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KERROSTALOT

TÄYDEN PALVELUN
AUTOKORJAAMO VIINIKKA

RIVI- JA PARITALOT

Helsinki Tapaninvainio Kt 77m²
3h, k, kph, lasit.parv. Toimivapohjainen ja valoisa huoneisto
joka sijaitsee rauhallisella
paikalla Tapaninvainiossa.
Asunnossa on iso olohuone, johon mukavasti yhdistyvä
ruokailutila. Takaniityntie 5 D.
Mh. 165.000€.
Tied. P. 040 577 7269 Ylen,
Extra Kodit

Maununneva KT
2h, k, s, kph. Kodikas avaran
tuntuinen asunto rauhallisella
pientalojen alueella.
Harvoin tarjolla.
Ei remonttihuolia!
Maununnevantie 2
Mh. hinta: 190.000€.
Tied. 040 837 3465 Kamras,
Extra Kodit

Espoo Hannus RT 54 m2
Upea 2h, k, s Hannuksen rauhallisella asuntoalueella, LänsiVäylän välittömässä läheisyydessä. Tulossa Länsi-Metro.
Sopiva esim. ensiasunnoksi. RV.
2011. Pieni oma piha. Ruusukuja 4. Mh. 259.000€
Tied. 045 277 6154
Asta Lindroos, Extra Kodit

Helsinki Tapaninvainio
PT 70,5 m2
3h, k, s.Hyväkuntoinen
kolmio viihtyisällä alueella.
Hyvä taloyhtiö omalla tontilla
ja edullinen vastike.
Tuohikoivuntie 20.
Mh 259.000€.
Tied. 050 352 4558, Kaisla,
Extra Kodit

Harri Sallankivi
Yrittäjä
0400 630 848

Toni Ylen
040 577 7269

Eija Häkkinen LKV
0500 704 618

Matti Siltanen
040 670 6250

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila KiAT
045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Asta Lindroos
045 277 6154

Helsingin Taksihuolto
Sienitie 34, alapiha
00760 Helsinki
Heikinlaakso

Ajanvaraus: 029 300 5500
heikinlaakso@autonkorjaus.net
Sienitie 34, alapiha
00760 Helsinki
Avoinna
ma-pe: 7.30-20.00, la: 9.00-15.00

Korso

Ajanvaraus: 029 300 5501
korso@autonkorjaus.net
Uranuksenkuja 1e
01450 Vantaa
Avoinna
ma-pe: 8.00-17.00

Tarjouspyynnöt:

WWW.AUTONKORJAUS.NET
[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO OKT

TAPANINVAINIO PT

KANNELMÄKI KT 73,5 M2

Kiinteistönvälitys Oy
MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

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
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 PT
Myydään 2 paritalohuoneistoa.
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna
107 m². Rv 1977. Pihat länteen.
Hp. 235.000 €/huoneisto. Suvitie 6
TAPANINVAINIO TONTTI
Erillispientalotontti 561 m², rak.
oik 140 m², 1-2 asuntoa. Tontilla
purettava talo, jossa asutaan.
Hp. 170.000 €

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
PUISTOLA TONTTI
Erillispientalojen tontti 1177 m²,
myydään 1061m² ja kaupungilta
on ostettava 116 m². Rak.oik. 294
m², lisäksi autosuojan ja varastotilaa 25 m²/as. Kunnallistekniikka
tontilla. 210.000 € Aisatie 10
HERTTONIEMI TONTTI
Erillispientalotontti 734 m², rak.oik
184 m². Asuntojen lkm ei rajattu.
Hp. 190.000 € Karhunkaatajantie 22
TAPANINVAINIO OK-TONTTI
Omakotitalotontti 569 m², rak.oik
142 m², lisäksi autosuoja 25 m².
Hp. 170.000 € Pohjanpellontie 9 b

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

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

3h+k+p. Perheasunto rauhallisella
sijainnilla. Turvallinen koulutie.
Hyvät yhteydet, peruspalvelut
lähellä. Aittatie 13 B Mh. 179 000
€. Ensitied. Kristina Lindbäck
050-511 3599. 9639503

3h+k+kh+p. Palkittua Kannelmäkeä hoidetussa yhtiössä.
Hyvä kunto ja pohja, loisto
sijainti. Urkupillintie 7 H. Mh.
182.686 € Vh. 187.000 € Es. su
13.15–14.00. Tied. Falck
0500 170 947
9802533

PYHÄTUNTURI, MO 80 m2

TÖYRYNUMMI OKT 120m2

3h+k+khh+s-os+ak. Upea, alusta
loppuun käsityönä tehty vapaaajan asunto. Soveltuu myös
ympärivuotiseen asumiseen.
Sijainti Kiimaselällä lähellä Pyhätunturia. Mh. 169 000 €
Tied. Maria Pettersson
040 172 4159 9446319

4h+k+s+ph+2 x wc+parveke.
Päättyvän tien päässä tunnelmallinen rintamiestalo. Koulu ja peruspalvelut lähellä. Yläkaskenkj 4B
Lähtöhinta 250.000 €
Tied. Riitta Tyrkäs 0500 433522
9972495

3h+k. Lapsiperheiden suosimalla
alueella kaksitasoinen asunto.
Parmaajanpolku 3 E Mh 208.176 €
Vh 210.000 €
Tied. Raija Alen-Nikitin
050 3535 262
9659790

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PäiVi
Pirnes

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

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

Maria Pettersson
040 172 41 59

Riitta Tyrkäs
0500 433 522

Raija Alén-Nikitin
050 3535 262

Kalle Jokela
0400 895 765

Tuija Tuomi
050 5606944

Päivi Asikainen
040 507 3300

Jorma Falck
0500 170 947

Kristina Lindbäck
050 - 511 3599

3mh+oh+th+s-os+2 wc+
varastot+piha ja ak. Turvallinen
koulumatka, selkeä pohjaratkaisu.
Suojaisa iso piha. Kaukolämpö!
Kalliokj 2b Es. su klo 12-12.30 Mh
340.000 € Tied. Tuija Tuomi
050 560 6944
9680808

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Hki
Välityspakkio 4,9 %(sis.alv.24 %) velattomasta kauppahinnasta tai sop.muk. www.huom.fi
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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

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

Karaoke JOKA
pe 21.00–01.00
la 20.00–23.30

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.

24.01. klo 22.00
The Blue Moon
Rocker viihdyttää
meitä.

Tervetuloa uusittuun Pinettoon!

Pääkirjoitus

Purevaa pakkasta
Luistinratojen jäädytys lähti käyntiin välittömästi ensimmäisten pakkasten tultua. Vaikka
viime viikkoina on ollut niin kylmää, ettei luulisi kenenkään haluavan mennä varpaitaan luistimissa palelluttamaan, ovat lapset jään saamisesta innoissaan. Muutaman viime viikolla jäädytystöiden alla olleen kentän ohi kulkeneen
koululaisen puheista kuulsi, että he tuskin malttoivat odottaa, että kenttä saisi tarpeeksi paksun jääkerroksen ja sinne saisi luvan mennä. On
upeaa, että kenttien jäädytys käynnistyi heti
sään sen salliessa, sillä luistelukausi on suhteellisen lyhyt. Nyt moni odottelee vielä kieli pitkällä
hivenen lisää lunta päästäkseen kiertämään
sukset jalassa Malmin lentokenttää. Viikonloppuna siellä ei näyttänyt kukaan edes yrittäneen
hiihtämistä, eikä siihen parin sentin lumikerros
riitäkään. Pakkasen purevuus saattaa sekin saada hiihtäjät odottamaan maltillisesti hiihtokelien koittamista.
Melkoisen viileässä kelissä kuljettiin rastilta
toiselle Malmin suunnistuksessa. Lauantaina
oli kuitenkin mukavasti väkeä liikkeellä tutustumassa paikallisiin yhdistyksiin ja erilaisiin toimijoihin. Rastipisteitä oli eri puolilla Malmin
keskustaa, aina Malmitalolta Syystien palvelukeskukseen. Kierroksella pääsi ulkoilemaan,
tutustumaan erilaisiin paikkoihin ja niissä toimiviin ihmisiin. Yleisökatoa ei pakkanen

10-vuotista olemassaoloaan viettäneelle suunnistustapahtumalle aiheuttanut. On ollut myös
ilo kuulla, että Malmin suunnistus onnistuu
aina yhdistämään jokusen asukkaan harrastustoimintaan. Sehän siinä on tavoitteenakin, esitellä alueen asukkaille mitä kaikkea täällä
tapahtuu ja millaisiin yhdistyksiin, järjestöihin
ja toimintoihin voi halutessaan osallistua.

Toinen mielenkiintoinen lauantain tapahtuma
oli Malmin lentokentällä pidetty avoin luentoja tutustumistilaisuus. Malmin lentokentän
ystävät järjestävät noin kuukauden välein
tapahtuman, jossa kuullaan aina jotain uutta
lentokentän historiasta tai nykypäivästä.
Tämän lauantailuennon antiin sisältyi tarinaa
lentoaseman sisustuksen suunnittelusta sekä
odotettu kiertokäynti kellarissa ja lennonjohtotornin tasanteella. Sekin kävi selväksi, että kentän olemassaolosta kiinnostunut porukka ei
suinkaan koostu lentoharrastajista. Lentokentän tyrmästä, Alvar ja Aino Aallon osuudesta
lentoaseman sisustuksessa, piilotetuista portaista ja muustakin
kenttäkierroksella kuullusta
kerromme enemmän seuraavassa numerossa.
Teija Loponen

Jos pakkasta on 10 astetta ja tuulennopeus viisi metriä
sekunnissa, vastaa purevuusindeksi 17 astetta pakkasta!

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

Heidehof OK-talo

3h, k, 61,5 m2 + pesuh. ja sauna
6,5 m2. Rak.v. -47. Oma, kalliopohjainen 655 m2 tontti. Tikkurilan monipuoliset palvelut lähellä. Vh.
195.000,-. Esittely su 26.1. Klo
13-14:00. Pohjoiskaari 5 de4a9

Lähitieto
tuo
lähiyritysten
luo.

Meri-Teijo 115/ 153 m2
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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.
Koillis-Helsingin Lähitieto

1/3 osuus lomahuoneistosta, 2 viikkoa/ joka 4. viikko. Erillistalo 3h+k+
th+s+parvi. Laskettelurinne ja golfkenttä lähellä. Yhtiöllä tenniskenttä
ja rantasauna. Mh. 69.000,-. Soita
0400 402041 ja sovi esittely. D8fee

Asuntomyynti City Oy
Malmin raitti 4, 00700 Helsinki
Puhelin 41745500

Lähitieto
tuo
lähiyritysten
luo.

Ravintola Makalu Pikkalankatu 5, 00700
Helsinki, Puhelin: 050-59858 400
www.ravintolamakalu.fi
Avoinna: Ma–to 10.30–21.30 pe 10.30–22.00
la 12–22 su 12–21.30

Take away
-10%
annokset mukaan
vain á la Carte-listan
pääruista

Tällä kupongilla

-10%

á la carte annoksista
paikan päällä syötynä
Tarjous voimassa
16.02.2014 asti.
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Työnhakijoilta
lukitaan ovi Malmilla
Malmi

Malmin työ- ja elinkeinotoimistoon ei pääse ilmoittautumaan työnhakijaksi enää helmikuussa.
Silloin toimiston ovi sulkeutuu uusilta työnhakijoilta kokonaan. Vanhoja asiakkaita palvellaan
ajanvarauksella elokuuhun saakka. Sitten Malmin toimipiste lopetetaan.
PIRJO PI H LAJAMAA

Tilanne saattaa hämmentää TE-toimiston ovelle
tulevia, sillä toimiston sisällä palaa valo ja liikkuu virkailijoita, vaikka ovi on
visusti kiinni. Virkailija avaa
oven, kun hän käy hakemassa asiakkaan, jolle on
sovittu tapaamisaika.
– Ovelta aikoja ei saa,
vaan ajanvarausasioinnista on sovittu edellisellä asioimiskerralla,  sanoo työnvälitys- ja yrityspalvelut palvelulinjan palvelupäällikkö
Tarmo Uurtio.
Työhallinto on supistamassa toimistoverkkoaan
ympäri Suomen. Uudellemaalle jää yhdeksän toimipaikkaa, joista Helsinkiin
sijoittuu kolme. Ne ovat
keskustassa, Pasilassa ja Itäkeskuksessa.
Pelkästään Koillis-Helsingissä muutos koskee isoa ihmisjoukkoa, sillä Malmin
kauppakeskuksessa sijaitsevan toimiston kirjoilla on
nyt noin 7 500 työnhakijaa,
ja työttömien määrä kasvaa
tällä hetkellä koko ajan.
Jatkossa Malmia lähimmät toimistot löytyvät Itäkeskuksesta, Pasilasta ja

Kukaan kuvan
työnhakijoista ei tiennyt
Malmin muutoksista.
– Minua se ei haittaa.
Menen sitten jatkossa
Pasilaan, mutta minnehän
siellä, kyselee ensi kertaa
Malmin toimistossa
asioiva Daniela
Uittokallio (2. vas.)
Pihlajamäestä.

