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Onnea ja
menestystä
vuodelle
2014!
FiNSOFFAT

– Niin kuin haluat –

123€/kk

/10 kk tai
1.190 €
Aina vuodesohva alk. 1.190 € (ovh 1.596 €)

Välipäivä-

markkinat

(Luoton kokonaishinta 1260 €, sis. tilinhoitopalkkio
4 €/kk, perustamismaksu 30 €, korko 0 %)

Suit kankaalla
Laadukas joustettu tuplamekanismi
Vuodekoko 165–195 cm
Saatavana myös muita kokoja ja kankaita

163€/kk

an

uka

im
Het

/10 kk tai
1.590 €

-20 %

Tokyo divaanisohva alk. 1.590 € (ovh 2.027 €)

- 20 % Finsoffat tuotteista
- Kotiinkuljetus 0 € (arvo 60 €)
- Vanhojen kalusteiden poisvienti 0 € (arvo 30 €)
- Osta nyt, maksa erissä Aktiivirahalla
Välipäiväkampanja on voimassa 27.12.2013 - 5.1.2014

Kaikista Finsoffattuotteista

(Luoton kokonaishinta 1660 €, sis. tilinhoitopalkkio 4 €/kk, perustamismaksu 30 €, korko 0 %)

Moderni divaanisohva ylellisellä untuvarouhe täytteellä.
Mitat 250 x 155 cm
Suprise/Antrasit kankaalla, tumma harmaa
Saatavana myös muita kokoja ja kankaita

Kerava
kulmasohva

269,20€/kk

Mitat 305 x 328 cm
Useita kokoonpanoja, myös
erikoismitoilla.
Mine-kankaalla
alk. 2.652 € (ovh 3.316 €)
Saatavana myös muita
kankaita.

/10kk tai 2.652 €

Aktiiviraha
Maksuaikakampanjan kulut ovat tilinhoitopalkkio 4 €/kk, lisäksi ensimmäisellä laskulla veloitetaan
maksuaikakampanjan perustamismaksu 30 €. Esimerkkilaskelma: Ostos 1000 € tai 10 kk maksuajalla 104 €/kk, korko 0 %, luottohinta 1070 euroa.
Aktiiviraha on jatkuva luotto, jonka tilinhoitopalkkio on 4 €/kk ja vuosimaksu 30 € toisesta vuodesta alkaen. Todellinen vuosikorko 1500 euron luottosaldolle on 17,45 % (7/2013), kun nimelliskorko on 13,37 %. Luoton myöntää Handelsbanken Rahoitus Oyj, kotipaikka Helsinki.

Suurmyymälä: Vantaan Porttipuisto, Porttisuontie 4, 09 2797 2210,
auki ma – pe 11 – 20, la 10 – 18 ja su 12 – 17.

Kiitos asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille
kuluneesta vuodesta
Onnellista Uutta Vuotta

2014

Suomalaista huonekaluvalmistusta jo
yli 40 vuotta.

(Luoton kokonaishinta 2.722 €,
sis. tilinhoitopalkkio 4 €/kk, perustamismaksu 30 €, korko 0 %)

Tehtaanmyymälä: Kerava, Huhtimontie 4, 09 2797 220,
auki ma – pe 9 – 17 ja la 10 – 15.

www.finsoffat.fi

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

Kiinteistönvälitys Oy
MArkku
ViljAnder

Myyntipäällikkö
YKV, LKV
050 524 4854

tArjA
HAArAnen

Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

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

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kutsu meidät kylään.
Myytävä asunto on aina yksilö ja siksi luotettavan hinta-arvion voi tehdä vain paikan päällä. Kiinteistömaailman maksuton Kotikäynti on tärkeä askel kodinvaihtoa suunniteltaessa.
Kotikäynnillä tehdään Kodinvaihtosuunnitelma ja saat tietää asuntosi arvon luotettavasti, sillä tilastojemme mukaan onnistumme arvioinneissa 98 % varmuudella. Näin tiedät
mitä asunnostasi saat ja mikä on mahdollisen välirahan tarve uutta unelmien kotia hankittaessa. Onnistunut asuntokauppa alkaa Kiinteistömaailman Kotikäynnistä.
Ota yhteyttä lähimpään Kiinteistömaailmaan tai jätä yhteystietosi: kiinteistomaailma.fi/kotikaynti

Annis
MAttilA

Myyntineuvottelija
044 555 1604

PäiVi
Pirnes

Kirsi-Marja
Johansson-Torvinen
040 594 8231

Kristiina
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Timo K .Nieminen
040 088 5662

Tero Laurila
0400 600 359

Kristiina Diomin
046 812 5691

Ilpo Korpi
040 537 1323

Krista Suvinen
040 487 5040

Markus Vuorinen
046 812 5697

Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

MArjA-liisA
Vänskä

Myyntineuvottelija
050 339 9767

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

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

Tomi Suvinen
044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Tuomas Jääskeläinen
050 306 1771

Reija Kivinen
050 533 0369

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

Kuka

2
Pääkirjoitus

Vähiin käy
Vain muutama päivä ja sitten se on loppu.
Tämä kuluva vuosi siis. Vuosi on vierähtänyt
todella nopeasti. Siihen on mahtunut paljon
työtä, iloisia asioita, pieniä pettymyksiä ja suuria onnistumisia. Ei ole vielä vuottakaan siitä
kun perustimme tämän lehden. Saamme olla
hyvästä alusta kiitollisia monille tahoille. Ilman
alueen yrittäjien ilmoituksia ei lehteä voisi kustantaa, kaikki tulot kun tulevat ilmoituksista. Ja
ellei lukijoita olisi ja heiltä tulevaa hyvää palautetta, ei ilmoittajien kannattaisi Lähitiedossa
ilmoitella. Yhteistyö toimii kaikkien eduksi,
lukijat saavat hyviä paikallisia uutisia ja tapahtumia luettavaksi ja ilmoittajat lukijoistamme
uskollisia asiakkaita. Kiitos teille kaikille siitä!
Uusi vuosi uusine haasteineen on pian edessä. Vuoden vaihde on siitä mielenkiintoinen,
että eri maissa vuoden vaihdetta on vietetty eri
tavoin ja eri aikoihin. Muinaisten babylonialaisten vuodenvaihde oli kevätpäiväntasauksena. Heillä tosin oli toinenkin vuodenvaihde,
joka sijoittui syyspäiväntasaukseen. Egyptiläiset aloittivat hekin vuotensa kevätpäiväntasauksesta. Roomalaisilta on peräisin nykypäivänä
tuttu vuoden ensimmäisen päivän sijoittaminen
tammikuun alkuun. Uudenvuoden tinojen valaminen, niin lyijypitoisia kuin ne nykyään ovatkin, perittiin meille joidenkin tietojen mukaan
Ruotsista, toisten mielestä Keski-Euroopasta.

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

Ilotulitteiden ampuminen taas on peräisin Kiinasta, jossa sillä karkoitettiin pahoja henkiä.
Nykyään ilotulitusrakettien ampumisella juhlistetaan tärkeitä päiviä ja tapahtumia.

Jokaisella on oma tapansa vaihtaa vuotta.
Nakit ja perunasalaatti kuuluvat monilla vuoden vaihteen iltapalaan. Yhä valetaan innolla
tinoja ja katsellaan varjokuvina niiden muotoja. Moni katselee televisiosta, miten vuosi vaihtuu eri hetkinä uuteen eri puolilla maailmaa.
Kiribati vaihtaa ensimmäisenä uuteen vuoteen,
Havaiji viimeisenä. Helsinki on Länsi-Euroopan ensimmäinen vuoden vaihtaja. Uuden vuoden alkuun tehdään usein erilaisia lupauksia,
joilla on yleensä tarkoitus kohentaa omaa elämää aloittamalla vaikkapa liikunnan harrastaminen, tai lopettamalla jonkin epäterveellisen
tuotteen syöminen tai juominen. Uutenavuotena kokoonnutaan myös yhteen. Ei välttämättä
lähisukulaisten kanssa kuten jouluna, vaan
hyvien ystävien kanssa muistelemaan menneitä ja haaveilemaan tulevasta.
Toiveita ja odotuksia saa ja
pitääkin olla, mutta on hyvä
muistaa myös se, ettei mitään
saa tekemättä itse töitä sen
eteen.
Teija Loponen

Mukavia vuoden viimeisiä päiviä ja
mahtavaa alkavaa vuotta 2014!

Koillis-Helsingin Lähitieto
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PIRJO PIHLAJAMAA

Ylä-Malmi

Väistöpäiväkodille
kertyy hintaa
Kirkonkyläntien vanhaa koulua on muutettu lasten päiväkodiksi tämän vuoden ajan. Jo alun perinkin
arvokkaaseen remonttiin tulee roima korotus.

K

irkonkyläntien
25:een tekeillä olevan
päiväkodin piti valmistua kokonaan jo
tämän vuoden lopussa. Remontin
aikana on ilmennyt, että koulun
katto vuotaa ja se on korjattava
nopeasti. Myös vanhojen seinärakenteiden on huomattu olevan
huonossa kunnossa, osin rakenteisiin päässeen kosteuden vuoksi.
Rakennusvalvontavirasto on antanut tilakeskukselle kehotuksen
korjata rakennuksen rappausjulkisivujen vauriot. Vuonna 1937
jatkokouluksi valmistunut rakennus on suojeltu asemakaavassa sr2 -merkinnällä kaupunkikuvallisesti merkittävänä.
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on saanut eteensä uuden
hankesuunnitelman, jossa kohteen veroton enimmäishinta nousee liki kolmeen miljoonaan euroon. Vanhassa kustannuslaskel-

Alkuperäisen suunnitelman mukaan väistöpäiväkotia tarvitaan vuoteen 2017 saakka. Sen jälkeen koulu muuttuu pysyvästi
päiväkodiksi.
Seinien pintarappausta on
avattu useista paikoista,
kun rakenteiden kuntoa on
tutkittu. Katon ja seinien
kunnostus maksaa noin
puoli miljoonaa euroa.

massa korjauskulut olivat 2,4 miljoonaa euroa. Päivitetty summa
on 2 993 854 euroa. Rakennus on
kooltaan 1417 bruttoneliömetriä.

