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Pukinmäessä
opittiin sokeripala!

Yksivuotiaan LÄHITIEdON
TOIMITUS LÖYTYY KESKELTÄ
MALMIA!
Uutiset: Malmin TE-keskus
sulki ovensa.
Urheilu: Pöytälätkän SM
Pihlajamäkeen.
Menot: Finlandia-palkittu visiitille Tapanilaan.
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Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099
www.remax-extrakodit.fi extrakodit@remax.fi
ma–to 9–18, pe 9–17, la 10–14

Ala-Tikkurila PT 4h+k+s
99 m2
Ihastuttava yksitasoinen
lapsiperheen unelmakoti
jossa käytännöllinen pohjaratkaisu. Lisähuoneena
toimii tilava lasitettu
terassi. Tikkurilan kaikki
palvelut kävelyetäisyydellä. Juhannustie 19-21.
Mh. 288.000€.
Tied. Maria Jutila,
045 110 3345/Extra Kodit
Siltamäki kt 5h+k+kph
128,5 m2
Iso valoisa läpitalon
perheasunto. Kaikissa
neljässä tilavassa
makuuhuoneessa
runsaasti säilytystilaa.
Parveke länteen. Keittiötä
remontoitu -08. Koulu ja
päiväkodit lähellä. Hyvä
taloyhtiö omalla tontilla.
Monipuoliset liikunta- ja
ulkoilumahdollisuudet
lisäävät asuinviihtyvyyttä,
hyvät liikenneyhteydet. Kauriintie 3. Mh.
199.000€. Tied. Toni
Ylen, 040 577 7269/Extra
Kodit

[A]

Malmi KT
4h+k+rt+kph+s+
2 x erill. wc +terassiparveke 95,5 m2
Erinomainen tilaisuus!
Alueen erikoisuuksia,
erikoinen koti kahdessa
kerroksessa pienkerrostalossa.Myös vaihtomahdollisuus pienempään
Lähi- alueelta. Soidintie
8. Mh.268.000 €.
Tied. Matti Siltanen,
040 670 6250 Extra Kodit.
Siltamäki ET
7h+k+s+tkh 240 m2
Tilava tiilitalo kahden
perheen yhtiössä.
Kätevä sijainti palvelujen
tuntumassa ja silti
omaa rauhaa. Neljän
makuuhuoneen yläkerta
auloineen remontoitu
2011. Kaiken kaikkkiaan
240 m2 (120 m2+100
m2)käytössä. Riimusauvantie 5. Mh. 473.000€
Tied. Eija Häkkinen 0500
704618/Extra Kodit

Puistola KT 3h+k+kph+
piha 75 m2
Puistolan keskeisimmällä
paikalla pienkerrostalon
ensimmäisessä kerroksessa siistikuntoinen
päätyhuoneisto. Todella
hyvä pohjaratkaisu.
Huoneistolla oma
aidattu piha. Kaikki
palvelut kävelymatkan
etäisyydellä. Puistolan
asemalle matka taittuu 5
minuutissa. Suuntimotie
15. Mh. Vh. 217.000 €.
Tied. Eija Häkkinen, 0500
704618/Extra Kodit

Harri Sallankivi
Yrittäjä
0400 630 848

Toni Ylen
040 577 7269

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Mikko Kaisla
050 352 4558

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

HEIKINLAAKSO OKT

HERTTONIEMI TONTTI
Erillispientalotontti 734 m², rak.oik
184 m². Asuntojen lkm ei rajattu.
Hp. 190.000 € Karhunkaatajantie 22
ESPOO/LAAJALAHTI TONTTI
Kovapohjaiset tontit Jääskentie 11
793m², rak.oik 238m² Hp. 310.000 €
786m², rak.oik 236m² Hp. 270.000 €
Tonteilla purettava ok-talo.

Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, rt,
takkah, s, 120 m². At ja varasto
25 m². Rv 1981, kuntotarkastettu
6/2013. Suojaisa piha n. 610 m²
hallinnanjakosopimuksella.
Hp. 280.000 €. Kassaratie 10 B
PUISTOLA TONTTI
Kaksi erillispientalotonttia
588m², rak.oik 147m² Hp. 108.000€
589m², rak.oik 147m² Hp. 120.000€
Tonteilla purettava asuinrakennus.
Aisatie 10
LÄNSI-PAKILA OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti
511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Hp. 147.000 €. Elontie 4
TAPANINKYLÄ TONTTI
Omakotitalotontti, rakennusoikeus
154 m², lisäksi autosuojan 25 m².
Hp. 160.000 € Leppälinnuntie 8

MALMI TEOLLISUUSHALLI
Kivirakenteinen 2-kerroksinen
teollisuusrakennus 745 m². Tilat
jaettavissa Rv-89. Tontti 1527 m².
Halmetie
VANTAA/VAARALA
Teollisuuskiinteistö 570 m² Kehä
III:n ja Lahdentien risteyksessä.
Kivitalo, rv-92. Oma tontti 1669m².
Rajakuja
MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
MALMI TOIMISTOHUONEISTO
Malmin keskustassa 1. kerroksen
toimistohuoneisto 263 m² Viljatiellä.
VUOKRATAAN
MALMI TEOLLISUUSHALLI
Puolet teollisuushallista, alakerrassa 250 m² lämmintä hallitilaa,
yläkerrassa 120 m² toimistotilaa.
Hyvä kunto, vapautuu nopeasti

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

aamupuuro 1€
lounas 10-16
Kotiruokaa,
Yrityskuljetus,
Tilauskakut,
Take away.
Järjestämme
teemapäivät,
muistotilaisuudet.

Tapaninvainio PT 3h+K+S
70,5 m2
Hyväkuntoinen kolmio
viihtyisällä alueella.
Hyvä taloyhtiö omalla tontilla ja edullinen vastike.
Tuohikoivuntie 20. Mh
259.000€. Tied. Kaisla,
0503524558/Extra Kodit
Pihlajisto KT 2h+k 50,5
m2
Hissillinen kaksio omalla
tontilla, jossa tilava olohuone ja toimiva keittiö.
Kauppaan ja bussipysäkille n. 100 metriä.
Tule ja tee tarjous!
Hattelmalantie 5-7. Mh
128.000€. Tied. Kaisla,
050 3524558/Extra Kodit

Eija Häkkinen
LKV
0500 704 618

Sam Kamras
040 837 3465

Soita ja tilaa

045 1786868
Rapakivenkuja 9,
00710 Helsinki
foodtime.ﬁ

Maria Jutila
Matti Siltanen
KiAT
040 670 6250
045 110 3345

Petri Jantunen
050 327 3761

Asta Lindroos
045 277 6154

TAPULIKAUPUNKI RT 77,5 M2

LAAJALAHTI RT 110,5 M2

VARTIOKYLÄ PT 76 + 64 M2

3h+k. Lapsiperheiden suosimalla
alueella kaksitasoinen asunto.
Parmaajanpolku 3 E. Velaton
lähtöhinta 199.000€ E2007
Tied. Alen-Nikitin 050 3535 262
Es. su 9.2. klo 13.15 – 14.00
9659790

4h+k+s 2-tas. perheasunto hyvällä
sijainnilla. Oma piha. Hyvä yhtiö.
Makslahdentie 7-9 A.
Mh. 379.000 € D2007 Tied. Maria
Pettersson p 040 1724 159
9721703

3-4 h, k, kh, s, tkh, 2 wc, viherh.
Perheasunto huippupaikalla!
Iso piha, selkeä pohja, kaukolämpö,
edulliset asumiskulut. Huhtasuontie
10. Mh. 345.000€ Tied.Jorma Falck,
0500 170 947. 9778980

TAPANINKYLÄ OKT 166 M2

KUNINKAANMÄKI OKT 169 M2

TÖYRYNUMMI OKT 120 M2

Kiinteistönvälitys Oy
MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

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 433 522
9972495

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PäiVi
Pirnes

As1:3mh,oh,k,2vh,erill wc,s-os
As2:2h,kk,kph +pihat,at ja varastot.
Pääasunto saneerattu v 2009,
yhdessä tasossa. Olkitie 14
Mh. 468.000€ Tied. Tuija Tuomi
050 5606 944. 9483312

MArjA-liisA
Vänskä

Maria Pettersson
LKV, Partner
040 1724159

Riitta Tyrkäs
LKV, YKV, AKAAsunto-auktorisitu
0500 433522

Raija Alén-Nikitin
Partner
050 3535262

Kalle Jokela
Osakas
0400 895765

Tuija Tuomi
LKV, LVV,KED,
KiAT, Osakas
050 5606944

Päivi Asikainen
Osakas
040 5073300

Jorma Falck
LKV, automaatio-teknikko
0500 170947

Kristina Lindbäck
Osakas, KED, IAT
050 5113599

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

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

4h+k+s+ak.2:lle. Avara ja kaunis
koti! Rv.2011. Maalämpö! Upea
1216m2 tontti. Kiertomäent. 11.E
Mh. 589 000€ B2007
Tied.Kristina Lindbäck
050 511 3599 9424789

SUUTARILA RT 79,5 M2
3h+k+s. Kaksitasoinen asunto.
Hyvät peruspalvelut äärellä.
Sateenkaarentie 2E. Mh.206.145,09€
Vh. 215 000 €. F Tied.Asikainen
040 5073 300. 9987989

Meillä on Suomen
arvostetuimmat
kiinteistönvälittäjät.

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Hki www.huom.ﬁ
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anotaan, että menneitä ei pitäisi muistella kuin historiankirjoituksissa. Tässä
lehdessä siihen kuitenkin vähän sorrutaan 1-vuotisen taipaleemme kunniaksi.
Kerromme muun muassa tärkeistä tapahtumista ja uutisista, jotka osuivat ensimmäiselle
ilmestymisvuodellemme. Koillis-Helsingin omien paikallislehtien historiaan vuosikymmentenkin taakse meidät vie näiden lehtien entinen
päätoimittaja ja ”kummisetämme” Hemppa
Laaksonen omassa jutussaan. Hänen viitoittamiaan jalanjälkiä seuraamme edelleen palvellen
alueen asukkaita täysin paikallisella uutisannilla. Juttutoiveita otamme jatkuvasti mielellämme vastaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.
Tasapainottaaksemme tuota vanhan kaivelua
tarjoamme myös uutta. Olemme uudistaneet
etusivun ulkoasua ja pientä ulkoasun viilausta
tulemme tekemään vielä lisääkin. Toivottavasti
pidätte uudesta kannesta! Kerromme myös,
mitä uutta meille kuuluu. Loppuvuodesta vuokrasimme Malmin raitilta toimistotilan ja alkuvuodesta saimme riveihimme uuden työntekijän. Tämän syntymäpäivälehden ilmestymisen
alla pidimme avointen ovien päivän lukijoille
tarjoten kahvia sekä hieman päänvaivaa vanho-

1-vuotissynttäreiden
kunniaksi ryhdymme
julkaisemaan Lähiristikkoa!
jen paikkojen tunnistamiskilpailulla. Oikeat
vastaukset ja voittajat kerromme ensi viikon
lehdessä. Kiitokset onnitteluista ja kiitos kaikille kävijöille!
1-vuotissynttäriemme kunniaksi toteutamme
monien lukijoidemme esittämän toiveen. Ryhdymme julkaisemaan Lähiristikkoa joka toinen
viikko. Ristikon toimittaa meille ominaiseen
tapaan paikallinen taitava ristikkomestari Erkki Vuokila. Koillis-Helsingistä löytyy käsittämättömän paljon eri alojen taitajia, niin yksittäisiä ihmisiä kuin yrityksiäkin. On aina ilo,
kun voi hyödyntää paikallista osaamista. Se on
vielä yksi askel ylöspäin siitä aatteesta, että suositaan suomalaista ja ostetaan vain kotimaista.
Kun suosimme täällä toimivia ja lehdessämme
ilmoittavia yrityksiä, hyötyvät kaikki osapuolet. Palvelut pysyvät siten jatkossakin lähellä.
Paikallisuus on kova sana!

Koillis–Helsingin Lähitieto
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Luonnospiirustuksia
uudesta pelastusasemasta.
Tontti on Malmilta
Tapanilaan päin
katsottuna juuri ennen
koulua ja leikkipuistoa
Kotinummentien ja Malmin
kauppatien välissä.

H KR /ARK/AAT

Uusi pelastusasema sijoittuu
Kotinummen koulun viereen

Pi rjo Pi hlajamaa

Malmille on suunniteltu uutta
pelastusasemaa. Sille on varattuna
tontti osoitteesta Silkokuja 2.

U

uden Malmin pelastusaseman rakennuspaikka sijaitsee Kotinummen ala-asteen koulun ja
leikkipuisto Kotinummen
vieressä olevalla joutomaalla.
Kun pelastusaseman rakentaminen tulee ajankohtaiseksi ja asema valmistuu,
on aika sanoa hyvästi Malmin lentoasemalla oleville
nykyisille tiloille.
– Asema olisi tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021,
mutta mitään päätöksiä asiasta ei vielä ole, kertoo rakennuspäällikkö Keijo Mä-

ki Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta.
– Jos lentokenttä päätettäisiin pian lopettaa, aikaistuisi uuden pelastusaseman rakentaminen, ennustaa Malmin pelastusaseman
aluepalomestari Ari Hasanen.
Kooltaan pelastusasemasta tulee keskisuuri. Konttoritilaa on kaavailtu nykyistä
enemmän. Tilat suunnitellaan niin, että niissä voi tulevaisuudessa järjestää myös
esimerkiksi turvallisuuskoulutuksia.
Pirjo Pihlajamaa

Malmin sairaala avautunee syyskuussa. Sivu 4.
www.facebook.com/
lahitieto

Nämä harmittavat
Malmilta löytyy useita
korjaamista kaipaavia
kohteita, joista
meille toimitukseen
soitetaan tai
lähetetään muuten
viestiä.