Vantaan  Tikkurilasta. Pasilan uusi toimipaikka avataan helmikuun alussa. Toimisto palvelee sijaintinsa
puolesta luontevasti MalMalmin TE-toimisto
lakkautetaan kokonaan
elokuussa, kertoo
palvelupäällikkö Tarmo
Uurtio.

min alueen työnhakijoita.
Loppupelissä asiakas voi
kuitenkin valita, minkä toimipaikan palveluja hän Uudellamaalla alkaa käyttää.
Suuri muutos on jo tapahtunut TE-palvelujen sähköistämisessä. Asiakkaan ei
tänä päivänä tarvitse mennä TE-toimistoon ilmoittautumaan työnhakijaksi, vaan
sen voi tehdä myös interne-

tissä. Helmikuusta lähtien
sähköinen asiointi muuttuu
yhä joustavammaksi.
– Kun ilmoittautuu työnhakijaksi verkon kautta,
otetaan meiltä käsin yhteyttä asiakkaaseen ja sovitaan
jatkosta.
Uurtion mukaan yhteydenotto tulee yleensä muutamassa päivässä.

Yrityspalvelut jatkavat
toimintaansa Malmilla normaalisti elokuuhun saakka.
Sitten noin 40 työntekijää
siirtyy Malmilta Itäkeskukseen remontoitaviin uusiin
tiloihin.
Muutos tuskin haittaa
työnhakijaa, joka osaa ottaa itsenäisen vastuun, mutta vaikeimmin työllistyvien
kohdalla tilanne saattaa olla aivan toinen. Katoavatko
he kuka minnekin, kun työvoimaviranomainen etääntyy yhä kauemmas? Uurtion
mukaan ei.
– Heitä varten on paljon
räätälöityjä palveluja, joista
osa toteutetaan yhdessä sosiaalihallinnon kanssa.
Pirjo Pihlajamaa

Pukinmäkeen on tulossa majoitustilaa. Sivu 6
M i kae l Li n de n.

Rakentamisen ruusu
Viikinmäkeen
Helsingin
rakennuslautakunnan
vuotuinen
tunnustuspalkinto
Rakentamisen Ruusu
myönnettiin arkkitehti
Kristiina Hannunkarille
ja projektipäällikkö
Klaus Hamströmille.
Parivaljakko sai ruusut mielenkiintoisesta ja
korkealaatuisesta asuntosuunnittelusta sekä tinkimättömän jämäkästä
vuokra-asuntojen rakennuttamisesta Viikinmäen
Harjannetie 44:ssä.
Perusteena mainittiin
Harjannetie 44:n osoittavan, että kunnianhimoisilla tavoitteilla, realistisella aikataululla tehdyllä
hyvällä suunnittelulla sekä sujuvalla yhteistyöllä
voidaan luoda korkealaa-

tuinen, viihtyisä ja mielenkiintoinen vuokra-asuntokohde kohtuulliseen hintaan.
Hankkeen lähtökohta ei ollut helppo. Maaperältään vaativalle tontille
moottoritien lähelle tuli rakentaa sata vuotta kestävä vuokrakohde. Kaavoittaja oli lisäksi linjannut,
että alun perin toimitilalle varatulle tontille rakennetaan maamerkkimäinen
rakennus.

Projektipäällikkö
Hamström Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistosta varasi riittävästi aikaa vuokrakohteen
suunnitteluvaiheelle. Pääsuunnittelija Hannunkari
tiimeineen Arkkitehdit
Hannunkari & Mäkipaja
Oy:stä hioi syvärunkoista

rakennusta viihtyisäksi ja
tehokkaaksi.
Rakennukseen ei esimerkiksi haluttu katolla törröttäviä konehuoneita,
vaan tekniset tilat sovitettiin kekseliäin ratkaisuin
katon alle. Lisätöiden kustannukset jäivät alle yhden
prosentin, mikä osoittaa
erityisen taitavaa ja ristiriidatonta suunnittelua sekä
kustannusten hallintaa.
Kiitosta sai taivasta kohti
viistoon kohoava polveileva kattopinta, vaihtelevan
kokoisten asuntojen valoisuus, asunnoista avautuvat viihtyisät näkymät sekä hyvät materiaalit.
Harjannetie 44:n asuinrakennus toimii nykyisin
Viikinmäen kukkulakaupunginosan hienona maamerkkinä.
Teija Loponen

Rakentamisen
Ruusu
Rakentamisen Ruusulla
palkitaan rakennettua
ympäristöä toteuttavaa tai
kuvaavaa työtä, joka jää
historiaan, sekä kohteita,
henkilöitä ja työn tuloksia,
joista muistetaan lämmöllä
tai kiittäen.
Tunnustusta jaetaan
rakennuksille, korjauksille,
selvityksille ja suunnitelmille.
Myös ura, elämäntyö tai
hedelmällinen yhteistyö
voidaan palkita.
Ruusuja on jaettu vuodesta
1995 alkaen.

Harjannetie 44
pihajulkisivun puolelta.
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Honkasalo vetää Helsingin
vasenta laitaa

Malmilta
lähihoitajien
SM-kisoihin Lahteen
lähtevät Nanette
Sinervo (2. oik.)
sekä Emma Rask
(1. oik.)

Tapaninkylä

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi on valittu nuorisotutkija Veronika
Honkasalo. Valinta tapahtui juuri ennen valtuuston kokousta viime keskiviikkona.
Tapanilan ja Tapulikaupungin rajalla perheineen asuva
Honkasalo on valtuuston ensikertalaisia.
Viikon takaisessa valtuustokouksessa Honkasalo sai
läpi elämänsä ensimmäisen ponsiesityksen. Se koski
Maatullinpuiston eteläosan asemakaavaa, johon Honkasalo halusi lisäyksen, että lapset ja nuoret ovat mukana Tapulikaupungin leikkipuiston suunnittelussa ja toteutuksessa.
Ponsi hyväksytään, kun se saa taakseen yli puolet valtuutetuista.
Pirjo Pihlajamaa

Helsingissä 330 000 kotia
Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa kaupungin tietokeskuksen mukaan 333 000 asuntoa. Siitä omistusasuntoja oli 44 ja vuokra-asuntoja 44,7 prosenttia. Asumisoikeusasuntojen osuus oli 2,3 prosenttia.
Monen kotina on edelleen yksiö tai kaksio. Niitä oli 59
prosenttia kaikista asunnoista.
Vuokra-asunnoista kolme neljästä oli yksiöitä ja kaksioita. Omistusasunnoissa niiden osuus oli 43 prosenttia.
Karkeasti jaotellen nuori polvi asuu vuokralla ja vanhemmat lapsiperheet ja yli 35-vuotiaat lapsettomat parit
asuvat omistusasunnoissa. Sinkuista vuokralla asumista suosii 53 prosenttia. Yli neljän huoneen isoja asuntoja oli vajaa viidennes.
Vuonna 1990 Helsingin asuntokannasta reilu puolet
oli omistusasuntoja ja 38 prosenttia vuokra-asuntoja.
Lamavuosina 1990-luvulla tilanne muuttui olennaisesti.
Vuoteen 2000 mennessä vuokra-asuntoja oli enemmän
kuin omistusasuntoja. PP

Autoilu meni päin seiniä
Ylä-Malmi

Henkilöautoilijalle tuli kerrostalon tiiliseinä vastaan
osoitteessa Teerikuja 2 kello 16.50 viime viikon tiistaina.
Törmäyksen ääneen havahtunut asukas kurkkasi ikkunasta ulos ja näki talon seinässä kiinni olevan vihreän
Audin.
– Taisi auto lähteä lapasesta, tuumasi autosta noussutta kuskia auttamaan tullut asukas.
Pukinmäenkujan ja Malmin kauppatien lähellä sattunutta kolaria selvittelemään saapunut poliisipartio
havaitsi kerrostalon seinässä noin 40 x 30 senttimetrin
kokoisen murtuneiden tiilien alueen.
Auton kuljettajaa epäillään liikenneturvallisuuden
vaarantamisesta. PP

Rattjuoppo jäi kiinni
Puistola

Alankotiellä ajeli toissa sunnuntain puolella poliisin haaviin autoilija törkeässä humalassa. Kuskin vieressä istui auton omistaja, joka oli antanut ajoneuvonsa juopuneelle. PP

Kiilaajakuski
puski auton tieltä

Malmi

Meridiaanivenyttely & Yinjooga
6.2. alkaen. Energia- ja kehohuolto& Hathajoogaryhmissä tilaa.
Iyengarjoogaa oppimaan
4.2.-25.3. (8x) 120 €.
Energisoivat ja rentouttavat
hoidot arkisin.
Reikikurssit jatkuvat 1.-2.2.
Tyhy-päivät ja ryhmätoteutukset
toiveidenne mukaan.
Lisätiedot, ilmoittautumiset
ja hoitovaraukset:
www.eheys.fi
Malmin raitti 17 b, 4. krs
(ent Hankkijan talo)

Kehätietä itään suunnannut kuorma-autoilija tyrkkäsi ajokkinsa ohituskaistalla ajaneen henkilöauton
eteen toissa sunnuntaina ilta kuuden aikaan.
Henkilöautoilija joutui tekemään pikaisen
väistöliikkeen vasemmalle sillä seurauksella,
että auton kylki kumahti
keskikaiteeseen. Peltivaurioituneen auton
meno tyssäsi siihen.
Kuorma-autoilija jatkoi
matkaansa pysähtymättä. PP

Emma ja Nanette lähtevät
lähihoitajien SM-finaaliin
Ala-Malmi

Suomen lähihoitajaopiskelijoiden parhaimmistoa metsästettiin Stadin
ammattiopiston Vilppulantien toimipaikassa viime keskiviikkona. Parhaat
lunastivat paikan lähihoitajien SM-kisaan. Heihin kuuluu myös kaksi
kotikoulun oppilasta.
– Nyt tuntuu hyvältä,
huokaisivat jännittävän päivän päätteeksi Vilppulantiellä opiskelevat Emma
Rask ja Nanette Sinervo.
He edustavat huhtikuussa malmilaiskoulua ammattitaidon SM-loppukilpailussa Lahdessa. Kyseessä on
ammattitaidon SM-kilpailu
Taitaja 2014 Lahti -tapahtuma, jossa noin 400 opiskelijaa kisaa 44 eri ammatin
suomenmestaruuksista.
Lähihoitajien SM-kisan
semifinaaliin Malmilla osal-

listui 21 paria ympäri Suomen. Nelituntinen kisa oli
tiukka. Opiskelijoita hiillostettiin eri tehtävillä, joissa
tuomarit tarkkailivat silmä
kovana, kuinka parit selviytyivät.
Piti osata anatomiaa, fysiologiaa, lääkelaskuja, tehdä kuntoutussuunnitelma
kolarissa pahoin vammautuneelle 2-vuotiaalle ja ratkoa 2-vuotiaita kaksosia yksin huoltavan äidin lastenhoito- ja kasvatusongelmia.
Neljä parasta paria lunas-

ti finaalipaikan ammattitaidon SM-finaaliin, joka järjestetään Lahdessa huhtikuussa. Emma Raskin ja
Nanette Sirvon lisäksi Malmilta kisapaikan lunastivat
Lappeenrannan, Savonlinnan ja Raaseporin koulujen
lähihoitajaparit.

