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PUHDASTA TULEE!

to 28. marraskuuta 2013 klo 19:00
Malmin kirkko, KunnanƟe 1

PUHDASTA TULEE!

Laadukas ja edullinen!

Joulun matka -konsertti

Olemme
täyden
palvelun
mattopesula.
Olemme
täyden
palvelun
mattopesula.
Olemme
täyden
palvelun
mattopesula.
Matot
Meillä
on
ammattitaitoinen
henkilökunta,
laadukkaat
Matot
Matot
Olemme
täyden
palvelun
mattopesula.
Olemme
palvelun mattopesula.
Meillä
on ammattitaitoinen
henkilökunta,
laadukkaat
Meillä
ontäyden
ammattitaitoinen
henkilökunta,
laadukkaat
2
7,20/m
koneet
sekä
varsin
kilpailukykyiset
hinnat.
2
Matot
2Meillä
on ammattitaitoinen
henkilökunta,
laadukkaat hinnat.
Meillä on 8,50/m
ammattitaitoinen
henkilökunta,
laadukkaat
8,50/m
koneet
kilpailukykyiset
hinnat.
koneet
sekäsekä
varsinvarsin
kilpailukykyiset
2
alk.
UUTTA!
8,50/m
koneet
sekä
varsin
kilpailukykyiset
hinnat.
TILAA palvelun mattopesula.
Olemme täyden
koneet sekä varsin
kilpailukykyiset
hinnat.
MUISTA!
Meiltä myös
alk.
EDULLINEN
alk.
Matot
Lakanapyykki
vaatteiden
Meillä
on
ammattitaitoinen
henkilökunta,
laadukkaat UUTTA!
alk.
NOUTO
mankeloituna
TILAA
UUTTA!
kemialliset
2
UUTTA!
MUISTA!
TILAA hinnat.
PALVELU!
5,00E/kg koneet
TILAA
8,50/mMUISTA!
sekä
varsin kilpailukykyiset
Meiltä myös
MUISTA!
pesut
EDULLINEN
UUTTA!
Meiltä
myös
Meiltä
myös
EDULLINEN EDULLINEN
Lakanapyykki
TILAA
Lakanapyykki
MUISTA!
vaatteiden
Lakanapyykki
vaatteiden
Meiltä
myös
alk.
NOUTO
vaatteiden
EDULLINEN
mankeloituna
Antaksentie
4, Retailmankeloituna
Park, puh.NOUTO
(09) 873 3610,
ma-pe 9–20, la 9–14
NOUTO
Lakanapyykki

mankeloituna

kemialliset UUTTA!kemialliset

PALVELU!
5,20E/kg MUISTA!
PALVELU!
5,20E/kg
vaatteiden
www.vantaanmattopesu.fi
NOUTO
pesut Meiltä kemialliset
myös pesut
PALVELU!
5,20E/kg
kemiallisetEDULLINEN
Lakanapyykki
pesut
vaatteiden
PALVELU!
NOUTO

mankeloituna
5,20E/kg

mankeloituna
pesut
5,20E/kg

TILAA

Naiskuoro Pihlaja

Konsertissa esiintyvät:

kemialliset Naiskuoro Pihlaja
joht. Marjasisko Varha
Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14 pesut
Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20,
la 9–14
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Joutsenvirta, piano
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Antaksentie
4, Retail
Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14 Maria KeƩunen, laulu
www.vantaanmattopesu.fi
Susanna Heinonen, kannel
www.vantaanmattopesu.fi www.vantaanmattopesu.fi

Hannu-Pekka Heikkilä, urut,
piano, sello
Anna Korhonen, sello
Maƫ Korhonen, trumpeƫ
Panu Ryynänen, alƩoviulu

PALVELU!

JÄRJESTÄÄ LC HELSINKI/POHJOINEN

KonserƟn tuoƩo menee nuorisotyön tukemiseen
Ohjelma 10 euroa

[A]

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistönvälitystä ja auktorisoitua arviointia
35 vuoden kokemuksella

MYYDÄÄN TONTTEJA
TAPANINVAINIO OKT-TONTTI
Rakennusoikeus 90 m², tonttiosuus hallinnanjakosopimuksella
364 m². Lisäksi saa rakentaa
autosuojia ja varastoja 25 m².
Hp. 110.000 € Immolantie 1

PUISTOLA TONTTI

PUISTOLA OKT-TONTTI

SUUTARILA TONTTI

Kadunvarsitontti 536 m², rak.oik.
134 m² + 30 m² autosuoja / as.
Saa rakentaa enint. 2 asuntoa.
Hp. 120.000 € Maamiehenkuja 2

Kadunvarsitontti 644 m², rakennusoikeus 161 m², lisäksi talousja autosuojatiloja 25 m² / asunto.
Hp. 150.000 € Revontulentie 25

TAPANILA OKT-TONTTI

TAPANINKYLÄ TONTTI

Pientalotontti 674 m², rakennusoikeus 135 m² (169 m²). Lisäksi
saa rakentaa autosuoja- ja varastotiloja 25 m²/as. Hp. 148.000 €
Päitsitie 17

Kiinteistönvälitys Oy
MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

Annis
MAttilA

Rakennusoikeus 113 m², tonttiosuus hallinnanjakosopimuksella
362 m². Lisäksi saa rakentaa
varasto- ja autosuojatiloja 30 m².
Hp. 130.000 € Liiketie 40

Omakotitalotontti, rakennusoikeus
154 m², lisäksi autosuojan 25 m².
Hp. 160.000 € Leppälinnuntie 8

PUISTOLA TONTTI

Omakotitalotontti 569 m², rakennusoikeus 142 m², lisäksi autosuoja 25 m². Hp. 170.000 €
Pohjanpellontie 9 b

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

ESPOO
LAAJALAHTI
RT-TONTTI
Rauhallisella pientaloalueella
1567 m², jossa rak.oik. 470 m² +
at ja taloustiloja enint. 60m² / as.
Hp. 570.000 € Jääskentie 11

MArjA-liisA
Vänskä

Kaksi asuntotonttia 600 m²/osa,
rakennusoikeus 120 m²/osa.
Lisäksi saa rakentaa autosuojaja varastotiloja 25 m²/as. Hp.
137.000 € / osa. Norotie 8
LÄNSI-PAKILA OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Hp. 147.000 €. Elontie 4

TAPANINVAINIO OK-TONTTI

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

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PäiVi
Pirnes

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

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

Kiinteistömaailma Malmi Kaupparaitti 13, 00700 Helsinki p. 09 350 7270

Tapaninvainio Okt 135/270m²
8h,2aulaa,2k,2kph,parv.,2vh,ask.h.
,varasto, kylmäkellari,sauna + pkh.
Huolella pidetty kolmikerroksinen
talo, jossa sähköt ja viemäröinnit
uusittu, vaatii vain pientä pintojen
päivittämistä. Vmh.415.000€.
Jokitie 8. Es su 14-14:30.
Kristiina Diomin/046-812 5691
1113819
Tapanila Pt 125m²
4h,k,kph/s,khh,2xwc,las.terassi
10m²,parv,ak,var. Upea paritalo
huippupaikalla! Ateljeekorkuinen
olohuone jossa kaunis avotakka.
Tyylikkäät pintamateriaalit, tilavat
huoneet, kaunis saunaosasto! Vapautuu pian! Mh.438.000€. Erätie 4.
Kai Lehtola/ 044-514 0164
1110808
Tapaninkylä Pt 95m²
4h,k,kph/s, erill.wc, AK/var. Kodikas
1-tasoinen perheasunto viihtyisällä
alueella. Tilavat huoneet, vaaleasävyiset keittiö ja saunaosasto.
Suojaisa, osittain katettu takapiha.
Mh.296.000€. Kottaraistie 7.
Kai Lehtola/044-514 0164
1113941

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina Diomin
046 812 5691

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kutsu meidät kylään.
Myytävä asunto
on aina yksilö ja siksi luotettavan hinta-arvion
voi tehdä vain Kt
paikan
päällä. Kiinteistömaailman maksuton Kotikäynti
on tärkeä askel
kodinvaihtoa suunniteltaessa.
Tapanila
Pt 105,5m²
Pukinmäki
Kt 58,5m²
Siltamäki
97,5m²
tehdään Kodinvaihtosuunnitelma ja saat tietää asuntosi arvon luotettavasti, sillä tilastojemme mukaan onnistumme arvioinneissa 98 % varmuudella. Näin tiedät
4h,Kotikäynnillä
k, asunnostasi
s. Tapanilassa
2007
Siistikuntoi4h,k,kph,wc,
parv.
Valoisa,
mitä
saat ja mikävuonna
on mahdollisen
välirahan tarve
uutta unelmien kotia
hankittaessa.
Onnistunut asuntokauppa2h,k,s,las.p.Hissitalo.
alkaa Kiinteistömaailman Kotikäynnistä.
Ota yhteyttä lähimpään
Kiinteistömaailmaan
kiinteistomaailma.fi/kotikaynti
valmistunut
valoisa,
moderni ja tai jätä yhteystietosi:
nen, saunallinen kaksio lasitetulla
avarapohjainen
läpitalon
siistikuntoinen koti. Mh.418.000€.
parvekkeella, jossa lähellä palvelut ja
perheasunto.Tilavat huoneet,
Hiisikuja 5 E. Kirsi-Marja
juna-asema. Taloyhtiössä uima-allas.
puistomaiset parvekenäkymät, heti
Johansson/040-594 8231
Mh.173.441,15€. Erkki Melartinintie 7.
vapaa -2/3 krs.
1116325 Mh.167.000€. Kauriintie 4.
Tomi Suvinen/044-335 5135
1116400
Kai Lehtola/044-514 0164
Pukinmäki Rt 83m²
Pukinmäki At 19m²
1109841
3h,k,s. Perheystävällinen rivitalon
Pariovet,
lämpöpatteri.
Tarjouspäätyhuoneisto suositulla alueella.
kaupan lähtöhinta 18.000€ Säveltie
Koulut, päiväkoti ja muut palvelut
Siltamäki Kt 80,5m²
lähietäisyydellä. Mh.249.000€.
3h,k,las.p. Siistikuntoinen huoneisto 7. Kristiina Diomin/046-812 5691
1117496
Kuismakuja 1.
erinomaisella sijainnilla Siltamäessä.
Jyrki Saulo/050-585 0500
Autotalli kuuluu myyntihintaan arvo
Tapaninvainio
rakennustontti
586m²
1114003 6000€. Mh.168.500,00€
Upea, tasainen etutontti TapaninvaiJousimiehentie 9.
Tapaninvainio Rt 83,5 m²
nion parhaimmassa osassa. Tontille
Tomi Suvinen/044-335 5135
3h,k,s,vh,erill.wc.Viihtyisä muut1117827 saa rakentaa enintään kaksi asuntovalmis koti halutulla alueella.
toa, enintään kahteen kerrokseen
Vmh.269.500€. Karhusuontie 90.
rakennusoikeuden ollessa 146,5
Kristiina Diomin/046-812 5691
Malmi Kt 69m²
kem2. Jokitie 8.
1113099 3h,k,s,p. Heti vapaa muuttokunKristiina Diomin/046-812 5691
toinen
saunallinen
kolmio
loistoPihlajamäki Kt 99m²
1113257
paikalla.
Pesutilat
on
tyylikkäästi
4h,k,kph,wc.Avara perheasunto
uusittu.Iso lasitettu parveke etelään. Asiakas etsii kotia, myyjälle ei kuluja!
Pihlajamäen parhaalla alueella.
Läpitalon huoneisto koulujen ja mai- Mh.212.000€. Soidinkuja 1.
Toiveissa Pihlajamäestä 3-4 h,k,
Kristiina
nioiden yhteyksien lähellä. .
parv.huoneiston tai taloyhtiön kunto
Kellander-Sinisalo/045-847
2272
Vmh 199.000€. Vuolukiventie 3.
ei este! Soita ja tarjoa kotiasi,
1115186 myyjälle ei kuluja!
Kristiina Diomin/046-812 5691
1111168
Kristiina Diomin/046-812 5691

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Ilpo Korpi
040 537 1323

Kai Lehtola
044 514 0164

Krista Suvinen
040 487 5040

Markku Vuorinen
046 812 5696

Pertti Kanon
040 758 7596

Markus Vuorinen Tomi Suvinen
046 812 5697
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Tero Laurila
0400 600 359

Tuomas Jääskeläinen Reija Kivinen
050 306 1771
050 533 0369

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

KUKAA

Kukaan ei

2
Pääkirjoitus
045-6565 658
(09) 346 3090

ABONE

www.pizzeriaabone.fi
Siltamäen ostoskeskus
www.pizzeriaabone.fi
Lounas pizzat 5€
Tervetuloa maistamaan!
smoy

Erittäin
tarkkanäköinen
toimittaja

TUOMAS
ENBUSKE

OSTA

KAHDET

SILMÄLASIT –
saat toisiin huippulaadukkaat Varilux-linssit
VELOITUKSETTA.

Tule tutustumaan ja totea, että vanhoihin linsseihin
ei ole enää paluuta.
Tarjous on voimassa 31.12.2013 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin.
Varaa aika silmälääkärille, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

www.synsam.fi

010-alkuiset puhelut kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6,00
snt/min. Matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min.

VARILUX S 4D. MAAILMAN PARHAAT
LINSSIT TARKKANÄKÖISELLE JA
SELLAISEKSI AIKOVALLE.

Saman katon alle
Me Koillis-Helsingin Lähitiedon toimituksessa olemme tähän saakka tehneet töitä
kotoa käsin. Siinä on ollut omat hyvät ja huonot puolensa. Tästä viikosta lähtien me kuitenkin pääsemme tekemään töitä saman katon
alla. Olemme vuokranneet Malmin raitin varrelta pienen toimistotilan, jossa jatkossa syntyy
tämä paikallislehtemme.
Ihan valmista kaikki ei vielä toimituksessa
ole, siksi järjestämmekin avointen ovien päivän
vasta joulukiireiden jälkeen tammikuun puolella. Tarkan päivämäärän kerromme sitten lähempänä.
Tämä vuosi alkaa olla jo varsin pitkällä. Syksy on kulunut aivan huomaamatta ja nyt ollaankin jo ensimmäisen adventin alla. Säistä ei joulun lähestymistä juuri huomaa, sen sijaan sen
näkee erilaisista jouluun liittyvistä tapahtumista, konserteista ja myyjäisistä, joista meille toimitukseen lähetetään runsaasti vinkkejä.
Jouluaiheisia tapahtumia on niin valtavasti,
että kaikista
ei mitenkään voi kirjoittaa eiNastarengas
tarjouksia:
kä niissä piipahtaa. On kuitenkin hienoa, että
tarjontaa riittää. Joulukuussa ei taida olla yhtään sellaista iltaa, etteikö pääsisi johonkin joulukonserttiin tai kauneimpien joululaulujen iltaan, eikä ainuttakaan viikonloppua ilman joulumyyjäisiä. Niissä kannattaakin käydä hankkimassa pukinkonttiin paikallisten ihmisten itse
askartelemia tai leipomia tuotteita.