Eniten viime viikkoina on
tullut palautetta näiden
kuvien kohteista. Ala-Malmin torilla valopylväät ovat
jälleen vinossa. Muutama
vuosi sitten ne kaivettiin
ylös ja suoristettiin, mutta
taas vaivaa kallistuma näitä

kahta keskellä torialuetta
olevaa pylvästä. Ehkä lopullinen korjaantuminen koittaa, kun Pekanraitin ja torialueen kunnostamisesta joskus tehdään päätös.
Toinen valituskohde on
Malmin bussiterminaa-

lissa, jossa lukijoiden mukaan tämän laiturin penkit
ovat puuttuneet jo vähintään puolisen vuotta. Talvipakkasilla ei istuminen niinkään kiehdo metallipenkillä, mutta kassit siihen olisi
kuulemma silti mukava voi-

da laskea.
Kolmas ihmettelyn aihe
on Malmin torialueen laidassa olevat kivikasat. Viime vuoden puolella vesivaurio teki kuopan torin pintaan ja se korjattiin. Iso kasa
kiviä jäi yli ja siinä ne ovat

nyt törröttäneet useita kuukausia. Muutama kivi taitaa
olla lähtenyt ohikulkijoiden
matkaan, mutta muuten ne
taitavat odotella sitä, että
torilla taas tapahtuisi jotain.

Jan i na Issakai n e n

Ala-Malmintorilla eivät tolpat tahdo seisoa
suorina.

Bussiterminaalin penkin istuinosa on puuttunut jo
pitkään.

Teija Loponen

Jan i na Issakai n e n

Näitä kiviä ei muille työmaille
ole tarvittu.
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MPS-kasvatit ostivat
Malmin palloiluhallin
Malmilla kasvaneet ja MPS:stä isommille
jalkapallokentille kirmanneet Roope Heilala
ja Jyri Majalahti ovat ostaneet Malmin
palloiluhallin viime vuoden puolella.

Malmin sairaala
korkataan syyskuussa
Pi rjo Pi hlajamaa

Malmi

Malmin sairaalan käyttöönottopäivää
on päätetty siirtää aivan jättiurakan
loppumetreillä. Avajaiset siirtyvät
toukokuusta syyskuuhun.

– Tuli mahtava tilaisuus eteen, niin olihan siihen tartuttava, kertoo Espoossa tätä nykyä asuva Roope Heilala, 33.
Roope Heilala toimii toimitusjohtajana Jyri Majalahden kanssa perustetussa yrityksessä Kroma Consulting Oy. Toimitusjohtaja on pistänyt jalkapallouransa
pakettiin ja aikoo saada partnerinsa kanssa leivän Siemenkujalla sijaitsevasta palloiluhallista.
– Tämä vaatii paljon ja kulut ovat kovat, mutta uskon ja haluan, että saamme homman toimimaan.
Tekemistä riittää.
– Tilaa ei ole kehitetty aikoihin. Olemme nyt tehneet
uudet lattiat ja märkätilat, paikkoja on maalattu ja
saimme valmiiksi uuden ulkokengättömän hallin. Halleja on yhteensä kolme. Alhaalla on kampailusali ja
peilisali. Sinne tulee myöhemmin lisää bänditiloja, joissa voi treenata musiikkia.
Musiikki tulee luontevasti mukaan musiikkialalla
vaikuttavan Jyri Majalahden kautta.
– Kunhan nettisivut ja muu on saatu valmiiksi, niin
sen jälkeen ovat avajaisetkin tulossa.
– Toiminta on ollut käynnissä koko ajan ja nuoret
ovat voineet harrastaa normaalisti, Heilala iloitsee.

Helsingin kaupungin
rakennusviraston projektijohtaja Sakari Heikkisen
mukaan viivästys johtuu
siitä, että vanhojen sairaalarakennusten välipohjiin
1920–30-luvuilla laitettujen turve- ja purueristeiden
poistaminen kestää yli kuukauden arvioitua kauemmin.

Sairaalan avajaiset
ovat syyskuun
alkupuolella. Tarkat
päivät vahvistuvat
maaliskuussa.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin sairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen projektipäällikkö Maritta Lindholmin mukaan
sairaalaa ei ole hyvä avata kesken kesälomasesongin. Sairaalalaitteiden ja tavaroiden paikoilleen asetteluun pitää varata riittävästi aikaa. Haastava vaihe on
myös henkilökunnan perehdytys uuden talon toimintoihin.
– Sairaalassa tulee työskentelemään yli 500 työntekijää. Heidän perehdyttämisensä kestää noin neljä kuukautta, Lindholm kertoo.
Pirjo Pihlajamaa

Nuohoojan laskuun
tulee nousu

Pi rjo Pi hlajamaa

Helsingin kaupungin piirinuohoojat ovat hakeneet lupaa hinnankorotuksiin. Korotusluvasta päättävä Helsingin kaupungin pelastuslautakunta on heltynyt hakijoiden
toiveeseen.
Tästä johtuen Koillis-Helsingin ja koko pääkaupungin
talojen piippujen rassaus on ollut tämän kuun alusta lukien entistä arvokkaampaa.
Hinnankorotus on hieman yli kymmenen prosenttia.
Nuohoojat perustelevat nousua sillä, että palkka- ja kustannustaso on noussut 8,2 prosenttia vuosien 20092013 aikana. Esimerkkinä nuohoojat sanovat bensan
hinnan nousun.
Kiinteistöliitto Uusimaa ry ja Suomen Omakotiliitto
Helsingin Piiri ry ovat saaneet ilmaista mielipiteensä nuohoojien taksankorotustoiveisiin. Molemmat yhdistykset
puolsivat hinnankorotusta.
Edellisen kerran Helsingin nuohoojat kallistuivat vuonna 2010. PP

Koirien verotustietojen
keräys alkoi
Jos omasta koirasta on tekemättä ilmoitus Helsingin
kaupungille, ehtii asian hoitaa helmikuun loppuun mennessä. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi internetosoitteessa https://asiointi.hel.fi.
Koirailmoitus pitää tehdä Helsingin kaupungin taloushallintopalveluun, jos koiran pysyvä pitopaikka on muuttunut vuoden 2013 aikana, koira on luovutettu uudelle omistajalle tai koira on kuollut tai jos koiranomistaja
ei aikaisemmin ole ilmoittanut koiraansa Helsingin kaupungin taloushallintopalveluun.
Koiravero vuodelta 2013 on 50 euroa. Lasku lähetetään koiranomistajalle toukokuun 2014 loppuun mennessä. PP

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

Malmin TE-toimisto katoaa Malmilta kokonaan syksyllä. Nyt sisälle pääsee vain ajan varannut vanha asiakas.

Malmi

Malmin TE-toimiston
ovet pysyivät visusti kiinni
Malmin TE-toimiston
ovella pyöri heti maanantaista lähtien hämmentyneitä ihmisiä. Tieto paikallisen
työvoimapalvelupisteen ovien sulkemisesta muilta kuin
ajan varanneilta asiakkailta
ei ollut tavoittanut läheskään kaikkia asiakkaita.
– Eikö tästä olisi pitänyt olla viikkojen ajan joka paikassa tietoa? Eivätkö
he enää halua tavata ihmisiä
lainkaan? Kaikki pannaan

nettiin. Näin valtio hoitaa
työttömyyttä, ja lisää tulee
Itellasta, yksi työnhakuaan
uusimaan tullut nainen purki harmiaan.
– Täytyy mennä kotiin ja
avata netti, jos sieltä löytyisi
ohjeet. Mutta eihän netissä
voi lähettää paperisia todistuksia, hän huokaisi.
– Minulla ei ole edes nettiä, tuskasteli naisen jälkeen
ovea nykinyt mies.
Hän muisti kuulleensa

TE-toimiston sulkemisesta,
mutta ei ollut painanut päivämäärää sen kummemmin
mieleen.
Heitä ennen ovella kävi
kaksi maahanmuuttajataustaista henkilöä.
– Eikö kukaan tule avaamaan ovea. Minne meidän
pitää mennä, he kyselivät.
Vastaus kuuluu, että esimerkiksi Itäkeskukseen tai
Pasilaan.
Pirjo Pihlajamaa

”Näin
valtio hoitaa
työttömyyttä.”
– asiakas -

Koillis-Helsingin Lähitieto

On hyvä aika
Vaihtaa asuntoa
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Jos olet myyntiaikeissa,
pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille
ja tuomme tullessamme
kassillisen kahvia!

SUURMETSÄ KT 63 m²

SUURMETSÄ KT 80 m²

%

Tehokas led-valo

SUURENNUSLASI

LÄNSI-PAKILA RT 93/98 m²

Esittely to 6.2. klo: 18.00-18.30

Esittely to 6.2. klo: 18.30-19.00

Sovi oma esittely

TÄYSIN UUSITTU ASUNTO,
HETI VAPAA

HELSINGIN EDULLISIN
PERHEASUNTO?

ARVOSIJAINNILLA,
TÄYSIN REMONTOITU

Saunallinen
2h+k+s+parveke
puistomaisella sijainnilla, jossa
palvelut ja liikuntamahdollisuudet ovat vieressä. Kodikas, täysin remontoitu huoneisto, jossa
tilavat huoneet, käytännöllinen
pohjaratkaisu sekä suuri lasitettu eteläparveke. Muuttamaan
pääsee heti. Autotallimahdollisuus! Vh. 143.000€. Mätästie 1 C
Tomi Sarlin p. 050 365 9200

Ylimmän
kerroksen
tilava
3h+k+parveke hyvällä, rauhallisella sijainnilla pavelujen ja kulkuyhteyksien äärellä. Hyvä ja
muuntelukelpoinen pohjaratkaisu,
lasitettu parveke, parkettilattiat ja
mahtavan kokoinen kylpyhuoneosasto. Muuttovalmis. Autotallimahdollisuus! Vh. 128.000€. Mätästie 1 H
Kurt Grönholm p. 040 509 9250

Tyylikäs ja valoisa 1-tasoinen
rivitalon
päätyhuoneisto
3h+k+s+ak+var. Pakilan parhaalla paikalla. Uusimpia sisustustuulia, vaaleita sävyjä ja
laadukkaita materiaaleja arvostavan unelmakoti. Autokatos,
aidattu eteläpiha sekä juuri valmistunut vesi- ja viemäriremontti.
Vh. 325.000€. Lepolantie 110
Tomi Sarlin p. 050 365 9200
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kaupan päälle!
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VOIMASSA 12.2.2014 SAAKKA TAI NIIN KAUAN KUIN ALE-TAVARAA RIITTÄÄ!

Nämä ja muut kohteemme löydät: www.ylinkerros.fi

Ylinkerros Oy, Kauppalantie 42, 00320 Hki, www.ylinkerros.fi

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Ke 5.2.
Pe 7.2.
La 8.2.
Su 9.2.
Su 9.2.

19.00 Rukousilta, Pertti Hottinen
18.30–21.00 Koululaisten ilta kouluikäisille,
leiritiimi ja lapsityöntekijät
18.00–22.00 Nuortenilta, Tuija ja Petri Harjula
11.00 Jumalanpalvelus, Tuija ja Petri Harjula
14.30 Latinokokous

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

NAISTEN
VAATTEIDEN HELMIALE
-50% OVH:STA
Meiltä myös koti-, siivous- ja
housujen lyhennyspalvelu!

Vaateliike

MALMITAR
Örskinkuja 2 B, 00700 Helsinki
(käynti sisäpihan puolelta)
p. 050 444 2664

Keilaus 15 €/ ratatunti
Voimassa ma-to klo 20-22. Max 4 heittäjää/ ratatunti.
Hinta sis. kenkävuokran. Tarjous voimassa toistaiseksi.

MosaBowling
Helsingin hohtavimmat radat

MosaCafe
hymy on tärkein mausteemme

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

Lounas ma-pe klo 11-14
Catering + lastenjuhlat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki
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Salissa testattiin liikkuvuus-ja tasapainotaitoja
pomppimalla, tasapainoilemalla ja kiipeilemällä.

Liikkuva koulu
• Soinisen koulu Malmilla
on mukana Liikkuva
koulu-ohjelmassa.
• Koulussa on mietitty
jo reilun vuoden ajan,
miten saada koulupäivä
toiminnallisemmaksi.
• Tänä vuonna
kehittämisen kohteena
ovat olleet oppitunnit.
• Koulussa pyörii jo
hyvin välituntitoiminta.
Oppilaat toimivat
välkkäreinä eli
välituntiliikuttajina
ja pitävät auki
välinelainaamoa.

Ystävänpäivä lähestyy, tässä tehdään kortteja urakalla.