Yhtä aikaa Malmin kanssa
lähihoitajien parhaimmistoa haettiin Turussa. Myös
sieltä loppukisaan eteni neljä paria.
Malmilla on luotu koulu-

Uimarannalla näkee
nyt iltajumpata
Tapaninvainio

Tapaninvainion uimarannan kahteen valaisimeen
kytkettiin valot viime torstaina. Viime viikon alussa
rantaa hallinnoiva Helsingin kaupungin liikuntavirasto sai tiedon, että valopylväät rannalle oli tilannut
Helsingin Energian ulkovalaistus. Se vastaa jatkossa
valojen kunnossapidosta.
Sekä energialaitos että liikuntavirasto saivat syksyn
mittaan asukkailta pyyntö-

jä, että uusien jumppalaitteiden luo olisi hyvä asentaa
valot. Molemmat tahot suhtautuivat pyyntöihin suopeasti.
Tuumasta toimeen ehti ryhtyä pohjoisen alueen
rakennuttaja Timo Karjalainen energialaitokselta.
Joulun alla hän tilasi töihin urakoitsijan, jota hoputti hommiin ennen pakkasia.
Urakoitsija ehti kaivaa kaapelit maahan ja tehdä valo-

pylväille perustukset juuri ennen talven tuloa toissa
viikolla.
Timo Karjalainen jäi tilauksen tehtyään lomalle, ja
aikoi ilmoittaa valojen tulosta liikuntavirastoon päin
lomien jälkeen. Siksi liikuntavirastossa ei toissa viikolla
tiedetty, kuka rannan kaivelusta vastaa.
– Olisi liikuntavirastokin voinut työn tehdä, mutta heille sähkön syöttö

tussysteemiä, jossa opinnot
vakavasti ottavista lähihoitajaopiskelijoista kuoriutuu
alansa monitaitureita, ja tulos on alkanut näkyä alan
arvokisoissa. Esimerkiksi viime kesänä lähihoitajaopiskelija Anna Blubaum
voitti MM-hopeaa Saksan
Leipzigissa.
Alan työnäkymät ovat hyvät, ja parhailla on valmistuttuaan varaa valita, minne
mennä töihin.
Pirjo Pihlajamaa

Tuumasta
toimeen
ehti ryhtyä
pohjoisen alueen
rakennuttaja
Timo
Karjalainen
energialaitokselta.
olisi ollut vaikea saada.
Meillä on siinä vieressä ulkovalaistusverkko, johon
liitimme kaksi valaisinta,
valottaa Karjalainen.
Pirjo Pihlajamaa

Tapanilan Urheilutalosäätiö sai vakiosumman avustusta
Helsingin liikuntalautakunta päätti viime kokouksessaan jakaa laitos- ja säätiöavustuksia 225000 euroa. Avustukset menevät maksuun vuosineljänneksittäin.
Lautakunta siunasi Tapanilan Urheilutalosäätiölle avustusta 15000 euroa.

Summa on sama, jonka se sai myös viime vuonna. Päätöksessä ei näy Urheilutalosäätiön viime vuonna toteutunut rakennuslaajennus.
Muita avustusten saajia summineen
olivat: Lauttasaaren Yksityiskoulujen
kannatusyhdistys 65000, Nuorisojää-

kenttä Oy 63000, Suomalainen Yhteiskoulun Osakeyhtiö 65000 ja Suomen
Urheilumuseosäätiö 17000.
Kaikkiaan 225000 euron pottiin saajilta kohdistuivat 697000 euron anomukset. Tapanilan Urheilutalosäätiö anoi
100000 euroa. TL
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Uutiset

Uusia taloja suunnitellaan
kentän kupeeseen
Pukinmäki

Kau pu n kisu u n n itte luvi rasto

Pukinmäenkaaren varteen
suunnitellaan täydennysrakentamista,
johon liittyy myös majoitustilaa.
Rivitaloja on suunnitelmissa neljä ja
kerrostaloja yksi.

te-palvelut.fi

Asemakaavan muutoksen alla on Pukinmäenkaari
16-18:ssa sijaitsevat tontit,
Pukinmäen urheilupuiston
koilliskulma sekä Pukinmäenkaaren katualuetta.
Pukinmäenkaari 18 tontilla sijaitsee ravintolarakennus, jonka taakse suunnitellaan majoitusrakennusta.
Tontin 900 kerrosalaneliömetrin rakennusoikeudesta on käytetty noin kolmasosa. Pukinmäenkaari 16 on
rakentamaton pysäköintitontti.
Koko suunnittelualue on
kaupungin omistuksessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä
muun muassa Pukinmäen

kirjastossa 10.2. saakka, johon mennessä myös mielipiteet siitä tulee toimittaa kaupunkisuunnitteluvirastoon.
Asemakaavaluonnos laaditaan kevättalven aikana ja
kaavaehdotus pyritään saamaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle esiteltäväksi
ensi syksynä.
Teija Loponen

Suunnitellut
kerrostalot
tulisivat aivan
Pukinmäenkaaren
varteen, rivitalot tontin
kentän puoleiselle
reunalle.

Koillis-Helsinki
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston Malmin toimipaikan palveluissa muutoksia 1.2.2014 alkaen
Malmin toimipaikassa palvellaan henkilöasiakkaita enää vain ajanvarauksella 1.2.2014 lähtien.
Lähimmät henkilökohtaista asiakaspalvelua ilman
ajanvarausta tarjoavat toimipaikkamme sijaitsevat
Pasilassa (Ratapihantie 7, HUOM! toimipaikka
aukeaa 27.1.), keskustassa (Kluuvi, Mikonkatu 7.),
Tikkurilassa (Vernissakatu 8 C) ja Itäkeskuksessa
(Itäkatu 3-5).
Monia työnhakuun liittyviä asioita voi hoitaa myös
verkkopalvelussamme www.te-palvelut.fi/uusimaa
tai puhelimitse 0295 040 000 (vaihde). TE-palveluihin, työnhakuun ja työttömyysturvaan liittyvää
neuvontaa saa myös soittamalla Työlinjalle p. 0295
020 700.
Yritysasiakkaita tämä muutos ei koske.
Pahoittelemme asiakkaille muutoksesta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.

Ändringar i kundbetjäningen i
Nylands arbets- och näringsbyrås
verksamhetsställe i Malm fr.o.m.
1.2.2014
I Malm betjänas enskilda personkunder endast mot
tidsbeställning fr.o.m. 1.2.2014. De närmaste kontoren som erbjuder personlig service utan tidsbeställning är i Böle (Bangårdsvägen 7, OBS! Kontoret
öppnas 27.1), centrum (Gloet, Mikaelsgatan 7),
Dickursby (Fernissagatan 8 C) och Östra centrum
(Östergatan 3-5).
Många jobbsökningsärenden kan också skötas på
webben www.te-tjanster.fi/nyland eller per telefon
0295 040 000 (växel). Råd om arbets- och näringstjänsterna, jobbsökning och utkomstskyddet för
arbetslösa fås också av Jobblinjen, tfn 0295 020
700.
Denna ändring berör inte företagskunder.
Vi beklagar eventuella besvär som ändringen medför.

Malmin palvelut muuttuvat.indd 1

17.1.2014 14:51:41

Anita Vihervaara

on kokenut varavaltuutettu
Anita Vihervaara (sd) on savolaiskarjalaisista juuristaan
huolimatta perushelsinkiläinen. Hän on siirtynyt lapsuuden
kantakaupungin ja Patolan kautta Puistolaan, jossa liittyi 1998
paikallisiin demareihin.
Nykyään Anita asuu miehineen
ryhmärakentamisprojektin tuloksena Suutarilassa nykyaikaisena
”torpparina” Penttiläntie päässä,
jossa myös Vihervaaran piha tunnetaan.
Kunnallisvaaleissa Anita Vihervaara on ollut ehdolla vuodesta
2000, yltänyt varavaltuutetuksi ja
kiintynyt ympäristöasioihin. Hän
on istunut HUS:in ja Palmian johtokunnissa ja kaupunginhallituksen edustajana ympäristölautakunnassa, jossa on nyt varsinaisena jäsenenä.
Viime syksynä vaaleissa Anita joutui hellittämään vaalityötään, kun mies sairastui vakavasti. HUS antoi pelastavan avun, ja
myös Anitan varapaikka säilyi.
Koulutukseltaan Anita on lastenhoitaja, ja hän on ollut Koillis-Helsingissä monissa varhaiskasvatuksen päiväkodeissa mm.
perustamassa Minttua Puistolassa ja pakolaiskeskuksen päiväkoti
Pekanraittia Malmilla. Tällä hetkellä hän työskentelee varhaiskasvatusviraston työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna.
Vaaliteemana Anitalla olivat
kaupunkilaisten hyvinvointipalvelut elämänkaaren kaikissa vai-

heissa. Hänen mielestään ylipormestari Jussi Pajusen pitäisi olla
Suomen onnellisin kaupunginjohtaja odotukset ylittäneistä syntyneiden lasten määristä, sillä kaupunki ilman lapsia olisi vailla
tulevaisuutta. Siksi hän edellyttää,
että kaupunki työnantajana turvaa riittävät, terveelliset ja turvalliset tilat työntekijöille sekä lapsille.
Vanhusasiat taas kiinnostavat,
kun oma isä on 90-vuotiaana leskimiehenä jo luopunut ajokortista ja menettänyt ikäkaverinsa siirryttyään Pihlajistosta Oulunkylän veteraanitalon itsepalveluasukiksi.
Anita sanoo olevansa täysin
metsähullu, joka poimii marjat ja
sienet sekä omat perunat mökiltä.
Lukemisen ohessa hän on Tapanilan Erän urheilutalon aktiivikäyttäjä, joka purkaa työn psyykkistä kuormitusta jumpassa, kahvakuulassa ja zumbassa.

Politiikassa Anita näkyi äskettäin julkisuudessa, kun sai ympäristölautakunnassa vastaehdotuksellaan käännettyä äänin 8-1 esittelijän kannan Tapulikaupungin
Maatullinpuiston asemakaavan
muutosehdotuksessa.

Anita Vihervaara,
sd

Ympäristökeskus YMK seuraa
ympäristön tilaa ja siitä ihmiseen
kohdistuvaa kuormitusta. Siihen
sisältyy myös terveydensuojelua
varottamalla luonnontuotteiden
haittapitoisuuksista ja vaikkapa
valvomalla pizzojen täytteiden
laatua.
Lautakuntaa ovat viime aikoina työllistäneet kaavamuutokset
myös Vuosaaren Meri-Rastilassa
ja Pakilan siirtolapuutarhan lisäkaavoituksessa. Laajakatseisena
ihmisenä Anita ymmärtää myös,
ettei parkkipaikkojen vähentäminen ole järkevää, jos siitä on haittaa ympäristön asukkaille.
Anita kiittää Ympäristökeskusta hyvästä virkamiestyöstä ja on
myös tyytyväinen aktiivisiin asukkaisiin ja yhdistyksiin, jotka viestivät kantojaan ja kysyvät asioita
YMK:n jäseniltä.
Timo Huotinen
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Terveisin K-ruokakauppia
Jyrki Ranta ja Maria Ruokoasi
koski

Terveisin
J yrki R antaK -ruokakauppiaasi
ja Maria R
uokokoski

Tarjoukset voimassa to-su 23.-26.1. ellei toisin mainita.
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Tuore

HK Takuumurea

95
kg

LOHIFILEE

NAUDAN SISÄ-TAI
PAAHTOPAISTI

Norja
Vakuumipakattu. Rajoitus 2 pkt/talous

Suomi. Rajoitus 5kg/talous

Tarjous voimassa to-la 23.-25.1.
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Oman Savustamon

SAVUKIRJOLOHIFILEE

24

Hk Takuumurea

NAUDAN SISÄFILEE

95

Malmin Keittiön

KREIKKALAINEN SALAATTI

1

Vaasan
(2,56/kg)
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GRANAATTIOMENA
Turkki

Kolumbia
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RUISPALAT 12kpl/660g
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BANAANI
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Kokonaisena. Suomi. Rajoitus 2 filettä/talous
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Santa Maria

Candyking

(5,00/l)

Rajoitus 2kg/talous

THAI SWEET CHILI SAUCE 200ml

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

12

95

kg

IRTOMAKEISET
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Uutiset
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.

Siltamäki

Asukastoiveet poistivat
pientaloja ja kerroksia

Kau pu n kisu u n n itte luvi rasto, ase makaavaosasto

Tapaninkyläntien ja Suutarilantien
läheisyydessä sijaitsevan Siltalanpuiston
reunoille ja sitä ympäröiviin kortteleihin
on suunniteltu uusia asuinkerros- ja
pientalotontteja nykyiselle puistoalueelle ja
osin nykyisille paikoitusalueille.

Pirkko 50 vuotta!
Nuoruudessa kukkii
elon viinipuu,
vanhetessa viini
parantuu!
Onnea, onnea!
t. Eija

Pikkuinen tyttö sievä ja soma,
nyt on sinun juhlapäiväsi oma.
Onnen halaukset
3-vuotiaalle Ellille:
äiti, isä ja isovanhemmat.