Ensimmäinen adventtisunnuntai on monella tapaa tärkeä. Hoosianna-hymnin laulaminen kuuluu monilla joulun ehdottomiin traditioihin. Lapset taas odottavat innolla ensimmäisen joulukalenteriluukun avaamista. Joulukuun
vaihduttua pyrähtävät jouluvalmistelut vähitellen käyntiin. Pimeät illat saavat valoa kynttilöistä ja valonauhoista. Joissakin perheissä on
tapana joulukuun alkupuolella pitää yhteinen
joulukorttien askarteluilta, toiset taas kutsuvat
ystäviään glögille rauhoittumaan ennen joulutohinoiden todellista käynnistymistä.
Tapanilan suunnalla joulukuu pitää sisällään
monta iloista yllätystä, elävän adventtikalenterin luukkua, joilla kuka tahansa voi piipahtaa
katsomassa mitä tapahtuu. Tapanila-Seuran sivuille ilmestyy pian lista luukkuilloista osoitteineen,  ja vinkkejä niistä löytyy myös Lähimenoistamme. Sieltä löytyy myös tietoja monista
joulumyyjäisistä. Ei kun kiertelemään!
Teija Loponen

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

ME ASENNAMME MYÖS

Moottorilämmittimen sekä
sisähaaran asennus alkaen 220€
+ ulkopistoke 74€ +
Sisäkytkentäsarja 95€
yhteensä alk. 389€
Moottorilämmitin alkaen 60€
Kiinteä Vetokoukku +
sähkösarja ja asennus
alkaen 690€
Tuulilasin asennus alkaen
100€
Rengashotelli kausi alkaen 60€

Nastarengas tarjouksia:
175/65R14 sarja alleasennettuna 350€
185/65R14 sarja alleasennettuna 370€
185/65R15 sarja alleasennettuna 380€
195/65R15 sarja alleasennettuna 390€
205/55R16 sarja alleasennettuna 520€
205/60R16 sarja alleasennettuna 460€
225/45R17 sarja alleasennettuna 550€
225/40R18 sarja alleasennettuna 690€

ÄLÄ ANNA TALVEN
YLLÄTTÄÄ!
Meille ei tarvitse
varata aikaa!
Me vaihdamme renkaat
tulojärjestyksessä
(myös rengashotelli)

Koillis-Helsingin Lähitieto

OTA TALTEEN
Renkaiden
allevaihdosta
tällä -10%
HUOLTOTARJOUKSET:

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT alk. 349€
VUOSIHUOLTO alk. 169€
Toimipiste Heikinlaakso
Korvasienentie 6
00760 Helsinki
0400 600 660

tai livechat sivuilla

Sesonkina avoinna
Arkisin 7-20
Lauantaina 9-16

(tarkista aukioloajat nettisivuilta)

www.rengaskeskus.com
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Ainutlaatuinen Pihlajamäki
palautumassa ennalleen
Korkeat tornitalot ja pitkät rakennusmassat muodostavat linnamaisen alueen
Te ija Lopon e n

Pihlajamäessä
talot kiipeilevät
kallioiden
muotoja
myötäillen,
pihoilla johtaa
pieniä kivettyjä
tai asvaltoituja
polkuja
mattotelineille
ja parvekkeista
saattaa löytyä
vaikkapa lasten
kurkistusaukkoja.

P

ihlajamäen arkkitehtuuri on ainutlaatuinen ja se on
haluttu suojella. Suojelun
piiriin kuuluu myös maisema, rakennusten kohtaaminen luonnon kanssa halutaan säilyttää alkuperäisessä
muodossa.
– Aluehan on rakennettu
jo 50 vuotta sitten, mutta
suojelukaava astui voimaan
vasta 2004. Niinpä 70-luvulla tehdyt peruskorjaukset ovat muuttaneet talojen
ilmettä erilaiseksi kuin sen
pitäisi olla. Nyt peruskorjausten yhteydessä talojen värityksiä, julkisivujen ilmettä ja muita yksityiskohtia
palautetaan ennalleen, kertoo arkkitehti Riitta Salastie kaupunkisuunnitteluvirastosta.
Vuosien varrella esimerkiksi talojen väritykset ovat
vaihtuneet.
– Arkkitehti Sulo Savolainen löysi kotoaan Hakan
alueen asuntoyhtiöiden julkisivujen, porrashuoneiden
ja asuntojen 1960-lukulaiset värisuunnitelmat ja nyt
ne ovat myös asukkaiden
ja taloyhtiöiden saatavilla,
kertoo Salastie.

Korkeat ”vetoketjutalot” ovat kuin linnan torneja keskellä Pihlajamäkeä.

Sari Viertiö
kannustaa
ottamaan yhteyttä
rakennusvalvontaan jo
siinä vaiheessa,
kun remontteja
ryhdytään
pohtimaan.
– Esimerkiksi Maasälväntien pistetalojen ulkovärityksiä on palautettu entiselleen. Niiden tulisi olla tummasävyisiä, eikä suinkaan

vaaleansinisiä, kuten lähinnä kirkkoa nyt oleva rakennus on, huomauttaa Sari
Viertiö rakennusvalvonnan
kaupunkitilayksiköstä.
Väriohjeistus antaa taloille
omaperäiset ilmeet, kuten
kadun toisella puolella sijaitsevan kerrostalon häränverenpunaiset ikkunanpielet.

Monessa taloyhtiössä on
nyt lähdetty peruskorjauksiin, sillä esimerkiksi vanhat
betonipinnat ovat tulleet
elinkaarensa päähän. Talojen lämpöeristykset ovat

Vaaleansininen
julkisivuväri
ei kuuluu
Pihlajamäkeen.
Talon
ranskalaisten
parvekkeiden
ovimateriaali on
saatu korvattua
alkuperäiseen
ulkoasuun
sopivalla
vaihtoehdolla.
Maasälväntien
pistetalojen julkisivuja
on jo palautettu
alkuperäisiin maanläheisiin värisävyihin.

olleet varsin vaatimattomat,
rakennusaikakaudella kun
ei ollut energiapulaa.
– Nykypäivän energiamääräykset eivät koske suojeltuja rakennuksia niiltä
osin kuin energiamääräysten seuraaminen vaarantaisi
rakennuksen suojellut piirteet. Valinnanvapaus korjaamistöihin on suurempi,
ja olemme Pihlajamäen korjaustapaohjeissa antaneet
erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Esimerkiksi julkisivuja ei
saa levyttää, kuten 1970-luvulla tehtiin, mutta betoni
ja sileät rapatut pinnat ovat
sallittuja, kertoo Salastie.
Korjaustapaohjeissa on
annettu useampia korjausvaihtoehtoja, yleensä 1–3.
Julkisivujen sandwich-rakenne on haastava ja Sari
Viertiö kannustaa ottamaan
yhteyttä rakennusvalvontaan jo siinä vaiheessa, kun
remontteja ryhdytään pohtimaan.
– Tulemme mielellämme
mukaan aloituspalaveriin
ja ehdotamme suunnittelijankin mukaan ottamista
jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin hanke
etenee ilman turhia mutkia
ja jälkikäteen tehtäviä muutoksia, kannustaa Viertiö.
Teija Loponen

Arkkitehdit Sari Viertiö ja Riitta Salastie
ihailevat Pihlajamäen suunnitelleiden arkkitehtien hienoja oivalluksia ja yksityiskohtia.

Pihlajamäki on suojeltu hyvästä syystä
Kävelykierros Pihlajamäessä osoittaa, kuinka ainutlaatuisia ja hienoja yksityiskohtia arkkitehdit ovat maisemaan ja taloihin luoneet. Kerrostalon parvekkeissa on
matalammalla olevia kurkistusaukkoja, joista lapset
ovat nähneet kadulle, porrashuoneissa on ilmavuutta
ja pihoilla säilytetty metsäistä tunnelmaa.
Korkeiden kallioiden kohdalla talojen julkisivut nousevat maastoa myötäillen niin, että toinen pää rakennuksesta saattaa olla yhdeksänkerroksinen, toinen
neljä.
Tornitalojen taakse jäi rauhaisa metsäalue, jossa jopa palokärki viihtyy. Tavoitteena oli näköalakaupunki,
ja se on myös toteutunut.
Pihlajamäki jakautuu mustavalkoiseen arkkitehti
Lauri Silvennoisen suunnittelemaan Saton puoleen
ja arkkitehti Esko Korhosen voimakkain värein korostettuun Hakan alueeseen. Molempien alueiden alkuperäisten arvojen säilyminen halutaan turvata suojelukaavalla.
TL.

Uutiset
Koillis-Helsinki vahvasti
Helsingin KD:n johdossa

Lähityön pelastustoimet
on käynnistetty

Pi rjo Pi h lajamaa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan
suutarilalaisjäsen Hannu Tuomisen (vihr.)
mukaan lautakunta tekee kaikkensa, että
jalkautuva lähityö ei Helsingistä katoa.
Katoaminen olisi iso
takaisku muun muassa
Malmin kaupunginosalle, jonka levottomia alueita
lähityöntekijät ovat saaneet
rauhoitettua.
– Olemme samoilla linjoilla lautakunnan puheenjohtaja Maija Anttilan (sd)
kanssa. Lähityö pitää saada vakinaiseksi organisaatioon, sanoo Tuominen kantansa.
Nyt lähityö on viisi vuotta kestänyt hanke, jonka
kokonaan lopettamista Helsingin kaupungin sosiaalija terveysviraston johto on
suunnitellut rahapulaan vedoten.

– Viraston ja lautakunnan
päätettävissä on vielä 5,6
miljoonaa. Lähityölle riittää puoli miljoonaa. Se on
laitettava käyttösuunnitelmaan, vaatii Tuominen.
Käyttösuunnitelmaa tehdään parhaillaan Helsingin
kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa. Lautakunta
kokoontuu puimaan virastopäällikkö Matti Toivolan
esittelemää paperia tammikuussa.

Koirien verotus jatkuu
Helsinkiläiskoirien verottamisen lopettamista kannattaneet 14 valtuutettua eivät saaneet tukea kaupunginhallitukselta. Se päätti, ettei nykyisessä taloustilanteessa ole
perusteltua luopua koiraverosta, jolla on osaltaan voitu
kattaa puhtaanapito- ja koirapuistojen rakentamiskustannuksia.
Kaupunki saa koiraverosta tuottoa noin 500 000 euroa
vuodessa. Se on kaupungin saamista eri veromuodoista pienin. Läheskään kaikki koiranomistajat eivät 50 euron suuruista vuosittaista veroa maksa. Esityksiä koiraveron poistosta nousee päättäjien pöydälle tasaisin väliajoin,
koska koiraveron kanto ei ole kunnille pakollinen. Kunnat
ovat saaneet päättää verotuksesta vuodesta 1979 asti.
Veron juuret juontavat yli sadan vuoden taakse aikaan,
jolloin verolla maksettiin korvauksia tuotantoelämille, joihin oli tarttunut koirista vesikauhu. PP

Pirjo Pihlajamaa

Kuvateksti?????

HS: Malmin lentokentälle
20 000 asukasta
Valtio pyrkii eroon
Malmin tappiollisesta
lentokentästä, kirjoittaa
Helsingin Sanomat.
Lehden mukaan valtio
pyrkii vapauttamaan
Malmin lentokentän
asuntorakentamiselle
ensi vuosikymmenen
vaihteessa.
– Haluamme saada nopeasti
ratkaisun, jotta Helsinki saisi tiedon, milloin kenttä voi-

si olla kaupungin käytössä,
kertoo lehdelle hallitusneuvos Mikael Nyberg liikenne- ja viestintäministeriöstä.
Myös liikenneministeriön
alainen Finavia olisi valmis
luopumaan pari miljoonaa
euroa vuodessa tappiota
tuottavasta kentästä. Finavia on jo neuvotellut Helsingin kanssa omistamiensa
kiinteistöjen ja 19 hehtaarin
maa-alan myynnistä.
Tilanne edellyttää, että

valtio löytää kentän toiminnoille uudet paikat. Nykyiset kentän käyttäjät pyritään hajauttamaan lähiseudun kentille. Rajavartiolaitoksen koneet muuttaisivat
lehden mukaan HelsinkiVantaalle, lentokoulut Poriin tai Jämsään, harrastajat Nummelaan ja Hyvinkäälle.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikkö Rikhard Manni-

Autot ottivat yhteen
Heikinlaakso

sen mukaan Helsinki suunnittelee alueesta 20 000
asukkaan kaupunginosaa aiemmin kaavaillun
10 000–12 000 asukkaan
sijaan.
– Edellinen suunnitelma
oli pientalovaltaisempi. Nyt
ollaan ottamassa alueesta enemmän tehoja, sanoo
Manninen.
PP

Helsingin
Medialukio
Abdulrahman Sivan Keri
Ahmed Seliatu
Oyindamola Olatokunboh
Ala-Leppilampi Roope
Ben Anene Adam
Hakala Severi Aleksi
Halme Heini Hanna Maria
Heino Marcus Julius
Willhelm
Helenius Patrik Mikael
Horttanainen Sami

Hurmalainen Minna
Johanna
Isosalo Anna Sofia
Kajanmaa Teemu Santeri
Kauranen Lari Kasper
Jonathan
Koskinen Enna Taimi
Maaria
Laine Henna Emilia
Lindström Oskar
Lättilä Katariina Miia
Helena
Mpaka Emeraude Lise
Nikula Ville Matias
Nurmi Arttu

Nurmi Jimi Joonatan
Partanen Kasperi Topias
Mikonpoika
Pikkusaari Satu Päivi
Orvokki
Pinola Senja Elisa
Poutanen Elena Katarina
Rehtonen Nita Marjaana
Rissanen Petri Juhani
Salmi Rasmus Riku
Salomaa Hanna Marita
Salonen Susanna
Christina
Sawkins Amanda Tanja
Aliisa

Helsingin Uusi
yhteiskoulu
Halko Ida
Heeri Amran

Tapaninvainio

Autoilija ja pyöräilijä törmäsivät toisiinsa noin kello 12.40
viime viikon tiistaina Kirkonkyläntie 47:n kohdalla. Naisautoilija oli tulossa kadulle Tapanilantorin parkkialueelta,
jolloin jalkakäytävää pyöräillyt 74-vuotias mies osui pyörällään auton oikeaan etukulmaan. Satulasta suistunut
mies vietiin ambulanssilla sairaalaan. Poliisilla ei ollut tietoa, kuinka pahasti mies loukkaantui. PP

Savela

Onnea kaikille uusille ylioppilaille, yksi tavoite elämässä on nyt
saavutettu! TL
Savolainen Kuutti Lauri
Aleksanteri
Sillanpää Mira Janita
Tasanko Henry Mikael
Tennilä Antti Johannes
Tirronen Anni Maaria
Turja Inari Tuulia
Zhukova Ekaterina
Äikäs Lauri Aleksi Oliver

Mies ja nainen törmäsivät kadulla

Kaksi miestä keräsi ruokaa ja alkoholia taskuihinsa, hihoihinsa ja laukkuihinsa ilman maksuaikeita Siwassa perjantaina noin kello 19.30. Toinen mies karkasi, ja toinen jäi
liikkeeseen syömään ruokaa ja rikkomaan paikkoja. Vartijat ottivat kiinni vahingontekijän ja antoivat hänet poliisille. pp

Monessa kodissa juhlitaan itsenäisyyspäivää tavallista
juhlavammin ja vieraiden kera, sillä syksyn ylioppilaat saavat
valkolakkinsa juuri suomalaisille tärkeän päivän alla.
tori Reijo Honkanen kertoo, ettei
tänä syksynä yhdenkään abin
ohjelmassa ollut valmistuminen.