Äiti sanoi älä istu

Jyväskylän yliopiston inaktiivisuustutkijan Arto Pesolan luennon
innostamana Soinisen koulun opettajat päättivät sanoa stop turhalle
istumiselle luokissa.
Istuminen ei kuluta energiaa juurikaan enempää
kuin makuulla olo. Nykyyhteiskunta on tehty istualtaan elettäväksi; istutaan
autossa, sohvalla, koulussa ja töissä. Ihminen pysyy
terveempänä, jos istumi-

sen sijaan liikkuu tai seisoo.
Arto Pesola puhuu luomuliikunnasta, liikunnan ei tarvitse olla erityinen suoritus,
vaan liikkua voi koko ajan
jos vain tiedostaa sen itse.
Koulumaailmassa liikkuminen paitsi parantaa oppi-

laiden terveyttä ja kuntoa,
myös vaikuttaa positiivisesti oppimistuloksiin.
Lauantaina 1.2. järjestettiin Soinisessa Pop Up -päivä. Teemana oli Stop istumiselle. Oppilaat kiersivät
koulussa pajoissa, joissa

opiskeltiin tavallisia oppiaineita ilman pulpetissa istumista. Pajat olivat samalla pieni kurkistusluukku
vanhemmille siitä, millaista
koulunkäynti voi olla.
Isommat oppilaat opiskelivat päivän aikana äidin-

kielen sanaluokkia ja sanojen taivutusta, ympäristöja luonnontietoa, englantia
ja musiikkia liikkuen. Pienemmillä oppilailla oli ohjelmassa taukojumppaa, ilmaisutaitoa ja rentoutumista. Kaikki oppilaat pääsivät

pomppimaan kunnolla saliin Liikkuva koulu -ohjelman liikunnanohjaaja Johanna Timosen johdattamana.

Päivää oli mukana järjestämässä myös vanhempainyhdistys, joka oli saanut mukaan uuden yrittäjän Malmilta, Combat
Societyn. Combat Societyn
ohjaajat ehtivät opettaa
oppilaille muutaman kikan
kamppailulajeista kuten
brasilialaisesta Jiu-Jitsusta
ja Aikidosta. Heidän uudet
hienot toimitilansa löytyvät
Valuraudantieltä ja harrastuksia on tarjolla kaikenikäisille.
Vanhempainyhdistys piti puffettia ja koulun ruokalassa oli lisäksi kirpputori ja
myyntiesittelijöitä. Oppilailla oli mahdollisuus askarrella ystävänpäiväkortteja tai
hankkia itselleen kasvomaalaus.
Sanna Kotkaslahti
Soinisen koulu

Koillis–Helsinki

PAM:in puheenjohtaja Ann Selin
ehdolla kansainväliseksi ay-puheenjohtajaksi
PAM:in puheenjohtaja Ann Selin tuntee olevansa kotoisin Myllypurosta,
mutta viihtyy nykyisin mainiosti Tapaninkylässä.
Ann Selin (sd.) on asunut
koillisessa jo 80–90-luvun taitteessa muutaman vuoden ja
uudelleen vuodesta 2003,
alkuun Malmilla. Hänen mielestään Tapaninkylästä on helppo lähteä töihin Hakaniemeen
ja reissupäivinä mille tahansa
valtatielle tai kohti lentokenttää.
Ani arvostaa alueen palveluita ja urheilumaastoja kovasti.
Malmin lentokentän seutu on
viisainta säilyttää kaikille avoimena virkistys- ja harrastusalueena. Sosiaalisen elämän kannalta on suuri plussa, kun näillä
kulmilla asuu myös sukulaisia,
ystäviä ja tuttavia.
Ann Selinille on selvästi kutsua
yhä suurempiin tehtäviin sekä
kotikentällä että ulkomailla.
Hän on Malmin Demarien
ehdokas puoluehallitukseen. Jo
nyt hän kuuluu puoluevaltuustoon ja nimi vilahti jopa demareiden 12 puheenjohtajaehdokkaan listalla TV:n ajankohtaisohjelman gallupissa.
Ann ei myönnä pyrkyä. Hän

kertoo antaneensa suostumuksensa vain kansainvälisen ayjärjestön UNI Global Unionin puheenjohtajaehdokkaaksi. Järjestö edustaa 900 kansallisen ammattiliiton kautta 20
miljoonaa yksityisen palvelualan palkansaajaa ympäri maailmaa. UNI:lla on jäseniä 150
maassa, kaikissa maanosissa.
Liitto tekee työtä jäsenliittojensa kanssa muuttaakseen globaalien työmarkkinoiden pelisääntöjä.
– Kyseessä on merkittävä kansainvälinen toimija. On suuri kunnia suomalaiselle ay-liikkeelle, sopimusyhteiskunnalle ja työmarkkinamallille, että
minua on tehtävään pyydetty.
Olen saanut runsaasti kannustusta ympäri maailmaa, joten
rohkenen arvioida mahdollisuuksiani tulla valituksi hyviksi, Ani sanoo.

Demarien puheenjohtajuustavoitteluun hän toivoo kunnon kisaa ja enemmän ehdokkaita, jotta saataisiin esiin mahdolliset erilaiset linjaukset tai

painotukset. SDP:tä hän korostaa työn ja oikeudenmukaisuuden puolueeksi, mutta muistuttaa, ettei kuuden puolueen hallituksen kompromissit aina
kansalaisille maistu. Seuraava
hallituspohja määräytyy vaalituloksen perusteella.

Ann kävi keskikoulun, aloitti
1976 Liikeliiton juoksutyttönä
ja on sillä tiellä edelleen. Hänet
pyydettiin 17-vuotiaana demareihin, ja siitä asti ”tyttö” on
kasvanut ay-liikkeen mukana
huipulle asti.
– Demareissa parasta on yhteisöllisyys ja heikomman puolella oleminen. Aatteellista pohjaa ja arvoja en ole kyseenalaistanut koskaan. Ne ovat päivänpolitiikkaa tärkeämmät,
vaikka yksittäisissä asioissa joskus ajattelee luonnollisesti toisin kuin puolueen virallinen on.
Politiikassa Ann oli mukana
ensimmäisen kerran Jyväskylässä 90-luvulla varavaltuutettuna työpaikan siirryttyä sinne
aluehallinnolliseen tehtävään.
Uusi yritys 2012 toi varapaikan

Helsingissä. Hän myöntää roolinsa kummassakin kaupungissa melko vaatimattomaksi. Jyväskylässä pienessä porukassa
oli helpompi verkostua. Helsingissä pitää erikseen järjestellä, että vuorovaikutusta saa aikaan.
Valtuuston kokoukseen hän
ei täällä ole vielä ehtinyt, vaikka kutsu on muutaman kerran
käynyt. Päivätyön aikataulujen takia muutaman tunnin varoitusajalla osallistuminen ei
yleensä ole mahdollista. Ajankäytöllisistä syistä Ann ei halunnut olla ehdolla mihinkään
kovin työllistävään lautakuntaan, mutta on työllistämistoimikunnan varapuheenjohtaja.
Varavaltuutettuna hän on jo
huomannut, että nykyisen työn
yhdistäminen aktiiviseen poliittiseen rooliin tai kampanjointiin on todella hankalaa.
– Mikäli päätän asettua ensi
vuoden PAMin liittokokouksessa ehdolle puheenjohtajaksi,
en varmasti ole eduskuntavaaleissa mukana. Ei se muutenkaan ole todennäköistä.

Ann Selin, sd.

Ann on käynyt läpi rohkean
muodonmuutoksen, sillä hän
on nyt 50 kiloa kevyempi vuoteen 2009 nähden. Hän kokee
saaneensa uuden elämän. Paino
ei ole millekään elämässä esteenä, itsetunnon nousu on avannut mahdollisuuden katsella
ympärilleen aivan toisin silmin,
ja flirtti on palannut elämään!
Joulukuussa Ani sai valmiiksi EMBA-tutkinnon, joka parin vuoden ajan vei vapaa-ajan
melko täydellisesti. Hän lukee
dekkareita ja lenkkeilee, pitää
myös kovasti ruuanlaitosta ja
kodin sisustamisesta. Tilaisuuden tullen hän saattaa intoutua
myös laulusolistiksi.
Timo Huotinen
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Tarjoukset voimassa to-su 6.-9.2. ellei toisin mainita.

kauppiaasi
Terveisin K -ruokaia R uokokoski
ar
Jyrki R anta ja M

Terveisin K-ruokakauppia
Jyrki Ranta ja Maria Ruokoasi
koski

Hätälä Oy
Rehtiä Pohjoisen kalaa!
Hätälän kalamestari Juho Oksanen fileoi
!
perjantaina 7.2. kalasi veloituksetta klo 8-18
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Tarjous voimassa to-la 6.-8.2.
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–58 %

BROILERIN KOIPIREISI N. 1,1 KG
marinoitu. Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,39/kg.
Rajoitus 2 rs/talous.

kg

Tuore
kokonainen
Oulujärven

KUHA
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Egypti
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NAUTA-SIKA JAUHELIHA 700 G
(4,27/kg). Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,99 rs (7,13/kg).
Rajoitus 3 rs/talous.
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Kalaneuvos

KIRJOLOHI

SAVUSIIKA

Suomi, kasvattaja Napapiirin Lohi

MalMI
HELSINKI MALMI,
Kauppakeskus
MALMIN
Puh. 010 538
6600, Malminkaari 19, 00700
Helsinki NOVA
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8-18,
SU
12-21
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18
www.k-citymarket.fi
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Te ija Lopon e n

Pojat halusivat, että Markus-pappi ripustaa heidän lehtensä mahdollisimman korkealle puuhun.

Puu kasvaa Pukinmäessä

Asterin ja Pieksun esikoululaiset vierailivat Pukinmäen
seurakuntakodilla kasvattamassa yhteisöllisen puun lehdistöä.
Kirkkosalin seinälle on pystytetty suuri paperipuu, johon jokainen
toimintapiiri tekee lehtiä ja kukkia. Keväällä puu on varmaan varsin
muhkeassa kunnossa.

K

aikki Pukinmäen päiväkotien
esikoululaiset
on kutsuttu seurakuntakodille puuta kasvattamaan ja talon toimintaan tutustumaan. Kyläilyreissulla eskareille selvisi,
mitä kanttori, suntio, nuorisotyöntekijä ja papit tekevät
työkseen, mikä oli ihan
ensimmäinen virsikirja ja
miten liikennemerkit liittyvät raamattuun.
Pukinmäen kappalainen
Markus Kopperoinen arvuutteli, mikä mahtaa olla
valkoisen papinkauluksen
nimi. Eipä sitä kukaan sokeripalaksi arvannut!
Kotikirkko tutuksi -kierroksella pohdittiin myös,
mistä asioista kirkon tunnistaa Jumalan huoneeksi.
Lapset bongasivat useita ristejä, raamatun, kukkia, jotka kuvastavat Jumalan luomistyötä ja kirkkoon kuuluvan soittimen, urut. Kanttori Kaisu Rauhamaa päästi
niihin ilmaa ja sen jälkeen

Eri väriset
helmet kertovat
erilaisista
rukousaiheista.
Keltainen on
ilon ja onnen
väri.
lapset saivat opetella puuaiheisen laulun.
Pastori Meri Ala-Kokko esitteli seurakuntakodin
lahjoituksena saamaa ainakin 150 vuotta vanhaa omakotitalon vintiltä löytynyttä
raamattua, sekä monenlaisia eri ryhmille suunnattuja
raamattuja. Lapsille on tehty kuvaraamattuja. Jännästä kaapista löytyivät kaikki
raamatun kirjat ja niiden sisältä jänniä juttuja. Liikennemerkit kertoivat, kuinka
raamatusta löytyy ohjeita
käyttäytymiseen, Psalmien
kirjat ovat ensimmäinen virsikirja ja muovieläimet liit-

Eri väriset helmet kertovat erilaisista rukousaiheista.
Keltainen on ilon ja onnen väri.
Psalmien -kirjan kotelosta löytyi kaunista sävelmää
soittanut soittorasia.

tyivät siihen, kuinka Jumala
loi koko maailman.
Niina Alatalo kertoi tenaville mitä nuorisotyönohjaa-

ja tekee, millaista toimintaa
varhaisnuorille on tarjolla
ja opasti heitä puun lehtien
askartelussa. Lopuksi lap-

set saivat valita haluamansa
väriset rukoushelmet ja laittaa ne maljakkoon. Vihreä
luonto ja punainen ystävyys
taisivat olla suosituimpia.
Tutustumisretken lopuk-

si kaikkien lehdet kiinnitettiin puuhun ja näin eskaritkin liittyivät osaksi suurta
pukinmäkeläisten ja seurakunnan yhteisöä.
Teija Loponen
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Te ija Lopon e n

Janina tuli taloon
”Parhain terveisin, Janina Issakainen” – tällaisella allekirjoituksella varustettuja sähköposteja ovat jotkut lehtemme ilmoittaja-asiakkaat saaneet jo muutaman viikon ajan.
Janina tuli osaksi Koillis-Helsingin Lähitiedon tekijäporukkaa tammikuun
puolivälissä. Reippaan nuoren naisen
päätehtäviä toimituksessa ovat ilmoitusvalmistus ja pian myös sivujen taitto painokuntoon.
Janina on opiskellut graafista suunnittelua ja valmistunut viime keväänä painoviestintäassistentiksi. Kaikki luova tekeminen, jossa visuaalinen puoli nousee
esiin, on hänen mielestään kivaa. Mitä
haastavampi tehtävä, sen parempi.

vat lapsuuteen ja nuoruuteen. Tapanilan
Erässä hän kokeili monia eri lajeja, mutta ei jäänyt erityisesti mihinkään niistä
koukkuun. Kitaransoittoa hän harrasti
yläasteikäisenä Malmilla, mutta sekin on
jäänyt vuosien varrella.
Lukiossa ei ammatinvalinta vielä ollut
mitenkään selvää, mutta valitsemaansa
alaa Janina pitää edelleen hyvänä vaihtoehtona luovaa tekemistä ja monipuolista työn sisältöä kaipaaville.
Kun työpäivä Lähitiedon toimituksessa päättyy, odottavat Janinaa kotona
kihlattu ja valkoinen paimenkoira Shira,
joka täytti viime viikolla 10 kuukautta.