Uusi lastentarha kantaa nyt
nimeä Kirkonkylän väistöpäi-

väkoti. Väistöpäiväkoti otetaan
käyttöön vuoden 2014 alussa.
Julkisivun korjaukset ajoitetaan
kesälle 2014. Vesikaton korjaus
on tarkoitus tehdä mahdollisimman nopeasti.
Päiväkotia käytetään evakkoti-

Alexa on Suomen paras lajissaan! Sivu 10.

Tero Tuomistosta
kotiseutuneuvos
Pukinmäki

Tasavallan presidentti
Sauli Niinistö on 13.12.
2013 myöntänyt pukinmäkeläiselle Tero Tuomistolle
kotiseutuneuvoksen arvonimen.
Historiantutkija, valtiotieteiden maisteri Tuomisto
tunnetaan Koillis-Helsingissä pitkäaikaisena Pukinmäki-seuran sihteerinä, urheiluseura Pukinmäen Kisan
puheenjohtajana ja monista muista yhdistystehtävistä
sekä lukuisista julkaisuista.
Paikallisen kotiseututyön
ja alueellisten luottamustehtävien lisäksi hänellä on vastuullisia tehtäviä myös valtakunnallisissa järjestöissä,

lana muiden remonttia vaativien
päiväkotien lapsille. Yksi kipeästi
korjausta kaipaava kohde on noin
1,5 kilometrin päässä oleva päiväkoti Tilhi, jonka lapsille Kirkonkylän väistöpäiväkoti on jo varattu.
Pirjo Pihlajamaa

www.facebook.com/
lahitieto

Uudenvuodenmuistio
Ante ro Karjalai n e n

Kaupat

Ensi sunnuntaina (29.12.) alle 400 neliömetrin kokoiset lähikaupat saavat
itse määritellä aukioloaikansa. Isot kaupat voivat olla auki kello 12–18 välillä.
Ensi tiistaille osuvana uudenvuodenaattona kaikki kaupat voivat olla auki
kello 7–18 välillä. Uudenvuodenpäivänä keskiviikkona kaupat ovat kiinni.
Alkot saavat olla auki uudenvuodenaattona 31.12. kello 9–18.
Uudenvuodenpäivänä pitkäripaiset ovat kiinni.

kuten Rintamaveteraaniliitossa. Tuomisto on lisäksi
istunut kaupunginvaltuustossa sekä toiminut kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa kahden vuosikymmenen
ajan. Hän on myös pitkään
vaikuttanut luottamushenkilönä eräiden perinne-, arkisto- ja museoalan laitosten hallinnossa.
– Arvonimen hakijoina olivat Pukinmäki-Seura
Bocksbacka-sällskapet ry,
Paavo Lipponen ja Riitta
Suominen, paljastaa Pukinmäki-Seuran puheenjohtaja
Kauko Koskinen.

Terveyspalvelut

Terveysneuvontapalveluun 09 10023 voi soittaa aina, kun tarvitsee tietoa
terveyspalveluista tai hoito-ohjeita. Numerosta vastataan joka päivä 24 h.
Terveyspalvelun hoitajat ovat kokeneita sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia.
Palvelua saa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Joukkoliikenne

HSL ajaa uudenvuodenaattona tiistaina 31.12.2013 perjantain aikataulujen
mukaan. Uudenvuodenyönä on lisälähtöjä. Esimerkiksi lähijunaliikenteen
lisäliikenteessä N-junat lähtevät Helsingistä kello 3:31 ja 4:31 ja
T-juna kello 5:01. Uudenvuodenpäivänä on sunnuntailiikenne. HSL:n
asiakaspalvelunumero on 09 4766 4000.

TL

Tero Tuomisto

Taksi Malmi

Malmin aseman tolppa, Kirkonkyläntie 1, p. 0100 6244.
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Uutiset

Asemanseudut uusiksi

1/4

Helsingin yleiskaavaesityksessä on mukana esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset -suunnitelma.
Asemien seuduista halutaan kehittää tiiviimpiä, palvelevampia ja turvallisia. Tavoitteena on myös poikittaisten
joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen.
Esittelemme Koillis-Helsingin juna-asemien kehittämiseen liittyvät esitykset asemakohtaisesti
tulevissa lehdissä. Ensimmäisenä on vuorossa Pukinmäki.
Te ija Lopon e n

Pukinmäessä
pysähtyvät
I, T ja Njunat, joiden
vuoroväli on
10 minuuttia.
Helsingin
keskustaan
matka-aika on
12 minuuttia.

Eskolantiestä
haluttaisiin kehittää
keskustamaisempi katu
väljän väylän sijaan.
Hyvää Eskolantiessä ovat
sen kivijalkaliikkeet.

Pukinmäki kaipaa
kunnon keskustaa
K

aupunkisuunnitteluviraston
vuonna 2013
valmistuneessa esityksessä
todetaan, että asemanseudut ovat historiallisesti tärkeitä päivittäisiä kulkureittejä, kohtaamispaikkoja ja
palvelukeskittymiä. Suurin
osa esikaupunkialueilla asuvista työssäkäyvistä ja opiskelevista asukkaista käyttää
aseman ympäristöä aivan
päivittäin.
Pukinmäen asema, Boxbacka, avattiin jo vuonna
1886 viereisen Boxbackan
kartanon maille. Suomenkielisen nimen asema sai
vuonna 1925. Nykyinen
asema  sijaitsee pohjoisempana kuin jo purettu vanha
asema ja on ollut käytössä
vuodesta 1982. Pukinmäki
sijaitsee sekä pääradan että Kehä I:n risteyskohdassa.
Nämä kaksi väylää pilkkovat Pukinmäen kaupunkirakenteen hankalasti peräti
neljään osaan, joiden väliset

yhteydet ovat heikkoja.
Pukinmäen keskustan
yleissuunnitelmassa ehdotetaan pitkällä tähtäimellä koko Pukinmäen keskustan läheisen risteysalueen maankäytön uudelleen arviointia
ja Kehä I:n kattamista Malminkaaren sillan ja radan
välisellä alueella.
Oleellista olisi myös, että aseman alikulun välittömään yhteyteen jäävää Pu-

Pukinmäen asemaa ei juuri hahmota. Junat kulkevat
Pukinmäen keskustan yli.

Liityntäpysäköinti jakautuu Pukinmäessä moneen eri alueeseen. Suurin
osa liityntäpysäköinnistä sijoittuu Lupiinipolun varteen. Autopaikkoja
liityntäpysäköintiin on 102 kpl ja pyöräpaikkoja noin 120. Vuonna 2006
tehdyn selvityksen mukaan tarve liityntäpysäköinnille oli noin 200 autopaikkaa.
Pukinmäen keskustasuunnitelmassa ehdotetaan liityntäpysäköintiin
hyödynnettäväksi nykyisen ratapenkereen aluetta Eskolantien ja Kehä I:n välillä.
Aseman lähellä olevalle tyhjälle tontille on suunnitelma nelikerroksiselle 2000
k-m2:n suuruiselle liikerakennukselle, joka ei ole toteutunut.
Pukinmäen palvelutaso on kuitenkin kohtuullinen. Peruspalvelut sijoittuvat
lähinnä liikekeskukseen ja sen ympäristöön, mutta joitain kivijalkaliiketiloja
löytyy myös kauempaa Eskolantien varresta. Asemanseudun kaupallisia
edellytyksiä olisi mahdollista kehittää paremmiksi, jos kiinteistösijoittajan ja
kaupan toimijan kanssa löytyisi yhteisiä tavoitteita.

kinmäenaukiota kehitettäisiin julkisena tilana tai sille rakennettaisiin rakennus
alueen keulakuvaksi ja keskustan maamerkiksi raideliikenteen suuntaan. Eskolantien varteen hiljattain
valmistunut uusi asuintalo,
jossa on kivijalkaliiketilaa
Säterintien suuntaan, sekä
Eskolantie 4:n kohdalle tuleva uusi kerrostaloasutus
luovat uutta, positiivista ilmettä Pukinmäen keskustalle.

Pukinmäki rakentui
1970- ja 1980-luvuilla kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi, jossa on jäljellä vain
muutamia huvilakauden
rakennuksia. Pukinmäen
kupeessa sijaitseva Savelan
kerrostaloalue rakennettiin
myös 1980-luvulla. Pukinmäenkolmion asuintalokokonaisuus valmistui 1990luvulla. Ruotutorpan pientaloalue edustaa uutta kaupunkipientalorakentamista
radan itäpuolella.

Pukinmäen liikekeskus on
uusittu hiljattain. Laajempi keskustan yleissuunnitelma  on laadittu 2000-luvun
puolivälissä, mutta kehitys  ei ole lähtenyt liikkeelle
haastavien rakennusolosuhteiden vuoksi. Radan länsipuolelle on kaavoitettu toimitilaa, joka ei ole toteutunut. Kehä I:n aiheuttaman
melun takia tontteja ei voida myöskään muuttaa asumiseen.
Pukimäen keskustaa leimaa keskeneräisyys ja kuluneisuus. Erityisesti radan
eteläinen puoli on keskeneräistä. Lähiliikenteen laiturit sijaitsevat keskustasta
katsottuna väärällä puolella, niiden väliin jäävät pikajunien raiteet. 1970-luvun
vanha asemarakennus alikulkutunnelin vieressä on
ränsistynyt, eikä tuo keskustaan saapumiselle positiivista vaikutelmaa. Lisäksi
se estää radan alikulun kehittämisen.
Teija Loponen

9. Tropical Hawai
Pepperonimakkkara, ananas, aurajuusto
10. Opera
Tonnikala, kinkku, herkkusieni
11. Amigo
Tonnikala, kinkku
12. Angeles

Raketteja voi ampua
kahdeksan tuntia
Miljoonat raketit
paukkuvat taivaan tuuliin
tänäkin uutenavuotena.
Lain mukaan ampumisen
saa aloittaa uudenvuoden
aattona aikaisintaan kello
18. Viimeisen tulitteen saa
sinkauttaa yläilmoihin vuo-

den ensimmäisenä päivänä
kello 02.
Alaikäiset eivät saa koskea ilotulitteisiin. Ikäraja
koskee kaikkia ilotulitteita,
myös papatteja ja tähtisadetikkuja.
Täysi-ikäisen ampujan on
pidettävä suojalaseja. Tur-

50. Katkarapu
pippurisekoitus, valkosipuli, tuplajuusto
Salaatti, tomaatti, kurkku, katkarapu, ananas
35. Mexicana
51. Kinkku
Jalopeno, jauheliha, paprika,
Salaatti, tomaatti, kurkku, kinkku
pippurisekoitus, pepperonimakkara
Koillis-Helsingin
Lähitieto
Fetajuusto 28.12.2013
52.
36. Kebabpizza
Salaatti, tomaatti, sipuli, kurkku,
Kebabliha, vihreä chili, katkarapu,
fetajuusto, oliivi
sipuli, tomaatti
53. Kana
37. Mafioso

vallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes suosittelee rakettien katsojillekin suojalaseja, sillä merkittävä osa
ilotulitteista johtuvista silmävahingoista on sattunut
sivullisille.
Ilotulitteen käyttö ja hallussapito päihtyneenä on

Uudenvuodenaattona keiloille kyytiä

lain mukaan rangaistava teko.
PP

Hohtokeilauksen ratatunti 22 €

Helsingille uusia pomoja

Voimassa tiistaina 31.12. klo 12-20. Radalla
enintään 4 heittäjää. Hinta sis. kenkävuokran.