Henkilöautoilija puski liikenneympyrässä jo olleen auton
vasempaan kylkeen Vanhan Porvoontien ja Heikinlaaksontien risteyksessä kello 18.25 viime viikon tiistaina.
Henkilövahingoilta vältyttiin. Poliisipartio antoi törttöilystä
huomautuksen. PP

Myymälävaras alkoi riehua

Itsenäisyyspäivä
on valmistujien juhlaa
Tänä syksynä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta ei
valmistu yhtään ylioppilasta. Reh-

Kristillisdemokraattien Helsingin piiri tulee olemaan vuonna 2014 Koillis-Helsingin edustajien johtama.
Piirin syyskokouksessa 18.11.2013 piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin piirin nykyinen vt. puheenjohtaja, kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja Tuulikki
Tepora Pihlajamäestä. Piirin uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin puolueen järjestöpäällikkö Mikko Rekimies Tapanilasta.
Koillis-Helsingin alueelta valittiin myös kaksi muuta uutta jäsentä piirihallitukseen: Pia Kinnunen Tapulikaupungista sekä Ilmo Suvivirta Pihlajamäestä.
Kristillisdemokraatit tulevatkin Helsingissä panostamaan erityisesti Koillis-Helsingissä vaikuttamiseen, jota
auttaa vahvasti myös, että 1. varavaltuutettu Tuulikki Vuorinen on Tapanilasta. Lisäksi KD:n puoluesihteeri Asmo
Maanselkä asuu Tapulikaupungissa. TL

Kyhyräinen Pinja-Hannele
Lahti Roni
Laitinen Mira
Lam Ka Hin
Lehtonen Konsta
Lähdeaho Antti
Nykänen Eemeli
Piiroinen Heidi
Rautiokoski Onni
Ruoho Mia
Salminen Vilma
Tamminen Joni
Uimolainen Emilija
Urosevic Alex

Felixin kurkuissa makuvirheitä
Felixin pitkittäin viipaloituja voileipäkurkkuja on vedetty myynnistä haju- ja makuvirheiden takia. Virheellisiä eriä on kolme.
Ne tunnistaa parasta ennen päiväyksistä,
jotka ovat joko 26.12.2015, 27.12.2015 tai
28.12.2015.
Lasipurkissa myytävän 450 gramman
painoisen tuotteen valmistaja on Orkla
Foods Finland Oy (ent. Felix Abba Oy Ab).
Yhtiö ei ole vielä kertonut, mistä virhe johtuu. Kuluttajat voivat palauttaa yllä mainittujen erien tuotteet lähimpään tuotetta myyvään vähittäiskauppaan.
Asiaa hoitaa Viikin Evirassa ylitarkastaja
Mika Varjonen. PP

Or kla Foods Oy Ab
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Tuote
on tullut
myyntiin
koko
maassa
10.9.2013.

Koillis-Helsingin Lähitieto
Kristiina Kellokoski
toivottaa vierailijat
tervetulleiksi Päivän
Tapaukseen.

Tule käymään!
Tapanila

Päivän Tapaus -tapahtuma järjestetään jo 11. kerran. Kyseessä on taiteilijayhdistys Tapaus ry:n vuosittainen avointen ovien päivä,
joka pidetään lauantaina
30.11. klo 12–18. Yleisöllä
on mahdollisuus tutustua
taiteilijoihin, heidän työtiloihinsa ja taiteeseen. Paikalle voi tulla vaikka vain
vilkaisemaan näyttelyn tai
viivähtämään pidempään

Kirkonkyläntie 12,
00700 Helsinki
www.condiana.fi

työhuoneita kiertäen. Myös
kahvio on avoinna.
Tapaus ry sijaitsee Tapanilan juna-aseman vieressä
vuonna 1912 rakennetun
teollisuuskiinteistön yläkerrassa (Viertolantie 2–4). Tapaus ry:n tiloissa työskentelee tällä hetkellä 28 kuvataiteilijaa. Joukossa on muun
muassa graafikoita, taidemaalareita, kuvanveistäjä ja
nukketeatterin tekijä.
TH
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iloisten ilmeiden pikkujoulut ja
tykypäivät Pohjois-Helsingissä

Pieni lelupuoti
Malmilla

Päivän Tapaus

27.11.2013

Jousiammunta,
kiipeily, keilaus,
hyvän olon tunti.

Asahi, veitsenheitto,
mosalympialaiset,
puhallusputket.

UUTUUS: intialainen
päähieronta, syvärentoutus, PinMeUp.

Kaikki nämä ja
paaaljon muuta
GSM 044 3080 022

●

ilomaatti.fi

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

KIEKKO-VANTAA
VS
HCK

MALMIN ASEMATIE 3 www.malminsaalem.fi
Info puh. 045 122 9560
Ke 27.11. 19.00 Rukousilta, Veikko Ilmasti:
”Jumala vastaa rukouksiin”
Pe 29.11. 18.30–21.00 Koululaisten ilta kouluikäisille,
leiritiimi ja lapsityöntekijät
La 30.11. 14.00–16.30 KÄSI KÄDESSÄ – iltapäivä
kehitysvammaisille perheineen, joulujuhla
La 30.11. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 1.12. 11.00 Jumalanpalvelus, ehtoollinen, Veijo
Kähkönen. Musiikki: Kaiku-kuoro
Su 1.12. 14.30 Latinokokous, Veijo Kähkönen
Rukous-ja paastopäivä torstaisin 9-14 ja
Aamurukoussolu Ma-Pe 8-9

Erinomaiset VALOKUVAT miltei samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

ERÄ
ICEPEAK
II-LAATUA
LÖYTÖHINTAAN
Naisten ja miesten
toppatakkeja

10 €

KERAVA

Lauantaina 30.11.
Klo 17.00 TRIO Areena

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

Etsimme 40-75 -vuotiaita testaamaan
monitehoisia piilolinssejä
Käytätkö lukulaseja tai moniteholaseja? Haluaisimme tarjota sinulle
mahdollisuuden kokeilla piilolaseja, jotka auttavat sinua näkemään
hyvin sekä lähelle että kauas. Optikoillamme on vankka kokemus piilolinssien sovituksesta. Juuri nyt panostamme erityisesti tähän linssityyppiin ja haemme lukulaseja tai moniteholaseja käyttäviä testihenkilöitä.
Testihenkilöiden lukumäärä on rajoitettu joten, jos olet innokas kokeilemaan linssejä, soita meille heti.
Kiitokseksi avusta tajoamme sinulle
MONITEHOISET PIILOLINSSIT
kuukaudeksi veloituksetta.
Sovitusmaksu peritään normaalisti.
Soita ja kysy lisää mutkattomasta
tarjouksestamme!
Vaihtoehto silmälaseille

LUHTA OUTLET Porttisuontie 4, Vantaa (Ikean takana)
AVOINNA • Ma-Pe 10-20 • La 10-18 • Su 12-16

OPTIKOT ● SILMÄLÄÄKÄRIT ● OPTIKOT ● SILMÄLÄÄKÄRIT ● OPTIKOT ● SILMÄLÄÄKÄRIT

Malminkaari 15, Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868
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Uutiset

VILJAMI KUKKONEN

Lähetä vinkki
haastateltavasta
toimitukseen
pirjo.pihlajamaa@
lahitieto.fi
tai tekstaa
045 3489 373.

Koillis-Helsinki

Sinikka Vepsä
Puistolasta varavaltuutetuksi
ensi yrittämällä
Sinikka Vepsä voitti ensi yrittämällä Puistolan demarien tiukan kisan kuntavaaleissa
ja ylti 10:nneksi varavaltuutetuksi 576 äänellä.
Tällä hetkellä hän miettii mahdollista eduskuntavaaliehdokkuutta ja on valmis jatkamaan kunnallispolitiikassa 2016.

   HENKILÖTIETO
– Ajattelin, että levy saattaisi kiinnostaa myös kotiseutuni väkeä, kertoo
esikoisestaan Pauli Halme.

Käykö Paulille
kuin Cheekille?
Muusikko Pauli Halme on soittanut kitaraa monissa
kokoonpanoissa ja Puistolan kulmilla hänet on totuttu
näkemään esimerkiksi kyläjuhlien esiintymislavalla.
Nyt Halmeen poika on tehnyt oman soololevyn, joka
on kitaravetoista countrymusiikkia.
1. Onnittelut! Elämäsi
ensimmäinen soololevy
Pauli Halme – Sounds
Like Bad Fiction on valmis. Objektiivinen mielipiteesi lopputuloksesta?

– Kiitos onnitteluista.
Lopputulos on mielestäni
onnistunut. Voi olla todella ylpeä.

2. Entä subjektiivinen mielipiteesi?

– Samat sanat. Ei poikkea
edellisestä.

3. Miksi juuri countryä?
Johtuuko tyyli Koillis-Helsingin ja Puistolan atmosfääristä vai mistä?

– Varmaan se on jotenkin
leijunut siellä ja tarttunut
keuhkoihin. Vaan vakavasti
puhuen, pointtina oli oman
jutun tekeminen. Olen aika pitkään ollut mukana

eri kokoonpanoissa ja soittanut monenlaista muiden
musiikkia.

lotellut. Olen soittanut eri
jutuissa, joissa kitarismi ei
pääse niin esille.

4. Mitä kriitikot ovat
sanoneet levystä?

7. Miksi et ole aiemmin
pitänyt meteliä itsestäsi?

– Se tuli ulos vasta toissa perjantaina, niin oikeita
kritiikkejä ei ole vielä tullut. Katsotaan, onko kohtalo Rumbassa sama kuin
Cheekillä.
5. Mitä vanhempasi
Puistolassa tuumivat, kun
poika levyn teki?

– Kannustivat, eivät moittineet. Olen toimittanut
heille jo levyn ja lähipäivinä
vien siskolleni oman.

6. Singlebiisisi You Tubessa osoittaa, että sinähän
olet aivan törkeän hyvä
kitaransoittaja. Missä olet
piilotellut kykyjäsi?

– En ole varta vasten pii-

– Sanotaan, että olen koittanut pitää jonkin verran,
mutta ala on kilpailtu. Ei
ole itsestään selvää, että meteli kuuluu. Nyt levyn myötä pistän isompaa silmään.

8. Onko paljon keikkaa?

– Satunnaisia aika paljon
ja kiinteitä muutama. Olen
freelance-muusikko ja monessa mukana. Oman bändin kanssa keikkaa on jonkin verran. Tammikuulla
pari ja lisää koitetaan saada.
9. Kuka tekee biisit?

– Minä. Levyllä on kaikki omaa, keikalla voi kylkeen laittaa jotain 50-luvun

• Pauli Halme, s.
12.10.1984, Helsinki.
• Asunut valtaosin
Puistolassa, pari viime
vuotta Kruununhaassa
avovaimonsa kanssa.
• Valmistuu pian
musiikin teorian
opettajaksi Metropolia
ammattikorkeakoulusta.
• Harrastaa
maantiepyöräilyä.
• Elämän tarkoitus?
Jonna Tervomaata
siteeraten: ”Tarkoitus
on elää ja kerran kuolla”.
Siinä on aika monta
merkitystä, kun oikein käy
miettimään.

countryä.
10. Millainen kokoonpano
bändissäsi on?

– Se on äärimmäisen kova, meitä on yhteensä kuusi. Itse soitan sähkökitaraa,
sitten on toinen kitaristi ja
banjo, viulisti, pedal steel,
rummut ja basisti.
11. Kuinka sinusta tuli
muusikko?

– Se on ajautumisten summa. En ikinä päättänyt ryhtyä muusikoksi, vaan olen
soittanut siellä täällä ja sinne tänne ja huomannut, että
teen sitä päätyönäni.

12. Vieläkö opetat kitaransoittoa?

– Jonkin verran, se on osa
ammattiani. Minulla on yksityisoppilaita ja eri puolilla
maata opetushommia.
Pirjo Pihlajamaa

Vanhemmat joutuivat tulemaan Karjalasta vanhan rajan takaa, ja Sinikka johtaa
nykyisin Vepsä-sukuseuraa. Itse hän syntyi
Turussa, mutta siirtyi pääkaupunkiseudulle
5-vuotiaana, pääsi ylioppilaaksi Myyrmäestä
ja kotiutui perheineen Puistolaan 1992. Kaksostytöt ovat 22-vuotiaita ja jo omillaan asuvia opiskelijoita. Lasten kouluaikoina äiti oli
vanhempainyhdistyksissä ja peruskoulun
johtokunnassa. Puistola-seuran hallituksessa
alkaa yhdeksäs vuosi. SPR:n Pohjois-Helsingin osastossa hän on tuttu EA-kouluttaja,
mutta politiikalle oli aikaa vasta, kun tytöt
olivat isoja.
Sinikka harrastaa kirjoittamista, mutta
HS:n toimittajakoulu jäi haaveeksi, ja opinahjoksi valikoitui Helsingin Sairaanhoitajaopisto. Meilahden veritautiosaston ja Lastenlinnan jälkeen hän
kouluttautui terveydenhoitajaksi ja oltuaan yli 20 vuotta työterveyshoitajana vaihtoi vanhustyöhön
2006 Malmille Syystien Monipuolisen
Vanhustenkeskuksen
muistisairaiden asukkaiden osastonhoitajaksi.
SoTe-ltk olisi ollut
mieluinen luottamusSinikka Vepsä,
paikka, mutta siihen
sd.
hän oli jäävi. Tyydytystä tuo mahdollisuus yhteistyöhön lautakunnan demariedustajien kanssa. Lähinnä
ammatillista osaamista ja kokemusta on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen jäsenyys. Stadin lautakuntapaikka
HKL:n johtokunnassa on mielenkiintoinen
ja tuo paljon uutta, erityisesti raideliikenneasiat ja metron automatisointi haastavat.
Suureen valtuustosaliin Sinikan tie on johtanut kahtena keskiviikkona, ja molemmilla kerroilla hän on käyttänyt pönttöpuheenvuoron tärkeiksi kokemistaan ponsista. Sydänlapset ry:n jäsen Sinikka on ollut vuodesta 1991. Hänen unelmansa on uuden
lastensairaalan toteutuminen ja ihmetyksen
aiheena tapa, miten sen rakentamista joudutaan rahoittamaan keräysvaroin.  
Itse hän harrasti kuntourheilua ennen perheen perustamista ja on pelannut nyt 12
vuotta tenniksen nelinpeliä Puistolan Urheilijoissa. Lenkkeily Malmin lentokentän ympäri ja kaksi koiraa sekä Korson Vedon lentopalloilun fanitus ovat muut harrastukset.
Puistolan ja Jakomäen terveysasemien säilyttäminen sekä tasa-arvo terveydenhuollossa tuloeroista riippumatta ovat tärkeitä asioita Sinikalle. Sote-uudistuksessa hän kannattaa erityisesti terveyskeskusten ja vanhustenhuollon kehittämistä.  
Timo Huotinen
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Maatilan maut
muuttivat kaupunkiin.
Makulihan aidot maalaisleikkeleet
ja makkarat löydät nyt myös
kuluttajapakkauksissa.