Janina on lähtöjään Tapanilan tyttöjä.
Tapanilan ala-aste, Hiidenkiven peruskoulu ja Medialukion medialinja kuului-

Janina Issakainen aloitti
tammikuussa työt
Lähitiedossa.

Lähitieto.
Siitä
ihmiset
tykkää!

TL

Pi rjo Pi hlajamaa

Jumalanpalvelus
on seurakunnan elämän sydän. Jumalanpalvelukseen voit tulla hiljentymään,
rukoilemaan, tuomaan huolesi ja ilosi
Jumalalle, saamaan voimia, kokemaan
jotain pyhää.
Jumalanpalveluksessa voit olla Jumalan
edessä samaan aikaan sekä yksin että yhdessä toisten kanssa. Saat tulla jumalanpalvelukseen juuri sellaisena kuin olet.
Jumalanpalvelusta, jossa on ehtoollinen,
kutsutaan messuksi. Sanajumalanpalveluksessa ei vietetä ehtoollista.

MESSUT
Jakomäen kirkossa su klo 12.
Malmin kirkossa su klo 10.
Pihlajamäen kirkossa su klo 10.
Puistolan kirkossa su klo 10.
Pukinmäen seurakuntakodissa su klo 12.
Siltamäen seurakuntakodissa su klo 12.
Tapanilan kirkossa su klo 12, 16.2., 2.3.,
16.3., 30.3., 13.4., 20.4., 4.5., 25.5.
Tapulin seurakuntakodissa tapulimessu su
klo 17, 2.3. ja 6.4.
Viikin kirkossa su klo 10.

Palvelut aiheena
Siltamäki-SuutarilaSeuran asukasillassa

PERHEMESSUT
Perhemessu on erityisesti lapsiperheille
tarkoitettu jumalanpalvelus.
Puistolan ja Viikin kirkoissa su 9.2. klo 10.
Puistolan kirkossa su 16.3. klo 10.
Pihlajamäen kirkossa su 23.3. klo 10 sekä
Jakomäen kirkossa ja Siltamäen seurakuntakodissa klo 12.
Viikin kirkossa su 13.4. klo 10 ja Tapanilan
kirkossa klo 12.
Viikin kirkossa su 4.5. klo 10 ja Tapulin
seurakuntakodissa klo 14.
Pukinmäen seurakuntakodissa su 11.5. klo 12.
Jakomäen kirkossa su 18.5. klo 16.

Siltamäen, Suutarilan ja Töyrynummen asukkailla on
mahdollisuus kuulla oman kaupunginosan palvelujen
kehittymisen mahdollisuuksista ja uhkakuvista sekä kertoa
omat näkemykset erilaisten palvelujen tarpeesta.
Kaupunginosan palvelujen ytimenä on Siltamäen
ostoskeskus, jossa on monipuolisia palveluja. Uimahalli ja apteekki ovat hyvän
lähikaupan lisäksi ostarin
vetonauloja ja jopa erikoisuuksia, mutta myös tyhjiä
tiloja ostoskeskuksessa on.
Miltä ostoskeskuksen tulevaisuus näyttää ja millainen
sen asukkaiden kannalta
tulisi olla?
Tähän kysymykseen sekä muihin palveluja koskeviin asioihin voi kertoa mielipiteensä asukasillassa, samoin kuin kaupunginosan
palvelutarjonnasta ja tarvittavista palveluista. Tilaisuudessa kuullaan mitkä seikat
vaikuttavat milläkin tavoin
alueen palvelutasoon. Asukasillassa käsitellään niin
kaupallisia palveluja, julki-

sia palveluja kuin myös kolmannen sektorin palveluja.
Asukkaiden toivotaan
vastaavan muutamaan etukäteiskysymykseen Siltamäki-Suutarila-Töyrynummi
-alueen palveluista sekä katsovan asukasillan ohjelman
Siltamäki-Suutarila-Seuran
nettisivuilta www.siltamakisuutarila.fi.

Siltamäki-Suutarila-Seura
valitsi kaupunginosayhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi syyskokouksessaan
Timo Tossavaisen. Siltamäessä reilut 10 vuotta asunut
Tossavainen on aktiivinen
toimija monissa yhdistyksissä.
Aiemmin puheenjohtajana toiminut Pertti Svensson
jatkaa yhdistyksen vara-

SiltamäkiSuutarila-Seura
järjestää asukasillan
alueen palveluista
keskiviikkona 12.2. klo
17.30–19.30 Suutarilan
palvelukeskuksessa,
Seulastentie 11.

puheenjohtajana. Siltamäki-Suutarila-Seuran uudeksi sihteeriksi valittiin Tarja
Luuppala.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jutta Dahlin.
Hallituksessa jatkavat Kirsti Latva, Markku Pulliainen,
Helena Päätalo ja Leena
Svensson. Rahastonhoitajana toimii Eira Saarnikoski.
TL

LÄHETYSMESSUT
Jakomäen kirkossa su 16.2. klo 12.
Siltamäen seurakuntakodissa su 2.3. klo
12. Kristittynä Tansaniassa.
Viikin kirkossa su 16.3. klo 10. Vieraana
pastori Janne Sironen Lähetysyhdistys
Kylväjästä.
Tapanilan kirkossa su 30.3. klo 12. Kristittynä Tansaniassa.
Pihlajamäen kirkossa su 30.3. klo 10. Vierailijoina Anne ja Juha Ijäs Taiwanilta.

, 7.
Kahdenlainen kylvö;
toinen kylvää pahaa ja toinen hyvää.
Jumalan ja pahan valtakunnan raja
monesti häilyy. Sinä voit valita kylvätkö rakkautta vai vihaa, anteeksiantamusta vai syyllisyyttä.

VALON MESSUT
Kirkasvalohoitoa suoraan sydämeen.
Tapanilan kirkossa su klo 17, 9.2.,
9.3., 13.4. ja 11.5. Raamattuopetus
klo 16.30 ja musiikkia klo 16.45.
Messun aikana on järjestetty lastenhoito. Messun jälkeen iltatee, kirkkosalissa musiikkia ja rukouspalvelu.
Puistolan kirkossa su klo 17, 30.3.,
27.4., 25.5. Messun aikana pyhäkoulu ja pienille lapsille puuhapiste.
Messun jälkeen iltapala ja mahdollisuus rukouspalveluun.

VIIKKOMESSUT
Viikkomessu on arki-illan ehtoollishetki, paikka pysähtyä, rukoilla ja
ottaa vastaan pyhä ehtoollinen.
Hiljainen viikkomessu Viikin kirkossa to klo 17.30.
Viikkomessu Malmin kirkossa ke
klo 18, 5.2., 12.3. ja 14.5. Messun
jälkeen Sanan ja rukouksen ilta.
MONIKULTTUURISET
MESSUT
Pihlajamäen kirkossa su 16.2. klo
10. Lounas ja ohjelmaa.
Puistolan kirkossa su 2.3. klo 10.
Pihlajamäen kirkossa su 18.5. klo 10.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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10   Uutiset
H EIMO LAAKSONEN, Läh iti eto 6.2.2013

Malmin Seudusta
Lähitietoon

Oma lehti
se olla pitää!

Lähitiedon
toimitus
tapaa lukijoita
malmilaiskahvila
Plaza
Mocassa.

Tämä Koillis-Helsinki on monista
muista Helsingin osa-alueista poiketen
tottunut vuosikymmenten ajan omaan
paikalliseen lehteen. Sitä on
suorastaan ponnekkasti vaadittu,
viimeksi reilu vuosi sitten ennen
tämän Koillis-Helsingin Lähitiedon
synnyttämistä.

PIRJO PI H LAJAMAA, Läh iti eto 27.2.2013

Hässäkkä
kokosi nuoria
Malmille
hiihtoloman
viettoon.)

E

nsikosketukseni täkäläisen lehden
tekemiseen ajoittui 1960-luvun
lopulle. Finninaamaisena lukiolaisena innostuin avustamaan kymmenkunta kertaa vuodessa ilmestynyttä Malmin
Seutu -lehteä. Tein koulu-, bändi-, urheilu- ja
tapahtumajuttuja sekä harjoittelin ilmoitusmyyntiä paikallisille yrityksille.
Aiempina vuosikymmeninä täkäläistä paikallistiedon janoa olivat sammuttaneet Helsingin Ympäristölehti ja Helsingin Seutu -lehti. Pitkälti keikkatyöntekijöiden voimin toteutetun Malmin Seudun historia päättyi v. 1973.
Syyskuun 16. päivä v. 1981 oli itselleni ja
alueen väestölle merkittävä päivä. Silloin kotiseutumme talouksiin jaettiin perustamani
ensimmäinen MaTaPuPu-lehti. Ajoitus meni
vahvasti yhteen alueemme voimakkaan kasvun kanssa. Malmi sai uimahallin, kaksi kauppakeskusta ja Malmitalon. Siltamäkeen nostatettiin kouluja ja parannettiin bussiyhteyksiä.
Tapanilaan valmistui pieteetillä tehty asemakaava, joka mahdollisti rakennuskannan elvyttämisen. Puistolalaiset saivat Nurkan monitoimitalon. Pukinmäki rakentui ja sai uusia
palveluja.
Näissä kaikissa MaTaPuPu:lla oli kiivaan
asuntorakentamisen ohella keskeinen tiedottajan rooli. Lehti oli lukijoilleen kuin perheenjäsen. Palkintojakin sateli, MaTaPuPu vastaanotti Helsingin paikallislehtikilpailuissa viisi palkintoa ja Liikenneturva palkitsi lehden
vuoden tiedon julkistamisesta.

Maineikkaan MaTaPuPu:n taival päättyi
lehden silloisen kustantajan Keski-Uusimaa
Oy:n tylyyn ja epäviisaasen lopettamispäätökseen. Mutta aate, sydämellään MaTaPuPu:a
tehneet tekijäporukka ja asukas-lukijat elivät.
Vajaa kuukausi viimeisen MaTaPuPu:n ilmestymisestä, 29.1.2003 koillishelsinkiläisten postiluukkuihin ja sydämiin ilmestyi Koillis-Helsingin Lähisanomat. Taas olivat lukijat ja alueen yrittäjät ja kauppiaat saaneet oman lehden.
”Lähis” oli taattua matapupu-laatua, tekijäjoukko oli kovin tuttu – entiset matapupulaiset.
Lukijat saivat viikkoannoksensa kotiseutunsa elämänmenosta, harrastuksista ja muutoksista Lähiksen nimissä vuoteen 2007. Kustantaja Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n toimesta
nimi muuttui Pohjois-Helsingin Vartiksi. Mutta ei nimi lehteä pahenna, jos ei lehti nimeänsä. Lukijat tottuivat nopeasti, että pesunkestävä matapupulainen toimitus suoltaa tyylilleen
uskollisena vahvaa paikallista sisältöä. Pakko
todeta, että meidän Vartti oli ylivoimainen lukuarvoltaan ja liiketaloudeltaan verrattuna
Sanomien kustantamiin kuuteen muuhun pääkaupunkiseudun Vartti-osapainokseen. Kiitos
täkäläisen lehtikulttuurin, lukijoiden ja liikeelämän!
Syksyllä 2012 synkkeni. Pohjois-Helsingin
Vartti koki pesuveden mukana heitetyn lapsen
kohtalon, kun Sanoma Oy lopetti kaupunkilehtien kustantamisen. Taas oli suru.

TEIJA LOPONEN, Läh iti eto 20.3.2013

Iloa ja lohtua toivat omaan ja palvelevaan
lehteen tottuneet naapurimme ja liike-elämä.
He vaativat ”me tahdomme oman lehden”.
Huutoon oli vastattava. Itse Sanomien kaupunkilehtikustantamisen alamäen mainingeissa jo reserviin vetäytyneenä ja MaTaPuPurokotuksen aikoinaan saaneena kävin myös
vauhdittamaan ”uuden saman lehden” perustamista. Tilanne oli jo tuttu, mukana olivat
tämän alueen parhaat paikallislehden tekijät
Teija Loponen, Pirjo Pihlajamaa ja Sirkka
Wallin. Kun vielä porukkaan löytyi mainio
malmilainen Jussi Haapasaari, niin taas perustettiin pikavauhtia kaivattua paikallislehteä.
Näin muutamassa viikossa tulille nousi tämä
tekijöidensä omistama, koillishelsinkiläisten
elämistä monipuolistava ja rikastuttava ja
tänään 1-vuotissynttäriä viettävä Koillis-Helsingin Lähitieto.
On ollut ilo olla matkassa! Uskon näinä sähköisinäkin aikoina viikottain paperille kootun
todellisen kotiseutupaketin olevan kymmenille tuhansille täkäläisille iloksi ja hyödyksi. Älkääkä unohtako käyttää ”Lähiksen” ilmoittajien palveluksia. Näin voi luontevasti taata
omalle lehdelle ja talousalueemme palvelujen
tarjoajille menestystä ja pitkää ikää!

Virkistyskeskuksen
toimivat
puutyötilat
ovat vaihtuneet
ahtaampiin.
Puutöitä
Siltamäessä
tehdessä saa
varoa, etteivät
koneilla
työskentelevät
töni toisiaan.