Alueelle on suunniteltu hieman ympäröivästä alueesta
poikkeavaa rakentamistapaa.
Lähiympäristössä olevia pääosin kaksikerroksista pienkerrostalokortteleita on täydennetty korkeammilla kerrostaloilla ja erillispientaloilla.
Uutta asunto- kerrosalaa kaavamuutosalueella on noin 36
900 k-m2.
Asemakaavaosasto sai kaavamuutoksen valmisteluun
liittyen kirjeitse 42 mielipidettä, joista kaksi koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
ja 40 asemakaavan muutosluonnosta. Suurin osa mielipiteistä kohdistui täydennysrakentamisen tuomiin maankäytön muutoksiin, joiden
koettiin huonontavan ympäristöä nykyiseen verrattuna.
Erityisesti kerrostalorakentaminen ja puistoalueen pieneneminen herättivät voimakasta vastustusta. Toisaalta

ikääntyneille suunnatulle esteettömälle rakentamiselle
nähtiin suurta tarvetta. Lisäksi täydennysrakentamisen aiheuttamaa lisääntyvää liikennettä ja pysäköintitarvetta pidettiin ongelmallisina.

Mielipiteet otettiin kaavoitustyössä huomioon siten,
että kaavan määräyksiä, kerrosaloja ja rakennusten korkeuksia tarkistettiin tonttikohtaisesti etenkin kerrostalotonttien osalta. Muutamia
pientalotontteja poistettiin
alueen länsiosasta. Myös liikennesuunnitelmaan tehtiin
tarkistuksia, kuten pihakatumerkintöjä ja jalkakäytävän
tilavaraus.
Kaavaehdotus on nähtävänä 10.2. saakka kaupunkisuunnitteluviraston kotisivuilla.
Teija Loponen

Havainnekuvasta näkyy, miten uudisrakennusten on ajateltu rajaavan
puistoaluetta.

Viikki

Hevossairaalassa
podetaan paljon ähkyjä
Pikkutyttö punaposki,
ole aina iloinen. Kasva niin
kuin kedon kukka, viserrä
kuin peipponen. Onnea
6 v. täyttävälle Emilielle
toivoo äiti, Siiri ja mummi.

Kiialle oikein paljon onnea
16.1. olevan 4-vuotissyntymäpäivän johdosta.
Aina nauravalle touhutytölle onnittelut toivottaa
mummi ja pappa.

Viikin
yliopistollisen
eläinsairaalassa
hoidetaan pienten
lemmikkien
lisäksi hevosia.
Hevossairaalaan
on oma
sisäänkäynti
Koetilankujalta.
Portista tulee
ja menee
hevostrailereita
ympäri
vuorokauden.
Klinikan sisällä käytävällä
seisoo kaunis valkoinen
hevonen nimeltä Elbrus eli
Brusse. Sitä katsomaan
pysähtyy Tuomarinkylän
Ratsastuskoululta hevossairaalaan tutustumaan tullut
ryhmä. Eläinlääkäri on

luvannut esitellä ryhmälle
hevossairaalaa.
Torstaipäivän vierailijat
saavat kuulla, että ähky on
yleisin vaiva, jonka takia hevonen tulee klinikalle. Se on
suoliston tukkeuma, jonka
aiheuttajaa ei läheskään aina saada selville.
Ähky voi tehdä hevosesta
nopeasti hyvin kipeän. Sen
hoito klinikalla tekee kipeää
myös omistajansa lompakolle. Lievän ähkyn saa aisoihin noin 300–600 eurolla. Jos potilas pitää leikata,
puhutaan helposti tuhansista euroista.
Toiseksi eniten viikkiläislääkäreitä työllistävät hevosten erilaiset haavat. Kolmas kiireen aiheuttaja on
kevät, jolloin tammat varsovat. Aina kaikki ei mene
niin kuin luonto on suunnitellut. Kevään ja kesän korvalla Viikin yli 20 hevoskarsinaa eivät meinaa riittää
eri kunnista saapuville tammoille ja varsoille, ja eläin-

Toimenpidehuoneesta löytyy muun muassa pakkopilttuu ja juoksumatto, jossa tutkitaan pääasiassa
ravihevosia.
Klinikan
käytävällä
oleva levy
on hevospuntari.

lääkärien päivät venyvät
pitkiksi.

Eläinlääkärien apuna
toimii aina opiskelijoita, sillä Viikin kampus on ainoa
eläinlääkäreitä kouluttava
paikka Suomessa.
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Malmilla koulutetaan
ystäviä ikäihmisille
Helsingissä käynnissä
olevasta Ystäväpiirikoulutuksesta
valmistuu uusia
motivoituneita ja asiansa
osaavia Ystäväpiiriohjaajia Syystien
palvelukeskukseen
Malmille.
Malmilla sijaitsevan Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmätoiminta on
tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä.  
Vanhusten tueksi kehitetyssä Ystäväpiirikoulutuksessa ohjaajat oppivat suunnittelemaan, toteuttamaan
ja ohjaamaan tavoitteellista
ja turvallista vanhusten Ystäväpiiri-ryhmätoimintaa.
Toimintaa toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen
tuella.
– Ikäihmisten kokema yksinäisyys on yleistä. Suomalaisista ikäihmisistä reilu
kolmasosa kärsii yksinäisyydestä vähintäänkin toisinaan. Yksinäisyyden on todettu heikentävän elämänlaatua ja toimintakykyä. Se
heikentää myös muistitoimintoja ja voi johtaa jopa
ennenaikaiseen laitoshoitoon tai kuolemaan. Tätä
kautta yksinäisyys lisää
myös sosiaali- ja terveyden-

huollon kustannuksia, toteaa viestintäpäällikkö Leena
Valkonen Vanhustyön keskusliitosta.

Ystäväpiiri-koulutukseen
kuuluu viisi koulutuspäivää
ja kaksi mentorohjauskertaa. Kolmannen koulutuspäivän eli 12.2.2014 jälkeen
osallistujat aloittavat Ystäväpiiri-ryhmänohjaamisen
parityöskentelynä niille
ikäihmisille, jotka haluavat
osallistua ryhmiin. Ohjaajat
toivottavatkin yksinäisyyttä
kokevat ja ryhmistä kiinnostuneet ikäihmiset tervetulleiksi mukaan.
Ystäväpiiri-ryhmässä toiminnan tukena käytetään
taidetta, kulttuuria, liikuntaa ja keskustelua, mutta sisällöt muokataan ryhmäläisten toiveiden mukaan.

Tavoitteena on ryhmäläisten ystävystyminen, voimaantuminen, elämänhallinnan ja hyvinvoinnin lisääminen sekä yksinäisyyden lievittyminen.
Valkosen mukaan yksinäisyys on yksi yhteiskuntamme ja vanhustyön haasteista
ja myös kulueristä.
– Ystäväpiiri-ohjaajat
ovatkin niitä hyvän vanhustyön avainhenkilöitä, joita yhteiskunnassamme tällä hetkellä tarvitaan, Leena
Valkonen muistuttaa.
Teija Loponen

Tiistaisin kokoontuva
Ystäväpiiritoiminta
käynnistyy helmikuussa
Syystien palvelukeskuksessa,
Takaniitynkuja 3. Lisätietoa
internetsivustolta
www.ystavapiiri.fi.

Hevospotilas
on tutkittu ja
on aika lähteä
takaisin kotiin.

Brusse on tuotu käymään
Viikissä kontrollissa vanhan
silmävaivan vuoksi yli sadan kilometrin päästä Pyhtäältä.
– Saimme apua, kuten aina ennenkin. Meillä on neljä
hevosta kotona ja Viikki on

1v s yNTTAR I T
5 2 2014
Avoimet ovet

toimituksessa
ti 4.2. klo 10–16.
Malmin raitti 4,
00700 Helsinki
Tule ja osallistu samalla kuvakisaan
arvaamalla kuvien kohteet. Tervetuloa!
1-vuotissynttäritarjouksia yrityksille, tule
mukaan 5.2. juhlalehteen ja näy ilmoituksellasi!
Kysy synttäritarjousta Jussi Haapasaarelta
p. 050-595 3233 viimeistään perjantaina 31.1.

, 7.

Te ija Lopon e n

PIRJO PI H LAJAMAA

meitä lähin ja ehdottomasti
paras hoitopaikka vaativiin
hevosten sairauksiin, toteaa Brussen omistaja Heidi
Laakkonen.
– On meidän eteläsuomalaisten onni, että meitä lähellä on näin upeat hoito-

mahdollisuudet tarjoava
klinikka. Palvelu on asiantuntevaa ja henkilökunta ystävällistä, hän kiittelee.
Pirjo Pihlajamaa

22.1.2014

Uskoa löytyy jokaisesta ihmisestä, mutta se mihin uskoo,
tekee uskosta ihmeellisen.
Jeesuksen arvoihin kuului auttaa ihmisiä ja vapauttaa heitä
pelottavista uskomuksista.
Sama Jeesus Kristus toimii
edelleen keskuudessamme.

Raamattu-, Rukous- ja lähetyspiiRit
Ryhmät ovat kaikille avoimia.
Malmin kirkolla:
Kuurojen raamattupiiri ti klo 17, 11.2., 11.3., 15.4., 6.5.
Miesten laulu- ja rukouspiiri joka toinen ti klo 19.
(4.2.).
Päiväraamattupiiri to klo 14-15.30.
Äitiraamis to klo 17.30-19, 13.2., 6.3. ja 3.4.
Lähetyspiiri joka toinen to klo 17. (23.1.)
Pihlajamäessä ja Pihlajistossa:
Rukousryhmä kirkolla ma klo 18.
Naisten raamattupiiri Pihlajiston srk-kodilla joka
toinen ma klo 18. (3.2.).
Lähetyskerho kirkolla joka toinen ma klo 16.
(27.1.)
Puistolassa ja Tapulissa:
Raamattu- ja rukouspiiri Tapulin srk-kodilla ke
klo 18, alkaa 5.2.
Lähetyspiiri Puistolan kirkolla kuun 1. ma klo 18.30.
Pukinmäessä:
Israel-illat Portissa* ti klo 18, 25.2., 25.3., 22.4.
ja 20.5.
Ilosanoma -raamattupiiri Portissa* ti klo 19,
11.2., 11.3., 8.4. ja 6.5.
Hengellisen matkakumppanuuden piiri srk-kodilla
joka toinen ke klo 18. (29.1.).
*Portti, Säterinportti 3 A
Siltamäen seurakuntakodilla:
Lähetysillat ti klo 18, 18.2., 18.3.15.4. ja 13.5.
Viikin kirkolla:
Missiokerho ma klo 18, 3.2., 17.2., 17.3., 31.3.
ja 28.4. Kädentaitoja ja askartelua lähetyksen
hyväksi.

kädentaitoja
Kutomakerho Portissa* Pukinmäessä ma klo 18, Puistolan kirkolla
ke klo 18.30, Tapanilan kirkolla
ke klo 18 ja Kiillekuja 3, kerhohuone ma klo 18.
Käsityökerho Pihlajiston srk-kodilla
joka toinen ti klo 13. (4.2.).
Puikoissa-piiri Portissa* Pukinmäessä joka toinen ke klo 18. (22.1.)
Nikkaripiiri Pajalla Pukinmäessä
ke klo 18.30. Säterinportti 3 E.
Isä-lapsi -puupajakerho, kerhohuone Kiillekuja 3, to klo 18.
Lasten ikäsuositus yli 4 v. Tarvikemaksu 10 e. Ilm. Jukka Holopainen p. 050 444 4376.
*Portti, Säterinportti 3 A

Uurnakurssi Pihlajamäessä

Hiljaisuuden iltapäivä

Kurssilla mahdollisuus tehdä oma tuhkauurna ammattitaitoisten ohjaajien avustuksella. Aluksi tutustumiskäynti hautausmaan krematorioon ke 29.1. klo
16.30. Kurssi torstaisin klo 18, 5.2.–19.3. Tarvikemaksu. Tied. ja ilm. Paula Närhi 09 2340 4477.

Siltamäen srk-kodilla la 8.3. klo
12–16.30. Johdatus hiljentymiseen, keitto ja kahvit, messu. Hinta
5 e. Ilm. 28.2. menn. merja.saviniemi@evl.fi tai p. 09 2340 4532.

liikuntaa
Naisten liikunta Puistolan kirkolla
ti klo 19.
Gospelbic Puistolan kirkolla pe klo
17.30.
Naisten jumppa Tapanilan kirkolla
ma klo 18. Hinta 5 e/krt.
Perhesähly, lapset 6 v. alkaen
huoltajan seurassa Tapanilan
kirkolla ke klo 18.
Kevytliikunta Tapulin seurakuntakodilla ti klo 13.15–13.45, 18.2.,
4.3., 18.3. ja 1.4.
Lähiöjumppa Pihlajamäen kirkolla
ma klo 14.30.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Harrastusteema – liikunta pitää pirteänä!