Maatilan Lihakauppa
Makuliha Oy on
aloittanut tuotteidensa
irtomyynnin meillä!
Makulihan irtomyynti
palvelee maanantaisin
sekä torstai-lauantai!

NYT UUTTA!

Kartonkikierrätettävä leikkelepakkaus.
Aito maku, korkea kotimainen
laatu ja tinkimätön käsityö.
Näistä aineksista syntyvät
Makulihan reseptit
Maukkaaseen
elämään.

www.makuliha.fi

Tarjoukset voimassa to-su 28.11.-1.12. ellei toisin mainita.

!
G ER Ä
K
0
0
0
2

0

99

pss
(0,20-0,50/kg)

kg

NAUDAN
PAAHTOPAISTI

JUUREKSET

punajuuri, porkkana, lanttu ja sipuli 2kg pussi Suomi
sekä peruna 5kg pussi Suomi

Saksa

ER Ä !

4

99

3

Suomi/Ruotsi, pakattuna
Rajoitus 2 kalaa/talous

(7,98/kg).
Hinta ilman K-Plussa-korttia
4,95 rs (9,90/kg)

2

–19 %

OMENA

Tanska

Brasilia

9

Artik

LOHIFILEE

1

K-Plussa-kortilla

00

prk

MAUSTEKURKKU 4,5 kg
(2,21/kg)

HELSINKI MALMI, Kauppakeskus MALMIN NOVA
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 12-18

kg

Oman Savustamon

95

kg

SYÖNTIKYPSÄ MANGO,

95

kg

JUHLAKINKKU
POTKALLA

99

kg

12

99

rs

HK KARJALANPAISTI 500g

89

Suomi

3

99

kg

TUORE KOKONAINEN
KIRJOLOHI

1

K-Plussa-kortilla

pl

Fanta ja Sprite

VIRVOITUSJUOMAT
(0,40/l) (sis. pantin 0,40)
Rajoitus 6 plo/talous.
Hinta ilman K-Plussa-korttia
1,99 pl (1,06/l) (sis. pantin 0,40).

www.k-citymarket.fi

7

99

–62 %

Löydät meidät
myös Facebookista
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Uutiset
Te ija Lopon e n

Lapset ja nuoret
tekevät hyvää laulamalla
Lions Club Suurmetsän ja Sylva ry:n
yhteistapahtumassa lasten ja nuorten laulamilla
lauluilla tehdään hyvää. Jo neljännen kerran
järjestettävän Puistolan joulukonsertin tuotot jaetaan
syöpäsairaiden lasten ja nuorten hyväksi sekä
paikalliseen nuorisotoimintaan.
Hyväntekeväisyystoimintaan keskittyvän Lions Club
Suurmetsän ja Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten
yhdistyksen Sylva ry:n jo perinteeksi muodostunut joulukonsertti järjestetään jälleen
marraskuun lopussa Puistolan kirkossa Helsingissä.
Jo neljättä kertaa konsertti tarjoaa esiintymismahdollisuuden nuorille artisteille,
ja tänä vuonna mukaan ovat
tulleet myös lapset. Konsertin musiikista vastaa kolme
nuorta esiintyjää, Elina Teini, Amanda Niska ja Karo
Kuusikallio. Lisäksi konsertissa esiintyy ensimmäistä
kertaa lasten Piccolo-kuoro,
johtajanaan Outi Aro-Heinilä.
Lasten kuoro laulaa pääasiassa perinteisiä joululauluja
sekä etnomusiikkia. Kolmen
nuoren ryhmä esittää pianon,
kitaran ja djembe-rummun

säestyksellä kotimaista ja ulkomaista pop-musiikkia ja
muutamia omia alkuperäissävellyksiä.
Konserttiin on perinteisesti myyty etukäteen ennakkolippuja pääkaupunkiseudun
yrityksille, jotka usein lahjoittavat liput eteenpäin vanhainkodeille ja kouluille. Joulukonsertti onkin ollut niin
nuorten ja vanhusten kuin
myös perheiden kohtaamispaikka.
Vajaa kaksi tuntia kestävän
konsertin väliajalla on kahvitarjoilu.
Kaikki konsertin tuotot ohjataan Sylvan kautta syöpää
sairastavien lasten ja nuorten virkistystoimintaan, ja LC
Suurmetsän kautta paikallisten nuorten toiminnan tukemiseen.
Mari Pöyhtäri,
Sylva ry

Mar i Pöyhtär i

Elina Teini
laulamassa
Puistolan
joulukonsertissa
vuonna 2011.

Entisiä työtovereita, muiden hallintokuntien väkeä ja alueen toimijoita riitti Leenaa onnittelemassa
eläkepäivien alkamisesta.

Leena lähti
monin halauksin
Suutarilan kirjastoa vuodesta
1989 johtanutta Leena
Manteretta ei hevin laskettu
eläkkeelle. Mukavia muistoja
ja tapaamistoiveita riitti
monella juhlavieraalla.
Vuosien varrella Suutarilan kirjaston asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja lähistöllä toimivista yhdistyksistä ja seuroista on karttunut niin
valtavasti ystäviä, ettei halauksista
tahtonut tulla loppua Leena Mantereen läksiäiskahvitteluissa. Antoisasta yhteistyöstä alueen asukkaiden
kanssa kertoo sekin, että suutarilalaiset valitsivat Leenan viime vuonna
Vuoden SiSukkaaksi.

Kirjastot olivat viime torstaina sopivasti kiinni ohjelmistoasennusten
vuoksi, joten Leena Mantere saattoi
järjestää juhlat juuri siellä oikeassa
paikassa, Suutarilan kirjastossa.
Mantereella on ollut suuri merkitys
alueen yhteisöllisyyden luojana. Kirjasto on kaikille avoin ja tuttu paikka, jossa on pidetty pieniä kokouksia, järjestetty tapahtumia ja nautittu
vaikkapa taidenäyttelyistä.
Kirjaston remontin yhteydessä Leena Mantere oli avoin kirjaston ja
nuorisotalon lisääntyvälle yhteistyölle ja yhteisille tiloille, joista on ollut
iloa monet kerrat.
Juhliin Mantere oli pyytänyt tulemaan tyhjin käsin. Jos häntä halusi
muistaa, oli tarjolla säästöpossu, jo-

hon sai laittaa rahaa Lastensairaalakeräykseen.
Lapset ovatkin aina olleet lähellä Leena Mantereen sydäntä. Kirjastouransa alkuaikoina hän työskenteli kirjastobussissa seitsemän vuotta ja siellä lastenosasto oli hänen vastuullaan. Muutaman muun kirjaston
jälkeen Leena sai lapsivaltaisen Suutarilan kirjaston vastuulleen ja pääsi
myötävaikuttamaan siihen, että lapsiperheille löytyy lähikirjastosta monenlaista mukavaa.
Eläkepäivillä Leena aikoo kunnostaa vapaa-ajanpaikkaa, matkustaa ja
tehdä kaikenlaisia rästihommia pois.
Mitään tekemättä ei ahkera ihminen
osaa olla.
Teija Loponen

MLL Puistola kerää leluja lahjoituksiin
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Puistolan yhdistys järjestää yhteistyössä Pelican Self Storagen kanssa lastentarvike- ja lelukeräyksen, johon voi tuoda
käytettyjä lastenvaatteita sekä leluja. Lelut ja vaatteet lahjoitetaan eteenpäin niitä tarvitseville.
Osan leluista ja tavaroista annamme eteenpäin
lahjotettavaksi Malmin seurakunnan kautta. Lahja
lapselle -kampanjan lahjanjaon yhteydessä heillä on
esillä käytettyjä vaatteita ja leluja, joista perheen äi-

Katja Jokinen
pj, MLL Puistola

dit ja isät ovat voivat valita josko jotain sopivaa sieltä löytyisi.
Meidän lastentarvike- ja lelukeräyksemme jatkuu
aina 17.1.2014 saakka. MLL Puistolan yhdistys järjestää tammikuussa 2014 hyväntekeväisyyskirpputorin, jossa osa lahjoitetuista tavaroista myydään.
Hyväntekeväisyyskirpputorin tuotolla on tarkoitus
tukea lähialueen lapsia ja nuoria.
Käymme parhaillaan kirpputorin tilaneuvotteluja ja tiedotamme facebookissa ja nettisivuillamme
kirpputorin tarkan päivämäärän.
Lahjoituksia otetaan vastaan Tapulin leikkipuistossa (Moisiontie 18) 21.11.–9.12 arkisin klo
9–16 ja Puistolan kirjastossa (Nurkkatie 2) 21.11.–
31.12. kirjaston aukioloaikoina sekä arkisin Pelican
Self Storage:ssa Ala-Tikkurilassa (Härkävaljakontie
18) 21.11.–17.1. klo 10–18.

Katja kuukauden ikäisen poikansa kanssa
katsomassa ensimmäistä varastolle
tullutta lahjoituserää.

Myös tavaroiden nouto on erikseen sovittavissa
Marjon kautta. (Marjo Backända 040 562 5404.)
Yhdistyksemme ottaa myös vastaan lukijoilla ideoita kirpputorituoton lahjoituskohteesta. Vinkkejä
voi lähettää osoitteella puistola.mll@gmail.com
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Elvis rokkaa asukastalojen
ja Suomen puolesta

ELVIS-PROMOKUVA

Mikä sopisi nimeksi
Jakomäen, Suurmetsän
ja Alppikylän yhteiselle
kaupunginosayhdistykselle?
– Kilpailulla haetaan uutta
nimeä seuralle, koska Suurmetsä-Jakomäki seuran alueen asukasmäärä on kasvanut merkittävästi. Asukasyhdistyksen alueeseen katsotaan nykyään kuuluvan
Alppikylä, Heikinlaakso, Jakomäki ja Suurmetsä. Ni-

menmuutoksen kautta haetaan myös uusia aktiiveja
seuran toimintaan sekä uutta  
ilmettä, kertoo nimikilpailua
hoitava Kirsti Kallansalo.
Nimikisa julkistetaan
asukkaiden joulutapahtumassa 30.11. ja ehdotuksia
voi jättää 10.1.2014 saakka.
– Kisassa ei ole sen kummempia ohjeita, kaikki nimiehdotukset otetaan vastaan. Tietysti olisi hyvä, jos
nimi kuvastaisi edellä mainittuja alueita, Kallansalo

huomauttaa.
Uuden nimen valitsee
Suurmetsä-Jakomäki Seura
ja 28.10. asukastilaisuudessa mukana olleet. Ehdotuksia voi tehdä Jakomäen leikkipuistossa ja kirjastossa,
nuorisotalolla, uimahallilla, Perhepaikka Punahilkassa sekä Facebookissa. Myös
S-marketilla ollaan jossain
vaiheessa ottamassa nimiehdotuksia vastaan. Voittajalle on luvassa hyvä palkinto!
Teija Loponen

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 Teija
Loponen, Vanha Tapanilantie 52, 00730 Hki. Liitä postimerkillä varustettu palautuskuori mukaan, jos haluat kuvan
takaisin.

Malmi
Be-bob-a-lu-la! Asukastalot!
Elviksen lanteet keinuvat nyt asukastaloille.
– Näitä ei saa lakkauttaa, jyrähtää Malmin ja samalla koko Suomen oma Elvis alias
Omar Kaeek.
Sepänmäessä asuva Elvis-imitaattori hyppää Malmin toimintakeskuksen lauteille ja
heittää ilmaiskeikan kaikille asukastalojen ja
rokin kuninkaan ystäville. Asukastalojen tukikeikalla juhlitaan samalla myös maamme
96. itsenäisyyspäivää.
Rokin kuningas aikoo heittää asukastalon
rakenteita hivelevän setin, jossa yleisön tunteita liikutellaan rytmikkään rock’n rollin ja
hempeiden ikivihreiden voimalla.
Pirjo Pihlajamaa

Elvis
Malmin toimintakeskuksessa
to 5.12. klo 13.30. Vapaa pääsy-

Malmilla voi halata Sepänmäessä
asuvaa Elvistä ja saada rockin
kuninkaalta nimikirjoituksen.

, 7.

Monta on vuosia,
monta on vuotta.
Syntymäpäivääsi
ei vietetty suotta.
Onnea 8 v. täyttäneelle
Siirille!
Toivoo: Äiti, Mummi ja
Emppu

Syntymäpäiväonnittelut
isomummille!
T: Alisa ja Jusa

Onneksi olkoon
2 vuotta 1.12. täyttävälle
Nealle!
Toivoo äiti, isä, Jenna,
ukki ja mummi.

Uusia hitas-asuntoja!

Uusia hitas-asuntoja tulossa Tapaninkylään!

Lisätietoja ja sähköinen hakemus osoitteessa:
www.avainrakennuttaja.fi
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Ilmoittaudu hakijaksi 9.12. klo 14:00 mennessä
osoitteessa www.avainrakennuttaja..
Paperisen hakemuksen saa pyydettäessä
AVAIN Rakennuttajan myynnistä p. 020 7624 780.
Määräajan jälkeen huoneistot arvotaan.