Viikki

Helsingin kaupungin ympäristökeskus uusi syyskuussa
organisaatiorakennettaan.
Virastoon perustettiin neljä
osastoa. Ne ovat elintarviketurvallisuusosasto, ympäristönsuojeluosasto, ympäristöterveysosasto sekä hallinto- ja tukipalvelut –osasto.

Jokaisella osastolla on
johtaja. Heistä päättävä
kaupunginhallitus on viime kokouksessaan valinnut
kolmen osaston johtajat. He
aloittavat tehtävissään vuoden 2014 alussa.
Elintarviketurvallisuuspäällikön pestiä hoitaa
määräaikaisena kaupungin-

eläinlääkäri Riikka Åberg,
kunnes virkaan on valittu vakituinen tekijä. Åberg
saa palkkaa 6 002,82 euroa kuukaudessa. Määräaikaisuus jatkuu enintään
30.6.2014 saakka.
Ympäristöterveyspäällikön virkaan on valittu filosofian maisteri Pertti Forss.

Pihlajamäki, Jakomäki, Viikki

Liikennevirasto on ohjeistanut ELY-keskuksia merkitsemään sillat, joissa alikulkukorkeus on 4,4 metriä. Helsingin kaupunki
noudattaa yhtenäisyyden
vuoksi samaa merkintätapaa. Helsingin siltojen ali-

ale

ale

kulkukorkeuksia on tarkemitattu kesän ja alkusyksyn
aikana ja riittävän korkeisiin siltoihin tullaan kiinnittämään ajoneuvon suurinta
sallittua korkeutta osoittavat liikennemerkit.
Uudet suurin sallittu kor-

ale

(09) 3507 077 • mosabowling.fi

045-6565 658
(09) 346 3090

ABONE

Pirjo Pihlajamaa

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

keus 4,4 metriä -kyltit tulevat Pihlajamäentielle, Jakomäkeen Huokotielle sekä
Viikintien ja Itäväylän väliselle rampille.
Teija Loponen

Tarjoukset voimassa toistaiseksi
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Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki

Hän aloittaa työt 1.1.2014.
Palkka on 5 583,69 euroa
kuukaudessa.
Ympäristönsuojelupäällikkönä aloittaa filosofian
maisteri Päivi Kippo-Edlund. Myös hänen kuukausipalkkansa on 5 583,69 euroa.

Siltoihin uusia korkeusrajoituksia
Valtioneuvosto hyväksyi
6.6.2013 muutoksen asetukseen ajoneuvojen käytöstä tiellä. Muutoksen johdosta ajoneuvon suurin sallittu korkeus nousee 4,2
metristä 4,4 metriin. Asetus
astui voimaan 1.10.2013.
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Uutiset
Ti mo Hyvön e n

Raine Haikarainen
esittelee ilmamajakoiden
historiaa.

Koillis-Helsinki

Jaana Aaltonen,
ensimmäisen
kauden varavaltuutettu
Heikinlaaksosta
Jaana Aaltonen (sd) Heikinlaaksosta
pyrki runsas vuosi sitten ensimmäisen kerran Helsingin kaupunginvaltuustoon ja
meni läpi varavaltuutetuksi 568 äänellä.

Lauantailuennolla esiteltiin
yölentoreittiä Tukholmaan
Malmin lentoasemalla
pidettiin joulukuun
puolivälissä
ensimmäistä kertaa
lauantailuento
lentokentästä ja
sen historiasta
kiinnostuneille.

Raine Haikarainen esitteli 76-vuotiasta yölentoreittiä Helsingin ja Tukholman
välillä.Lentoreitille on
rakennettu sarja ilmamajakoita, jotka ohjasivat aikanaan matkustajaliikennettäkin kirkkailla valoilla. Muutama majakka on vielä

jäljellä muun muassa Ahvenanmaan Kumlingessa sekä
Turun seudulla.
Luennolle osallistui 15
kiinnostunutta, joista Elimäeltä saakka saapunut
Henrik Nordenswan oli
12-vuotiaana osallistunut
kentän avajaisiinkin.

Seuraava maksuton ja kaikille avoin lauantailuento
järjestetään 18.1.2014. Aiheesta tiedotetaan tammikuun alkupuolella. Järjestäjä on Malmin lentoaseman
ystävät ry.
TH

PIRJO PIHLAJAMAA

Tiimarille
kävi kehnosti
π Malmi
Malmin Novaan on
tulossa tyhjä liiketila,
sillä konkurssiin
ajautunut Tiimari ei
ole käynyt kaupaksi.
Ketjun viimeisetkin
liikkeet suljetaan ensi
vuoden helmikuun
alkuun mennessä.
Valtaosa myymälöistä
lukitaan tämän vuoden
päätteeksi. Osassa toiminta
on jo loppunut. Malmin Tiimari lakkautetaan viimeisten joukossa. Malmi on

työllistänyt kuusi työntekijää.
Tiimari hakeutui konkurssiin syyskuun lopussa ja siihen loppui pörssinoteeratun
osakeyhtiön osakekauppa.
Konkurssihakemuksen jättivät sekä emoyhtiö Tiimari että vähittäiskauppatoiminnasta vastaava Tiimari
Retail.
Konkurssipäätöstä vauhditti vuoden alkupuoliskolta kertynyt 12,9 miljoonaa
euron tappio. Vuotta aiemmin tammi-kesäkuu oli
myös pakkasella. Tuolloin

Alppikylän
ensimmäiset omistusasunnot liki varattu
Alppikylä

Reppukadun ja Laukkukujan kulmatontille
nousee Alppikylän ensimmäinen
omistusasuntokohde. Omistusasunnoiksi
on tulossa kolme townhouse-tyylistä
rivitaloa ja kaksi paritaloa.
Suurin osa tontin 19 asunnosta on jo
varattu. Kohde on tarkoitus saada valmiiksi
syksyllä 2014. Maanrakennustyöt on
aloitettu viime kuussa. Rakennuttajana
toimii on E-House Oy.
Kun Alppikylä on valmis, on siellä asunnot
noin parille tuhannelle asukkaalle. PP

Malmin Tiimarissa oli jo joulun alla
superalennuksia.

miinusta kertyi 7,3 miljoonaa euroa.
Konkurssipesän hoitaja
on saanut loppuvuoden aikana useita yhteydenottoja ketjun ostosta kiinnos-

Autoille uusi reitti
Jakomäki

Jakomäen liikekeskuksen alueen
asemakaavamuutoksen yhteydessä
liikennejärjestelyjä muutettiin siten, että
Jakomäentie välillä Jakomäenkuja –
Suurmetsäntie katkaistiin ja liitettiin osaksi
uutta liikerakennusten korttelialuetta.
Liikenne ohjataan nyt etelästä
Jakomäentieltä Jakomäenkujaa ja
Huokotietä pitkin Suurmetsäntielle. Nämä
osuudet Jakomäenkujaa ja Huokotietä
uudelleennimettiin Jakomäentieksi.
Jakomäentien, Huokotien ja
Suurmetsäntien risteykseen rakennetaan
kiertoliittymä. Jakomäen liikekeskuksen
katujen rakentaminen aloitettiin jo syksyllä
2013. TL

tuneilta tahoilta, mutta yksikään kontakti ei lopulta
johtanut kauppaan. Nyt pesästä yritetään myydä Tiimari-tuotemerkkiä.
Pirjo Pihlajamaa

Työmaavarkaat veivät
työkaluja
Pukinmäki

Timanttilaikkakone ja
yhdistelmäsaha tarttuivat
varkaan näppeihin
osoitteessa Ratavallintie
8 toissa viikon torstain ja
perjantain välisenä yönä.
Tavarat olivat rakennuksen
katolla sääsuojan alla
Varsinaisbitumi Oy:n
työmaalla. Vohkitun
omaisuuden arvo on noin
2 000 euroa. PP