Energiat tasapainoon
Lars Jehlen keinoin

Tietoa
Malmin
Eläkeläisten
toiminnasta

Hyvinvointikeskus Eheydessä Malmilla
vietettiin äskettäin lauantaita kokonaisvaltaisen terveyden parissa. Mitä tehdä,
kun talvikaamoksen jälkeen energia
ei virtaa? Samat jankuttavat ajatukset
pyörivät päässä ja veto on poissa?
Ravinto ja liikunta ovat
oleellinen osa terveyttämme, mutta kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii vielä
askeleen enemmän. Kehon
hoitamisen rinnalla on tärkeä hoitaa myös energioita:
sitä tasoa, joka ei löydy
lihaksista tai rationaalisesta
järkeilystä.
Pilleri poistaa kivun, mutta avain paranemiseen on
oireiden alkuperän löytäminen. Luonnossa kaikki elävä pyrkii tasapainoon, ja
sama koskee ihmistä. Kun
jokin osa meissä on vinksallaan, niin se tukkii energiavirtojamme. Sisäiset sillat

ovat tukossa. Tästä saamme
viestinä kivun.
– Tasapainon löytyminen
voi olla elintapojen muutoksia, esimerkiksi liikunta- ja ruokailutottumusten
tarkastelua, huomion kiinnittämistä omiin ajattelu- ja
tunnereaktioihin, sekä energia-ammattilaisen puoleen
kääntymistä, Lars Jehle valistaa.
– Ihminen on itse vastuussa hyvinvoinnistaan, hoitaja
voi vain auttaa polulla löytämään tasapainoa. En voi
käskemällä saada kukkaa
kasvamaan, mutta voin antaa sille multaa ja ravintoa.

löytyy internetistä www.
malmi-elakelaiset.net tai
käymällä Työväentalolla
ja tutustumalla infoon
kahvilan seinällä.

Lars Jehle on akupunktiohoitaja, joka tekee työtä suurella sydämellä, taidolla
ja intuitiolla. Suurin motivaatio hänelle on auttaa syvällä tasolla: päästä oireen
synnyttäneen syyn lähteille, jolloin parantuminen voi todella tapahtua.

Parantamisen sana
”healing” on tullut aikanaan sa-nasta ”helan”, eli
olla koko-nainen, eheä.
Sana kantautui Englantiin
viikinkien valloitusten
myötä. Kaiken fyysisen rinnalla on tärkeä hoitaa

myös energioita – kokonaisuutta.
Eheään kokonaisuuteen pyrkimisestä on saanut nimensä myös Energian ja liikkeen Eheys-keskus
Malmilla. Se tarjoaa asiakkailleen oivalluksia, herä-

tyksiä ja hoitoja oman tasapainon etsimisessä. Ohjelmassa on muun muassa
shiatsua, eheyttävää päähierontaa, meridiaanivenyttelyjä ja ChiBallia. Multaa ja ravintoa.
Kristina Ahlström

Miesten
salibandyliiga

Malmi
Malmi

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,
energiaa
ja rytmiä!
tarjonnasta! Brasilialaisia tansseja, iloa, energiaa
ja rytmiä!

Malmilla
Jumppaan tai kuntosalille

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

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

s
Kunto

ma-pe 6.15 - 21.00
la
8.00 - 18.00
su
9.00 - 19.00

MLL PUISTOLA JÄRJESTÄÄ
KEVÄÄLLÄ 2014:

VÄSYNEET VANHEMMAT
KESÄKSI KUNTOON- KURSSI
la 22.2 ja 29.3.2014 klo 10–12
sekä

Teatteri-ilmaisun ryhmä 2–5-vuotiaille
keväällä 2014
Tapulin nuorisotalolla (Ajurinaukio 5) 2.3.2014 alkaen.
Lue lisää: puistola.mll.fi tai facebook: MLL PUISTOLA

ali

TEHOstartti – painonhallintakurssi Malmilla to klo 19.30 (23.1.-10.4.)
MAANANTAI
11.05 BODYPUMP®
15.25 FIX Pilates
16.20 Niska & Selkä
17.10 Body & Core
18.05 BODYPUMP®
19.10 BODYBALANCE®
senioriliikunta
10.00 Pilates
13.00 Kuntosali
TIISTAI
09.00 Äijät
16.20 BODYPUMP®
17.25 BODYBALANCE®
18.30 FIX
19.20 Body & Core
senioriliikunta
10.00 Kuntovoimistelu
11.30 Zumba®

urheiluhallit.fi/malmi

KESKIVIIKKO
11.35 Body & Core
16.15 Zumba®
17.10 BODYBALANCE®
18.15 BODYCOMBAT®
19.20 BODYPUMP®
senioriliikunta
09.30 Kuntosali
10.30 Pilates
TORSTAI
16.20 FIX Step
17.15 FIX Jooga
18.10 Zumba®
19.00 FIX
senioriliikunta
10.00 Kuntosali, M
11.00 Kuntosali, N

298 €

PERJANTAI
09.00 BODYBALANCE®
16.15 FIX
17.05 Venyttely
18.00 BODYPUMP®
senioriliikunta
10.00 Kuntosali
11.00 Kuntovoimistelu
LAUANTAI
09.30 BODYCOMBAT®
10.35 BODYPUMP®
11.40 Niska & Selkä
SUNNUNTAI
16.45 FIX
17.35 Venyttely

Varaukset urheiluhallit.fi/m.urheiluhallit.fi tai asiakaspalvelusta.
Tarjoukset: Senioriliikunta (5 krt) 25 € ja Superkortti (3 kk) 235 €

Pekanraitti 14, 00700 Helsinki, puh. 09 3488 6300

Petteri
myhäili TPS:n
kaatoa
Tapanilan Erän
palaaminen Turussa
vierasvoittojen tielle sai
päävalmentaja Petteri
Bergmanin myhäilemään
tyytyväisenä.
Päävalmentaja kiitteli
joukkueen verkkosivulla
suojattiensa edesottamuksia
ja Turun Palloseuran kaatoa
monin muodoin.
– Tämä oli yksi kauden
ehjimpiä suorituksia. Päät
eivät painuneet, vaikka
keveri pääsi rokottamaan
parista henkilökohtaisesta
virheestä.
– Vaikka oltiin välillä 2–4
tappiolla, niin ryhmä oli
kaikin puolin äärimmäisen
yhtenäinen. Fokus ei
kadonnut missään
vaiheessa.
Menestykselliseen Turun
reissuun syy saattaa olla
ennkkovalmisteluissa.
– Muutimme selvästi
matkaohjelman rytmitystä
ja nyt oltiin selkeästi

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tähän tolppaan etsitään
nyt uutta valaisinta, joka
täyttää EU-direktiivien vaatimukset.

Ikinuoret malmilaiset
Malmilla vaikuttaa liki 500 eläkeläisen
porukka, joka toimii ja pitää hauskaa
yhdessä viikoittain. Marraskuussa tämä
joukko toi Oulusta kotiin voittopokaalin
naisten musiikkiliikunnassa. He ovat Malmin
Eläkeläiset ry:n jäsenkuntaa.
Esko Ve psä

T

oiminta yhdessä
on johtotähtenä liki
kahdellakymmenellä
toimintaryhmällä, jotka
kokoontuvat viikoittain
Työväentalolla tai muualla
Malmilla. Ohjelmassa on
harrastusta ja yhdessä olemista, opettelua ja esittämistä laidasta laitaan. Kaiken
kruunaa keskiviikon Kerho
klo 12 Talolla, missä eri ryhmät esiintyvät tai vierailevat
puhujat kertovat ajankohtaisista asioista. Keskiviikkokerhossa on koolla aina
liki sata henkeä.
Liikuntaryhmiä on useita.
On senioritanssit, musiikkiliikunta, tanhut ja tuolijumpat ja helmenä pohjalla
torstain tanssit elävän musiikin säestyksellä. Liikkuminen tapahtuu iän asettamissa puitteissa. Vapaaehtoiset ohjaajat saavat jokaiSketsikerho esittää
tarinaa bussimatkasta
Umpimähkään.

M i kko Hyvär i n e n

sen yrittämään parhaansa.

Lavalle nousevat milloin
kuoron jäsenet, milloin taas
sketsikerhon esiintyjät.
Runoryhmä esittää tuttuja
ja uusia runoja. Moni uskaltautuu yksinkin puhumaan,
laulamaan tai lausumaan.
Liikuntaryhmät ovat esillä
lähes joka viikko.
Monissa ryhmissä ollaan
käsitöiden äärellä, miehet
tekevät vieheitä. Korttipelikin kiinnostaa ja kieliä opetellaan yhdessä. Joskus kokoonnutaan taas ihan vaan
olemaan ja seurustelemaan.
Ystäviä ollaan ja yhteen tullaan.
Iloisessa kokoontumisessa on hoitava elementti mukana. Iän tuomat rasitukset
unohtuvat hetkeksi ja vaivat
jaetaan toisten kesken. Joskus saavat lääkärit ja virkamiehet kuulla kunniansa,
kun ajatuksia pöllytellään.
Tämä kaikki kuuluu elämään. Talolla tavataan.
Esko Vepsä

Onnistuimme Turussa
muutoksissa, myhäili
Petteri Bergman.

valmiimpia pelaamaan,
kuin esimerkiksi
edellisessä vierasottelussa
NST:tä vastaan, Bergman
paljasti.
– Hemmetin hienoa, että
pääsemme seuraavaksi
kotiyleisön edessä
pelaamaan paikallispeliä.
Ne ovat vuosikausia
olleet huikeita vääntöjä
ja niissä on aina tavallista
kovempi lataus, päätteli
päävalmentaja Bergman.
HL

Teija Loponen

HAMMASLÄÄKÄRIT

Kauppakaarre 1
00700 Helsinki
p. 09 345 2625,
p. 09 345 5846
www.malminhml.fi

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)
Eija Poikonen (suuhygienistit)
Minna Valkama

Pankkipalveluiden tietokoneen kautta
tapahtuva asiointi- ja turvallisuuspalvelut:
Lähialueella kotikäynnit mahdollisia.

Tapanilan Erä on miesten liigassa ollut onneton
vieraissa kävijä. Viikko sitten keskiviikkona
eräläiset katkaisivat hukkareissujen pitkän
putken saalistamalla Aurajoen maisemista
täyden pistepotin Turun Palloseuralta.
tin sisällä todellinen mosalaisnäytös. Tomi Palin kavensi 3–4, aloituksen jälkeen Tom Strömsten tasoitti
ja minuuttia myöhemmin
Tuukka Vettenranta siirsi
Erän 5–4 johtoon.
Mustavalkoinen isäntäjoukkue ei antautunut. Kolmannessa erässä se tasoitti
lukemiksi 5–5. Sitten nuori tapanilalaislupaus Eero Nuutinen näytti turkkulaisille närhen munat. Eero
purjehti läpiajoon ja upotti 6–5 voittomaalin TPS:n
maaliverkkoon. Pelikello
näytti aikaa 47.12. Tämän
jälkeen Erän pistekunkku
Tuomas Iiskola varmisteli pistesaalistusta tekemällä
7–5 maalin.
TPS pyrki vielä takaaajoon ilman maalivahtia.

Tapulikaupungissa aivan seurakuntakodin vieressä sijaitsevalla kulkuväylällä on jo pitkään ollut valotolppa, josta kuitenkin puuttuu itse valaisin. Vinkin kertonut lukija toteaa, että pimeillä keleillä jokainen valonsäde on tarpeen, mutta tähän
tolppaan ei vaan valoa tunnuta saavan takaisin.
Kunnossapitopäällikkö Arto Mannila Helsingin Energiasta
kertoo heidän vastaavan 85000 valopisteen ylläpidosta, ja joskus joku tehtävä jää syystä tai toisesta kesken.
Mannila toteaa, että Tapulin kohteesta heille on tullut ilmoitus 7.10.2013 ja urakoitsija on käynyt kohteessa 10.10.2013.
— Tällöin on todettu valaisimen olevan elohopeavalaisin
ABETA, joita ei enää EU-direktiivien vuoksi osteta Helenille, vaan kohteeseen valitaan nyt valaisin joka vastaa nykyisiä
energiatehokkuusvaatimuksia.
Helsingin Energiasta luvattiin selvittää, miksi kohde on edelleen ilman valaisinta ja koska asia korjaantuisi.

Suoraveloitus pankeissa loppuu
tammikuussa 2014

Namupinnat
Turusta!