HELSINGIN KANERVANKUKKA
Kanervavinkkeli 3, 00730 Helsinki
Arvioitu valmistuminen 6/2015

Tapaninkylään, uudelle Kanervavinkkelinimiselle kadulle rakennetaan 10 uutta,
tasokasta asuntoa kolmeen paritaloon ja neljään erillistaloon. Asunnot toteutetaan ‘uus loft’
-tuotantona, joka jättää ostajalle mahdollisuuden vaikuttaa asunnon huonetilaratkaisuihin pohjapiirrustusten mukaisten vaihtoehtojen perusteella. Asunnoissa viihtyisä oma piha-alue terassilla,
sauna ja kaksikerroksissa asunnoissa myös tilava parveke. Kohteen energialuokka: A.
Tapanila on idyllinen ja pientalovaltainen asuinalue. Alueelta löytyvät mm. päiväkodit, koulut ja
ruokakaupat. Tikkurilan ja Malmin keskuksien monipuoliset palvelut ovat varsin lähellä. Tapanilan
asemalle on alle kilometri ja lähiliikenteen bussit kulkevat aivan vierestä.
m2

Joulua edeltävä adventtiaika on
odotuksen aikaa, joka muistuttaa
siitä, että Jumala ei ole kaukana
meistä. 1. adventtisunnuntaina
lauletaan juhlavaa ja innostavaa
Hoosianna-hymniä.

talotyyppi

Myyntihinta*

Velaton hinta*

2-3h+kt+s

79,0

paritalo II-taso

103 881€

250 428€

2-4h+kt+s

89,0

paritalo II-taso

105 427€

270 524€

2-5h+kt+s

104,0

erillistalo II-taso

114 702€

307 624€

3-4h+kt+s

90,0

erillistalo I-taso

159 224€

326 175€

*Alustavat hinnat pohjaratkaisujen 1.vaihtoehdolle.
Arvioitu vesimaksuennakko 20€/hlö/kk. Arvioitu autopaikkamaksu katos: 30€/kk, avopaikka:15€/kk

Asuntojen myynti: AVAIN Rakennuttaja Oy, Lautatarhankatu 8 B, 00580 Helsinki
p. 020 7624 780 / 020 7624 712 / myynti@avainyhtiot.fi
Puhelut lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min

musiikkia
Joulukonsertti Malmin kirkossa to
28.11. klo 19. Maria Kettunen, laulu,
Satu Nyman, huilu, Aarre Joutsenvirta,
piano, Naiskuoro Pihlaja joht. Marjasisko Varha. Järj. Lions Club Hki-Pohjoinen. Ohj. 10 e.
Joulukonsertti Puistolan kirkossa pe
29.11. klo 19. Elina Teini, laulu, kitara ja
djembe, Amanda Niska, laulu ja kitara,
Kari Kuusikallio, laulu, kitara ja piano.
Lapsikuoro Piccolo joht. Outi Aro-Heinilä. Ohjelma 10 e. Tuotto Sylva ry:lle
(Syöpälasten vanhempainyhd.) Järj. LC
Hki-Suurmetsä.
”Oi jouluyö”-konsertti Malmin kirkossa
su 1.12. klo 18. Pertti Palm yhtyeineen.
Konsertti ”Mökit nukkuu lumiset”
Pihlajamäen kirkossa su 1.12. klo 18.
Esa Ruuttunen ja selloyhtye. Liput 15 e.
Järj. Lions Pihlajamäki. Tuotto alueen
nuorisotyölle.
Joulun tunnelmaa -konsertti Malmin
kirkossa ti 3.12. klo 18. Petri Laaksonen, laulu, Petri Hatakka, koskettimet,
Ville Nurmi, kitara. Järj. Lions Club Hki/
Malmittaret. Ohjelma 20 e.
myyjäisiä la 30.11.
Malmin kirkossa klo 11–13. Perinteistä
myyjäistavaraa, keittoa, vohveleita ja
kahvio, pipareita, arpajaiset, ongintaa
lapsille. Klo 12 lauletaan Rakkaimpia joululauluja, mukana Malmin kantaattikuoro.
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 10–
13. Hartaus klo 10, joululauluhetki klo 12.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 12–
13.30. Kahvio, riisipuuroa, hernekeittoa,
leivonnaisia, arpajaiset, käsitöitä.
Tapanilan kirkossa klo 11–13. Keittolounas, kahvio, onnenpyörä, arpajaiset,
ostettavaa, ”Jukkaboxi”.

Tule laulamaan Hoosiannaa!
1. adventtisunnuntaina 1.12.
Messu Malmin kirkossa klo 10.
Perhemessu Jakomäen kirkossa klo 12.
Tarjoilua, joulukorttiaskartelua, myyjäiset.
Perhemessu Pihlajamäen kirkossa klo
10, Cantores Minores -muskarilaiset.
Mehutarjoilu.
Messu Puistolan kirkossa klo 10. Kirkkokuoro. Glögi- ja piparitarjoilu.
Perhemessu Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12. Lauluryhmä Tuulenpesä.
Glögi- ja piparitarjoilu.
Messu Siltamäen seurakuntakodissa klo
12. Naiskuoro. Lähetyskahvila.
Perhemessu Tapanilan kirkossa klo 12.
Kamarikuoro, Midilaulajat, DoReMi -lapsikuoro. Kahvia ja mehua.
Tapulimessu Tapulin seurakuntakodissa
klo 17. Tarjoilua.
Messu Viikin kirkossa klo 10. Naiskuoro
Pihlaja. Saarnan aikana lastenhetki. Messun jälkeen joulupuuroa (maksullinen).
Pipari- ja kakkuostoksia. Arpajaiset.
Messuissa on jaossa Lahja lapselle
-keräyksen toiveita.

lasten adventtikirkko
Puistolan kirkossa su 1.12. klo 14. Laulupuun kahvila.
Siltamäen seurakuntakodissa su 1.12.
klo 16. Lapsikuorot.
lastenlauluhetki ”Laulullani
lämmitellä sydämien matkaa” lapsille
ja perheille Viikin kirkossa su 1.12. klo
14. Jouluhiiruli Kira-Mia Tuisku, Marjasisko Varha ja Pihlajanmarjat-kuoro.

Malmin seurakunta p. 09 2340 4400
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:
www.facebook.com/malminseurakunta
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Teema
Kauneutta, terveyttä ja hyvää oloa

Hammashoidossa on
tapahtunut isoja muutoksia
Te ija Lopon e n

Hampaiden hoito on muuttunut viime vuosikymmeninä
paljon, niin myös hampaiden kunto.

H

oidon tarvetta on
lisännyt muun muassa
eliniän piteneminen.
– Hampaat säilyvät nykypäivänä pitkään suussa ja
sen vuoksi myös juurihoitoja tehdään paljon, toteaa
hammaslääkäri Sari UlvioKoskela.
– Ja suuri muutos on tapahtunut myös siinä, että
tiedostetaan suun terveyden
merkitys yleisterveyteen.
Esimerkiksi diabeetikoiden
ja sydänsairauksien kohdalla hampaiden hyvä kunto
on todella tärkeää, muistuttaa Riitta Salojoki.
Ennaltaehkäisevän hoidon tärkeyden vuoksi Malmin Torin Hammaslääkäreillä on ollut apuna suuhygienisti Minna Mykkänen.
Hän sekä poistaa hammaskiveä että opettaa asiakkaita hoitamaan hampaitaan
oikein.
– Ehkäisevä hoito on kaikkein kivuttominta ja myös

• Kasvohoidot:
Ultra- ja mikrovirta
Timanttihionta
Kasvolymfa
Lifting-hoidot
• Käsi-/jalkahoidot

asiakkaan kannalta edullisinta, huomauttaa Tuula
Elfving.
Ennaltaehkäisyn suhteen
Jussi Furuholmia huolestuttaa se, että nuoret jäävät
varsin tyhjän päälle täytettyään 18 vuotta. Kouluaikana
heidät vielä kutsutaan säännölliseen tarkastukseen,
mutta sen jälkeen hampaista huolehtiminen onkin täysin omalla vastuulla ja hoitoon saattaa tulla vuosien
tauko.
– Moni käy säryn tullessa
päivystyksessä hoitamassa
ongelman pois, mutta suun
kokonaisvaltainen tutkimus
ja hoito jää tekemättä. Sen
seurauksena edessä voi olla
hampaiston kunnon todellinen romahtaminen, Furuholm varoittaa.
– Hammaslääkäreillä käytössä oleva ReCall-systeemi,
oli potilaan kutsuminen tarkastukseen säännöllisin välein, on osoittautunut to-

• Sokerointi- ja vahakäsittelyt
• Ripsi- ja kulmavärjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen päänhieronta
• Meikkaukset

Hemmottelu
kasvohoitoon

Kauppakeskus Malminnova 3. krs

050 542 8714

Joululahjaksi
LAHJAKORTTI

60 €!

della hyväksi. Säännöllinen
tarkastus estää sen, ettei mitään suurempia vahinkoja
suun terveydessä tule eteen,
kiittelee Ulvio-Koskela.

M

almilla jo 25 vuotta
toimineet Malmin
Torin Hammaslääkärit ovat
tyytyväisiä siitä, että ala on
kehittynyt ja myös asiakkaat tiedostavat sen. Esteettisiin seikkoihin kiinnitetään enemmän huomiota ja
vaikka amerikkalaisia vitivalkoisia hammasrivejä ei
täällä harrastetakaan, haluaa moni silti käydä suuhygienistin tekemässä valkaisuhoidossa, tai vaihdattaa
etuhampaiden tummuneet
paikat vaaleammiksi. Nykypäivän muovipaikat ovat
kestävämpiä ja paremmin
värinsä säilyttäviä kuin
paikka-aineet parikymmentä vuotta sitten.
– On myös olemassa keraamisia laminaatteja, joi-

den avulla etuhampaiden
väri- ja muotovirheitä voidaan korjata, kertoo Elfving.
Yksi nykypäivän ongelma ovat purentavaivat, jotka ovat lisääntyneet stressin
myötä.
– Etenkin nuoret aikuiset

kärsivät narskuttelusta ja
sen mukanaan tuomista ongelmista. Purentakisko on
silloin hyvä ratkaisu, mutta
myös jumppaohjeet ja tarvittaessa jopa fysioterapia
kuuluvat purentavaivojen
hoitokeinoihin, valistaa Furuholm.

V

aikka hammaslääkärit
toteavatkin, että heidän työnsä tarkoitus on saada ihmiset hoitamaan itse
hampaitaan hyvin, ei paikkaustarve tai ienhoitojen
välttämättömyys ole vähentynyt viime vuosina.
Teija Loponen

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
Hemmottelevat hoitolahjakortit -10 %
Hoidot: Aroma- ja vyöhyketerapia, shiatsuhoidot/Heidi Ihanamäki
Energia- , keho- ja reikihoidot/Eija Laakso
Eheyttävät käsi-, jalka- ja päähieronnat, reiki- ja voimakivihoidot/Nina Näränen
Kurssit: Fengshui-luento 9.12. klo 17.30-19.00
Meditaatioillat 9.12. ja 19.12. klo 19.30-21
Perspectives on Life and Health, Lars Jehle 11.1.14 klo 11-17
Kehotietoisuus & harmonia -kurssi alkaa 16.1.14
Nuku hyvin: aikuisten unikoulu 18.1.14 klo 11-16, Tukipunos
Reiki I -kurssi 1.-2.2.14 klo 10-17
Kevään 2014 Energia & liike –tunnit:
ChiBall, Eheys-energia, Hathajooga, Meridiaanivenyttely, Yinjooga.
Iyengarjooga ti klo 19.30-21 alkaen 4.2.14
Tilaustunnit ja Tyhy-päivät tiloissamme – kysy tarjousta meiltä!

- Fysioterapia
- Voice massage
- Akupunktio
- Lymfaterapia
Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

Joulunajan ohjelma ja lisätiedot www.eheys.fi
Malmin raitti 17 b, 4. krs

HOITOHUONE

CEDRUS

aromaterapia intialainen päähieronta
wellness-hoidot klassinen ja urheiluhieronta
Puh. 050 3061 844 www.hoitohuonecedrus.com tarja.riekkinen@hoitohuonecedrus.com
Malmi Nova Käyntiosoite: Malminkaari 15, 00700 Helsinki Krs. 3

Flamingo Day Span hoitotarjous

VÄRIEN VOIMAA
TEHOKAS ANTI-AGE
-KASVOHOITO

95€

Voimassa 31.12.13 asti. (norm. 119 €)

Varaa hoitosi: p. 020 7785 201
Viihdekeskus Flamingo, Tasetie 8, Vantaa

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen
Sari Sélen

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
puh. 09-389 6304
www.puistolanfysioterapia.com
OSTEOPAATTI Sari Hakasaari
Vanha Tapanilantie 88
050 5368135 www.sarihakasaari.

Nyt myynnissä lahjakortit
ja sarjakortit!
Esim. 5 x osteopaattinen hoito 300 €
3 x 60 min hieronta 186 €

Jalkahoitola

PIRKKO PASANEN
Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6
(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Lähitieto
tuo
lähiyritysten
luo.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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27.11.2013

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

Kauneudenhoitopalvelut
Tapanilassa

Pirjo Löser

Varaudu juhlakauteen!

Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
pikkujoulujuhlaan.

Kysy viimeisimmät tuulahdukset kampaajaltasi ja
kokeile jotain uutta piristystä pimeyteen!

85
25

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni
€
Parturityö alk.
€
www.kampaamo-loser.ﬁ

Tänä Jouluna
Anna
läheisellesi
Hyvän Olon
Lahjakortti

Varaa aikasi ajoissa kätevästi vaikka netistä
www.zois.ﬁ tai soittamalla 093515981
Terveisin Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Alex, Terhi, Sini ja Outi
Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1
Puh. 351 5981 www.zois.fi

3858 375
040-831 9626

SKY-CIDESCO kosmetologi
Heljä Siitonen

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

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

Salonki

Muista joululahja
Ripsien pidennys 49 € (norm. 55 €)
Geelilakkaus 20 € (norm. 25 €) tai
uudet rakennekynnet & koriste 40 € (norm. 45 €)
Malmin Novalla 3krs.
Avoinna ma-pe 10-19.00, la 10-16.00
Malminkaari 15, 00700 Helsinki
Puh 044 369 8888

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

Myös ilman ajanvarausta.
Tervetuloa uudet ja
vanhat asiakkaani!

kokonaisvaltaista kauneudenhoitoa
Varaa aika www.heavenlynails.fi tai 050 533 1193

MALMIN
HAMMAS
HAMMASLÄÄKÄRIT

vuotta

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

täyteen
marraskuussa

Juhlan kunniaksi tarjoamme
vuoden loppuun asti:
• tarkastus ja optg yht. 80 €
Kelan suoraveloitus
Suuhygienistipalvelut

P. 351 5015
www.malminhammas.com

(Kela-korvauksen jälk.,
norm. 108 €)

• hampaiden valkaisu
Zoom-menetelmällä 350 €
(norm. 450 €)

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

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€

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

%

a
uott
25 v
illa!
Malm

ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

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

%

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

Lämpimät kiitokset kaikille teille, jotka olette lahjoittaneet mollamaijojen valmistusmateriaalia Syystien
palvelukeskuksen ompeluryhmän käyttöön. Nyt
materiaalia on tullut niin paljon, että varasto on toistaiseksi täynnä. Mollamaijat lahjoitetaan myöhemmin
palvelukeskuksen ryhmäkoteihin.
Itse mollamaijojen tekeminen kaikkine vaiheineen
alkaa keskiviikkona 15.1.2014. Ompeluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin kello 9–11.30 toisen kerroksen työpajalla ja Floorassa. Ryhmää ohjaa Päivi Hanska (p. 09 310 58076).
Hyvää joulun odotusta kaikille lukijoille ja tervetuloa tutustumaan toimintaamme.
Marjut Pitkäranta,
Syystien palvelukeskus

Malminail

Vilppulantie 26 (sisäpihalla)
Ala-Malmi

050 326 2495
www.kauniina.fi

Helenan

Parturi-Kampaamo

Kampaamo-Parturi

UUSI OSOITE:
Päivöläntie 21
TERVETULOA
UUDET JA
VANHAT
ASIAKKAAT!