Hän on alkujaan Haminan ympyräkaupungin tyttöjä ja kotiutui Helsinkiin 1978
opiskelemaan yliopistossa. Valtiotieteiden
maisteri on työskennellyt 12 vuotta Ammattiliitto Prossa ja edennyt viestintäjohtajapäätoimittajaksi.
Naisvaltaiseen Kallion Demareihin Jaana liittyi 27 vuotta sitten ja vaihtoi aktivoituakseen kaksi vuotta sitten Puistolan Demareihin. Heikinlaakson pienessä kolmen
perheen rivitalossa hän on ehtinyt viihtyä
perheineen jo 13 vuotta. Lapsista nuorempi poika asuu vielä kotona. Ensi vuodeksi
Jaana on valittu yhdistyksensä sihteeriksi.
Ennen omaa pyrkimistään hän oli tottunut
tekemään vaalityötä vain muiden puolesta.
Vaalitulos toi Jaanalle paikan rakennuslautakunnassa, joka oli yksi hänen omia
toiveitaan. Koolla ollaan joka toinen tiistai, ja paperinippuja on paljon. Jo vaaliohjelmassaan hän oli huolissaan pääkaupungin asuntopulasta ja pitää saamaansa luottamustehtävää
hyvänä paikkana seurata asuntorakentamista. Jaana luonnehtii, ettei lautakunta ole
mikään varsinaisen
suuri politiikan tekemisen väline, vaan toimii viranomaisen roolissa myöntämässä
rakennuslupia ja valvoo, että laki ja asetus
toteutuvat kaupungin
Jaana Aaltonen,
hakuprosessissa.
sd
Yhden kerran Aaltonen on jo päässyt suureen saliin valtuuston kokoukseen, jossa
oli mielenkiintoinen keskustelu kaupungin
nelivuotissuunnitelmasta. Hän käytti tilaisuutta heti hyväkseen ja otti kaiken irti käymällä pöntössä pitämässä neitsytpuheensa.
Esiintymiseen hänellä on työrutiinia, mutta
uudessa ympäristössä puhuminen on aina
toki jännittävää.
Eduskuntaan Jaana ei mieli, mutta tavoitteena on ilman muuta olla ehdolla myös
seuraavissa kuntavaaleissa. Sen takia hän
tekee vaalityötä myös vaalien välillä eikä
tyydy vain someen, vaan on vaalipäällikkönsä Tuomo Liljan johdolla käynyt kahdesti jakamassa paperiesitteitä vaalipiirinsä
lähialueella tiedottaakseen kauden aikaansaannoksista.
Jaana Aaltonen on aktiivinen liikunnallinen ihminen. Hän harrastaa kuntosalia, laskettelua ja pyöräilyä, mutta ei juokse tai
golfaa, joka hyvästä pallosilmästä huolimatta ei ollut vasurille tarpeeksi mieluisa
laji.
Aika kuluu myös lukemiseen, pianoa soitellen ja musiikkia kuunnellen sekä sisustamiseen. Lisäksi vaatteiden suunnittelu ja
ompeleminen kuuluvat mielipuuhiin.
Timo Huotinen

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Terveisin K-ruokakauppia
Jyrki Ranta ja Maria Ruokoasi
koski

Terveisin
J yrki R antaK -ruokakauppiaasi
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uokaup
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kiasi
Jyrki Ranta ja Maria

UUDENVUODENAATTONA PALVELEMME KLO 8-18 JA
UUDENVUODENPÄIVÄNÄ KAUPPA ON SULJETTU.

Ruokokoski

Tarjoukset voimassa ma-ti 30.-31.12.2013 ellei toisin mainita.

1

99

kg

HK takuumurea

HK Aito

palana. Suomi
Rajoitus 2 kg/talous.

500 g (3,98/kg).
Rajoitus 3 pkt/talous.

NAUDAN ULKOFILEE

24

90
kg

HK takuumurea

NAUDAN SISÄFILEE
n. 1,5 kg, kokonaisena
Suomi. Rajoitus 2 filettä/talous.

0

99

Old El Paso

pss

VEHNÄTORTILLA
8 kpl (3,04/kg)

pkt

NAKIT

49

90
kg

Tuore Suomalainen

KIRJOLOHEN MÄTI

4

99
pkt

Coca-Colat 1,5 l 4-pack

(sis.pnt 1,60) (0,83/l, sis. pnt) Rajoitus pkt/talous.

24

1

95

99

kg

Kalamestarin herkulliset

1

RYPÄLE

Brasilia (3,98/kg)

99

Forssan PERUNASALAATTI ja

Atria XL PERUNAPEKONISALAATTI
800 g (2,49/kg)

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

3

00

rasia

Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki

ras.

tumma

JOKIRAPUSALAATIT

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

9

95

Taffel

TUBE 175 g

2 pkt

SourCream, Ranch, SourCream Onion,
Sea Salt UUTUUS!
(8,57/kg). Yksittäin 1,99 kpl (11,37/kg)
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Uutiset

Puistola-Seuralle
Malmin lentokentästä

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.

En kuulu seuraan, mutta ihmettelen suuresti, miten ihmeessä te
voitte puolustaa Malmin lentokentän jäämistä alueelle ottaen
huomioon niin kerosiinihajun eritoten kylmällä ilmalla - kuin
ennen kaikkea melusaasteen ja
lisäksi sen potentiaalisen vaaran,
että joku koneista haaveroituu
asuinalueille?
Voin kokemuksesta ja täällä
vuodesta 2006 asuneena kertoa,
että asunnonmyyjät ja -välittäjät eivät kerro kentän melusta sanaakaan. Melu on ihan hurja eritoten silloin, kun koneita nostatetaan useita per minuutti Puistolan
yli pohjoiseen.
Pihalla ei voi keskustella, eläimet
säikkyvät, ja kun monet koneet
nousevat ja laskeutuvat, olkoonkin, että laskeutumisissa melu on
yleensä vähäisempää kuin nousuissa - niin sydän kylmänä saa
seurata, ottaako kone kattoja mukanaan vai ei.

Lähipalveluja
puolustetaan
Lähipalvelujen puolustaminen
ja kehittäminen nousivat voimakkaasti esille Pukinmäen kartanossa pidetyssä Pukinmäen demarien
syyskokouksessa 4. joulukuuta.
Erityisesti muisteltiin onnistunutta
kirjastotaistelua. Pukinmäen kirjasto jatkaa ja sen toimintaa niin
kuin koko Pukinmäki-talon kokonaisuuttakin pitää edelleen vahvistaa alueen asukkaiden kulttuurikeskuksena. Kulttuurilautakunnan jäsen Risto Kolanen käsitteli
alustuksessaan myös Helsingin
keskeisiä kulttuuri-investointeja,
kuten keskustakirjastoa ja Guggenheimiakin. Pääkirjaston osalta
keskusteltiin sen vaikutusta lähikirjastoihin. Guggenheimin hankkeeseen suhtauduttiin hyvin kriittisesti erityisesti sen vaatiman kaupungin rahoituksen osalta ja
verrattiin hanketta Amos Anderssonin museohankkeeseen, joka
tehtäneen kokonaan säätiön omalla rahoituksella.
Myös Pukinmäen lasten taidetalo nousi esille. Ovathan vanhan
asemarakennuksen peruskivet ja
hirret odottamassa toteutusta;
kaavakin on valmis.
Reijo Vuorento jatkaa Pukinmäen demarien puheen johtajana
vuonna 2014 ja varapuheenjohtajaksi valittiin Joni Penkari Vii-

Puheenjohtaja Reijo Vuorento on Kuntaliiton johtavia
talousasiantuntijoita.

kistä. Vuosi 2014 on yhdistyksen
60-vuotisjuhlavuosi ja juhlia vietetään keväällä Pukinmäki-talolla. Juhlien lisäksi toiminta kohdistuu keskustelussa olleisiin lähipalveluihin ja EU-vaaleihin syksyllä.
Pohdinnan alla on myös yhdistyksen nimen muuttaminen vastaamaan paremmin koko toiminta-aluetta, Pukinmäen ohella Pihlajamäki ja Viikki. Reijo Vuorento
toivottaa kaikki asukkaat mukaan
yhdistyksen toimintaan myös
vuonna 2014.
Pauli Outila,
johtokunnan jäsen

Tässä Fallkullan
tonttujoukko eli
talotoimikunta
Joutsenraitti 4–6.
Laitoimme toiveen
Joulupukille, että
Heka-Jakomäki Oy:n
Fallkullan talot saisivat
parvekelasit. Pidetään
peukkuja!

smoy

Lumikko livahteli Heikinlaaksossa
hieraisemaan silmiäään.
Vitivalkoinen lumikko oli
tullut meille kylään Puis-

Nopeat syövät hitaat!

Titanik-näyttely ja Tallinna
tiistaina 4.2.2014.

Erikoishintaan 72 e / hlö ,

jos ilmoittaudut matkalle viimeistään 8.1. 2014.
HINTAAN SISÄLTYY

JOPA -80 %
Koko kehysmallisto -20– 80 %

laivamatkat, meriaamiainen, kokoustilan käyttö laivalla, kuljetukset, sisäänpääsy
Merimuseoon, suomenkielinen opastus museossa ja matkaemäntien
palvelut koko matkan ajan sekä palvelumaksu 12 e / hlö.
MATKAN AIKATAULUT 4.2.2014

klo 8.15–11.00 Eckerö Line Helsinki – Tallinna
klo 18.45 – 21.15 Eckerö Line Tallinna – Helsinki
Maukas meriaamiainen menomatkalla, aikaisempi kattaus
Merimuseokierros klo 11.30–13.00, kuljetus keskustaan, omaa aikaa
NÄIN ILMOITTAUDUT MATKALLE MUKAAN:

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

www.synsam.fi

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

puistolalainen

Toive
joulupukille

Kaksi viikkoa sitten
lauantaina, puolen päivän
aikaan, joutui kotipihalla

LE
LITE BÄTTRE TAMMIA

Eikö alueellisen seuran tulisi
puolustaa kaikkien etuja? Ei vain
suht' suorien lasku- tai nousureittien ulkopuolella asuvia.
Meitä on täällä Puistolassa varsin laajalla alueella aika monta taloutta, jotka tästä ongelmasta kärsivät.
Olisi demokraattisen yhteiskunnan periaatteiden mukaista miettiä seurassa alueen ja sen asukkaiden hyvinvointia kokonaisuutena.
Eritoten, kun seuran nimi antaa
ymmärtää, että ajattelette koko
aluetta kokonaisuutena ja puhutte
kyseisen kokonaisuuden puolesta.
Mitä Malmin kentän alueen
luontoarvoihin tulee, niin sinne
kyllä voidaan rakentaa ne säilyttäen.

www.saaretar.eu -sivulla olevan Ota yhteyttä -lomakkeen kautta.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vastaamme välittömästi
ja kerromme onko matkalla tilaa.
Ennakkomaksu 55 e / hlö maksetaan ilmoittautumisen jälkeen.
Loppumaksusta lähetämme erillisen laskun.
Matka toteutuu jos lähtijöitä on tarvittava määrä. Ryhmän koko on
opastuksen takia myös rajattu.
LISÄTIETOJA

info@saaretar.eu tai +358 40 -1813316 toimistoaikaan.