9–5 voitto oli tärkeä.
Edellisestä vieraspelivoitosta ehätti kulumaan jo yli
kolme kuukautta! Voitto oli
sikälikin namukas, että se
hinasi Erän pudotuspeliviivan yläpuolelle, 16 pisteeseen vastustaja TPS:n kanssa.
Mosalaiset olivat valmistautuneet hyvin Turun valloitukseen. Avauserässä Erä
hakeutui 7 minuutin sisällä 0–2 johtoon. Maalareina toimivat Sami Lehtinen
ja Aaron Fagerholm. Mutta arki koitti, isännät kavensivat, tulivat rinnalle ja säntäsivät toisen erän alussa jo
4–2 johtoon. Mutta Erä ei
tästä turkulaisvaarasta hermostunut.
Toisen erän puolivälissä nähtiin kahden minuu-

Tässä tolppa, missä valo?

Tarvitsetko apua tietokoneen käytössä,
tarjoamme kotikäyntinä asiantuntevat tukipalvelut.
Suunnittelemme palvelun sisällön asiakkaan
toiveiden ja osaamisen mukaan.
Tietokoneen käyttötaito helpottaa asioiden
hoidoissa, palveluiden saannissa, yhteydenpidossa ja monissa arjen toimissa.

Tuloksetta! Sitä vastoin Erä
mätti päätösminuutilla pallon vielä kaksi kertaa turkulaisten pömpeliin, vaikka maalivahtikin oli jo taas
työmaallaan. Erän päätösmaalit kirjautuivat Janne
Salosen ja Mikko Sipilän nimiin.

Opetamme ymmärrettävästi osaamistason
mukaan vaikka alkeista lähtien
ja vähän pidemmälle päässeitä esim. sosiaalisen median, sähköpostin, www-sivujen ja
ohjelmistojen perusominaisuudet.

Liigataival jatkuu Erän
kohdalla herkullisesti.
Tänään keskiviikkona Erä
isännöi omassa Mosahallissaan paikallisvastustaja
SSV:tä. Tiedossa on tuvan
täyteinen jännä paikallisderby.
Perjantaina 24.1. Erä kohtaa Espoossa Oilersin.

Palvelun hinta henkilöasiakkaille
59�/h (sis.alv%)
- minimiveloitus 1h

Heimo Laaksonen

Tarvittaessa hankimme puolestasi tietokoneen ja/tai älypuhelimen ammattitaidolla
tarpeittesi mukaan.

joka.kodin.digi.opas@gmail.com
Varaa kotikäynti soittamalla 041 492 04 08
asiakaspalvelu
Ma–Pe: 08:00–20:00 ja La 09:00–16:00
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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.

Ikävät töyssyt

Pelokas asukas
Yllättyneenä luin Lähitieto -lehdestä koiraa purreesta salukista.
Nyt on nimimerkki "pelokas asukas" otettava koirakirja käteen. Alueen ainut saluki
ei ole purrut ketään tai joutunut mihinkään
muuhunkaan konfliktiin niin koirien kuin ihmistenkään kanssa.
Ihmettelen mistä tällainen on lähtenyt liikkeelle, sillä emme ole ylipäätään törmänneet
keneenkään huonoissa merkeissä?
Terveisin se salukin omistaja joka on aina
asiallinen ja takuulla kantaa vastuunsa. Joten
meidän kohdalla ei ole syytä pelkoon.

Miksi Pihlajamäen kirkon liukumäessä, joka siis johtaa alas parkkipaikalle, on
kovia töyssyjä?
Koitin muistaa miten siitä tullaan alas,
mutta onpahan kipeässä käsivarressa lisäksi pitkä palkeenkieli ja nilkkakin kipeä.
Loukkaantunut
Ti mo Uoti la

Puistolan aseman
ympäristö parempi
kuin väitetään

Tapulikaupungissa on Puistolan aseman
lähellä kolme liikekiinteistöä, joiden kaikkien
osake-enemmistön Helsingin kaupunki omistaa. Tämän vuoksi asioiden kehittämisen ei
pitäisi olla niin vaikeata kuin kirjoituksessa
arvioidaan. Kehittämisen ei kuitenkaan pidä
johtaa uusiin korkeisiin taloihin aseman lähelle jo pelkästään kaupunkikuvallisista syistä.
Pientä liiketilaa on mahdollista rakentaa terveysaseman talon pylväikön paikalle
1990-luvun lopulla tehtyjen luonnosten
perusteella. Jäin ihmettelemään, mikä ongelma on siinä, että Tapulikaupungintie jää asemalaiturien ja Tapulikaupungin palveluiden
väliin. Asemalta on hyvä näköyhteys ja esteetön kulku tunnelissa terveysasemalle ja kaupallisiin palveluihin.

Taiteilija sai
vieraat puhumaan
Keltamustan taulun kohdalla se

Nimim:
22 vuotta koirien parissa.

Lähitiedossa 15.1.2014 oli juttu valmisteilla olevasta uudesta yleiskaavasta otsikolla
”Puistolan aseman ympäristöä voisi hyödyntää paremmin”. Jutun tiedot ovat peräisin
kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaaineistosta. Jutussa olleita tietoja on syytä täydentää ja osittain oikaista.
Muutaman vuoden välein virkamiehiltä tulee julkisuuteen näkemys, että Puistolan aseman seutu on rakennettu tehottomasti ja johtopäätökseksi tulee, että Tapulikaupunkiin on
rakennettava lisää. Yleiskaava-aineistossa rakentamisen, asuntojen ja työpaikkojen määrää mitataan 600 metrin säteellä asemasta. Jokainen Puistolan aseman seutua tunteva tietää, että aseman vieressä on suuri Suuntimonpuisto, mikä vaikuttaa tehokkuuslukuihin.
Kirjoituksessa kaivataan parempia kevyen liikenteen reittejä Tapulikaupunkiin aseman lähelle, mitä asukkaat ovat jo vuosia toivoneet. Pienin kustannuksin voitaisiin merkitä pyörätiet ja leikata rehottavat pensaat. Tähän työhön kaupungin on syytä ryhtyä jo ensi
keväänä.

Malmilainen Pentti Luukkonen katselee taulua, joka sytytti
hänet ja vaimonsa ajatustenvaihtoon tuntemattomaksi
jääneen tapulikaupunkilaispariskunnan kanssa.

Lorenz Brunnsberg lyö vasaralla
piparkakkutalon palasiksi.

Nuutinpäiväjuhlassa rikottiin
piparkakkutalo

Eniten puhutti kuitenkin kaasukello. Vuoristoratamainen kehikko ja sen
sisällä liikkunut kaasukello eli kaasusäiliö ovat vanginneet Sörnäisten
Rantatietä kulkevien katseita vuodesta 1929. Kaasukello pysäytettiin
1994, kun Helsinki vaihtoi nestekaasun maakaasuun. Säiliöt ja kattorakenteet on purettu, mutta kaasukellon
ristikkorakenne on yhä olemassa, sillä
rakennelma on suojeltu samoin kuin
sen vieressä oleva betoninen kaasukello.
Näyttelyn nähtyään pariskunnat kiittivät toisiaan mielenkiintoisesta juttutuokiosta ja poistuivat Malmin iltapäivään.

tapahtui. Toisilleen ventovieraat tapulikaupunkilainen ja malmilainen pariskunta alkoivat kysellä ääneen, että onko tuo se. Taulun nimi ei antanut mitään osviittaa, mutta yhdessä vastattiin, että onhan se se.
Kuvataiteilija Ville Räty oli maalannut auringonkeltaiselle taustalle määrätietoisen mustin vedoin Suvilahden
vanhan kaasukellon.
Tätä taiteilijaa kiinnostaa energia, pariskunnat tuumivat taulu toisensa jälkeen Malmitalon galleriassa. Insinööritaidetta, tapulikaupunkilaismies vitsaili, mutta oli silti aika vaikuttunut. Taiteilijan havainnot herättivät katsojassa
paljon ajatuksia. Kuka pöljä pystyttää
voimalinjan noin pienelle kalliolle?

Pirjo Pihlajamaa

Ville Räty – Passing view,
maalauksia 25.1.2014 asti Malmitalon galleriassa.
NIMIEN TAKANA

Malmin ajallisia
kerrostumia

Teksti ja

A
UUTTA MALMI

Berghyddanin upeassa hirsitalossa vietettiin 12.1. Vanhankaupungin ruotsinkielisen
nuorisoseuran eli GUF-yhdistyksen ”Nuutinpäiväjuhlia”. Sali oli suurin piirtein täynnä,
paikalla runsaasti myös pikkuväkeä KoillisHelsingistä. Yleisö sai nauttia tunnelmallisesta ja historiallisia perinteitä kunnioittavasta
joulukauden päätösjuhlasta.
Berghyddanissa tietenkin laulettiin vielä
joululauluja ja tanssittiin piirissä. Tarjolla oli
puuroa, kahvia ja joululeivonnaisia sekä tietenkin arpajaiset.
Illan kohokohta oli taikuri Robert Jägerhornin huikea esitys, joka herätti ihmettelyä ja
ihastusta. Taikuri teki perinteisiä korttitemppuja ja leikki liikennevalojen värisillä papereilla. Lopulta hän repi sanomalehden, antoi
yleisön luettavaksi satunnaisen palasen – ja
tiesi heti, mitä siinä luki. Esitys viihdytti sekä
aikuisia että lapsia.
Juhlan rituaaleja oli hienon piparkakkutalon iskeminen vasaralla kappaleiksi. Se oli tietysti surullinen merkki joulun ajan loppumisesta. Mutta lapset pääsivät heti lohduttautumaan maistelemalla piparkakkutalon makeita palasia.

Vuonna 2006 hyväksytty Tapulikaupungin
täydennysrakentamisen yleissuunnitelma tehtiin yli 20 hehtaarin suuruiselle alueelle. Yleissuunnitelman mukaisesti on hyväksytty viisi
asemakaavaa, joista viimeisin Maatullinpuiston eteläosan asemakaava hyväksyttiin
15.1.2014 äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuustossa. Hyväksyttyjen asemakaavojen
perusteella on vasta pieni osa rakennettu. Vielä on tulossa kaksi kerrostaloa, neljä rivitaloa,
44 omakotitaloa ja yksi jalkapallohalli.

Yli 100-vuotias GUF-yhdistys on myös Koillis-Helsingin ruotsinkieliselle väestölle tärkeä
vapaa-ajan toimintoja tarjoava laitos.
GUF-kuoro on aloittamassa valmistautumisen huhtikuun lopun perinteiseen Jäänlähtökonserttiin. Uusia laulajia otetaan mielellään vastaan tähän sekakuoroon, joka harjoittelee Berghyddanissa, Vanhankaupungintie 3, tiistai-iltaisin klo 18.30–21.00 Peter
Hillin johdolla. Ilmoittautua voi itse paikalla tai puheenjohtaja Ann-Christin Ingmanille
ac.ingman@kolumbus.fi
Lisätietoja GUF-toiminnoista www.guffen.fi

Petri Syrjänen

Timo Uotila

Malmin Kuvalehti löysi tiensä
postilaatikkoon joulun alla.
Sitä kannatti odottaa, sillä
vuosijulkaisu on jälleen kerran
pakattu täyteen kiinnostavia
aiheita tämän päivän Malmilta ja
myös menneiltä ajoilta.

Teksti ja kuvat: MARIA LAURILA

Missä kulkivat kerran ja
missä kuljemme nyt?

kuvat: SAULI

danraitti, pitkä suora joka kulkee peltojen halki Teerisuontieltä Tattariharjuntielle. Tie on rakennettu samalle linjalle,
jossa 1900-luvun alkupuolen kulki kerran viikossa juna Malmin hautausmaalle
Helsingistä. Rata lähti pistoraiteena
Malmilta. Malmin kirkon osoite on Kunnantiellä, koska Malmin vanha puinen
kirkko toimi ennen kirkkouraansa HelVANHAA MALMIA singin maalaiskunnan kokous- ja käräjätalona.

N
ROUHINE

Malmin vuosisatainen historia on mukanamme kirjaimellisesti
askeleissamme, joita Malmilla astumme.