Mollamaija-hanke
jatkuu vuonna 2014

Terveisiä Nyyttipuiston
asukasillasta
Tiistai-iltana 12.11. kokoontui pieni, mutta aktiivinen kuulijakunta Puistolan demareiden järjestämään
asukastilaisuuteen Alppikylään Päivätoimintakeskus
Nyyttipuistoon tapaamaan apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilää.
Sateinen sää ja pimeä arki-ilta varmaankin verotti
kuulijakuntaa sekä myös Jakomäen peruskoulussa samaan aikaan ollut tilaisuus vanhemmuuden haasteista. Päivätoimintakeskusta ei ollut pimenevässä illassa
aivan helppo ensikertalaisen löytääkään. Alppikylänkatu on pitkä ja mutkitteleva ja päivätoimintakeskus
löytyi aivan tien päästä, jossa ei ollut vielä katuvalaistustakaan.  
Rinnekotisäätiöön kuuluva päivätoimintakeskus
tarjoaa toimintaa kolmellekymmenelleviidelle lähiseudun kehitysvammaiselle nuorelle ja aikuiselle. Tilat
ovat viihtyisät, valoisat ja avarat. Katuvaloja toivotaan
pian saataviksi alueelle.  
Paikalle kokoontunut kuulijakunta sai keskustella apulaiskaupunginjohtaja Penttilän  kanssa henkilökohtaisesti Alppikylän ja muun lähialueen asuntoja kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista. Hannu
Penttilä kertoi, että Alppikylään tulee pääosin pienkerrostaloja. Rakennusoikeutta Alppikylässä on noin
110 000 kerrosneliötä, josta asumiseen suunnattua
82 000 kerrosneliötä. Omaleimaisuutta alueella tuovat toisiinsa kytketyt kaupunkipientalot. Alppikylän
palvelut löytyvät alle kilometrin päästä Jakomäestä.
Alppikylän hartiapankkitontteihin kiinnostus Penttilän mukaan on ollut vähäistä. Hitas-asuntoja on myös
saatavilla Alppikylästä tällä hetkellä helpommin kuin
muualta Helsingistä.
Läheisen Tattarisuon teollisuusalueen sekä Malmin
lentokentän sijainti ja lähipalveluiden vähäisyys verottavat Alppikylän suosiota. Vuoteen 2016 mennessä
Alppikylässä on noin 2000 asukasta. Uusia katuja ja
kaupunkipuistoja on luvassa. Alppikylän, Heikinlaakson ja vanhan Puistolan puolen melko vähäiset liikenneyhteydet puhuttivat paikalla olleita.
Puistolan demarit keskustelivat myös Jätemäen valaistuksen saamisesta. Jätemäki on etenkin talvisin lasten, perheiden ja nuorten suosiossa hyvänä pulkka- ja
laskettelumäkenä. Mäen valaistus lisäisi alueen turvallisuutta ja käyttömahdollisuuksia. Apulaiskaupunginjohtaja Penttilä kertoi yhteistyötahoista asioiden eteenpäin viemiseksi. Lahdentietä aikoinaan kulkeneen pikavuoro 75X:n perään myös haikailtiin työmatka-aikojen lyhentämiseksi. Penttilä kertoi rakenteilla olevan
Jokeri 2 reitistä. Viheralueita ja bussireittejä etsittiin
innolla pienen ja heikohkosti toimivan ”tablettinäytön” karttatiedostoista. Tilaisuuden lopuksi pidettiin
Puistolan demareiden vuosikokous.
Lämpimät kiitokset apulaiskaupunginjohtaja Penttilälle, kuulijoille sekä Rinnekotisäätiölle mahdollisuudesta pitää asukastilaisuus Nyyttipuiston tiloissa.
Puistolan demarit
Sinikka Vepsä
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Kulttuuri
Siivekkään kuohut,
Kullan kimallus.
Ruostumaton teräs
hohtaa upeasti
kullan kimalteisena
auringonvalon
osuessa siihen.

Koiratytön toive
fillaristeille
Voisitteko te pyöräilijät ystävällisesti rimpauttaa
soittokelloa, kun takaapäin lähestytte koiran kanssa
kulkevaa. Koira kun ei aina ymmärrä kävellä ihan suoraan eteenpäin, vaan joku haju tai ripsahdus sivulta
päin voi yllättäen aikaansaada pari nopeaa tassunaskelta pyörätien suuntaan.
Muutaman kerran meille on käynyt niin, että koirani on meinannut jäädä lujaa takaa tulevan pyörän alle, kun se on ottanut yllättäen sivuaskeleen. Kellon rimpautuksella tietäisi pitää hihnan tiukalla, kunnes pyörä on mennyt ohi.
Kiitoksin
JH

Siltamäki-SuutarilaTöyrynummi -alueen
näkymiä
Nelisenkymmentä alueen asukasta osallistui asukasiltaan marraskuun puolivälissä Siltamäen Palvelukodin viihtyisissä tiloissa. Aluearkkitehtimme Johanna
Mutanen esitteli vireillä olevia kaupunkisuunnitteluviraston kehityshankkeita.
Siltalanpuistoon ollaan rakentamassa noin 300 uutta kotia. Uusia asukkaita alueelle tullee noin 850. Alueella on paljon kaupungin vuokra-asuntoja ja huolta
kannettiin sosiaalisesta rapautumisesta. Uusi asuntotuotanto on pääsääntöisesti omistus- tai omistusoikeuspohjaista. Tämä on varmaan omiaan eheyttämään
Siltalanpuiston sosiaalista rakennetta.
HOAS:in opiskelija-asuntoja on alueelle tulossa useita kymmeniä. Niissä vilkas asukasvaihtuvuus ei edistä
alueen yhteisöllisyyden lisääntymistä.
Asukasillan osanottajat tervehtivät ilolla alueelle kaavoitettuja esteettömiä ja hissillisiä kerrostaloja, joista alueen ikääntyneet saattavat löytää uuden kodin ilman, että viihtyisältä kotialueelta tarvitsisi muuttaa
pois. Loppupäätelmä oli, että asemakaavasuunnitelma
on positiivinen. Kaavaluonnos on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä tulevan joulukuun aikana.
Suutarilan rantapuistoon on kaavoitettu alue 87:ää
siirtolapuutarhamökkiä varten. Mökkialueiden
molemmissa päissä on paikoitusalueet. Kaavan osalta
lähinnä viereisen metsän kohtalo huolestutti. Tähän
huoleen saa vastauksen Helsingin luonnonhoidon
suunnitteluvastaavan Tiina Saukkosen lausunnosta:
”Suutarilan rantametsä on tärkeä virkistysalueen
metsä. Kyseisen metsäalueen kuusivaltainen sekametsä on kuitenkin valitettavasti heikentynyt, erityisesti
metsän kuuset. Tämä näkyy kuusten harsuuntumisena ja pihkavuotona. Metsän maaperä on hyvin kulunutta eikä luontaisia taimia ole syntynyt. Metsä ei uudistu luontaisesti ja taimien puuttumisen takia, se tulisi
rappeutumaan ja kuolemaan kulkukelvottomaksi ryteiköksi, ellei sitä ryhdyttäisi uudistamaan. Metsän kuusivaltaisen osan vaiheittainen uudistaminen on tarkoitus aloittaa suunnitelmakaudella 2008–2017. Mitään
laajaa avohakkuuta ei ole tulossa, vaan pienipiirteisesti rajattu pienaukko (alle 0,3 ha) heikentyneen kuusivaltaisen metsän reunavyöhykkeelle. Heikentyneiden
kuusten tilalle esitän istutettavaksi rauduskoivua. Metsässä olevaa lehtisekapuustoa mm. haapaa jätetään sekapuustoksi. Metsäalueen vaiheittaista uudistamista jatketaan seuraavalla suunnitelmakaudella vuoden
2018 jälkeen.”
Kiertotähdenkujan pohjoispuolelle suunnitellut 10
omakotitonttia herättivät kysymyksiä lähinnä tielinjausten ja parkkipaikkojen osalta. Suutarilan rantapuiston siirtolapuutarhan ja Kiertotähdenkujan kaavaehdotukset ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä vielä tämän kuukauden aikana.
Asukasillassa esitettiin monta puheenvuoroa, joissa
toivottiin esteettömiä ja hissillisiä taloja ostoskeskuksen välittömään ympäristöön. Siltamäki-Suutarila-Seura on lähettänyt oman ostoskeskusaluetta koskevan
ehdotuksensa arkkitehti Johanna Mutaselle.
Pertti Svensson
Siltamäki-Suutarila-Seura ry

Veistäjäryhmä
Tillan Talli on
pystyttänyt
Galleria
4-kuuteen
pienoisveistosten
näyttelyn 2.
kierros – terästä
ja pronssia.
Yksi näyttelyn
taiteilijoista
on Tattarisuon
Metaljee –
yrityksestä tuttu
Eila Jaatinen.

Eila Jaatisen käsittelemä
metalli häikäisee

S

eitsemän naisen
veistoksilla on
aiheena luonto ja
ihminen. Tarkoituksena on välittää veistosten kautta luonnon kauneutta ja sieltä saatavaa iloa ja elämyksiä.
Eila Jaatisen Kuohuviasarja vuodelta 2010 on nyt
saanut uutta jatkoa.
– Olen Metaljeessa kehitellyt tätä Kuohuvia-sarjaani pronssiveistoksilla ja
maalatuilla teoksilla. Pronssi on minulle kyllä tuttu jo
viidentoista vuoden ajalta, se on varsin inspiroiva ja
haastava materiaali.
Uudenmaankadun gallerissa oleva näyttely ei pyri
olemaan turhan vakavahenkinen, mukana on huumoria ja fantasiaa.
– Fantasian lumottu luonto -teeman avulla löysin
töilleni uudenlaista syvyyttä satujen pohjalta. Tähän
teemaan kuuluvat näyttelyn
teoksistani Lentävä hevonen ja mies sekä Yksisarvinen ja mies, Eila kertoo.
Taiteilijaa kiehtoo se, miten metallin valonheijas-

Uudenmaankadun
gallerissa oleva
näyttely ei pyri
olemaan turhan
vakavahenkinen,
mukana on
huumoria ja
fantasiaa.

tukset ja väriefektit antavat jokaiselle teokselle aivan
oman tunnelmansa.
Kuohuvia-sarjassa veistoksilla on paljon yhtäläisyyttä, mutta eri metallit ja
erilaiset käsittelyt tekevät
niistä aivan omanlaisiaan
taideteoksia.
Materiaalina metalli suostuu sijoittumaan niin sisään
kuin ulos, terasseille, parvekkeille, luontoon istutettuna tai jalustalle nostettuna.
– Tavoitteeni on kiteyttää teoksiini yksinkertainen, pelkistetty muotokie-

Eila Jaatinen ja Lentävä hevonen

li ja vaikutelma musiikista.
Tärkeää on yhtä lailla herkkyys kuin voima, uljaus ja
ilmavuus sekä luonnollisesti kauneus.
Seitsikon näyttelyn avaus
oli odotettu tapahtuma, kävijöitä oli reippaasti yli 700
henkeä.
Teija Loponen

2. kierros – terästä
ja pronssia
Galleria 4-kuus
Uudenmaankatu 4–6
16.11.–6.12., avoinna ti–pe
klo 11–17, la–su 12–16.

Koillis-Helsingin Lähitieto

Tuulen tuvan myyjäiset
kuuluvat jouluun
π Puistola

– Olemme järjestäneet
näitä Tuulen tuvan myyjäisiä jo 16 vuotena. Tunnelma
on joka vuosi ollut lämmin
ja jouluinen. Puistolan ja
lähialueen ihmiset ovat
aivan ihania, kertoo myyjäistapahtumaa perustamassa ollut Sinikka Rämänen.
Sinikka kertoo itse odottavansa aina koko vuoden tätä tapahtumaa. Ensimmäisistä mukana olleista taiteilijoista ja käsityöläisistä ovat
hänen lisäkseen yhä mukana Mikko Ramsi, Mariet-

te Sauhke ja Ulla SangervoLappalainen.
Juuri taiteilijoiden ainutlaatuiset tuotokset ovat se
seikka, mikä kantaa näitä
myyjäisiä vuodesta toiseen
ja tuo väkeä vähän kauempaakin ostoksille.
– Kannattaa tulla tutustumaan Mikko Ramsin metallitaiteeseen ja Eeva Kuusimurron luomiin ihaniin
piparkakkutaloihin.Taiteilija Tuija Leivosen nuket
ovat myös todella viehättäviä, ja Heidi Parkkolan ko-

Päivi Mar kkan e n

LC Parkin
naiset myyvät
hauskoja
käsitöitä,
ensi vuoden
kalentereita,
leivonnaisia
ja arpoja
Tuulen tuvalla.
Tuotto menee
pääsääntöisesti alueen
lasten,
nuorten ja
vanhusten
hyväksi.