Tervetuloa mukaville Saaretar-matkoille!

tolan Heikinlaaksoon.
Vikkelä kaveri livahteli
autotallin päädyn roskalautakasassa. Äkkäsin kaivaa
taskusta kännykän kuvaamisen toivossa. Onnistuinkin joten kuten! Lautakasan
potkiskelu toi tämän Euroopan pienimmän petonisäkkään pariin otteeseen kuvattavaksi. Lajille tyypillisesti lumikko nousi parin metrin päässä takajaloilleen ja
antautui kännykän kuvaamaksi. Muutaman otoksen
jälkeen noin vaaksan mittainen vieras häipyi aaltomai-

sesti loikkien autotallin kulman taakse omille teilleen.
Sutjakka lumikko kulkee
talvisin myyrien lumeen kaivamissa käytävissä. Myyrät ja hiiret ovat lumikkojen
pääasiallista ravintoa.
Lumikkobongaus Puistolassa oli kohdallani toinen. Kymmenisen vuotta
sitten tämä kärpän sukulainen sukelsi Suurmetsäntiellä auton nokan edestä poikki tien lentokentältä Puistolan puolelle. Liekö lauantaivieras aiemman jälkeläisiä?
Heimo Laaksonen

Talviasuinen lumikko tälläytyi hetkeksi kuvattavaksi.
Harmi, että kamerana oli vain kännykkä.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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diakoniaa

Kahteen kertaan Malmilla varastettu Audi A4 löytyi lopulta Tapaninvainiosta.

Varkaat iskivät omistajan
nukkuessa takapenkillä
Malmin Kirkonkyläntie 5:n edessä sai
alkunsa erikoinen
episodi lauantaina
marraskuun 30.
päivä.

joku. Sanaakaan sanomatta he ajoivat autoni Tillikan
lähellä olevalle parkkipaikalle.
Pojat pinkoivat pakoon
mukanaan autossa ollut
jouluglögi.

Lauttasaaressa oleva
mies oli tullut kavereineen
malmilaisyökerho Luck
Ladyyn. Miehen Audi A4
seisoi ravintolan edessä Kirkonkyläntiellä.
Kuskina oli yksi lauttasaarelaismiehen kaveri. Puolen yön jälkeen sunnuntain
puolella mies tunsi olonsa
turhan juopuneeksi ja päätti mennä autoonsa odottamaan muiden tuloa. Hän
pyysi kaveriltaan avaimet,
meni autolleen, jätti avaimet
virtalukkoon ja könysi takapenkille nukkumaan.
– Heräsin siihen, että auto liikkuu. Edessä oli kaksi poikaa. Toinen oli ratissa
ja toinen istui vieressä, audimies kertaa.
Hän kysyi säikähtäneenä,
että mitä oikein tapahtuu.
– Ilmeisesti heillekin tuli paniikki, että autossa on

Audimiehellä ei ollut
mukanaan kännykkää, ja
hän hoippui ravintola Tillikkaan kysymään apua.
– Pääsin sisälle ja yritin selittää, että minun pitää saada soittaa. Kukaan ei uskonut minua. En saanut puhelinta lainaan. Varmaan siksi, kun olin aika humalassa.
Hän palasi autonsa luo
ja ällistyi. Parkkipaikka
oli tyhjä. Audi oli taas viety. Hän arvioi olleensa pois
noin vartin verran.
Mies palasi jalan Luck Ladyyn. Kaverien avulla autovarkaus saatiin ilmoitettua
poliisille noin kolmelta aamuyöstä.

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
Koillis-Helsingin Lähitieto, Askartie
3–5, 00700 Hki. Liitä postimerkillä
varustettu palautuskuori mukaan, jos
haluat kuvan takaisin.

Lähitieto kertoi varastetusta Audista joulukuun 11.
päivä. Toimitukseen tuli
parilta lukijalta ilmoitus,
että Audi on ilmestynyt

Tapaninvainiossa lähelle
Keravanjokea Ingeborginkujan pään nurmialueelle
maanantaina joulukuun 9.
päivä.
Auton tuulilasin pyyhkijään oli kiinnitetty pala poliisin teippiä. Poliisi ei ollut
ennättänyt ilmoittaa löydöstään vielä auton omistajalle.
Audimies soitti poliisille heti
kun kuuli Lähitiedolta, että
auto on löytynyt.
– Saan hakea auton, koska minulla on vara-avaimet. Menen ensin katsomaan, ovatko renkaat puhki ja missä kunnossa koko
auton on. Haluan myös kiittää löytäjiä, kertoo ilahtunut omistaja.
Alun perin hänen ei edes
pitänyt lähteä tapahtumarikkaana viikonloppuna
ulos, vaan viettää rauhallinen koti-ilta.
– Mutta kun yksi kaveri tuli käymään Virosta ja
soitti, niin lähdin mukaan
ulos. Kuskille olen kyllä vähän vihainen, että hän antoi
minulle avaimet. Sehän oli
ihan älytön teko.

Vuoden 2014 ensimmäiset ajanvarausajat
ovat ke 8.1. klo 10–11. Toimiston numeroon
voi myös jättää soittopyynnön.
Malmi, Kunnantie 1, ma ja ke klo 10–11
p. 09 2340 4481
Jakomäki, Jakomäenpolku 7, ke klo 10–11
p. 09 2340 4488
Pihlajamäki, Liusketie 1, ke klo 10–11
p. 09 2340 4487
Pihlajisto, Tiirismaantie 4, ke klo 10–11
p. 09 2340 4480
Puistola, Tenavatie 4, ke klo 10–11
p. 09 2340 4485
Pukinmäki, Säterinportti 3, ke klo 10–11
p. 09 2340 4482
Siltamäki, Jousimiehentie 5, ke klo 10–11
p. 09 2340 4484
Tapanila, Veljestentie 6, ke klo 10–11
p. 09 2340 4483
Tapuli, Maatullinkuja 4, ke klo 10–11
p. 09 2340 4486
Viikki, Agronominkatu 5, ma klo 10-11
p. 09 2340 4489.

Jeesus-nimi merkitsee
’Herra on apu,
Herra pelastaa’.
Siihen nimeen on turvallista
luottaa alkavana vuotena.

Joulun iloa laulamaan
Joululaulumessu su 29.12. Puistolan kirkossa klo 10 ja Jakomäen
kirkossa klo 12.
Joululaulujen ja veisuun iltapäivä
Puistolan kirkossa su 29.12. klo 15.
Siionin Kanteleen ja Siionin Virsien joulunajan virsiä ja lauluja. Kahvitarjoilu.
uudenvuodenpäivä
Messu Malmin kirkossa ke 1.1. klo 10.

Lahjoitusleipää jaetaan 8.1. alkaen Malmin
kirkolla pe klo 9, Jakomäen kirkolla ke klo
11, Pihlajamäen kirkolla ti klo 9 ja Tapulin
seurakuntakodilla ma klo 11.
Soppakirkot. Maksuton ateria, ja sen alussa pieni hartaus:
Malmin kirkolla to klo 13, 16.1., 13.2.,
13.3., 10.4. ja 15.5.
Jakomäen kirkolla ke klo 13, 23.1., 20.2.,
20.3., 24.4. ja 22.5.
Siltamäen seurakuntakodilla ke klo 12,
29.1., 26.2., 26.3., 23.4. ja 21.5.
Tapulin seurakuntakodilla ke klo 12, 9.1.,
6.2., 6.3., 3.4. sekä ti 30.4. Puuro ma klo
11.15, 21.1., 18.2., 18.3., 15.4. ja 13.5.
Soppapaanu Viikin kirkolla to klo 12–13.30,
30.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 22.5.
Ruokatarjoilut
Ruoka-aika Pihlajamäen kirkolla to klo 12,
alkaen 16.1. Ruoan hinta 1 e. Ensisijaisesti
työttömille ja eläkeläisille.

Sururyhmä
Malmin kirkolla alkaen ke 5.2. klo 16.30–
18. Seuraavat kokoontumiset 26.2., 19.3.,
9.4., 23.4. ja 7.5. Ohjaajina pastorit Pirjo
Kettu ja Jukka Suonoja. Ilm. kirkkoherranvirastoon 09 2340 4400.

olotilakahvilat
Olohuone Pihlajiston seurakuntakodilla to klo 13–15, alkaen 9.1. Kahvi
ja kahvileipä, soppa/puuropäivät
23.1., 27.2., 3.4. ja 8.5. hinta 1,50 e.
Olohuone Tapulin seurakuntakodilla
ma klo 11–13 alkaen 14.1. Kahvi ja
kahvileipä 0,50 e.
Kirkkokahvila Malmin kirkolla ti klo
11.30–13.30 alkaen 8.1. Kahvi ja
kahvileipä 1 e.
Porttikahvila Pukinmäessä, Säterinportti 1 A, ma ja ke klo 12–15 alkaen
29.1. Kahvi ja voileipä 1 e. Maksuton
puuro/keitto 29.1., 26.2., 26.3. ja 28.4.
Ostarin Onni matalan kynnyksen
kahvila Pihlajamäen kirkolla ti klo
9–11 alkaen 7.1. Aamupala 0,30 e,
lahjoitusleipää.

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

Pirjo Pihlajamaa

Lehtitilaus:

Tilaa
lehti
lahjaksi!
Ilahduta alueelta
poismuuttanutta naapuriasi,
tänne muuttoa harkitsevaa
ystävääsi tai läheistäsi omalla
paikallislehdellä.
Koillis-Helsingin Lähitiedon voi tilata
vuodeksi lähes postimaksun hinnalla.
Vuositilauksen hinta on
92 e sisältäen alv:n.

Oikein paljon onnea
29.12.2013 1v. täyttävälle
Petjalle! Toivottavat isi, äiti,
Emilia ja Markus.