PIRJO PI H LAJAMAA, Läh iti eto 20.3.2013

Jaakko
Hallila
rakentaa
kaiken
liikenevän
vapaa-aikansa
omaa taloa
Ormuspellon
tontille.

PIRJO PI H LAJAMAA, Läh iti eto 25.9.2013

Kotimaisen
vaihtoehdon
kuppi kilisee
Malmilla.
Eemeli
Hirvonen
kerjää Malmin
putkessa.

Heimo ”Hemppa” Laaksonen
MaTaPuPu:n, Koillis-Helsingin Lähisanomien ja
Vartin päätoimittaja vuosina 1981–2013

LUKIJAN KUVA: H e i kki Kaseva, Läh iti eto 16.10.2013

Heikki Kaseva
kuvasi Pukinmäkeen saapuneen sirkuksen
eläimiä.

Koillis-Helsingin Lähitieto

11

5.2.2014

Lähitieto tuo koteihin
paljon paikallisuutisia
Koillis-Helsingin Lähitieto on ilmestynyt Koillis-Helsingin Lähitieto Oy:n kustantamana tasan 49 kertaa. Koostimme
tähän poimintoja vuoden mittaan julkaistuista jutuista, joista alueen asukkaiden oma media on kertonut.
TEIJA LOPONEN, Läh iti eto 20.2.2013:

Helmikuu 2013

E

nsimmäinen lehti esittelee
lehden toimituksen, kertoo
Malmin lentokentän seitsemännestä rakennuskiellosta ja nuorille
ilmaisia harrastuksia tarjoavasta
Pulssista. Muissa numeroissa riittää juttua esimerkiksi lähiterveysasemien lopetusuhasta, Ala-Tikkurilan vastustetusta mielenterveysasuntolasta, Koop Arposen Viikin kirkkokeikasta, Pukinmäen
Taidetalon vauvasirkuksesta, Puistolaan tulevasta ratsutallista, Erän
salibandymiesten voitoista ja tappioista, Puistolassa perheineen
asuneesta ja 100 vuotta sitten syntyneestä Reino Helismaasta.

Maaliskuu 2013

M

aaliskuun lehdissä kerrotaan Siltamäen kerrostalosaneerauksista, Malmin uimahalliremontista, alueen liikennemelun
torjunnasta, Jakomäen ruokakaupan lähdöstä, tapaninvainiolaisten
pääsystä demokratiapilottiin,
Malmin Virkistyskeskuksesta pois
potkittujen jäämisestä ilman
lupailtuja harrastustiloja, Pihlajamäen Vuolukiventien koirapuiston säilyttämiseksi syntyneestä
kansanliikkeestä ja Tapanilan
torin klapitalkoista. Lähitieto avaa
verkkosivut.

Huhtikuu 2013

L

ähiöprinsessat vauhdittavat
nuorisotalon avaamista Jakomäessä, Puistolan Mielikinpolulta
löytyy vuoden perinnetalo, Viikkiin tehdään uusi äänestysalue,
Malmitalolla puuhataan vaippaikäisille karnevaaleja, Malmin
putken kaakelit on karhennettu
pilalle, Mosa-aktiivit Hannu ja
Eija Ormio kertovat, kuinka asukkaat 1970-luvulla pelastivat Tapanilan, Siltamäessä vieraillut Jussi
Pajunen lupaa selvittää, tuleeko
alueelle uutta ostoskeskusta ja
Tapaninvainiossa ylipormestari
Pajunen tutustuu demokratiapilottiin.

Toukokuu 2013

T

apulikaupungin nuorisotalo
säilyy kaupungilla, KoillisHelsingissä on paljon yksityisyrittäjiä, Malmin seurakunta päättää
luopua Suurmetsän seurakuntakodista, Tapulikaupungin mummokuusi saa lisää puolustajia, Suutarilan siirtolapuutarhan suunnittelu
jatkuu, Rajavartiolaitos kertoo
haluavansa pysyä Malmin lentokentällä, Töyrynummessa voitetaan taisto Olkipolulle aiottua
tukiasemaa vastaan ja Puistolassa
aletaan vastustaa maamurskaamoa.

Kesäkuu 2013

P

ihlajamäesssä on luvaton läjityspiste, Jakomäen nuorisotalo avataan vihdoinkin, Pihlajamäessä syntyy asukastalon puolustus-

yhdistys Pihla, Viikissä suunnitel
laan kuplahallin purkua, terveys
asemaverkko nousee taas tapetille,
puistolalaiset torppaavat maa
murskaamon, Longinojan reunoille suunnitellaan kaiken kokoisia
asuntoja, Maatullinpuiston kaava
etenee, Finavia haluaa laajentaa
Helsinki-Vantaan lentokentän
melualueen Suutarilaan ja Tapanilan tapettitehtaan tontin haltija
toivoo tilalle kerrostaloja.

Heinäkuu 2013

H

einäkuussa Lähitieto ilmestyi kerran ennen kesätaukoa ja kertoo muun muassa, että
Malmin lentokentän Helsinkiteksti löytyi, Malmin -virkistyskeskus myydään Krishna-liikkeelle ja
Jakomäen talotoimikunta jää
ilman aamupuurorahaa.

Elokuu 2013

T

LUKIJAN KUVA: KAI KIPPOLA, Läh iti eto 1.5.2013

apaninvainiossa iloitaan
uimarannan uusista jumppatelineistä, uudet K-kauppiaat
lupaavat tuoda Malmille kyläkauppatunnelmaa, Virkkarin
kauppaa vaaditaan purettavaksi,
Malmin sairaalan sanotaan valmistuvan ajallaan, viljelyspalstoja
riivaavat kasvivarkaat, koulut
alkavat, Siltamäessä frisbeegolf on
aiheuttanut onnettomuuden,
Jakomäkeen touhutaan yhteisötaloa ja terveysasemat säilyvät.

Kai Kippola Savelasta lähetti huhtikuun
lopussa kuvan ja kiitti kaupunkia
onnistuneesta tulvantorjunnasta, jonka
ansiosta asunnot pysyivät kuivina.

PIRJO PI H LAJAMAA, Läh iti eto 11.9.2013

Syyskuu 2013

keelle, Malmin Alkon vuoden
2013 myynti on 9,34 miljoonaa
Jakomäen euroa, Malmin TE-toimisto on
alikulku
lukitsemassa oviaan, Malmin saimuuttui
raalan avaus siirtyy toukokuusta
täysin.
syyskuulle ja Malmille avataan
toimitilat maahanmuuttajille.

T

apanilan Erä täyttää 80 vuotta, Viikkiin vuonna 2015
avattavan nuorisotalon suunnitelmia uudistetaan, Pukinmäessä
rakennetaan ilman lupaa, ylioppilaat kirjoittavat, piispa tarkastaa
Malmin, Jussi Pajunen käy Malmilla, Tiimari jättää konkurssihakemuksen, puita salaa kaatanut
malmilaistaloyhtiö saa uhkasakon, Pihlajamäessä on narahtanut
luvaton pizzapubi ja Malmin vanhasta asemasta aiotaan tehdä pyöräkeskus.

Lokakuu 2013

P

L

apit juoksevat Viikissä kilpaa,
Malmin aseman seudun suunnittelu starttaa, samoin Siltalanpuiston kaavoitustyö, Virkkarin
kaupasta valitetaan hallintooikeuteen, kaupungin virkamiehet
tulevat kuulemaan malmilaisten
toiveita, Jouko-linjat aiotaan
lopettaa, Suurmäki-Jakomäki Seuraa uhkaa loppu, Suurmetsän ja
Malmin meluvalleja suunnitellaan
ja Tapaninvainion mielenterveyskuntoutujien asuntola sai lainaa.

turhaa, parantaja Hannes Karppinen jää eläkkeelle jo 75-vuotiaana,
Eskolantien alikulkuun tulee lähikoululaisten taideteos, Puistolan
kirjasto pullistuu Angry Birds
-faneista, yleiskaavapäällikkö
innostuu Kehä I:n kattamisesta,
lähityöntekijät aiotaan lakkauttaa,
kerjäävät kuuromykät kolkuttelevat kotiovilla ja Suutarilan kirjastonjohtaja Leena Mantere lähtee
eläkkeelle.

Marraskuu 2013

S

T

apanilassa alkaa kesäteatterin harjoitukset, Tapanilan
Urheilukeskuksessa käydään Mikkelistä asti, yleiskaavoittajat iskevät silmänsä viheralueisiin, aluetyön päällikön mielestä huoli asukastalojen loppumisesta on

Tapanilan kirjaston odotetut avajaiset
remontin jälkeen. Kunniavieraat siirtyvät,
jotta lapset pääsevät etupenkkiin
seuraamaan Elviira Davidowin esitystä.

Joulukuu 2013

uurmäki-Jakometsä Seura jää
sittenkin eloon, alueen yhteisötalo saa tilat Louhikkotieltä,
ympäristölautakunta vastustaa
Maatullinpuiston asuttamista,
Koillis-Helsingin nuoret ovat Ruuti-vaalien voittajia, Viikissä on
eläimillekin jouluhartaus, valta-

kunnallinen Liikkuva poliisi jättää
Malmin, Suutarilan siirtolapuutarhoista tulee totta, Pihlajamäen
jätepuisto saa onnellisen lopun,
kaupungin ylläpitämät asukastalot nousevat hirsipuuhun, Erän
Alexa-joukkuevoimistelijat ottavat SM-kultaa ja Fallkullassa julistetaan joulurauha. Lähitiedon toimitus muuttaa Malmin raitille.

Tammikuu 2014

V

iikinmäessä alkaa uusien
puistojen suunnittelu, Pihlajamäessä, Pihlajistossa ja Savelassa
luonnonhoitotyöt, Puistolan MLL
saa yli 10 000 lahjoitusta, tapaninvainiolainen Arto Hannolin on
vuoden valmentaja voimanostossa, Tapaninvainion uimarannalle
ilmestyy valot, Malmin Saalemin
pastori Veijo Kähkönen jää eläk-

isäksi vuoteen mahtui muhkea määrä urheilua, kulttuuria ja kaupunginosatapahtumia.
Lähitiedon välissä tuli myös monta alueelle tärkeää lehteä; Pihlajamäki-Seuran toimittamat Pihlajamäen lähiölehdet, Viikki-Seuran
Viikissä tapahtuu -lehdet, Tapanilan Urheilukeskus Tapanilan liikunta 2013 -lehti sekä Malmin
lentoaseman ystävien Kenttäpostia.

V

uoden mittaan lehdissä on
ollut myös paljon paikallisten toimittajakonkarien ja muiden
aktiivisten asukkaiden juttuja ja
kuvia. Tapanilassa asuva Timo
Uotila on paikallisuutisten lisäksi
kertonut 1940–60-lukujen kalenterimuistojaan Puistolasta ja viikkiläinen Timo Huotinen on tutustuttanut lukijat paikallispoliitikkoihin. Heikinlaakson ”Mr.
Matapupu” Heimo Laaksonen on
raportoinut muun muassa alueen
urheilukisoista. Tässä juhlalehdessä Hemppa kertoo alueen paikallislehtihistoriasta.
Koonnut
Pirjo Pihlajamaa

12   Urheilu
Pöytäjääkiekko

Pöytälätkän SM-kulta
jäi Pihlajamäkeen
Masu Basket järjestää ilmaisen
koriskurssin pojille viikoilla 5, 6, ja 7.
Nanot (2007– ja myöhemmin syntyneet)
Lauantaisin Hietakummun ala-asteella
klo 13.00–14.00 (1.2. ja 8.2.)

2002–2006 syntyneet:
Tiistaisin Hietakummun ala-asteella
klo 18.00–19.00 (4.2. ja 11.2.)
Lauantaisin Pukinmäen peruskoululla
skoulu
u lla
klo 9.45–10.45 (1.2. ja 8.2.)

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.masubasket.net / koriskurssi
koriskurssi@gmail.com
040 525 4710

KIEKKO-VANTAA
VS
Peliitat
HEINOLA

Keskiviikkona 5.2.
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 8.2.2014 klo 17:00

Erä - OLS
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

Elämä ilman Lähitietoa
on turhan mietoa.

Helsingissä käydyissä pöytäjääkiekon SM-kisoissa lajin uudeksi valtiaaksi
nousi pihlajamäkeläinen Teemu Koskela.
Vesa Koske la

P

öytäjääkiekon SM-kisoissa
väreili jännittynyt ilmapiiri,
kun seuraajaa etsittiin viime
vuodet kaukaloita hallinneille Ahti
Lammelle ja Roni Nuttuselle. Mestaruustaiston teki jännittäväksi se, että
peräti kymmenkunta peluria omasi
mahdollisuudet voittoon.
Ennakkosuosikit pitivät pintansa alkusarjoissa, joissa vakuuttavinta jälkeä tekivät Turun Seudun pöytäjääkiekon Janne Ollila, Kevin Eriksson ja
Jan Pelkonen. Pudotuspeleissä heidän
oli kuitenkin nöyrryttävä. Ollilan kohtaloksi koitui puolivälierävaiheessa
helsinkiläinen Mika Myllykangas, joka venyi pronssille ja nappasi 16-vuotisen uransa ensimmäisen avoimen
sarjan SM-mitalin.
Eriksson tippui samassa vaiheessa
helsinkiläiselle Teemu Koskelalle. Pelkonen eteni finaaliin asti, jossa hänellä
oli mahdollisuus huipentaa viikonloppunsa tuplamestaruuteen.