Lauantaina 30.11. klo
11–13 kirjastossa askarrellaan. Lapsille tarkoitetussa
askartelutuokiossa tehdään
joulukortteja ja muuta jouluista.
– Joulukuussa saamme
Viikin kirjastoon toivotun
kirjailijavieraan. Kjell Westö tulee kertomaan työstään maanantaina 2.12. klo
18–20. Westö on tullut tunnetuksi ennen kaikkea Helsingin historian taitavana
kuvaajana. Tätä linjaa jatkaa  hänen uutuuskirjansa
”Kangastus 38”, kertoo kirjastonjohtaja Mari Heino.
Perjantaina 13.12. klo 10–
14 vietetään Lucian päivän
juhlaa. Koko Viikin Infokeskuksen yhteisessä tapahtumassa on paikalla käsitöiden, jouluherkkujen ja muiden lahjatavaroiden myyjiä.
Viikin normaalikoulun lapsikuoro esiintyy kello 10 ja

Otava/Cata Porti n

Gravity

ruista saa yksilöllisiä lahjoja
pukinkonttiin. Paikalla on
myös puistolalainen lastenvaatteita valmistava Susanna Toivanen, luettelee itse
kierrätysmateriaaleista koruja, laukkuja ja lasiesineitä
valmistava Sinikka.
Myyjäisissä lämpimiä
asusteita löytyy monilta
myyjiltä, samoin monenlaista muuta mukavaa jouluun
liittyvää.
Tonttupaja-pöytä odottaa Korvatunturille kirjeitä.
Niitä saa tuoda mukanaan
postilaatikkoon tai tehdä
paikan päällä.
Lauantaipäivänä partiolaiset myyvät hernekeittoa
ja kalentereita.
LcPark on järjestänyt arpajaiset ja heillä myös kakkupöytä odottaa ostajia.
Tuotolla tuetaan Puistolan
lapsi- ja vanhustyötä. Tuulen tuvan isännät odottavat
kahvin ja jouluherkkujen
kera nautiskelijoita.

(3D)

Tempaudu
syvän avaruuden
armottomiin
pyörteisiin! Pääosissa
Sandra Bullock ja
George Clooney. K12.
la 30.11. klo 14 ja
ke 4.12. klo 18, 7 €

Kino Helios:

Kalevala −
Uusi aika

Itsenäisyys-

päivän
Yhteisjuhla
laulut

Päivää juhlistetaan
monenlaisella
ohjelmalla.
pe 6.12. klo 15
vapaa pääsy

Veera
Railio & Marko
Puro esittävät
lauluja Sibeliuksen
Jannesta Isoisän
olkihattuun.
ti 3.12. klo 15,
alk. 5 €

Teija Loponen

Tuulen tuvan joulumyyjäiset,
Ylermintie 2, la 30.11.–
su 1.12. klo 10–15

Muinaiset tapahtumat
vaikuttavat nykypäivään.
Kalevalan uusi aika on nyt. K12.
pe 29.11. ja la 30.11. klo 18, 6 €

Sinivalkoisia
säveliä

Viikin kirjasto, sininen ympyrätalo,
Viikinkaari 11.

LLauletaan
l t
iisänmaallisia
llauluja Jukka
O
Okkosen ja Pauli
Kainulaisen kanssa.
ti 3.12. klo 17.30
vapaa pääsy

Kiinoo Kaiku:
Kin

Kenneth

Anger

Tribuutissa esitetään kokeellisen
elokuvantekijän unenomaisia, mystisiä
ja hypnoottisia lyhytelokuvia. K18
to 28.11. klo 18 vapaa pääsy

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

Meillä viihdyt ja syöt hyvin!
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Kjell Westö vierailee
Viikissä maanantaina.

Sibelius-Akatemian tiernapojat klo 12.
Viikin kirjaston lukupiirin joulukuun kokoontuminen on keskiviikkona 4.12.
klo 17–19. Käsiteltävänä
on Kjell Westön kirja Missä kuljimme kerran. Suositussa Novellikoukussa vietetään iltaa käsitöiden ja novellien parissa. Vuoden viimeinen kokoontuminen on
keskiviikkona 18.12. klo
18-20. Satutunnit jatkuvat
keskiviikkoaamuisin  klo 10
14.12. asti.  
Kaikkiin tilaisuuksiin on
vapaa pääsy.
TL
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Karaoke

pe - la 20.00 - 01.00.

Tervetuloa!

Tapulin
Mestarin
PIKKUJOULU
BILEET

Itsenäisyyspäivän aattona
05.12 2013 klo 18.00 - 04.00
Tarjolla ruokaa, juomaa, ym.
ja hyvää musaa!

SVOPODA
- 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

duo plays POPEDA

Liput 5€, VIP-ilmaiseksi, Palv. 2€
Ruoka sisältyy hintaan
Lippuja rajoitetusti

TERVETULOA

Maatullinaukio 2, 00750 Helsinki

Vielä ehdit!
Ota osaa Koillis-Helsingin Lähitiedon korttikisaan.

Kenellä on hauskin, hellyttävin tai tunnelmallisin joulukortti? Ota joulukortiksi sopiva valokuva tai kuvaa
Kenel
Lisätietoa www.lahitieto.fi
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Kino Helios:

Viikin kirjastossa tapahtuu mukavia
Askartelua, kuuluisa
kirjailijavieras ja
jouluista meininkiä
sisältyy Viikin kirjaston
lähiviikkoihin.

27.11.2013

askartelemasi tai piirtämäsi joulukortti. Tallenna se valokuvan muotoon ja lähetä viimeistään 27.11. osoitteeseen
aska
kuvakisa.lahitieto@gmail.com. Laita viestiin myös nimesi tai nimimerkki sekä puhelinnumero!

14

Menot
Joululauluja romanikielellä
Romaniryhmä solistinaan Pertti Palm konsertoi
Malmin kirkolla joulukuun alussa. Ryhmää säestää
Armas Palm, joka on toiminut myös tuottajana
Oi Jouluyö Juulako rat -konsertissa. Konsertin
ohjelmisto koostuu tutuista joululauluista, joista osa
kuullaan romanikielellä. TL

Pertti Palm esittää joululauluja
myös romanikielellä.

Oi Jouluyö, Juulako rat -konsertti
Malmin kirkossa, Kunnantie 1, 1.12. klo 18. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Petri Laaksonen

JAKOMÄKI

Jakomäen taidekerhon
näyttely
Kirjastossa, Jakomäenkuja 3,
on Hellin Ojasen peiteväri-, Lilia
Pöllän akryyli-, Ansa Hynysen
akryyli- ja akvarelli- sekä Heidi
Lindblomin akryyli-/ tussitauluja sekä vitriinissä erilaisia
käden töitä. Terveysaseman
portaikossa, Vuorensyrjä 8, on
Ansa Mielosen öljy- ja akryylitauluja.

MALMI

Korret Kekoon
Kerho kokoontuu joka toinen su, parilliset viikot klo
10–16, Malmin nuorisotalolla,
Malminraitti 3, suunnittelun,
keskustelun, musiikin, liikunnan ja muun mukavan yhdessä
tekemisen merkeissä. Etsimme
joukkoomme yhteisöllisestä
asumisesta kiinnostuneita.
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka arkipäivälle,
mm. rytmikästä afrikkalaista
tanssia ti klo 10–11, Tuolivenyttelyä olkkarissa ke klo 10,
Asahi-terveysliikuntaa to klo
9.45. Kahvila avoinna aamupäivät. Kirkonkyläntie 2.
Joulupaja
Malmin toimintakeskuksessa
k e 4.12. klo 13–15 ideoita
paketointiin taittelemalla ja
koristelemalla, 4 e.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: Englannin keskustelukerho ke klo 11 Seijan
johdolla ja ruotsin to klo 11
Tuulan johdolla.
Elvis tulee
Malmin toimintakeskuksessa
juhlistetaan to 5.12. klo 13.30
Suomen itsenäisyyspäivää ikivihreiden hengessä. Elvis tulee
ja laittaa lanteet pyörimään.
Päivätanssit
to klo 12–15 Malmin
Työväentalolla Takaniitynkuja 9.
Elävää musiikkia. Buffet.
Liput 8 e, ei narikkamaksua.
Järj. Malmin Eläkeläiset ry.
Parkinson-tautia sairastavat
uudet ja vanhat: Joulu alkaa

Joulun tunnelmaa -joulukonsertti Malmin
kirkossa, Kunnantie 1, ti 3.12. klo 18.
Ohjelmassa uusia ja vanhoja tuttuja joululauluja.
Ohjelma 20 e. Järj. LC Malmittaret, tuotto alueen lasten ja
nuorten hyväksi. Lippuvaraukset varaus.malmittaret@
gmail.com tai p. 046 667 2053. Myös Optikkoliike
Sjöblomilta ja tuntia ennen ovelta.

juhlimalla ma 2.12. kello
17 Uudenmaan Parkinsonyhdistyksen Joulujuhlalla
Marjatta-koululla Poutuntie
12. Ilm. ja maksa osallistumismaksu näinä päivinä ilmestyvän Parkkis 3/2013 -lehden
mukaan. Ti 3.12. kello 17–19
on oma pikkujoulu Malmin
kirkon takkahuoneessa.
Konsertteja Syystiellä
Syystien palvelukeskuksessa
to 28.11. työväenopiston lauluryhmän konsertti klo 16.15,
pe 29.11. klo 14 yhteislaulutilaisuus, vanhoja iskelmiä ja joulutunnelmaa.
Koillis-Helsingin seniorit
pitävät adventtiaikaan sijoittuvan kokouksensa Malmin kirkolla ti 3.12. klo 13 alkaen.
Nautitaan puuroa ja kahvit, lahjantuoja saa lahjan.
Retki Tallinnaan 4.–5.12
on loppuun varattu.
Malmin Rintamaveteraanit
ja Naisjaoston turinat pikkujoulun merkeissä ma 2.12.
kello 14, Syystien vanhustenkeskus, Takaniitynkuja 3.
Kanttori Heikki Poutanen soittaa ja laulattaa joululauluja.
Malmin Työväentalolla
Takaniitynkuja 9, perjantaitanssit klo 20–23.45, elävää musiikkia ja Buffet.
Tanssikurssit klo 19–19.45
sis .tanssilipun hintaan
11e, ei narikkamaksua.
Tanssikurssit
Malmin Työväentalolla
Takaniitynkuja 9, to. 28.11. klo
18–21 hidas valssi.
Tied. Pirjo 040 412 6933.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin Malmin
Nuorisotalolla, Malmin raitti 3,
joka toinen su, parittomat viikot. Sopii varttuneemmille
kuntoliikunnaksi. Vetäjä Riitta
Heleste, tied. p. 040 720 7262

Järj. Korret Kekoon ry. p.
0400 447 022, vapaaeht.
maksu yhdistykselle.
Atk-opastus senioreille
Syystien palvelukeskuksessa
ti, ke ja to, ajanvaraus infosta
p. 09 310 58413, tai paikan päällä Takaniitynkuja 3.
Bambismi – peuran
kuvat nykytaiteessa
Jasmin Anoschkinin, Johanna
Kiivaskosken, Kaisu Koiviston,
Osmo Rauhalan ja Kim
Simonssonin yhteisnäyttely to
21.11.–la 14.12. Näyttelyyn
liittyy Bambismi-perhepäivä
la 7.12. klo 13–16, sis. työpajoja ja elokuvaesityksiä. Vapaa
pääsy. Malmitalon galleria
UFOt palaa
Keskeneräiset käsityöt eli
UFOt ovat tehneet kierroksensa ja palaavat nyt valmiina
Malmitaloon Taito-käsityökoulu
Helsky:n näyttelyssä ke 6.11.–
la 7.12. Avoinna ma–pe 9–20,
la 9–16 paitsi 5.12. suljetaan jo klo 18. Vapaa pääsy.
Pukinmäen Taidetalon
jouluesitykset
Nuorten sirkuskoululaisten perinteiset joulusirkukset Malmitalossa eri esiintyjin
28.11.–su 1.12. Toklo 17.30,
pe klo 17.30 ja 19, la 30.11.
klo 14.30 ja 16, su 1.12. klo
17.30 ja 19. Liput 10 e.
Kino Kaiku
Lyhytelokuvia, to 28.11. klo
18 Kenneth Anger -tribuutti.
Katsotaan kokeellisen elokuvantekijän unenomaisia, mystisiä ja hypnoottisia lyhytelokuvia Malmitalossa. Ei sovi
lapsille, K18. Vapaa pääsy
Runo soi valoa
Työväenopiston ja Malmin
kirjaston yhteistyötapahtumassa runoilijat puhuvat ja lukevat runojaan. Ke
27.11. klo 18–19.30 vieraana

Adventtikalenteri tarjoaa elämyksiä
Ensi sunnuntaina se käynnistyy.
Ensimmäisenä adventtina
kokoonnutaan elävän adventtikalenterin ykkösluukulle perinteiseen
tapaan Tapanilan torille, ja yleensä
siellä on aina myös laulettu joululauluja.
Luukku aukeaa normaalisti kello
18.30, muutamana päivänä on
kuitenkin poikkeava aloitusaika.
Tapanila-Seuran isännöimän
aloitusluukun jälkeen koittaa päivän

runoilija Hannu Kankaanpää.
Tilaisuuden juontaa ja runoilijaa haastattelee Päivi
Hytönen. Malmitalo, Malmin
kirjasto. Vapaa pääsy.
Sinivalkoisia säveliä
Duo Veera Railio & Marko
Puro ti 3.12. klo 15 Malmitalo.
Sibeliuksen Jannesta Isoisän
olkihattuun. Luvassa on kevyttä
klassista, jazzlaulelmaa ja keinuvaa kansanmusiikkia. Liput 5 e.
Isänmaallisia lauluja
Malmitalolla ti 3.12. klo 17.30
jatkuvat teemalliset lauluillat
isäntinään Jukka Okkonen ja
Pauli Kainulainen. Vapaa pääsy.
PoijuPäivät
Pikkupeikon joulu Malmitalossa
ke 4.12. klo 10.15. Tarjolla on
lempeää ja rauhallista tunnelmaa tonttujen, pienten eläinten, jouluisten laulujen ja runojen kera. Ikäsuositus 1–10 v.
Kesto 35 min. Liput 9/7 e.
Varaukset: info@nukketeatterikeskus.fi, p. 050 325 5093.
Koululaisten IP-kino
Bambi, Disneyn iki-ihana
klassikko ke 4.12. klo 14
Malmitalo. Kesto 70 min,
ei ikärajaa. Vapaa pääsy.
Paikkavaraukset: malmitalo.tuotanto@hel.fi
Kino Kaiku: Indie
& kotimaiset
Arto Halonen -retrospektiivi
Malmitalossa to 5.12. klo 18.
Katsotaan ohjaajan kolme elokuvaa: Karmapa – jumaluuden kaksi tietä (1998, 58
min, -S-), Tynnyrimies (2004,
17 min, -S-) ja Kohtaamisia
Kuubassa (2007, 18 min,
-S-). Vapaa pääsy.
Itsenäisyyspäivän juhla
Päivää juhlistetaan monenlaisella ohjelmalla ja kahvitarjoilulla. Malmitalo pe
6.12. klo 15. Vapaa pääsy.

