta
afroon, soulista funkiin, iskelmästä poppiin. Malmitalo,
to 16.1. klo 19, liput 12 e.
Pan2
Malmin Rastit -tapahtumassa esittäytyvät malmilaiset toimijat ympäri Malmia.
Jokaisessa rastipisteessä on
ohjelmaa ja tarjoilua. Malmitalo
on yksi tapahtuman rastipaikoista. Aulassa viihdyttää aika-ajoin Pan2-yhtye eli
Valtteri Bruun – kitara ja Mikko
Nousiainen – steel pans. la
18.1. klo 10–14. Vapaa pääsy.
Kirjailijavieras
Kirjailija Leena Parkkinen on
ke 22.1. klo 18 Malmin kirjaston kirjailijaillan vieraana.
Häntä haastattelee ja tilaisuuden juontaa FM Päivi
Hytönen. Vapaa pääsy.
The Great Helsinki
Swing Big Band –
Glenn Miller 110 v.!
Monipuolinen kattaus Millerin
tuotantoa. Laulusolistina ke
22.1. klo 19 orkesterin oma
Andrews Girls -lauluyhtye ja
kapellimestarina pasunisti
Antti Rissanen. Liput 18 e.
Klassikkosarja:
Maltan haukka
Dashiell Hammettin romaaniin
perustuvaa elokuvaa on pidetty
film noir -lajityypin ensimmäisenä edustajana ja kaikkien aikojen parhaana salapoliisielokuvana. Malmitalo
to 23.1. klo 15 ja 18. Kesto
101 min, K12. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI

Pöytäjääkiekon SM-kisat
la-su 25.–26.1. Helsingin
Uudella yhteiskoululla.
SM-kisoihin ovat tervetulleita kaikki pöytälätkästa

kiinnostuneet, sillä kisoissa
on omat sarjansa myös esim.
nappuloille, tulokkaille sekä
superveteraaneille. Lue lisää
www.poytajaakiekko.fi
MLL Pihlajamäki
Perhekahvilat
Ke leikkipuisto Maasälpä
klo 10–12 , to leikkipuisto Salpausselkä klo
10–12, Pihlajistossa.
Yhdessäoloa, ohjelmaa, omakustanteista tarjoilua.
Pihlajamäki-Pihlajiston
Eläkeläiset
Kerho kokoontuu 20.1. klo
10.30 Pihlajamäen nuorisotalolla, Moreenitie 2. Vierailijana
Eevi Kaasinen, joka esittää
runojaan ja pitää tuolijumppaa. lisäksi vaate-esittelijä.

PUISTOLA

Yhteislaulua
Puistolan VPK:lla, ke
22.1. klo 18–19.30.
Vapaa pääsy. Järj. PuiU
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.

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
Galleria viileä punainen
Avoinna ti–pe 13–18, la
11–15. Elävänmallin piirustusta/croquis to klo 18–19.30
ajalla 16.1.–6.2. Päivöläntie 20.

TAPANINKYLÄ

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

TAPULIKAUPUNKI

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

VIIKKI

Seniorikerho
Säännölliset kuukausitapaamiset käynnistyvät asukastalo
Kaaressa (Tilanhoitajankaari 9)
ke 15.1. klo 13–15. Toimittaja
Timo Huotinen kertoo organisoituneesta senioritoiminnasta.
Esitellään tuoreen kerhon toimintaperiaatteet ja kevätkauden ohjelma. Kahvitarjoilu,
vapaaehtoinen kahviraha 2 e.
Viikin kirjaston satutuokiot
yli 3-vuotiaille jatkuvat
taas keskiviikkoisin klo 10
alkaen. Satutuokiot jatkuvat koko kevään 7.5 asti (ei
hiihtoloma viikolla 19.2).
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

Tilitoimistoja
Halutaan ostaa

Ostetaan
liiketila

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

Pohjois-Helsingistä
50–300m2

PUKINMÄKI

Kevään tietokoneopastukset
Tietokoneopastukset senioreille kirjastossa 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.
Satutuokiot Pukinmäen
kirjastossa
Satutuokiot perheen pienimmille jatkuvat aina parillisen
viikon ma klo 10.15–10.45.
Ensimmäinen kerta 20.1.

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

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

Palveluja tarjotaan

Laadukkaat ja kilpailukykyiset ISA-isännöinti- ja
huoltopalvelut 38 vuoden kokemuksella.
Pyydä tarjous!
Maatullinaukio 10 A 4.krs, 00750 Helsinki
www.tapulinhuolto.fi - puhelin: 09 3507720

Koillis-Helsingin Lähitieto
Parturi-Kampaamo

LVI-TYÖT
044 9726 802

VANHUKSILLE
APUA

Siivous ja muut koƟtyöt,
henk.koht.apu,
kauppa, ruoanlaiƩo,
leivonta, asioinƟapu,
shoppailukaveri,
lääkäriin saaƩo sekä
liikuntaa, virikkeitä, retkiä
ja juƩuseuraa.
SUVIN KOTIAPU JA VIRIKE

Hammaslääkärit

Hyvää uutta vuotta!
Piristä tammikuuta uudella Wellan INNOSENSE värillä!

koƟapujavirike.

Kehitetty erityisesti vähentämään allergian riskiä!
Hiusten pidennyksissä olemme kouluttautuneet hellävaraisempaan
MAGO solmupidennykseen!

Kysy lisää 093515081
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 351 5981 www.zois.fi

www.rundelin.com
kpr@rundelin.com

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

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

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

www.uudenmaanpeltityo.fi

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

ergadesign.fi

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit

Lähitieto
tuo
lähiyritysten
luo.

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

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

a
uott
25 v
la!
il
lm
Ma

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

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

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

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi
Ark. 9-18,
la 9-14, ke suljettu,
ilta-aikoja sop. mukaan
Asiakasparkki No 13
Bussit 74/77A/577

Lähitietoa
tarvitaan aina.

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

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
v

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti







Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

Kampaamot, parturit, hyvinvointi

K A M PA A M O

RAILI
3455880
KARHUSUONTIE 75
00780 HELSINKI 78
MA-PE 9.00 - 17.00
LA
8.00 - 13.00
TO SULJETTU

%

Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Teen myös hierontaa.

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

25€

Hammaslääkärit:

Tule koko kehon huoltoon!

Koillis-Helsingin Lähitieto
kuuluu sinulle.

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuuosuus

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

Vanha Tapanilantie 88
050 5368135 www.sarihakasaari.

LAUKKANEN

puh. 3507050

Kampaamo-Parturi

OSTEOPAATTI Sari Hakasaari

AUTONASENNUS JA HUOLTO

HAMMASLÄÄKÄRIT

Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

%

POHJOIS-HELSINGIN
LÄHIKIINTEISTÖHUOLTO

041 448 5516
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Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.fi

Optikot

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist
Suuhygienistipalvelut

vuotta

täyteen
marraskuussa

Juhlan kunniaksi
tarjoamme:

Kelan suoraveloitus

• tarkastus ja optg yht. 80 €

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

• hampaiden valkaisu
Zoom-menetelmällä 350 €

P. 351 5015
www.malminhammas.com

(Kela-korvauksen jälk.,
norm. 108 €)

(norm. 450 €)

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

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

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

045-6565 658
(09) 346 3090

ABONE

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus
www.pizzeriaabone.fi
Lounas
pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi
Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