Finaalia täydellisesti dominoinut
Koskela kruunattiin urallaan ensimmäistä kertaa avoimen sarjan mestariksi.
Koskelan voittoa voidaan pitää pienenä sensaationa. Nuoren miehen taidot olivat kaikkien tiedossa, mutta yli
puolen vuoden pelaamattomuus näkyi
mestarin otteissa vain alkusarjan ajan.
Tosipelien alkaessa Koskela pelasi jo
omalla huikealla tasollaan.
Finaalin jälkeen onnesta liikuttunut
Koskela totesi: ”Huikea fiilis. Kiitän
voitosta Jumalaa. Oli hieno viikonloppu, kun sai pelata pitkästä aikaa hyvien ystävien kanssa ja päättää se vielä
voittoon”.
SM-kisoissa nähtiin ensi kertaa Superveteraanit-sarja. Siihen saivat osallistua yli 50-vuotiaat pelurit. Superveteraanimestaruuden vei
espoolainen Tom Hägg, joka palasi
kilpakentille muutaman vuoden tauon jälkeen. Finaalissa hän voitti toisen lajilegenda Heikki Tontin tiukkojen vaiheiden jälkeen. Pronssia nappa-

Teemu Koskela nousi pöytäjääkiekon suomenmestariksi.

si Mika Tauru.
Mestaruutta puolustettiin viikonlopun aikana kaikkiaan neljässä sarjassa. Sulkavalainen Janne Kokko uusi viime vuotisen mestaruuden. Kokko hävisi päivän aikana ainoastaan
yhden ottelun. Finaalissa hän voitti
tyylipuhtaasti oululaisen Jari Sahlgrenin. Pronssia vei turkulainen Kimmo

Eriksson.
Helsinkiläinen Netta Jousi uusi naisten mestaruutensa puhtaalla pelillä. Finaalissa Jousen nykyvireen sai kokea
Anu Lehtinen. Pronssia voitti uran ensimmäisissä SM-kisoissaan hausjärveläinen Annika Pulli.
Vesa Huotelin

Jalkapallo Kolmonen

Talvi taittuu pelien kera
Kesäkautta odotellessa täkäläiset Kolmosen miesjoukkueet ovat piristäneet sydäntalven
harjoituskautta oikeilla otteluilla. Ohjelmissa on ollut ja on Suomen cupia, harjoitusotteluita ja
Helsingin Piirin järjestämän talvisarjan pelejä Pallokenttä 6:n keinonurmella.
Vakuuttavinta jälkeä on
tehnyt viime kauden sensaatiojoukkue MPS/Atletico
Malmi. Suomen cupin 1.
kierroksella se murskasi
Leja/Juniorsin rökeleluvuin
12–0. Talvisarjassa se voitti
HIFK/2:n 2–0 ja viime sunnuntaina kaatui HerTo niu-

kasti 4–3. Reilun viikon
kuluttua, lauantaina 15.2.
klo 12.30, Atletico Malmi
käy Talin hallissa Suomen
cupin 2. kierroksen ottelussa Töölön Taiston kimppuun.

Puistolan Urheilijat saivat

makua uuteen vuoteen ja
arktisiin peliolosuhteisiin
kohtaamalla PK-35/VJS:n.
Voitonmakukin jäi, PuiU
otti rutiinilla 4–1 voiton
nuorekkaasta vastustajastaan. Tulevana sunnuntaina, 9.2. klo 19.30 PuiU kohtaa Pallokentällä atleeteille

tiukan vastuksen antaneen
HerTo:n.

Malmin Palloseuran edustusjoukkue vieraili Myyrmäen stadionilla, jossa se
joutui antautumaan niukasti 0–1 PK-35/VJS:lle.
HL
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Pois alta risut ja
mÄnnynkÄvyt!
-kiertue Rautia malmilla

to 6.2.2014 klo 11 - 17

tervetuloa - pelit
ja vehkeet on
viritetty valmiiksi
- sinua varten!
SCANNAA ITSESI
pelitjavehkeet.
ja tutustu
kaikkiin
peleihin
ja
vehkeisiin!

Tervetuloa Pelit ja Vehkeet
-kiertueelle Rautia Malmille.
Kiertue tarjoaa uutuustuotteita
ja kovia tarjouksia.

399,-

429,-

Yhteishintaan

1 450,-

kuomun korkeus
100cm

6,50 /m

2

Impulssiviimeistelynaulain
Paslode IM50 F18
Suorille 18G liimasidotuille viimeistely nauloille 20 - 50 mm. Sis. akku,
laturi, puhd. välineet, suojalasit ja
kuljetuslaukku.

129,Akkuporakone
Bosch GSR 1800 V-LI
Vääntö 35 Nm, 2 x 1,5 Ah Li-ion akku,
80 min laturi, 0-400/0-1300 kierr./min.

Kaasugrilli Weber Q320 musta
Special Edition
Kansi ja pohja valualumiinia.
2-osainen valurautainen grilliritilä.
Kaksi rosteripoltinta, voidaan
käyttää sekä suoraa että epäsuoraa
grillausmenetelmää.

399,-

Muuli 1250XL -paketti
Paketissa peräkärry Muuli 1250XL, kuomu Muuli Jaxal 1250XL ja aisalukko.
Kuumasinkitty peräkärry kaikkiin kuljetuksiin esim. rakentajan perustyökalu. Lehtijouset takaavat pehmeän kulun. Kantavuus mahtavat 590 kg.
Avattava etu- ja takalaita. Lavan sisämitat 265 x 125 x 21 cm. Kokonaispituus 387 cm, kokonaisleveys 164 cm. Kuomun korkeus 100 cm.

229,-

299,-

99,-

8,95

31,90 /m

2

Etusi 30 %

Uuden ajan
vinyylilattiat!
Teräketjuöljy Hakki Lite 5 l
Mineraalipohjainen teräketjuöljy.
Hinta ilman K-Plussa-korttia
12,95

199,-

huippuominaisuuksilla

Katkaisu- ja jiirisaha
Radio Makita BMR102
Makita LH1040F
Vankkarakenteinen radio työmaalle.
Ammattilaisen jiiri- ja pöytäsaha
Verkkovirta/akku. Paino 4,5 kg.
hyvällä kapasiteetilla. Ottoteho
1650 W. Kappaletuki vakiona.
K-Plussa-tarjous

Kattolevy Nordic
300 x 1800 mm, palosuojattu
Ympäripontattu sisäkattolevy.
Runkona puukuitulevy, joka parantaa akustiikkaa ja toimii myös lisälämmöneristeenä. Helppo ja nopea
asentaa. Paketissa 4,32 m2.

Vinyylilankku
Nature Frost NAT-701
Laudan mitat 180 x 1220 x 4 mm.
Lukkopontillinen, KL 33. 2,20 m2/pkt.

Monitoimikone Fein FMM250Q
Ammattilaisen monipuolinen kone
tarkkaan sahauksen ja hiontaan.
Patentoitu terien QuickIN -pikakiinnitys. Vakiona pehmeä laukku.

31,90 /m

2

Katkaisu- ja jiirisaha
Dewalt DW770
Teho 1600 W, terän halk. 216 mm.
Katkaisukapasit. 90 ast. 270 x 60 mm,
jiirisahaus (oik/vas) 50 astetta.

8,90 /m

2

aidonoloisella
puukuosilla

Vinyylilankku
Nature Silver NAT-702
Laudan mitat 180 x 1220 x 4 mm.
Lukkopontillinen, KL 33. 2,20 m2/pkt.

Tarjoukset voimassa 14.2.2014 saakka tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

Moottorisaha Dolmar PS-32C
Kevyt ja vähäpäästöinen moottorisaha polttopuutöihin. Kevytkäynnistysmekanismi ja ketjun kiristys
sivulta. Laipan pituus 35 cm.

Laminaatti
saarni Aalborg H2752
2-sauvakuvioitu laminaatti. KL 31 ,
Paksuus 7 mm . Paketissa 2,48 m2.

Avoinna
ma–pe 7-19, la 7.30–15
Tervetuloa!
Kankiraudantie 6,
00700 Helsinki
puh. 0207 530 500
www.rautia.fi
0207 -alkuisiin numeroihin soitetut
puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu +
lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matkapuhelimesta 17,00 snt/min. Sis. alv.

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

Fallkullan luistinradan kunto, valaistus ja Malmin
kentän pohjoisalueen valaistus
Viime viikolla Malmin kentän pohjoispään koivikkoa kaadettiin lentoturvallisuuden vuoksi. Tästä johtuen ilmeni, että
Joutsenraitin varrella olevien kerrostalojen ikkunoihin kantautuu häikäisevät mahtavat valot (aiemmin tiheä koivikko hajotti tehokkaasti Joutsenraitille valoa), jotka
tulevat Tattarisuon alueella olevien Rakennusviraston autojen varastointi- tai säilytysalueelta. Autot ovat suurimmaksi osaksi vanhoja romuja, joiden suojelemiseksi
on hyvin aidattu, turvakameroin, monin
kyltein ja mahtavin valoin iltahämärästä
aamunsarastukseen varustettu tarha. Valot
häikäisevät jopa Fallkullan puolella olevien
huoneistojen ikkunoihin asti.

Samaan aikaan Jäkälätien päiväkodin takana oleva lasten luistinrata on pimeänä
(huomioitu useampina iltoina) ja lauantaina auraamatta. Taisipa luistinrata viime talvenakin olla ilman valoja. Fallkullan alueella asuu kuitenkin paljon lapsia ja nuoria,
jotka mielellään varmasti ahkerasti luistelisivat, jos olisi luistinrata kunnossa.
Mielenkiintoinen yhtälö – autojen (vanhojen romujen) vartiointiin uhrataan rahaa,
turvakameoita, aitauksia, valtavia valoja,
mutta tulevien veronmaksajien, lapsien harrastuksiin ei panostetaan ollenkaan. Missä
on presidentti Niinistönkin kampanjan syrjäytymisen ehkäisemiseksi -henki?
Ehkäiseminen alkaa jo pienestä lapsesta,

eli harrastusmahdollisuuksien luomisesta
niillekin, jotka eivät asu ns. paremmilla alueilla. Tapanilan vanha alue hoidetaan hyvin,
mutta Fallkullan alue on ehkä prole-alue,
jota kaupungilla ei ole intressejä hoitaa kovin hyvin.
Hyvät valtuustojen ja virastojen päättäjät
tehkää pian asioille jotain.
Ehdotus; Rakennusvirasto, suunnatkaa
autotarhojen valot vain autotarhaanne, jos
sinne valoja edes tarvitaan, sekä pienentäkää valojen määrää neljännekseen nykyisestä – säästyy kaupungin rahojakin.
Tukekaa Fallkullan alueen lapsia ja nuoria antamalla heille edes kunnollisen luistinradan tuomat ilot.

Sen sijaan Laulurastaantieltä jatkettaessa suoraan Syystielle tai käännyttäessä jompaankumpaan suuntaan Kirkonkyläntielle
ei selvyyttä ryhmittymiseen ole, sillä kaistamerkintöjä ajorataan ei ole tehty, eikä niitä
ole myöskään ryhmitystauluina alueen yläpuolella. Tulkinta on siis, että kyseessä on
vain yksi kaista. Harmistunut kuskikin kirjoittaa "tuntuu olevan epäselvää, kumpaa
kaistaa jatketaan suoraan".
Kun olen yhden kaistan tulkintaa sovelta-

nut ryhmittymällä keskelle tätä leveää kaistaa, niin useimmiten joku kanssa-autoilija
ajaa viereeni kuin rinnakkaiskaistalle. Asiaa vielä vaikeuttaa oikealla puolella oleva Teboilin huoltoasema, jolta tulee autoja
liikenteen sekaan. Niiden kuljettajat voivat
olettaa, että käännyn vasempaan, kun he itse ovat menossa suoraan, jonne minäkin oikeasti olen menossa. Sitten meitä on kaksi
tunkemassa Syystien yhdelle vastaanottavalle kaistalle.

Hoitakaa Fallkullan alue yhtä hyvin kuin
Tapanilan vanha aluekin – asummehan Kataisen kovasti mainostamassa tasa-arvoisessa ja demokraattisessa Suomessa??
Järjen käyttöä päättäjät, toivoo
Heikinlaaksossa syntynyt
(nykyisin Fallkullassa
asuva) Mummeli

Puuttuva merkintä
 Nimimerkki Harmistunut kuski kirjoitti
29.1. ilmestyneessä numerossa asiaa Tapaninvainion alueen risteyksistä. Yksi korjaus
on kuitenkin juttuun tehtävä ja toivoisi, että
se menisi myös ajoratamerkinnöistä vastaavien viranomaisten huoleksi. Pysäytysviiva
kyllä voi jäädä lumikerroksen alle välillä piiloon, mutta sen merkitystä eivät monet
kesälläkään näytä muistavan, puhumattakaan ymmärtämisestä. Sehän mahdollistaa
pitkän bussin vaatiman kääntymistilan.

Kysy päivän
tarjous!