PIHLAJAMÄKI

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

PUISTOLA

Puistolan MLL:n perhekahvila
kokoontuu joka ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa,
Moisiontie 18. Perhekahvilan
ohjelma Facebookissa
Anu Harkin
jouluaskartelupaja
Puistolan kirjastossa 27.11.
klo 14–15.30. Askartelua
kierrätysmateriaalista kaiken tasoisille askartelijoille.

tauko, kolmosluukku löytyy Liiketie
22:n päädystä ja nelonen Galleria
viileä punaisesta. Viitosluukulle
kokoonnutaan Työväentalolle, ensin
kello 17.30 syyskokoukseen.
Luukkuja ei aivan joka illalle tänäkään
jouluna ole, mutta olemassa olevista
sitten iloitaan sitäkin enemmän.
Kalenterin sisältö vaihtelee joka
paikassa, useimmiten on syytä
varautua seisoskelemaan ulkosalla tuo

Puistolan Eläkkeensaajat
Jäsentapaaminen to 28.11.
Syksyn viimeinen tuolijumppa
aloitetaan klo 13. Klo 14
Ritva Pölönen kertoo kiinnostavista asioista. Muistathan
Joulujuhlan jota vietämme
18.12. klo 14 Marttalassa.

PUKINMÄKI

Pukinmäen marttojen
käsityökerho
Ke 27.11. klo 18 isoäidin neliöitten virkkausta, tai lapasten ja sukkien neulomista.
Opastusta tarjolla kädestä
pitäen ja alusta alkaen! Tule
hyödyntämään Marttojen mainiot vinkit! Kirjasto tarjoaa langat ja muut tekotarpeet.
Anu Harkin askartelupaja
Joulukoristeita kierrätysmateriaaleista to 28.11. klo
14–15.30. Anu Harkki Ja
Kotoliving vetävät Pukinmäen
kirjastossa työpajan, jossa
askarrellaan poistokirjoista
joulukoristeita. Työt ovat eritasoisia, joten paja sopii niin
vasta-alkajille kuin edistyneemmillekin askartelijoille
ja käsitöiden harrastajille.
Lasten satutuokiot
Satuja ja tarinoita aina parillisen viikon ma klo 10.15–
10.45 kirjastossa.
Perinteiset joulumyyjäiset
Helsingin kristillinen koulu järjestää la 30.11. klo 11–15 joulumyyjäiset, Pieksupolku 5.
Tarjolla on joulupuuroa, leivonnaisia, käsitöitä, arpajaisia,
onnenpyörä ja ongintaa sekä
oppilaiden esityksiä ja jouluista
yhteislaulua. Lasse Liemola
esiintyy n. klo 13. Tapahtuman
tuotto koulun oppilaiden stipendirahastoon ja kevätretkiin.
Tietokoneopastukset
senioreille
Aina ke 14–16 ja 16.30–
18.30. Paikalla Enter ry:n
opastaja ja työväenopiston vertaisohjaaja. Aika varattava etukäteen, joko p. 09 310 85072
tai paikan päällä kirjaston henkilökunnalta. Vasta-alkajille
ja pidemmälle ehtineille!
Lapsen päivän kirppis
la 30.11. Pukinmäen nuoriso
talolla klo 10–13, Säterintie 2.
Lastenvaatteiden, tarvikkeiden ja urheiluvälineiden itsepalvelukirpputori! Kahvio.
Kasvomaalausta. Järj. MLL
Pukinmäki-Savela, NMKY:n
Pukinmäen toimintakeskus,
Pukinmäen päiväkotien ja koulun vanhempaintoimikunnat.

SILTAMÄKI

Virkistystunti
teekupposen ääressä

entisille nuorille Siltamäen
Nuorisoseura ry:n kerhotilassa, Kiertotähdenpolku
2, ke klo 15–16.
Adventtimyyjäiset
La 30.11. klo 12–13.30
Siltamäen srk-kodilla,
Jousimiehentie 5. Kahvio, riisipuuroa, hernekeittoa, leivonnaisia, arpajaiset ja käsitöitä. Tuotto lähetystyölle.
Siltamäen Korttelitupa
Jousimiehentie 5. Viimeiset
tupapäivät ennen joulua
ovat ti 3.12. ja ti 10.12 klo
11–14. Tule nauttimaan virkistävästä seurasta ja pienen kahviomme antimista.
Kotimyyntikutsut
Siltamäen Nuorisoseura
ry:n kerhohuoneella,
Kiertotähdenpolku 2, su
1.12. klo 15–17. Eri tyyppisiä tuotteita (kts www.siltamaennuorisoseura.fi), esittelyssä ja pientä purtavaa.
Paperinaruvalopallokurssi
Viime vuonna kaikki halukkaat eivät mahtuneet! Ti 3.12.
on 2 kurssia, klo 12 ja klo
18, joissa valmistaa paperinarusta pallo tai useampi –
sisään voi asentaa valot, tai sitten ei! Ilmoittauduttava ennakkoon Sinikalle, sinikka.putkonen@siltamaennuorioseura.fi
Järj. Siltamäen Nuorisoseura ry
Teatterilippuja tarjolla
Les Miserables Tampereella
8.3.2014, ABBA-musikaali
Svenska Teatterissa 30.12.
Varaukset sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi
Siltamäen Nuorisoseura ry
lasten tanssiryhmien ja draamalaisten syysesitykset kerhohuoneella, Kiertotähdenpolku
2, 28.11. klo 17 ja 18.

TAPANILA

Pieni tulitikkutyttö
Teatteri Tuike esittää H. C.
Andersenin klassikon aistiteatteriesityksenä, joka koetaan silmikon takaa kuin kuunnelmana hyödyntäen näköaistin sijaan kuulo-, haju-, tuntoja makuaistia. Ei sovi hajuste
yliherkille. Suositusikäraja 6 v,
Liput 8/10 e, kesto 30 min.
Esitykset la 7.12. klo 15 ja
19, sekä ma 16.12. klo 17 ja
19. Varaukset info@teatterituike.fi tai 044 035 5506,
Tuikesali, Viertolantie 2–4.
Tapanilan Eläkkeensaajat
ja Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30.
To klo 11–14 tuolijumppaa,
tasapainon kehittämistä, sisäboccia ja pelikahvila. Tapanilan
Työväentalo, Sompiontie 4.
Tarkempi ohjelma www.tapanilan.elakkeensaajat.fi
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Si n i Lopon e n-Tattar i

Palveluja tarjotaan
Koskaan
ei tiedä,
minkälainen adventtikalenterin
luukku kulloinkin aukeaa.

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

p. 09-347 4321, 0400-467 925
RATTITIE 20, Tattarisuo ark. 7.30-17
Määräaikaishuollot v Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset, bensa 13€ v OBD-mittaukset 13€
v Katsastuskorjaukset v Katsastuspalvelut
v Renkaiden vaihto alk. 20€ v Kausisäilytys 50€
v Eberspächer asennukset/myynti/huolto v Sijaisauto
v
v

10–15 minuuttia. Elävän adventtikalenterin
luukuille on vapaa pääsy. TL

Tapanilan kirjasto
Satutunnit parittomilla viikoilla
ke klo 9.30–10 kaikille
3–7-vuotiaille. Läksyhelppi joka
viikko ti, ke ja to klo 13–15.
Ohjelmassa on myös pienimuotoista askartelua.
Finlandia-ehdokkaat
Kirjallisuuskriitikko Suvi Ahola
esittelee Finlandia -ehdokkaat Tapanilan kirjastossa ke
27.11. klo 18. Vapaa pääsy.
Vauvojen lorutuokiot
Tapanilan kirjastossa joka toinen ke klo 10–10.20. Tule
nauttimaan rytmeistä ja riimeistä! Alle 3-v. vauvoille
ja taaperoille huoltajineen.
Mukaan oma pehmeä peitto.
Galleria viileä punainen
Päivöläntie 20. Näyttelyssä
kurssilaisten ja opettajien
maalauksia ti-pe klo 13–18.
Elävänmallinpiirustusta
to 28.11. klo 18, osallistumismaksu 6 e.
Päivän tapaus
Taiteilijayhdistys Tapaus ry
avaa ovensa yleisölle la 30.11.
klo 12–18. Tervetuloa tutustumaan taiteilijoihin ja heidän työtiloihinsa ja taiteeseen.
Vapaa pääsy. Viertolantie 2–4.
Jouluinen kirpputori- ja
myyjäistapahtuma
su 1.12. kello 11–15 Tapanilan
VPK-talolla, Päivöläntie 50.
Ohjelmassa kirppispöytien
lisäksi Joulupukki, kahvila, makkaranmyyntiä ja VPK:n paloauto. Tapanilan ala-asteen 4–5
A -luokka järjestää, tuotto luokan leirikouluun. Kirpputorin
pöytämaksu 10 e, varaukset
miia.ali-yrkko@kolumbus.fi.

TAPANINKYLÄ

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa kaikille avoin MLL.n

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti



perhekahvila ma klo
10–11.30. Tule mukaan!
Tarjoilu 1,5 e / perhe.

TAPULIKAUPUNKI

MLL:n perhekahvila
Lapsiperheille ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa.
Moisiontie 18. puistola.mll.fi
Tapulin eläkeläiset
Kerho koolla ma. 2.12. klo
10–12 Ajurinaukio 5 (2. krs)
Tapulikaupungin nuorisotalolla. Bingoillaan muistin virkistämiseksi.
Joulumyyjäiset
Maatullin koululla
Kimnaasikuja 5, la 30.11. klo
10–13. Myynnissä perinteisesti arpoja, leivonnaisia, jouluista tavaraa sekä kahvio,
tuotto oppilaiden luokkaretkirahastoihin. Järj. Maatullin
koulun vanhempainyhdistys.







Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

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

Avoinna arkisin 8.00-17.00
Sesonkilauantaisin 9.00-13.00
Kirkonkyläntie 86, 00740 Helsinki
Puh. 385 4617

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

Puutavara A. ÄIKÄS Oy

PALVELEVA ASIANTUNTEVA PUUKAUPPA
Akkutie 19, Tattarisuo, puh. 09 389 1596, 09 389 1582
Avoinna ark. 8-17, la. suljettu
-

Kaikki saha- ja höylätavarat - Paneelit – Listat
Koristelistat - Mdf-listat - Maalatut listat
Ruskeat ja vihreät kestopuut - Rakennuslevyt
MEL-levyt - Levyjen määrämittasahaus
Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

ILMOITUSHANKKIJA
Walmos Oy etsii

AHKERAA JA REHELLISTÄ HENKILÖÄ
HANKKIMAAN ILMOITUKSIA
ASIALLISIIN JÄRJESTÖJULKAISUIHIN.
Viihtyisässä toimistossamme Malmin keskustassa
sinua odottaa oma työhuone ja mukava työporukka.
Työ on arkisin tehtävää kokopäivätyötä.
Työ sopii kaiken ikäisille.
Haemme pitkäaikaiseen työsuhteeseen
sitoutuvaa henkilöä.
Walmos Oy, Jan Wallenius 09 3508740 tai 050 5306394
Hietakummuntie 19 C, Malmin postitalo

Autojen lasit. Töillä 2v. takuu!
Rengastyöt 25€
Autojen sisäpesut
Maunulassa Suonotkontie 4 00630 Helsinki

Ota yhteyttä: 040 7351002

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-Helsingistä
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

Puh. 044 7666 166

Tilitoimistoja

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

Kaikki kodin remontit
edullisesti. P. 0400 701 884
piimaja@koti.luukku.com

www.datamediatilit.fi
Puh.
010 328 4881
Kirjanpito ja
muut hallintopalvelut
tehokkaasti ja edullisesti,
myös OSTOLASKUJEN
SÄHKÖINEN KIERRÄTYS
ja NETTIPALVELU

Korjaamo-ompelimo

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

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

Ostetaan
liiketila

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

RENKAAT JA RENGASTYÖT
KAUSISÄILYTYS

Makoto Oy

Palvelukseen halutaan

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

RADIAL OY

VIIKKI

Lähiluontoa
luontokuvanäyttely
Gardenian käytävägalleriassa
on 16.11.–2.1.2014 esillä
valokuvia Arttu Karvoselta, Kai
Hypéniltä ja Viljo Kuroselta.
Kultakin on kuusi lähiluontoaiheista 30x40 kokoista kuvaa.
Vapaa pääsy. Koetilantie 1.
Jouluaskartelua lapsille
Viikin kirjastossa lauantaina 30.11. klo 11–13.

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

Halutaan ostaa

Lähitieto tuo
lähiyritykset luo.

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

Kaikki kirjanpitotyöt, palkat ja
veroilmoitukset
ym.
Puh. 389 4613
Mail ac@aclaurens.ﬁ
www.aclaurens.ﬁ
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Optikot

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

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

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636

Tuttu ja
turvallinen!

www.pizzapalvelu.net

HERKULLISTA PIKKUJOULUA

K-CITYMARKET
VANTAA TAMMISTOSTA!

HINNAT VOIMASSA TO–SU 28.11.–.1.12.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.
KEITTIÖN TARJOUKSET EI VOIMASSA SU.

LAUANTAITARJOUS:
Kuuma grillattu

5

Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi,
www.facebook.com/KCMTammisto

Tammiston keittiö:
Tuore

BROILERI

Tammiston keittiö:

KIRJOLOHEN
MÄTI

95

raakapaino n. 1,2 kg

39

90

kpl

1690
2190

Makuliha

JOULUMAKKARA

kg

Makuliha

PERINNE
JOULUKINKKU

kg

kg

viipaleina

Tammiston keittiö:

KONJAKKIGRAAVATUT
LOHIVIIPALEET

VIHREÄ RYPÄLE
500 g
3,98/kg

36

1

90

99

kg

rs

Tuore

KIRJOLOHI

kokonainen, pakattuna,
Suomi/Ruotsi

4

99

God Morgon

Tammiston keittiö:
Maukas

TÄYSMEHUT 1 l

HERUKKASILLI

ei luomu, 1,50/l

yks. 1,79-2,59/tlk

19

3.- 2

90

kg
raj. 2 kpl/tal.

tlk

kg

ERÄ! Tamminen

PIKKUKINKKU
n. 1,5kg

9

tuoresuolattu, luuton

95

Tammiston keittiö:
Oman uunin

19

0
Puistola
Tapaninkyläntie
Tapanila
Malmi

KEHÄ l
Meille on helppo tulla!

pl
sis. pnt 0,40

1

49

kg

Fazer

Fazer äitimuorin

10,68/kg

2,87/kg

2

pkt

HERKKULIMPPU
450 g

LUUMUPITKO
280 g

1

99

29

kpl

kpl

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 17.11.-22.12. 12-21
Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)
www.k-citymarket.fi

Tuusulanväylä

Valimotie

KEHÄ lll

99

4,97/kg

90

Fanta&Sprite
0,39/l

PASTEIJAT 6 kpl/360 g

SAVULOHIFILEE

kg

VIRVOITUSJUOMAT 1,5l

Amissa

Alko palvelee:
ma-pe 9-20
la 9-18