28.12.2013

Tilauksen voi tehdä vaikkapa
sähköpostilla osoitteeseen
teija.loponen@lahitieto.fi

Alkuvuoden
poikkeusaikataulut!
Ke 1.1.2014 ei ilmesty lehteä,
vaan se jaetaan la 4.1.
• Aineistot maanantaina 30.12. klo 12
mennessä

Ke 8.1.2014 lehti ilmestyy
ajallaan, mutta:
• Aineistot torstaina 2.1. klo 12
mennessä.
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Urheilu
PEtr i Vi lh u n e n

Joukkuevoimistelu

Alexan joukkue
on Suomen paras!
Joukkuevoimistelun SM-kilpailut
menivät Alexa-joukkueelta
12-14-vuotiaiden sarjassa niin
nappiin, että kotiin tuomisina oli
kultamitali.
Alexan 12-14-vuotiaiden
sarjassa kaikkein kirkkainta
mitalia tavoitteli 23 joukkuetta. Kisat käytiin Kisahallissa marras-joulukuun taitteessa.
Alexassa voimistelee yhteensä kymmenen vuosina 2000 ja 2001 syntynyttä
tyttöä. He ovat kaikki hyvin
lahjakkaita ja sinnikkäitä.
Lahjakkuudessa ja ahkeruudessa piilee myös SMvoiton salaisuus. Tytöt treenaavat salilla joka viikko 18
tuntia ja sen päälle vielä itsenäisesti kotona pari kolme
kertaa viikossa.
Joukkue harjoittelee koko
ajan erittäin tavoitteellisesti.
Tarkoituksena on edetä aina

MM-kilpailuihin saakka.
Alexaa valmentavat Heini Tuovinen, Lisa Somer,
Johanna Aarnio ja Roosa
Hartikka ovat kaikki entisiä
Erän voimistelijoita.
Erän edellisestä joukkuevoimistelun SM-voitosta on
jo aikaa. Se tuotiin vuonna 1998. Silloin asialla olivat 10-12-vuotiaat voimistelijat.
PP

Kaikki tytöt ovat myös
parhaita kavereita
keskenään.

Alexa korkkasi SM-kullan!
Joukkueessa motivaatio ja yhteishenki
ovat korkealla.

Timo Uotila:

28.12.2013

Jouluajan 1953
muistoja Wanhasta
Puistolasta

Joulun aikoina 1953 asuin isäni, kuvanveistäjä Gunnar Uotilan, äitini
Allin, veljieni Ilkan ja Pekan sekä siskoni Lauran kanssa Puistolan
Harjutiellä (nykyinen Karrintie). Lankapuhelin meillä oli. Siitä kävivät
soittamassa monet naapuritkin. Radiota kuunneltiin olohuoneessa.
Televisiosta ei tiedetty vielä mitään. Vesi nostettiin pihakaivosta.
Kovillakin pakkasilla asioitiin pihassa puuceessä.
Sunnuntai joulukuun 6. päivä 1953

+2 astetta, selkeää, itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivän aamuna olin Ilkan ja Pekan kanssa kuljeskelemassa metsässä. Muut paitsi Ilkka ja minä olivat naapurissa Nummelinin Matin pojan
Kain 1-vuotispäivillä. (Kävimme Matti Nummelinin ja hänen vaimonsa
Mairen häissä pari vuotta aiemmin Kirjan ravintolassa. Siellä esiintyi mm.
Reino Helismaa. Matti Nummelin muutti sittemmin perheineen Keimolaan
ja sieltä 1970-luvun alussa Kanadaan Thunder Bayhin. Siellä hän toimitti
Canadan Uutiset -lehteä ja hankki sen sitten omistukseensa. Kävin Ylen toimittajana haastattelemassa häntä 1976, 1991 ja 2001. Matti Nummelin
kuoli Kanadassa pari vuotta sitten.)
Luin tähtitiedekirjoja ja opettelin tähtien nimiä (Pegasus-neliö ym.).
Sunnuntai joulukuun 20. päivä 1953

-4 astetta, pilvistä
Aamulla tein käsin kirjoitetun lehteni ”Viime tiedot” valmiiksi. Päivällä potkimme palloa. Potkaisin pallon suureen ”saunakuuseen”. Yritimme saada
sitä alas heittelemällä kiviä, puupalasia ja keihäitä. Ei onnistunut. Sinne se
pallo jäi. Illalla isä ja Ilkka puuhailivat kahdestaan. Taisivat tehdä joululahjoja.
Torstai joulukuun 24. päivä 1953

0 astetta, pilvistä, jouluaatto
Heräsin melko myöhään. Isä ja Ilkka olivat jo kaupassa. Isän sukulaiset Viljo ja Kaija lähettivät joulupaketin bussinkuljettajan mukana, mutta se oli eri
bussissa kuin luulimme. Kävimme lopulta Ilkan kanssa hakemassa paketin.
Klo 16:20 alkoi jouluruokailu. Hieman yli klo 19 tuli joulupukki. Sain lahjaksi ”diivakassin” ym. Valvoimme Ilkan kanssa yöllä kello kahteen. Kirjoitin nämä rivit eteisessä.
Lauantai joulukuun 26. päivä 1953

+1 aste, pilvistä, tapaninpäivä
Meillä olivat kylässä isän sukulaiset Viljo, Kaija, Helka ja Irma. Hävisin pari
koronaottelua. Sitten palasimme Hullunkurisia perheitä, Eläinperheitä ja
kirppua. Pelasin vielä Viljon kanssa koronaa. Illalla olimme kylässä Mannilassa, jossa paikalla oli myös Matin kummitäti Elli.
Sunnuntai joulukuun 27. päivä 1953

+1 aste, pilvistä
Heräsin vasta klo 12! Päivällä pelasimme Matin, Pertin ja Ilkan kanssa ottelusarjan bulgueta (eräänlainen maahockey, jota kutsuimme tällä nimellä).
Sitten meille tuli paljon vieraita äidin puolelta: Salinit, Dammertit, Joutsilat.
Näytimme filmejä elokuvalaitteillamme. Matti tuli uudelleen. Olimme kävelyllä, ensin Elannolla, sieltä jatkoimme elokuvateatterille ja palasimme metsän kautta meille. Meidän piti sopia ”vuoden arvokilpailujen päivämääristä”. Mutta kesken kaiken Arto (Helismaa) tuli hakemaan Mattia.
Torstai joulukuun 31. päivä,
uudenvuodenaatto

0 astetta, pilvistä
Päivällä laskimme Pekan kanssa
mäkeä kelkalla. Sitten meillä kävi
kirjailija Into Kallio. Sen jälkeen
tulivat Matti, Pertti, Seppo ja Arto.
Pelasimme bulgueta. Arto löi mailoja poikki. Matti ja Arto tappelivat. Heinosen setä ja Silja tulivaat
käymään. Sitten tulivat uudelleen
Seppo ja Matti. Pelasimme taas bulgueta. Mannilat tulivat meille ottamaan vastaan uutta vuotta. Kävin
Matin kanssa Mannilassa, jossa
Matti söi ja haki papereita. Illalla
poltimme tähtisateita ja valoimme
tinoja. Laskimme kelkalla uudenvuoden mäen. Pidimme uudenvuodenpuheita. Tutkimme Matin kanssa postimerkkihinnastoja.
Timo Uotila poikavuosinaan.
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Kulttuuri

Evankeliumi-junalla Teneriffalle
Puistolan kirkon lapsikuoro Laulupuu tekee joka kolmas vuosi viikon matkan jonnekin
etelän lämpöön. Kohteessa esiinnytään ainakin kahdesti paikallisen suomalaisen seurakunnan
vieraana. Mukana on kuorolaisten lisäksi kokonaisia perheitä.
Näin ison joukon siirtymät on
tarkkaan harjoiteltava. Omat
paikat löytyvät nopeasti
uudessakin tilassa.

S

inne aavan meren tuolle puolen ovat kuorolaiset matkanneet jo seitsemän kertaa. Nyt
on vuorossa  toinen matka Teneriffalle, Playa de las Americasiin.
Suomalainen seurakunta vuokraa
katolisen San Eugenion kirkon
tiloja kahtena iltana viikossa.
Turistipappi rovasti Erkki Helander kättelee kaikki sisääntulijat tervetulleiksi. Kadulla iso kyltti Suomen lippuineen mainostaa
Laulupuun konserttia.
Ensin on vuorossa harjoitukset, jotta kaikki löytävät paikkansa uudessa tilassa. Tänään esiinnytään 60-vuotispäivän paidassa. ”Kirkko Helsingissä – Malmin
seurakunta” komeilee rinnuksessa.
Jazzmuusikko Mikko Pettinen
kasaa Suomesta tuodut kosketinsoittimet ja kovaääniset paikoilleen ja musiikinopettaja Kirsi Pettinen vaihtaa konduktöörinpuvun
päälleen ja testaa junapillin toimivuutta.
Hiljalleen kirkko täyttyy muuttolinnuista, talvea lämmössä viettävistä suomalaisista. Mikä ilo
iäkkäämmille seurakuntaisille lieneekään saada kirkko täyteen lapsia?

Evankeliumijuna nytkähtää
käyntiin, konduktööri puhaltaa
pilliinsä ja pyytää tarkistamaan
ovatko liput tallella. Ovathan ne,
ne on jo armosta kaikille annettu
ja vieläpä ilmaiseksi. Juna kiertää
monta asemaa, niin ilon kuin
Iltapäivän helteessä on tauko
harjoitusten jälkeen. Osa käy
ostamassa viuhkat, mutta
ne saavat jäädä odottamaan
käyttöä kirkon ulkopuolella.
Vettäkin saa juoda vain
penkissä, alttarin edessä
ollaan parrasvaloissa.

Laulupuu-kuoro

Lapsikuorolaisen vanhempana
seinäkalenteri saa monta merkintää sunnuntaipäiville. Joulukirkon lisäksi perheemme kävelee monta kertaa vuodessa
kirkon mäkeä ylös perhetapahtumiin. Välillä kannamme mukanamme lämpimiä leivonnaisia.
Jotain idyllisen vanhanaikaista
tunnetta liittyy perhemessuihin
ja kirkkokahveihin.
Kuusikymmentä kuorolaista
takaa sen, että kirkkokansaa riittää. Sukupolvia istuu vierekkäin
neljäkin. Pienen ydinperheen sijaan penkit täyttyvät mummeista
ja kummeista.
Kuorolaiset tulevat kirkkosaliin pareittain käsi kädessä. Ikää
laulajilla on viidestä viiteentoista
vuoteen. Rohkeimmilta vaikuttavat juuri ne pienimmät ja suurimmat. Toiset ovat koko olemukseltaan estottomia ja toisilla
on iän ja harjoitusten myötä tullutta varmuutta.
Kuoronjohtaja kokoaa laajoilla käsien kaarilla kaikkien huomion kuin linnunsiipien alle. Nyt
alkaa keskittyminen. Kaikki katsoa napittavat sormenpäiden
liikkeitä ja kohta laulu jo täyttää
salin.
Messun jälkeen siirrymme
seurakuntasaliin kahville. Lap-

surun pysäkeillä. Kaikki se ottaa
kyytiinsä. Ja määränpäänä on taivasten valtakunta.
Nouse junaan ystäväiseni lapset viittovat alkuun ja vievät matkalle, jossa Jerikon muurit sortuvat, vuorille viedään viesti, tarkistetaan ettei vain loistavaa lamppua ole piilotettu vakan alle, ja
loppuylistyksessä päästään vielä
säteileviin tähtiin.
Hymy täyttää jokaisen kasvot.
Tällaista lienee tunnelma siellä
gospelin juurilla?