Paikalle olisi siis saatava kaksikaistaisuus,
jossa oikeanpuoleiselta kaistalta käännyttäisiin oikealle ja ajettaisiin suoraan ja vasemmanpuoleiselta käännyttäisiin vasempaan tai vaihtoehtoisesti oikeanpuoleiselta
kaistalta käännyttäisiin oikealle ja vasemmanpuoleiselta käännyttäisiin vasempaan
ja ajettaisiin suoraan.
Hannu Hillo
Tapaninvainio

Kulttuuri
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Mikko Pettinen ja
Happy People svengailee
Trumpetisti-laulaja-kosketinsoittaja-säveltäjä Mikko Pettiseltä ilmestyi viime
keväänä debyyttilevy 2Happy, jota kriitikot kilvan kiittelivat. Tuon levyn
svengailua kuullaan lauantaina Malmitalossa.
Mikko Pettinen tarjoilee
mukaansatempaavaa svengaavaa
musiikkia onnellisissa tunnelmissa.

Happy People -yhtyeen
levyn anti on letkeää soulfunkia ja positiivista energiaa Stevie Wonderin, Sly Stonen, Tower Of Powerin ja
Steely Danin tyylisessä hengessä.
Bändin muodostavat neljän hengen puhallinsektio
Happy Horns sekä syvän
soul/gospel -soundin suvereenisti hallitseva laulutrio
TriSis. Pettisen lisäksi yhtyeeseen kuuluvat Janne Halonen, Sampo Tiittanen,
Toni Porthén, William Suvanne, Janne Toivonen,
Antti Rissanen, Linda Fredriksson ja Jonnu Heikkilä
sekä Jepa Lambert ja Hanna-Maria Helenius.

Lukkosepän
päivystys 24h

10 vuotta
2014!

• avaimet • sarjoitukset • lukot
• aukaisut • korjaukset • ym.palvelut
Mätästie 3/ Kalteenpolku, 00770 Helsinki
Puh. (09) 66 94 24 www.lukitusturva.ﬁ

Sibelius-Akatemiasta
valmistunut bändin luotsaaja, trumpetisti Mikko Pettinen on tehnyt pitkän uran
eri soul- ja funk-yhtyeissä
sekä muun muassa UMO:
ssa.
Kevään levy oli Pettisen
unelmien täyttymys, jolla
hän palasi alkuperäisen intohimonsa, soul-musiikin
pariin. Pettinen ja 2Happy
pyrkii levyllä soulin ja funkyn juurille. Funkyn lisäksi
sävellykset sisältävät vaikutteita jazzista, levyllä kuuluu myös taustakuoro sekä
muhkea torvi- ja jousisektio.
TL

Mikko Pettinen &
Happy People
Malmitalo la 8.2. klo 19.
Kesto 90 min. Väliaika.
Liput 12/10 e.

Kehykset: RayBan

Erikoistarjous
yritysesittelystä
Koillis-Helsingin Lähitieto
tarjoaa paikallisille yrittäjille erikoishintaan
yritysesittelyilmoituksen Lähitieto-lehdessä.
Ilmoituksen koko voi olla
• 3x175 mm, eli neljännessivu
• 6x175 mm eli puoli sivua tai
• 6x360 mm eli koko sivu
Saat yrityksestäsi toiveittesi
mukaisen esittelytekstin
sekä valokuvan.

Ota
yhteyttä ja
tehdään yhdessä
yrityksesi alueen
asukkaille
tutummaksi!

Koillis-Helsingin Lähitieto jaetaan
koteihin keskiviikkoisin postinumeroalueilla 00700-00790. Lehden levikki on
37 600 kpl.

Reggaetähti

Ilmoitus näkyy myös verkkolehdessä ja tallentuu
internet-sivuillemme. Hinta
alkaen 350e. Tarjous
voimassa toistaiseksi.
Kysy lisää:
Jussi Haapasaari
Myyntipäällikkö
050-595 3233
jussi.haapasaari@lahitieto.ﬁ
Teija Loponen
Päätoimittaja
050-590 6675
teija.loponen@lahitieto.ﬁ

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

JUKKA POIKA

KAIKISTA LINSSEISTÄ -25%
Tarjous voimassa 28.2.2014 asti

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.)
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Viikin kirjastoon rantautui
Kokeilupiste.

JAKOMÄKI

Lahjarasia näyttely
Jakomäen kirjastossa helmikuun ajan. Näytteillä jätemateriaaleista tehtyjä rasioita. Esim.
kahvipusseista, mainoksista tai
värikkäistä papereista. Tekijä
Annikki Koli.

Kokeile ideoita
kirjastossa

MALMI

Viikin kirjastoon avautuu
6.2. alkaen Kokeilupiste, jossa voi
kokeilla uusia ideoita, antaa
palautetta ja voittaa leffaliput!
Mikä ihme on aurinkoreppu, miten tehdään
kotitalosta energiatehokkaampi, kuinka toimii
tavara-kimppakyyti  ja myös se, voiko matematiikkaa oppia pelaamalla, selviävät Viikin kirjaston
Kokeilupisteessä.
Kokeilupisteet ovat kiertäviä innovaationäyttelyitä,
jotka ovat reissanneet jo 16 kirjastossa Uudellamaalla ja tavoittaneet tuhansia innokkaita kokeilijoita. Kokeilupisteissä voi myös antaa palautetta
ratkaisuista ja olla mukana kuukausittain arvottavissa leffalippupaketeissa.
Toiminnan tavoitteena on lisätä kansalaisten
tietoa tärkeistä ratkaisuista liittyen ympäristöön,
hyvinvointiin ja terveyteen sekä uusiin yhteiskuntapalveluihin. Hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki
ja Uudenmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto.)
Kokeilupiste on suunnattu kaikille, lapsista
senioreihin.
Kokeilupisteet löytää Viikin kirjaston lasten
osastolta ja tietotorilta.
TL

Koillis-Helsingin Lähitieto
kuuluu sinulle.

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. Mukaan
+55-vuotiaiden yhteisöllisestä
asumisesta kiinnostuneet.
Lisät. Korret Kekoon ry p.
0400 447 022.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin nuorisotalolla, Malminraitti 3, joka

Lähiristikko nro 1/2014
uusi

Kaaren
DeLuxe

-hampurilainen
150g ulkoﬁlepihvillä

12€

Huom!
Kahden à la Carte
annoksen ostajalle
talon viinipullo

10€

voimassa 18.2. asti
8.2. ja 14.2. DJ Åke Kara
soittaa -60-90-luvun
musiikkia.
Tule ystävänpäivänä
ystäväsi kanssa!
Pukinmäenkaari 18,
00780 Helsinki.
www.kaari18.ﬁ
Seuraa meitä
Facebookissa!

sanar is.fi / laadi nta E r kki Vuoki la, u lkoasu H e li Kär kkäi n e n

Finlandia-palkittu
Riikka Pelo Mosassa

Tapanilan kirjaston kirjailijavieraaksi
saapuu kirjallaan Jokapäiväinen leipämme
Finlandia-palkinnon voittanut Riikka Pelo.
Palkinnon saajan valitsi tänä vuonna Asko Sarkola. Teoksen
kustantama kirja kertoo merkittävästä venäläisestä runoilijasta Marina Tsvetajevasta ja hänen tyttärestään Aljasta.
Finlandia-palkittua Peloa haastattelee toimittaja Suvi Ahola.
Tapanilan kirjasto ke 12.2. klo 18. Vapaa pääsy.

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.
Suomen Majakkaseuran

10-vuotisnäyttely
Esillä on yli kaksikymmentä
valokuvaa majakoista ja pookeista Suomessa 1.–22.2. ma–
pe 9–20 ja la 9–16. Vapaa
pääsy. Malmitalon aula.
DocPoint- jatkot:
Keinolumikylä.
Porojen ja ikuisen lumen Lappi
koristellaan aasialaisilla neonvaloilla; dokumenttielokuva kulttuurien kohtaamisesta. 52 min.
Vapaa pääsy. Malmitalo, to 6.2.
klo 18.
DocPoint-jatkot: Love &

Engineering
Hulvattomassa dokumentissa
diginörtit etsivät analogista rakkautta. 85 min. Vapaa pääsy.
Malmitalo, to 6.2. klo 19.30.
Johanna Iivanainen Quartet:
Her Favorite Standards and
Originals. Jazz-standardeja ja
Iivanaisen omaa ohjelmistoa.
Liput 15 e. Malmitalo, to 6.2.
klo 19.
Mikko Pettinen & Happy
People
Annos svengaavaa soul-funkia. Musiikkia trumpetisti-laulaja-kosketinsoittaja-säveltäjä Mikko Pettisen debyyttilevyltä 2Happy. Liput 12/10 e.
Malmitalo, la 8.2. klo 19.
Tapiolan Viihdeorkesteri ja
Purkkiorjat
Kekseliäässä konsertissa
kaksi hyvin erilaista orkesteria yhdistää voimansa ja lopputuloksena kuullaan railakasta
menoa. Orkesterit soittavat
sekä yhdessä että erikseen,
joten tarjolla on Purkkiorjien
bluegrass-henkisiä että viihdeorkesterin ohjelmiston ikivihreitä kappaleita. Liput 10/5
e. Malmitalo, ti 11.2. klo 19 ja
12.2. klo 15.
Teatteri Rollo:
Keittäjä Kerttu ja Kolmen
Tahran kokit.
Kattilat kolisevat ja kupit kaatuvat hauskassa keittiön maailmaan sijoittuvassa lastennäytelmässä. Kesto n. 45 min.
Ikäsuositus 5+. Liput 10 e.
Varaukset p. (09) 726 1121.
Malmitalo, to 13.2. klo 10.
Majakka-aiheisia
dokumentteja.
Suomen Majakkaseuran elokuvia: Porkkala – Kallbåda, lapsuus majakalla, Myrskyluodon
Majakka ja Märket. Vapaa
pääsy. Malmitalo, to 13.2.
klo 18.
Malmin Työväen Näyttämö
Esittää menestyskomedian Pyykkärit Malmin
Työväentalolla, Takaniitynkuja
9, to 6.2. klo 19, su 9.2. klo 13,
su 16.2. klo 13, liput 15 e, eläkeläiset, työttömät, lapset ja

Sanaristikon oikea ratkaisu
löytyy sivulta 18.

Koillis-Helsingin Lähitieto
opiskelijat 8 e.
Runokylpylä lapsille
Malmin kirjastossa 11.2. klo 10
Pop up -runokylpylä 0–2 -vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Ohjaajana sanataideopettaja FM Outi-Maria
Takkinen. Mukaan mahtuu n.
20 lasta vanhempineen. Vapaa
pääsy.
Helmiä ja kyyneleitä
Malmin toimintakeskuksessa
vietetään Ulla Welinin uusimman kirjan, Helmiä ja kyyneleitä, julkaisujuhlaa to 13.2.
klo 13.30. Welin kertoo tuoreen kirjansa synnystä ja lukee
siitä otteita. Vapaa pääsy.
Kahvitarjoilu.
Syystien palvelukeskus
Kulttuurikaveritoiminta-esittely
ti 18.2. klo 10.30–12.30.
Minna Heini Kulttuurikeskus ja
kulttuurikaverit. Tule tutustumaan, kyselemään toiminnasta
ja valitsemaan kiinnostavia kulttuuritapahtumia. Paikan päällä
voi myös tehdä kulttuurikaveritilauksen!
Syystien palvelukeskus
Ystäväpiiri alkaa ti 18.2. Ota
yhteyttä viimeistään 12.2. niin
kuulet lisää alkavasta ryhmästä,
puh. 09 310 73431
Syystien palvelukeskus
Kampin Mieslaulajat ”Körmyt”
esiintyvät ke 19.2. klo 15.

PIHLAJAMÄKI

MLL Pihlajamäki
Perhekahvilat
Ke leikkipuisto Maasälpä
klo 10–12, to leikkipuisto
Salpausselkä klo 10–12,
Pihlajistossa. Yhdessäoloa,
ohjelmaa, omakustanteista tarjoilua.
Englanninkielen
keskusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla joka
ti klo 11–12. Liusketie 3A.
Vetäjänä Tuula Aiso.

PUISTOLA

Puistolan MLL:n
perhekahvila
kokoontuu joka ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelma Facebookissa.
Neulekerho kirjastossa
Neulekerhon kokoontumiset
kirjaston monitoimitilassa ke
klo 17.30–19.30. 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.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja huoltajalle Puistolan kirkolla perjantaiaamuisin. Tied. Ulla Pesonen
050 380 3622
Puistolan Martat
Jäsenilta 6.2. klo 18,
Marttalassa, Puistolantori 5.
Ystävänpäiväilta ja tutustumme
Joogaan.
Puistolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentapaaminen ti 11.2.
Puistolan kirkon seurakuntasali Tenavatie 4. Tuolijumppa
klo 13–13.45, klo 14 Anneli
Stenberg-Lattu Helsingin kaupungin Sosiaali-ja terveysvirastosta tulee kertomaan
omaishoidosta ja omaishoidon
tuesta.

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
joko p. 09 310 85072 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.
Lainan päivä
La 8.2. vietetään Lainan päivää koiramaisissa merkeissä
Pukinmäen kirjastossa: lukuterapiakoira Börje sekä hänen
emäntänsä saapuvat kunniavieraiksi tilaisuuteen. Börjen
lukuajat 13–14.15 ja fanitapaaminen klo 14.30. Aikoja
Börjelle voi varata kirjastosta.
Ohjelmassa myös klo 11–13
E-aineistojen esittelyä. Lisäksi
myydään koko päivän viime
vuoden lehtien vuosikertoja.
Kahvitarjoilu.
Tabletit haltuun
Jos pukin kontista löytyi jouluna
tabletti eli taulutietokone ovat
hyvät neuvot tarpeen! Apua
tabletin kanssa selviytymiseen
saat kirjastosta. Opastusta
tarjolla ma 10.2. klo 10–12 .
Opastukset ovat avoimia kaikille.