H

elsingissähän on paikkojen
nimeämisessä mainio tapa huomioida alueen menneisyys. Helatehtaankatu Ormuspellolla on vanhan
helatehtaan Primon paikalla. Traktoritie, Puimuripolku, päiväkoti Viskuri ja
Tilketori Ylä-Malmilla kantavat nimissään Hankkijan Maatalouskonetehtaan
valmistamia tuotteita. Tehdas oli juuri
samoilla tonteilla.
1700-luvulta aina 1900-luvun puolivälin tienoille Malmilla, lähinnä Ala-Malmilla, oli kymmenkunta vahvaa maatilaa, kartanoiksi näitä ei kutsuttu. Maatilojen maat ovat nyt uusilla omistajilla
ja suurimmaksi osaksi rakennettuina,
14

Pehrs –Pehrstået ja Pekanraitti
Filpus – Filpusvägen – Vilppulantie,
leikkipuisto Filpus, päiväkoti Vilppula
Påvals – Påvalsvägen – Paavolantie
Örskis – Örskisvägen – Örskintie
Muutama vuosi sitten pelastusviranomaisten toiveesta kävelytiet nimettiin
Helsingissä. Tuolloin saatiin Vanhanra-

Malmin Kuvalehti 2013

1

Kaavoittaj

mutta nimet elävät. Tilojen nimet olivat
ruotsinkielisiä, siksi alkuperäiset nimet
löytyvät nykynimien ruotsinkielisistä
nimistä. Suomennetut versiot johtavat
valitettavan harhaan eivätkä liene kunniaksi antajilleen!

Longinoja Ala-Malmilla on monessa
mukana. On Longinojan päiväkoti, on
ollut Longinojan ala-aste ja Longinojaa
kehitetään muun muassa ympäristökeskuksen projektissa. Tässäkin takaa löytyy vanha maatila Lång. Onnettomasti
nimi on muokattu, korvattu å suomalaisella o-kirjaimella. Vanhempien malmilaisten puheessa, samoin joissakin
kartoissa, oja kulkee kuitenkin nimellä
Pekki, joka on arkipuheessa muovautunut ruotsin sanasta bäck ’puro’.
Puhekielen ”Nallipakasta” Sepänmäessä Tullivuorentien poikkitieksi on
saatu Nallebackavägen, suomeksi söpöilevä Nallenmäentie ja Lindkullan mäkeä
Vilppulantien varressa reunustaa Niinimäentie – Lindkullavägen (oik. lind ’lehmus’!)
Nimet Ala-Malmi ja Ylä-Malmi ovat
hämmästyttäneet monia. Eihän kumpikaan ole ylempänä! Nämä nimet ovat
noin 50 vuoden takaa, jolloin tarvittiin
jokin tarkentava nimi radan eri puolille. Loogisempaa varmasti olisi ollut
ottaa käyttöön Itä-Malmi ja Länsi-Malmi,
kuten on tehty vaikkapa Pakilassa tai
Pasilassa. •

an kotipaik

ka

aistuneen
vät malmil
Ne yhdisty
malmilaista
ukset yksiin?
a tuoretta
ään
tulevaisuusajat
halusi jututta
stuja evästäm
ja malmilaisten päässä. Malmi-Seura syysiltapäivän ajatusla
kaavoittajan
isen
Mannisen
Käyvätkö
a. Tässä aurinko teluihin.
ikkö Rikhard
tulevaisuuksist
in keskus
yleiskaavapääll
mahdollisista a yleiskaavasta käytävi
kotipaikan
aisia uudest
meitä malmil

Yläkuvassa Malmin vanha asema nykyisen Malminkaaren
kohdalla. Uusi asema valmistui sillan kupeeseen 1933.
(Vanha kuva: HKM. Kuva uudesta asemasta s. 3)

24

i 2013
Malmin Kuvaleht

Alakuva: Itäinentie vei kohti Ormusmäkeä ja Tapanilaa.
Takana häämöttää Koltekin tehdas. Tässä kulkee nyt Pekanraitti.
(Kuva: Aarne Laurila)
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Jo pelkästään ilmoitukset ovat
hauskaa katsottavaa, sillä muutaman
vuoden kuluttua monet niistä ovat
historiallisia dokumentteja tyylinsä
osalta. Ajat muuttuvat nopeasti. Sen
huomaa kuvalehden vanhoista vuosikerroista Malmin kirjastossa.  
Lehteä on Malmi-seuran ja talkoolaisten voimin julkaistu jo kolmannesvuosisadan ajan, sillä nyt on käsillä 33. vuosikerta. Tuttuun tapaan
mukana on tuoreita henkilökuvia,
esimerkiksi kuvanveistäjä Kari Huhtamo ja valokuvaaja Kari Hulkko, yritysmaailmaa, esillä tällä kertaa Tuhat Ikkunaa, tulevia suunnitelmia, esittelijänä yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen, ja Malmin osaalueiden esittelyä, nyt vuorossa AlaMalmin koillisosa.  
Vanhuksille asumispalveluja tarjoavat Milja Palvelutalo ja Saga Helapuisto esitellään, samoin monipuolinen Toimintakeskus ja kahvila Muisto. Seurakuntaa esittelevän
kuvauksen yhteydessä on muiden
ohella aivan komea kuva 43 vuoden
takaa, kun kookasta ristiä hilataan
pystyyn silloisen puukirkon luona.

Monet kirjoitukset tarjoavat valokuvineen ajallisia kerrostumia, niin
edellä mainittu Toimintakeskuskin:
entinen Elannon myymäläkiinteistö.
Useat paikannimet kertovat menneistä ajoista.
Vanhasta asemasta on löytynyt
mainio kuva Venäjän vallan ajalta. Pekanraitti oli ennen ihan toisen
näköinen, samoin Ylä-Malmin torin tienoot. Maanviljelyskonetehdas
on ulkoisesti entisellään, mutta: nyt
asuntoja täynnä. Myös vanhat maatilat (Brusas, Filpus, Ströms) ovat kokeneet muutoksia.
Hyvää muistinvirkistystä on myös
kuvaus Malmin 1930-luvulta, suuren alueliitoksen valmisteluvaiheista.
Mittavia ratkaisuja ei silloinkaan toteutettu äkkiseltään.
Tero Tuomisto
Kirjoittaja on kotiseutuneuvos ja
Pukinmäki-seuran sihteeri

Malmin Kuvalehti 2013.
Päätoimittaja Aarne Laurila, 58 sivua,
runsaasti kuvitettu, hinta 5 euroa.

Koillis-Helsingin Lähitieto
Te ija Lopon e n

22.1.2014
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Mirja Mäkelä Trio
runollisena
Seinällä
on Sirkun
teoksia eri
vuosikymmeniltä.
Etenkin Lapin
maisemat ovat
useimpien
asiakkaiden
mieleen.

Mirja Mäkelä Trio esittää laulaja-lauluntekijä Mirja
Mäkelän sävellyksiä muun muassa Kirsi Kunnaksen,
Sanna Karlströmin ja Heimo Hatakan runoihin.
Trion taidokkaan intiimi, intensiivinen ja runollinen kokonaisuus kattaa soiton herkistä
sävyistä riehakkaaseen improvisointiin.
Yhtye julkaisi Runoisa-levyn 2008 saaden
runsaasti kehuja persoonallisista ja raikkaista sävellyksistä, mielenkiintoisista sovituksista ja soitinnuksista sekä välittömästä
tunnelmasta.  
Mirja Mäkelä on luotsannut omia yhtyeiMirja Mäkelän trioa
tään jo vuodesta 1992. Hän on esiintynyt eri
kuullaan
puolilla Suomea jazzklubeilla ja -festivaajazzsarjan
leilla. Vakituisia kokoonpanoja, joiden kanskonsertissa.
sa Mäkelä on levyttänyt, ovat lauluyhtye
JimJamMurMur, Muumilauluja Band ja The
Helsinki Koto Ensemble. Lisäksi Mirja Mäkelä on vieraillut solistina useissa eri yhteyksissä sekä Suomessa että ulkomailla. Mäkelä on valmistunut Sibelius-Akatemian jazzosastolta musiikin maisteriksi 1999. TL
Mirja Mäkelä Trio Jazz’n Jam
su 26.1. klo 17 Malmitalossa.
Liput 6 e. Mirja Mäkelä – laulu, Teemu Viinikainen
– kitara ja Juho Kivivuori – basso. Jazzsarjan
taiteellinen johtaja on Teppo Hauta-aho.

Klassikkosarja:

Maltan haukka
Yksityisetsivä Sam Spade (Humphrey Bogart )
seikkailee. Ohjaaja John Huston (USA 1941).
K12. to 23.1. klo 15 ja 18, vapaa pääsy

Sirkku Salmi tarjoaa
taidenäyttelyn
Tapulikaupungissa kampaamo Tukka Tapulin
asiakkaat saavat nauttia hiustensa hoidon ohessa
taidenäyttelystä. Sirkku Salmi on tuonut töitään
kampaamon seinille jo kymmenen vuoden ajan.

K

esälomien maisemat siirtyvät
Sirkku Salmen
taitavissa käsissä
muistikuvista ja valokuvista
maalauksiksi.   Kreikan
lomalla nähty mereltä päin
aukeava luolamaisema smaragdinsinisine aaltoineen
saa aikaan matkakuumeen.
Lapin maisemien näkymä
kanervien peittämistä kivistä on vahvasta värimaailmastaan huolimatta hyvin
rauhoittava. Muotokuvien
henkilöt katsovat hyväksyvästi kampaajien työskentelyä. Asiakkailla riittää mielenkiintoista katsottavaa.
– Tämä maalausteni esilletuonti on oikeastaan erään
asiakkaani ansiota. Hänen
kanssaan tuli puhetta taideharrastuksista ja kun kerroin maalanneeni tauluja jo
vuosikausia, niin tuo mies
totesi, että niitähän pitäisi olla täällä liikkeen seinillä asiakkaiden ilona, kertoo

Sirkku Salmi taidenäyttelynsä synnystä.
Esillä on parisenkymmentä työtä. Osa on ollut nähtävillä jo pitkään, osa on aivan uusia vasta viime kesänä tai sen jälkeen maalattuja.
– Enimmäkseen maalaan
öljyväreillä, mutta yhdessä vaiheessa tein pastelliliitutöitä. Niitä ei vaan enää
täällä ole, kun asiakkaat ostivat ne kaikki, Sirkku kertoo iloisena.

Piirtämistä ja maalaamista hyvän värisilmän omaava
kampaaja on harrastanut
aivan tyttösestä lähtien,
mutta Tikkurilan aikuisopistossa ja Oriveden, Joutsenon sekä Kiljavan opistojen kesäkursseilla hän ryhtyi
käymään viitisentoista vuotta sitten.
– Sykäyksen taideharrastukseeni sain Lapissa jutellessani erään ihmisen kans-

Sirkku Salmi nauttii
saadessaan luoda,
olipa sitten kyseessä
uudenlainen hiusmalli tai
maalaaminen.

sa, joka kertoi harrastavansa maalauskursseja ja oppineensa niillä paljon. Sain
siitä innon lähteä itsekin
opiskelemaan rakasta harrastusta.
Osa esillä olevista maalauksista on opiskeluun liittyneitä harjoitustöitä, osa taas

omista ideoista ja nähdyistä
maisemista syntyneitä.
– Olen vähän sellainen
kausimaalari. Yhdessä vaiheessa tein hullun lailla
muotokuvia,  nyt juuri olen
ihastunut lumeen ja veteen,
sinisen eri sävyihin. Toisinaan saatan opistonkin tunneilla maalata muuta aihetta kuin opettajan antamaa,
jos se ei inspiroi. Meillä on
kyllä äärettömän hyvä opettaja siellä, Sirkku kehuu.
Maalatessa iskee toisinaan
sellainen draivi päälle, että
kaikki muu, aikakin, unohtuu.
– On uskomattoman virkistävää maalata, siinä aivan kuin sielu lepää ja uudistuu.
Kampaajan ammatissa
tarvitaan hyvää silmää, vakaata kättä ja halua kehittyä. Samat ominaisuudet
ovat tärkeitä myös taiteen
teossa. Tukka Tapuli viettää
parhaillaan 30-vuotisjuhlia ja niidenkin kunniaksi
Sirkku toteaa, että kampaamon taidenäyttelyssä voivat vapaasti piipahtaa kaikki muutkin kuin heidän asiakkaansa.
Teija Loponen

Esa

Pulliainen

C-Combo & Mr Breathless
Menevää 70-luvun tyylistä rock
and rollia Breathless-maustein.
to 23.1. klo 19, alk. 15 €
Kino Helios:

(3D)

Viimeinen

Frozen

rakkaus

Kino Helios:
Huurteinen seikkailuanimaatio. K7/4. la 25.1.
klo 14 ja ke 29.1. klo 18,
alk. 6 €

Onnettoman vanhan miehen elämään löytyy uutta
kipinää. K12. pe 24.1. ja
la 25.1. klo 18, alk. 6 €

Serbialainen

Kimara kansantansseja ja laulua. la 25.1. klo 19, alk. 15 €

ilta

Mirja

Jazz’n Jam:

Mäkelä Trio

Herkkiä sävyjä ja riehakasta
improvisointia – musiikkia runoihin. su 26.1. klo 17, alk. 6 €

Yhteislaulua
ti 28.1. klo 17.30, vapaa pääsy

UMO

plays Bob

Brookmeyer

Luvassa on ajattoman hienoa suuren orkesterin
jazzmusiikkia! ke 29.1. klo 15, alk. 5 €
Ala-Malmin tori 1
malmitalo.fi
Liput 09 310 12000
ja Lippupalvelu
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Menot
Perjantaisin tanssitaan Työväentalolla

Malmin eläkeläiset järjestävät tanssit Malmin Työväentalolla,
Takaniitynkuja 9, aina perjantaisin klo 20–23.45.