Tällä kertaa meidän ei tarvitse leipoa, sen on hoitanut joku muu.
Paikalliset vapaaehtoistyöntekijät
tarjoilevat mehua, keksiä ja pullaa. Maksu on vapaaehtoinen, ja
tukee pienen seurakunnan työtä.
Rovasti innostaa keskusteluun ja

Laulupuu-kuorossa laulaa tällä hetkellä 60 lasta.

Evankeliumijuna
nytkähtää käyntiin,
konduktööri puhaltaa
pilliinsä ja pyytää
tarkistamaan ovatko
liput tallella.

Koillis-Helsingin Lähitieto
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• Laulupuu on Puistolan
kirkon lapsikuoro, jossa
laulaa tällä hetkellä 60
lasta.
• Kanttori Ulla Pesonen
on johtanut Laulupuukuoroa jo 25 vuotta.
Parhaimpina vuosina
laulajia on ollut yli sata.
• Kuorossa on kolme
ryhmää: Minit 5-6 –
vuotiaat, B-ryhmä pienet
koululaiset 7-9v., ja
A-ryhmä 9-16-vuotiaat.
• Yhteisharjoitusten lisäksi
on jokaiselle ikäryhmälle
sopivat omat harjoitukset.
• ”Evankeliumi-juna” on
negrospirituaaleista,
virsistä ja lasten
hengellisistä lauluista
koostuva esitys.

set juovat ansaitsemansa mehut
ja osa vilkuilee toistakin mokkapalaa.
Puhe pulppuaa äsken hiljaisena istuneesta seurakunnasta. Itsestään ei kahvipöytä tarjottavista täyty. Me kuorolaisten
vanhemmat keitämme kahvia,
leivomme pullaa, kinuamme arpajaispalkintoja.
Kristina Ahlström

kanttori Ulla Pesonen saa kertoa miten pitkän työn kautta tähän matkaan on päästy ja
mistä musiikki on peräisin.
Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Henna TarjanneLekola hehkuttaa kuinka ainutlaatuista on se, että koillishelsinkiläisestä lähiöstä löytyy
näin upea iso lapsikuoro.

Palaamme torstai-iltana
kirkkoon isänpäivämessuun.
Kuoron ohjelma on sovitettu
messuun sopivaksi ja kirkon
seinällä on myös huomattavan
pitkä lista virsiä. Koko kirkko
soi, tämä seurakunta on sitä
ikäpolvea, jolla virrenveisuu
kaikuu komeana.
Ehtoollisen jälkeen siirrymme kaikki musiikin tahdissa ulos aukealle. Kuoro asettuu kirkon edustalle, seurakunta vastapäätä. Laulamme vielä
yhdessä, Maa on niin kaunis
kajahtaa Teneriffan yöhön.
Kristina Ahlström
Kuorolaisen äiti

Serbialaisia kansantansseja pyörähdellään Malmitalon lavalla tammikuun lopulla.

Stepistä kansantanssiin
ja New Yorkista Serbiaan
Steppikengät kohtaavat klarinetin, saksofonin ja elektronisen musiikin tammikuussa  
Kompitus Goes New York, New York -esityksessä Malmitalossa. Talvikauden esityksiin
mahtuu myös serbialaisia ja suomalaisia kansantansseja.

R

ytmikollektiivi
Kompituksen esityksessä steppikengät kohtaavat klarinetin, saksofonin ja
elektronisen musiikin. Taustalla
sykkii New Yorkin äänimaisema,
missä sireenit ujeltavat, eri kielet
sekoittuvat, metrovaunut kolisevat ja läheisestä kirkosta kantautuu gospelmusiikki.
Rytmikollektiivi Kompitus tuulettaa vanhoja käsityksiä stepistä
tehden siitä monipuolisen perkussiivisen elementin ja tarinankertomisen välineen. Tanssin taitureina toimivat Hannaleena Markkanen ja Venla Sandgren. Sami Kurpan puhallinmusiikissa tunnelmat
vaihtuvat hypnoottisen rauhallisista villin riehakkaisiin, ja konevelho Tuomas Norvion biitit ja
sämpläykset tuovat kokonaisuuteen omaa energisyyttään. Teoksessa steppi, puhallinmelodiat,

Rytmikollektiivi
Kompitus
tuulettaa vanhoja
käsityksiä
stepistä.
elektromusiikki ja kaupungin äänet nivoutuvat yhteen mainioksi
kaupunkielämää kuvaavaksi rytmien ja liikkeen kudelmaksi.
Teos on osa laajempaa ”Kompitus Goes… ”-sarjaa, joka pitää sisällään esityksiä vaihtelevilla teemoilla. Myös Malmitalon New
York -esitysten sisältö vaihtelee
jonkin verran improvisatorisen
luonteen tähden. Jokainen esitys
on siis oma, yksilöllinen kokonaisuutensa.         TL
Esitykset nähdään
Malmitalossa
9.1. ja 10.1. klo 19 sekä 11.1. klo 17.

S

erbialaisen tanssin ja laulun työpajassa 25.1. SD
Sindjelic esittelee serbialaisten tanssien ja koreografioiden perusteita.
Samana iltana koetaan serbialaisten kansanlaulujen ja -tanssien ilta, jossa göteborgilainen
serbialaisseura Sindjelic vierailee
esittäen kimaran tansseja ja lauluja eri puolilta Serbiaa – Negotinista, Backasta, Vojvodinasta, Gnjilanesta, Leskovacista ja
Vranjesta.
Lisäksi kuullaan SD Sindjelicin Kansanorkesterin esittämänä viisi serbialaista laulua ja yksi instrumentaalinen kimara kansanlauluja ja koloja.

Suomalaisen kansantanssin
vuoro tulee maaliskuussa, jolloin
kansantanssiryhmä Kärri astuu
Nuorisoseura Karjalan Nuorten
95-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

estradille. Ryhmä ja sen tanssijat
ovat esikuvansa Kärri-ukon
tavoin jo hieman enemmän elämänkokemusta omaavia, mutta
edelleen heti valmiita herkkään
tanssiin musiikin ensisävelten kiiriessä korviin.
Ohjelmiston takana on ryhmän karismaattinen ohjaaja, koreografi ja mestarikansantanssija Antti Savilampi. Kärri-ryhmää
säestää duo Keisarin Morsiamet.
Lauluista vastaa Charlotta Hagfors. Tilaisuuden juontaa toimittaja-kirjailija Päivi Istala.
TL
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Menot

Kevät tuo Malmitaloon teatteria

M

almitalon teatteriannit osuvat maalis- ja
huhtikuulle. Kukapa ei olisi jo joskus nähnyt naisia pyörittävää Gabrielia. Malmilla tutun Gabriel, tule takaisin -esityksen tarjoilee Teatteri
Vantaa esittäen, mihin kaikkeen ihminen onkaan valmis rakkauden tai rahan tähden. Tarinassa komea kapteeni Gabriel Lindström tulee ja
hurmaa pikkukaupungin paperikaupan ikäneidot, Angelin
sisarukset. Tukahdutetut tunteet ja haaveet vaihtuvat unel-

maan, jossa rakkaus vie jalat
alta ja järjen päästä ja saman
tien myös perintörahat. Rakkaudesta sokaistuneet sisarukset ovat valmiita antautumaan
ehdoitta. Gabrielina loistaa
Taneli Mäkelä, muissa rooleissa nähdään Sara Paavolainen,
Anne Nielsen ja Hanna Lekander. Näytelmän kesto on kaksi tuntia.
Gabrielista loikataan huhtikuussa Huoviseen.
Ilkka Heiskasen esittämä
Huovisen erikoiset on koominen ja karnevalistinen näytel-

mä, joka on dramatisoitu Veikko Huovisen tuotannosta. Lukemattomissa TV-sarjoissa,
elokuvissa ja teattereissa näytellyt Ilkka Heiskanen rakastaa
Huovisen tuotantoa intohimoisesti ja marssittaa esiin kirjailijan hykerryttäviä hahmoja riehakkaana kavalkadina. Erillisistä tarinoista muodostuu kokonaisuus, joka kertoo tarkasti
ja hauskasti juuri meistä, Huovisen kansasta.
Esityksen kesto on vajaa kaksi tuntia väliaikoineen.

Tontut tropiikissa

Tontut ovat tutustuneet Gardenian tropiikin
tuttuihin joulunajan kasveihin, jättäen sinne
omia ideoitaan kasvien hyödyntämisestä.
Lähde etsimään tontut ja niiden vinkit,
mitä voi helposti tehdä kotona.
Tonttujen tropiikkiretkeen voi tutustua trooppisen puutarhan aukioloaikoina 12.1.2014 asti sisäänpääsymaksun hinnalla:
4 e / aikuiset, 2 e / lapset, opiskelijat, 2,30 e /eläkeläiset,
9 e / perhelippu.
Gar de n ia

MALMI

Koillis-Helsingin seniorit
kokoontuvat Syystien palvelukeskuksessa ti 7.1. klo 13 jälkeen omakustanteiselle kahville
ja klo 14 alkavaan kokoukseen,
jossa kaupungin sosiaalitoimen
asiantuntija kertoo palvelusetelistä. Kevätkauden ohjelma,
mm retket ja kerhot esitellään.
Tule tutustumaan ja jäseneksi!
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.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin toimintakeskuksessa: Englannin
keskustelukerho ke klo 11
Seijan johdolla ja ruotsin to
klo 11 Tuulan johdolla.
Syystien palvelukeskus
Atk-opastus senioreille on joulutauolla, ensi vuoden opastuksesta ilmoitetaan myöhemmin. Ompeluryhmän
MollaMaija-hanke alkaa
15.1., ompeluryhmä kokoontuu ke klo 9–11.30 työpajalla. Tied. Päivi Hanska puh.
09 310 58076. Neulekahvila
jatkuu taas 16.1. Syystien
palvelukeskuksen kuntosali on suljettu 16.12.–
6.1. lattiaremontin vuoksi.
Ville Räty: Passing
view - maalauksia
Taiteilija pohtii teoksissaan
modernia maailmaa, urbaania ohikiitävää maisemaa ja
kansallismaisemakäsitettä
Avoinna la 25.1.2014 asti
ma–pe 9–20, la 9–16. Vapaa
pääsy, Malmitalon galleria.
Rytmikollektiivi Kompitus
Kompitus Goes New
York, New York
Steppikengät kohtaavat klarinetin, saksofonin ja elektronisen musiikin. Taustalla

sykkii New Yorkin äänimaisema. Rytmikollektiivi Kompitus
tuulettaa vanhoja käsityksiä
stepistä tehden siitä monipuolisen perkussiivisen elementin ja tarinankertomisen
välineen. Malmitalo to 9.1.
ja pe 10.1. klo 19 sekä la
11.1. klo 17. Liput 15/12 e.