Maanantailukupiiri
10.2. klo 18 Pukinmäen kirjastossa. Käsittelyssä Philip Teirin
Donner-ryhmä ja muita novelleja. Vanhaan tapaan lukupiiriläiset voivat noutaa luettavan
teoksen varausmaksutta kirjastosta ennen seuraavaa istuntoa.
Pop up -runokylpylä
0-2-vuotiaille vanhempineen
kirjastossa 12.2. klo 10. Pop
up -runokylpylää ohjaa sanataideopettaja FM Outi-Maria
Takkinen.

SILTAMÄKI

Entisten nuorten
virkistysteehetki
Ke klo 14.30–16 (pelataan,
tehdään käsitöitä, rupatellaan)
Siltamäen Nuorisoseura ry:n
kerholla, Kiertotähdenpolku 2.
Siltamäen Korttelitupa ja
kahvio
Avoinna ti ja pe klo
11–14, Siltamäen srk-koti,
Jousimiehentie 5.
Siltamäen Marttojen
martta-ilta
ti 11.2. klo 18 alkaen srksalissa. Luentona ”hyvän olon
ruokaa ja uudet ravintosuositukset”.

SUUTARILA

Asukasilta
Siltamäen, Suutarilan ja
Töyrynummen asukkailla on
mahdollisuus kuulla oman kaupunginosan palvelujen kehittymisen mahdollisuuksista ja
uhkakuvista sekä kertoa omat
näkemykset erilaisten palvelujen tarpeesta. SiltamäkiSuutarila-seura järjestää asukasillan palveluista ke 12.2. klo
17.30–19.30 Suutarilan palvelukeskuksessa, Seulastentie
11.

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 klo
10–12. Tule mukaan! Tarkempi
ohjelma MLL Tapaninkylän nettisivuilta.

TAPULIKAUPUNKI

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!
Tapulin eläkeläiset
Kerho ma 24.2. klo 10–12

Tapulikaupungin nuorisotalolla,
Ajurinaukio 5, 2. krs. Tapulin
eläkeläiset tarjoavat hernekeittolounaan hintaan 7 e. Vieraana
lähityön sos.ohjaaja kertoo vanhustenpalveluista.

VIIKKI

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.
Osoite:

janina.issakainen@
lahitieto.fi

a

n
Johan

n
e
n
i
a
n
a
v
Ii
Quartet

Raikkaan luonnollista ja sävykästä
jazztulkintaa. To 6.2. klo 19, alk. 15 €

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.

B
U
P
E
AL

Karaoke

pe - la 20.00 - 01.00.

Tervetuloa!

- Arkisin kotiruokalounas klo 10-16 9,80€
- La-su kotiruokalounas klo 11-17 11,50€
- Pizza buffet iltaisin klo 17-21 8,50€ sis.0,5 limu
- Kotiinkuljetus
- Lastenleikkipaikka
Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222 www.ruoka-aika.fi

Digitarinakerho Viikin
kirjastossa
Harrastatko valokuvausta tai
onko sinulla vanhoja valokuvia?
Kuviin liittyy usein jokin tarina.
Haluatko kertoa suvustasi,
tekemästäsi matkasta tai rakkaasta lemmikistäsi? Kerhossa
voi koostaa omista valokuvista ja äänestä tarinan parin
minuutin elokuvaksi. Paikalla on
kaksi opastajaa, jotka ohjaavat elokuvan tekoa vaihe vaiheelta. Kerho kokoontuu kuusi
kertaa ma 17.2., 3.3., 10.3.,
17.3., 24.3. ja 31.3. klo 13-15.
Ilm. kirjastossa tai puh. 09
310 85071 tai www.helmet.fi/
viikinkirjasto
Lainan päivää viettoa
Viikin kirjastolla la 8.2.
Myynnissä viime vuoden lehtiä sekä runsaasti poistokirjoja. Lisäksi e-kirjojen
ja -aineistojen esittelyä klo 12–15. Kahvi
ja mehutarjoilu klo
11–15.

Kirjaston satutuokiot
yli 3-v. 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.

TAPANILA

Meillä viihdyt ja syöt hyvin!

s
EKES’

Tarkempi ohjelma netistä tapanilan.elakkeensaajat.fi
Finlandia-palkittu
Ke 12.2. klo 18 Tapanilan kirjaston kirjailijavieraaksi saapuu Finlandia-palkinnon voittaja Riikka Pelo. Häntä haastattelee toimittaja Suvi Ahola.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
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Kino Helios:

Satavuotias

joka

karkasi

ikkunasta ja

Tapiolan

teri
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Viihd ja Purkkiorjat

katosi

Hykerryttävän mainio ruotsalaiselokuva.
113 min. K12. Pe 7.2. ja la 8.2. klo 18, alk. 6 €

Kekseliäästi yhdistellen blue-grassista
viihdemusiikin ikivihreisiin. Ti 11.2. klo 19
ja ke 12.2. -klo 15, alk. 10/5 €

ttinen &

Mikko Pe

Happy

People

nneli

O

ja

Kino Helios:

Anneli

Kahdella pikkutytöllä on oma talo – ja
ihana kesä! 80 min. -S-. La 8.2. klo 14
ja ke 12.2. klo 18, alk. 5 €

Majakkdoakumentteja
Annos svengaavaa soul-funkia! Pettisen
mukana puhallinsektio ja laulutrio.
La 8.2. klo 19, alk. 12/10 €

Porkkala – Kallbådan lapsuus majakalla,
Myrskyluodon Majakka ja Märket.
To 13.2. klo 18, vapaa pääsy
Liput 09 310 12000 ja Lippupalvelu
Ala-Malmin tori 1, malmitalo.fi

18   Menot
J u ha Mali la

Siltamäen talviriehassa
kisaillaan mestaruuksista
Siltamäen leijonat järjestävät sunnuntaina
perinteisen koko perheen talvitapahtuman Siltamäen
liikuntapuistossa.
Talviriehassa kisaillaan
entiseen tapaan lasten ja
nuorten Siltamäen hiihtomestaruudesta. Lisäksi kilpaillaan jo perinteiksi käyneissä lajeissa saappaanheitossa ja curlingissa. Uutena
lajina talviriehassa on lumikenkäily. Muumi-aiheiseen
lumikenkärataan voivat
tutustua myös perheen pienimmät.
Lisäksi paikalla on hevosreki, jonka kyydissä kierretään liikuntapuiston läheisyydessä. Taitojaan voi mi-

tellä myös vesipajatsossa.
Puistossa voi tehdä tuttavuutta poliisin ja palomiesten kanssa, he tosin ovat tietenkin hälytysvalmiudessa.
– Pienimmille lapsille iloa
tuottavat onginta ja onnenpyörä. Nälän yllättäessä
voi piipahtaa kahvioon tai
makkaragrillin äärelle huikopalaa ottamaan, valistaa
Ari Simberg LC Siltamäestä.
Innokkaimmat talviriehalaiset voivat myös mitellä
taitojaan vesipajatsossa.
Lisätietoja Talviriehas-

π Tapulikaupunki

ta löytyy osoitteesta www.
verkkoviestin.fi/lionshkisiltamaki/ajankohtaisasiaa,
jossa on myös ohjeet hiihtokilpailuun ilmoittautumisesta.
TL

Lions Club Helsinki
Siltamäen Talvirieha
Siltamäen liikuntapuistossa
sunnuntaina 9.2.
kello 11–14.

Tilaisuudessa keskusteltiin Hiltusen trillereistä
Vilpittömästi sinun (2011) ja Sysipimeä (2012)
sekä uusimmasta proosateoksesta Iso, joka
kertoo lihavuudesta. Niina Holm Tapulikaupungin
kirjastosta haastatteli kirjailijaa ja yleisö esitti
kysymyksiä.
– Kirjailija oli erittäin ilahtunut vilkkaasta
keskustelusta ja siitä, miten paljon ajatuksia ja
syviä tunteita hänen uusin romaaninsa oli ihmisissä
herättänyt, ja miten se oli laittanut miettimään
erilaisuuden problematiikkaa, kertoo Tapulikaupungin
kirjaston johtaja Virpi
Jero.
”Muistan
Ilta oli niin inspiroiva,
tarkasti jokaisen
että kirjailijakin kertoi
jälkeenpäin saaneensa
ulkonäöstä
energialatauksen,
saamani
jonka voimasta syntyi
kohteliaisuuden.
rivakasti uutta tekstiä.
Pe kka
H i ltu n e n,
Iso (2013).

Siltamäen leijonat
Lions Club Helsinki Siltamäen toiminta kohdistuu
alueen nuorison, vanhusten ja muiden avuntarvitsijoiden
hyväksi.
Klubi pyörittää Siltamäen liikuntapuistossa 18-reikäistä
minigolfrataa ja järjestää yhdessä alueen muiden
toimijoiden kanssa SiSu-päivät sekä Tonttupolun.
Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä klubin
jäsenvastaavaan Lari Tuomiseen, lari.tuominen@gmail.
com tai 050 322 2669.

PUISTOLAN MARTAT ry:n
Sääntömääräinen

Tapulikaupungin kirjastoon saapui pari
viikkoa sitten monen kirjojen ystävän toivoma
kirjailijavieras Pekka Hiltunen.  Mondo-lehden
toimituspäällikkönä toimivaa Hiltusta tuli
kuuntelemaan parikymmentä kuulijaa.

Niitä on kuusi.”

Fakta

Kokouksia

Isossa on
pureskeltavaa

Hiihtokisat ovat aina
pienen väen suosiossa.
Ihan joka talvi ei lunta
kuitenkaan ole ollut
tarpeeksi.

VUOSIKOKOUS
Pidetään 27.2.2014 klo 18 Marttalassa Puistolantori 5.
Tervetuloa jäsenet! Puistolan Martat ry:n hallitus

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO

Hammaslääkärit

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

a
uott
25 v
illa!
Malm

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

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

HAMMASLÄÄKÄRIT

Pirjo Pihlajamaa
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

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

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 €)

Sanaristikko nro 1/2014
oikea ratkaisu
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko
Helsinki
Malmin raitti 4 B
00700 Helsinki

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.fi

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€

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

%

%

Hammaslääkärit:

UU
SI

Koillis-Helsingin Lähitieto

Hyvinvointi

Oppilastyöt -40%
6.2-2.4.2014.
Viimeisen vuoden opiskelija
Hair Studio Niina
Päivöläntie 21, 00730 Helsinki
Puh.09 386 2381
hairstudioniina@gmail.com
www.hairstudioniina.fi

Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
Puh. (09) 345 1551
• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

HOITOHUONE OIVAKUMPU
Kristallivuode, Pranic Healing, Äänirautahoito
Mirja Oivakumpu, 040 754 2847
www.oivakumpu.weebly.com
Quantum Touch®, Intialainen päähieronta
Heljä Nykänen, 0400 764 910
www.ain.iloinen.net
Kotinummentie 4 I, Työhuone 2 J
Avoimet ovet 22.2. klo 12–18

Teemme työtä
hyvinvoinnin parissa
itsenäisinä jälleenmyyjinä. Työn
määrän päätät itse.
Ota yhteyttä:
p. 050 528 6465,
leila@hampaala.ﬁ
www.aloehelsinki.ﬁ

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

• Värjäys + leikkaus + fön
lyhyet hiukset alk.
• parturipalvelut

Puh. 044 7666 166

Kampaamo Kris-Mar

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

Malminraitti 12

Puh. 3855 554

LVI-TYÖT
044 9726 802

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

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.

Pirjo Löser
Hiustenleikkaus

Helmikuun tarjous:

Väri-/Permisasiakkaille
valitsemasi Loreal-tuote
kaupan päälle

POHJOIS-HELSINGIN
LÄHIKIINTEISTÖHUOLTO

Salon Perfect

www.rundelin.com
kpr@rundelin.com

Parturi-Kampaamo

Yksi
ksi väri +
leikkaus + fön
Permis + leikkaus
+ sävy + fön

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

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

Lähitietoa
tarvitaan
aina.

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

Kampaamot ja parturit

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

Parturi-Kampaamo

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

Kaikki kodin
sisä-ja ulkoremontit
0400 773 733 / Markku

Helmikuun Helmet!

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

Korjaamo-ompelimo

Toimisto Eskolantiellä
Pukinmäessä.

Kampaamo-Parturi

Tilitoimistoja

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

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

WELLAN UUSI INNOVAATIO NYT MEILLÄ!

INNOSENSE-kestoväri
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MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

Haluatko ihania
työkavereita?

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

5.2.2014

Palveluja tarjotaan

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet.
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

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

ilman allergisoivia ainesosia!

Kauneuden ja terveyden nimeen vannovat;

Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Terhi

Optikot

Oppilastöitä -20 %
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 351 5981 www.zois.fi

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

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

Helenan

Salonki

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

KANTA-ASIAKASEDUT!

AUTONASENNUS JA HUOLTO

YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786

Avoinna ma–ti ja to–pe 9–18, la 9–14 tai sop. muk.

LAUKKANEN

Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

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

Permanentti
ja leikkaus alk. 74 €
(sis.föönauksen)
Voimassa 28.2.2014 asti.

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki
saloncaramel.fi

Permanentti alkaen 55 e
Parturileikkaukset 18 e
Leikkaus + huuhtelu 20 e
Kotikampaamo
Rea Stellberg, p. 09 385 4582
Kotinummentie 10 A

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

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti









Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

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

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

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!