MALMI

Koillis-Helsingin seniorit
jäsenet kutsutaan Syystien
palvelukeskukseen 4.2. kello
14. Kokouksen ajankohtaisen katsauksen omaishoitoasioista pitää Senioriliiton
Jouni Mykkänen.
Malmin toimintakeskus
Torstain asahi-venyttely on nykyään klo 10.
Kahvila on avoinna ma
klo 9–13, ti–to 9–15, pe
12–14. Kirkonkyläntie 2.
Päivätanssit
Malmin työväentalolla
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15.
Elävää musiikkia. Buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
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.
Tanssikurssit
Malmin Työväentalolla
Takaniitynkuja 9. Su 26.1.
klo 17–20 cha-cha, ti 28.1.
klo 18–21 jive ja fusku,
su 2.2. klo 17–20 parisalsa, ti 4.2. klo 18–21
samba, op. Susa Matson.
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 klo 9–11. Atk-opastusta senioreille ti, ke ja to klo 11.15–
14 varaa aika etukäteen
infosta tai p. 09 310 58413.
Ompeluryhmässä MollaMaija
-hanke ke klo 9–11.30.
Neulekahvila to 9.30–12.
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 valokuvanäyttely
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
Kirjailijavieras
Kirjailija Leena Parkkinen on
ke 22.1. klo 18 Malmin kirjaston kirjailijaillan vieraana.
Häntä haastattelee ja tilaisuuden juontaa FM Päivi
Hytönen. Vapaa pääsy.
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.
Esa Pulliainen C-Combo
& Mr Breathless
Legendaarisen Agentskitaristin yhtye yhdistää voimansa Mr Breathlessin
kanssa esittäen 70-luvun
Hurriganes-tyylistä rock
and rollia Malmitalossa to
23.1. klo 19. Liput 15 e.
Serbialaisen tanssin
ja laulun työpaja
SD Sindjelic esittelee serbialaisten tanssien ja koreografioiden perusteita Malmitalossa
la 25.1. klo 15. Vapaa pääsy.
Serbialaisten kansanlaulujen
ja -tanssien ilta
Göteborgilainen serbialaisseura Sindjelic vierailee Malmitalossa la 25.1. klo
19 esittäen kimaran tansseja
ja lauluja eri puolilta Serbiaa
– Negotinista, Backasta,
Vojvodinasta, Gnjilanesta,
Leskovacista ja Vranjesta.
Lisäksi kuullaan SD Sindjelicin
Kansanorkesterin esittämänä viisi serbialaista laulua ja
yhden instrumentaalisen kimaran kansanlauluja ja koloja.
Liput 15 e.
Jazz’n Jam: Mirja Mäkelä Trio
Malmitalo su 26.1. klo 17.
Trio esittää laulaja-lauluntekijä Mirja Mäkelän sävellyksiä
muun muassa Kirsi Kunnaksen,
Sanna Karlströmin ja Heimo
Hatakan runoihin. Liput 6 e.
Yhteislauluilta
ti 28.1. klo 17.30 Malmitalossa,
isäntinä Jukka Okkonen ja
Pauli Kainulainen. Vapaa pääsy.
Koululaisten IP-kino:
Viisi legendaa (3D) ke 29.1.
klo 14 Malmitalossa. Huima
satuseikkailu joukosta fantasiasankareita. Kesto 97 min. K7
Varaukset malmitalo.tuotanto@
hel.fi, vapaa pääsy
Saint Louis Blues and Beyond
– UMO plays Bob Brookmeyer
UMO syventyy säveltäjä ja
sovittaja Bob Brookmeyerin
tuotantoon kapellimestari Kari Heinilän johdolla
ke 29.1. klo 15. Ennen konserttia Malmitalon kahvilassa klo 14.15 alkaen

Te ija Lopon e n

Luvassa on elävää musiikkia ja buffet. Tanssilipun hinnalla saa myös kolmen vartin
mittaisen tanssikurssin klo klo 19–19.45. Tanssit 11 e, ei narikkamaksua.

Heinilä kertoo yleisölle
Brookmeyeristä. Liput 5 e.
Anime: The Girl Who
Leapt Through Time
Mamoru Hosodan anime.
Eräänä päivänä onnettomuuksille altis Makoto huomaa, että
iskettyään päänsä hän pystyy siirtymään ajassa taaksepäin. Kesto 99 min, K7.
Puhutaan japania, tekstitys
vain englanniksi. Malmitalo to
30.1. klo 18. Vapaa pääsy.
Marti Brom & The
Barnshakers
Amerikkalainen laulajatar
säväyttää sekä äänellään että
lavakarismallaan. Hän on todellinen Queen Of Rockabilly,
jonka ohjelmisto koostuu
40–60-lukujen amerikkalaisesta roots-musiikista. Illan
aloittaa Vesa Haajan luotsaama The Barnshakers, joka
toimii myös Bromin taustayhtyeenä. Malmitalo to
30.1. klo 19. Liput 20 e.

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.

Puistolan kirkon seurakuntasalissa, Tenavatie 4.
Tuolijumppa aloitetaan klo 13.
Taru Kettunen tulee kertomaan matkoistaan klo 14.
Jäsentapaamisessa kerätään myös Lahden operettikonserttiin osallistujilta 37 e,
jos se on vielä maksamatta
Neulekerho kirjastossa
Neulekerhon kokoontumiset kirjaston monitoimitilassa
ke klo 17.30–19.30. Kerho
sopii niin vasta-alkajille kuin
kokeneille käsityönharrastajille. Opetusta ei ole, mutta
neuvoa ja apua saa pidempään käsitöitä harrastaneilta.
Mukaan omat työvälineet lankaa ja puikot /virkkuukoukku.

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 3108 5072
tai paikan päällä. Opastuksen
sisältö asiakkaan tarpeiden
mukaan. Sopii vasta-alkajille ja pidemmälle ehtineille.

Satutuokiot Pukinmäen
kirjastossa
Satutuokiot perheen pienimmille jatkuvat aina parillisen viikon ma klo 10.15–10.45.
Kotiseutunäyttely vitriineissä
Pukinmäkeläisen kotiseutuneuvoksen Tero Tuomiston kotiseutuaiheista sekä muuta julkaisutoimintaa viideltä vuosikymmeneltä. Näyttely esillä
kirjastossa 13.2. asti.
Pukinmäen
taiteilijayhdyskunta
ennen sotia
Ke 5.2. klo 18 kotiseutuneuvos Tero Tuomisto kertoo ennen sotia Pukinmäessä
vaikuttaneen taiteilijayhteisön vaiheista. Taiteilijoihin
kuuluivat mm. säveltäjä Erkki
Melartin, oopperalaulaja Ture
Ara ja kirjailija Aale Tynni.

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.

SUUTARILA

Kirjavinkkausta
Suutarilan kirjastossa
Tuulikki Kuurne vinkkaa uutta
ja vanhaa kaunokirjallisuutta
aikuisille kirjaston monitoimitilassa 30.1. klo 18–19.

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30.
To klo 11–14 tuolijumppaa,
tasapainon kehittämistä, sisäboccia ja pelikahvila Tapanilan
Työväentalolla Sompiontie
4. Tarkempi ohjelma netistä
tapanilan.elakkeensaajat.fi
LähimenotGalleria viileä punainen
palstalle
Avoinna: ti-pe 13–18, la
voi lähettää Koillis11–15. Elävänmallin
Helsinkiä koskevia
piirustusta/croquis
menovinkkejä.
to klo 18–19.30
Etusijalla ovat maksuttomat
ajalla 16.1.–6.2.
tapahtumat. Toimitus voi muokata
sekä lyhentää tekstejä. Vinkit tulee
Päivöläntie 20.
lähettää viimeistään torstaina klo
15 mennessä, jotta ne ehtivät
seuraavan keskiviikon lehteen.

Satutuokio
Tapanilan kirjastossa
29.1. Tule kuuntelemaan satuja ja loruja kirjastoon! Ikäsuositus 3–7-vuotiaat lapset. Vapaa pääsy.
Pop up-runokylpylä
0–2-vuotiaille
Asuuko kotonasi hymyhaukka,
Heppuli-Keppuli tai joku muu
hauskan kuuloisten kirjainten ja oman äidin/isän äänen
ystävä? Ota se mukaan ja
lähde kirjastoon yhteiseen,
puolen tunnin runoleikkihetkeen! Runokylpylää ohjaa
sanataideopettaja FM OutiMaria Takkinen. Tied: kirjastonhoitaja Eeva Rita-Kasari
eeva.ritakasari@hel.fi.

TAPANINKYLÄ

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL.n perhekahvila ma klo 10–11.30.
Tule mukaan! Tarjoilu 1,5 e
/ perhe. Perhekahvila
leikkipuisto Kesannossa ma
klo10–12. Tule mukaan!
Tarkempi ohjelma MLL
Tapaninkylän nettisivuilta.

TAPULIKAUPUNKI

Vieraana Pekka Hiltunen
Tapulikaupungin kirjaston
kirjailijavieraana on Pekka
Hiltunen to 23.1. klo 17.30–
19, Ajurinaukio 5. Hiltusen
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
Nuorten yhteishaun infoilta
Pidetään ”Elävä kirja” malliin
Tapulikaupungin kirjastossa
ke 12.2. klo 17–19. Tulkaa
tutustumaan eri ammatteihin nuoret sekä vanhemmat!

VIIKKI

Viikin kirjaston satutuokiot
yli 3-vuotiaille jatkuvat ke klo
10 alkaen koko kevään 7.5 asti
(ei hiihtolomaviikolla 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.

Osoite:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

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.
Puistolan Martat
Jäsenilta to 23.1. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Aiheena Ensikodin esittely ja Doula toiminta.
Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen ti 28.1.

Hammaslääkärit
Halutaan ostaa

Ostetaan
liiketila

Pohjois-Helsingistä
50–300m

2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko
Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
• KOKOPROTEESIT
hampaat
• POHJAUKSET
toiveittenne
• KORJAUKSET
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Salonki

KANTA-ASIAKASEDUT!

Myös ilman ajanvarausta.


vuotta

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

Juhlan kunniaksi
tarjoamme:

Kelan suoraveloitus

• tarkastus ja optg yht. 80 €

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

• hampaiden valkaisu
Zoom-menetelmällä 350 €

(Kela-korvauksen jälk.,
norm. 108 €)

SI

Parturi-Kampaamo

(norm. 450 €)

www.malminhammas.com

Hyvää uutta vuotta!

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT

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

Optikot

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

MALMILLA

%

Hammastarkastus
omavastuuosuus

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

%

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

a
uott
25 v
illa!
Malm

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

Kampaamot, parturit

Pirjo
j Löser

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

Sirkku Laine
AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

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

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

TÄYDELLISTÄ
PALVELUA
HIUKSILLESI!

Parturi-Kampaamo

Salon Perfect

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

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

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

LVI-TYÖT
044 9726 802

Puh. 044 7666 166

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

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

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

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

ergadesign.fi

POHJOIS-HELSINGIN
LÄHIKIINTEISTÖHUOLTO
www.rundelin.com
kpr@rundelin.com

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 /
388 2996
www.noop.fi
Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

Tilitoimistoja
Palveluja tarjotaan

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

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

Lähitietoa
tarvitaan
aina.

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

Ark. 10-18,
la 9-14

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

OGELISSA

MALMINTORIN
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Kampaamo-Parturi

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

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

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

SILMÄLÄÄKÄRIT
Tarjous:

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

Piristä tammikuuta uudella Wellan INNOSENSE värillä!

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

25€

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

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

täyteen
marraskuussa

Suuhygienistipalvelut



Kehärengas Oy

UU

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko



www.keharengas.fi

HAMMASLÄÄKÄRIT

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti



YLÄ-MALMIN TORI 3 puh. 222 7786 avoinna ark. 9-18, la 9-14 tai sop. muk.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

MALMIN
HAMMAS

P. 351 5015

Helenan

15

22.1.2014

Määräaikaishuollot v Ilmastointihuollot
v 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

www.datamediatilit.fi
Puh.
010 328 4881

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

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