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

PUKINMÄKI

Lasten satutuokiot
Satuja ja tarinoita aina
parillisen viikon ma klo

10.15–10.45 kirjastossa.
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 3108 5072
tai paikan päällä kirjaston henkilökunnalta. Vasta-alkajille
ja pidemmälle ehtineille!
Kevään 2014
BailatinoKids-tunnit
lapsille alkavat pe 10.1.
Pukinmäkitalon peilisalissa,
Kenttäkuja 12. Kevätkausi
45 e. Ilm. ja lisätied. ohjaajalta: kirsi.mattsson@elisanet.fi tai p. 040 593 2165.
Järj. Pukinmäen Kisa ry,
www.pukinmaenkisa.fi.
Kevään 2014
BailatinoFitness-tunnit
naisille alkavat pe 10.1. klo
18.30–19.30 Pukinmäkitalon
peilisalissa, Kenttäkuja 12.
Ohjaaja Kirsi Mattsson.
Kevätkausi 60 e. Ilm. ja lisätied: kisa@pukinmaenkisa.fi tai
p. 050 581 4118 / Tuomisto.
Järj. Pukinmäen Kisa ry.

SILTAMÄKI

Virkistystunti
teekupposen ääressä
entisille nuorille Siltamäen
Nuorisoseura ry:n kerhotilassa, Kiertotähdenpolku
2, ke klo 15–16.
Siltamäen Korttelitupa
Tupa aukeaa taas tiistaina 7.1.
2014 klo 11. Jousimiehentie 5.
Teatterilippuja tarjolla
Les Miserables Tampereella
8.3.2014, ABBA-musikaali
Svenska Teatterissa 30.12.
Varaukset sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi
Kahvakuulailua
alk. ma 20.1. ja ti 21.1.
Kiertotähdenpolku 2, harrastusmaksu kevätkaudelta. Järj.
Siltamäen Nuorisoseura ry.

Gabrielia
haluaisivat
halailla
näytelmässä
Anne Nielsen
ja Sara
Paavolainen.

TL

TAPANILA

Tapanilan Eläkkeensaajat ja
Tapanilan Kotien Puolesta
Kevätkausi käynnistyy 7.1.2014.Tiistaikerhon
kokoontumiset klo 11.30–
13.30. To klo 11–14 tuolijumppaa, tasapainon kehittämistä, sisä-boccia ja pelikahvila TapanilanTyöväentalolla
Sompiontie 4. Tarkempi toiminta ohjelma netistä tapanilan.elakkeensaajat.fi

Tilitoimistoja

www.datamediatilit.fi
Puh.
010 328 4881

TAPANINKYLÄ

Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa
kaikille avoin MLL.n perhekahvila ma klo 10–11.30. Tule
mukaan! Tarjoilu 1,5 e / perhe.
MLL:n perhekahvila
Lapsiperheille ti klo 10–12
Tapulin leikkipuistossa.
Moisiontie 18. puistola.mll.fi

VIIKKI

Lähiluontoa
luontokuvanäyttely
Gardenian käytävägalleriassa
on 16.11.–2.1. 2014 esillä
valokuvia Arttu Karvoselta, Kai
Hypéniltä ja Viljo Kuroselta.
Kuvaajat ovat laajoista tiedostoistaan valinneet lähiluontoaiheisia 30x40 kokoisia teoksia. Kultakin kuvaajalta
näyttelyssä on kuusi kuvaa.
Vapaa pääsy. Koetilantie 1.
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

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

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

Ostetaan
liiketila

Pohjois-Helsingistä
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!

Tapulikaupunki

Tapuli-seuran näyttely
Tapulikaupunki-Seura
20 vuotta -näyttely
Tapulikaupungin kirjastossa
(Ajurinaukio 5) lauantaihin
4.1.2014 saakka. Valokuvia
seuran toiminnasta vuosien varrelta sekä karttoja
Tapulin alueesta ennen asuntorakentamista. Järjestää
Tapulikaupunki-Seura ry

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

050-556 7996

Palveluja tarjotaan

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

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
Ilmoitusvaraukset
myyntipäällikkö Jussi Haapasaari,
puh. 050 595 3233, jussihaapasaari@lahitieto.fi

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti









Kehärengas Oy
www.keharengas.fi

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

AUTONASENNUS JA HUOLTO

LAUKKANEN

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

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

Korjaamo-ompelimo

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

NYT PUUTARHAKONEET
KUNTOON
MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT
TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

Pirjo Löser
Hiukset,
tuo ihana
tekosyy
hemmotteluun!
Permis + leikkaus
+ sävy + fööni
Parturityö alk.

Lähitiedossa
on
lähimenoja ja
meininkiä.

85€
25€

www.kampaamo-loser.ﬁ

3858 375
040-831 9626

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

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

HAMMASLÄÄKÄRIT

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

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

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

www.uudenmaanpeltityo.fi

ergadesign.fi

0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

Kampaamot ja parturit

Parturi-Kampaamo

Varaudu juhlakauteen!

Kysy viimeisimmät tuulahdukset kampaajaltasi ja
kokeile jotain uutta piristystä pimeyteen!
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

Hyvinvointi

Jalkahoitola

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

(Kela-korvauksen jälk.,
norm. 108 €)

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

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

Kaipaatko luottamuksellista
keskustelutukea, tukea vanhemmuutesi
tai ratkaisukeskeistä psykoterapiaa?
Ole rohkeasti yhteydessä! Edetään yhdessä pienin
askelin kohti toivomaasi muutosta!

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammasteknikko

- Fysioterapia
- Voice massage
- Akupunktio
- Lymfaterapia
Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen
Sari Sélen

Puistolantori 1, 00760 Helsinki
puh. 09-389 6304
www.puistolanfysioterapia.com

Hammaslääkärit

S
ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.
Puh: 093863060
a
uott
25 v
illa!
Malm

Tarjous:

Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€

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

Psykoterapeutti Jonna Lehtosaari,

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

Salonki

täyteen
marraskuussa

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

REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

vuotta

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA

Puh. 044 7666 166

Helenan

MALMIN
HAMMAS

%

Hammaslääkärit:

p. +358 45 865 8006,
jonna.lehtosaari@gmail.com, www.jonnalehtosaari.fi

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

Kattoremontit
Peltisepäntyöt
Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

Kampaamo-Parturi

15

28.12.2013

%

I

US

Koillis-Helsingin Lähitieto

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

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350

www.hammaskulmahelsinki.fi

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne
mukaisesti.
Kirkonkyläntie 6, MALMI

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET
• KORJAUKSET
Puh. 09 351 4113

Optikot

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

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

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

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

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

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!

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

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso

Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

Puistolan Pizzapalvelu
uO
Oy
y

P. 09-389 3636
www.pizzapalvelu.net

Tuttu ja
turvallinen!

UUDEN VUODEN HERKUTTELUUN
K-CITYMARKET

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

HINNAT VOIMASSA MA-TI 30.–31.12.2013, ELLEI TOISIN MAINITA.

t:
Aukioloaja
Ma 8-21
TI 8-18
TTU!
Ke SULJE

JUHLISTA
VUODENVAIHDETTA
MAUKKAALLA SUSHIATERIALLA
YURI

sis. 12 kpl makia

KIKU

6 kpl Makeja
ja 6 kpl Nigiriä

ULKOFILEE

9

kg, raj.
2 kg/tal.

HK Takuumurea naudan

SISÄFILEE
n. 1,5 kg

24

90
kg, raj.
2 kpl/tal.

Coca-Cola

VIRVOITUSJUOMAT
1,5, l 4-pack
0,57/l, raj. 2 erää/tal.

4

99

Tuusulanväylä

Valimotie

4-pack, raj.
2 erää/tal.

pkt, raj.
3 pkt/tal.

PERUNASALAATTI tai
Atria XL PERUNAPEKONISALAATTI 800 g

1

99

kg

Old El Paso

rs

TORTILLA 8 kpl/326 g
3,04/kg

naturel tai tuoreyrttimarinoitu

19

95

Chipsters

HK

sinappihunajatillikastikkeella,
29,35/kg

6,63/kg

4

99
pkt

Tammiston keittiö: Makulihan

TÄYSLIHANAKIT tai
TÄYSLIHAPIPPURINAKIT

14

90
kg

0

99

kg

GRAAVILOHIVIIPALEET
170 g

kokonaisena

Meille on helppo tulla!

Forssan

2,49/kg

KALKKUNAN
SISÄFILEE

95

Malmi

kpl

Tammiston keittiö:

palana

KEHÄ l

17

1

99

95

Suomalainen naudan

Tapanila

17

AITO NAKKI 500 g

95

porsaan kalvottomasta ulkofileestä,
Suomi

rs

Puistola

3,98/kg

WIENINLEIKE

rs

Tapaninkyläntie

kokonaisena, Suomi

Tammiston keittiö: Paistovalmis

90
90

KEHÄ lll

HK

FASAANI

pkt, raj.
3 pkt/tal.

PIKKU PRINSSINAKKI
300 g

1

99
pkt

Tammiston keittiö:

PERUNASALAATTI

12

95
kg

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

8
15

Erikssons sushi-rasiat:

Tammiston keittiö: ERÄ! Tuore

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

