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Partiossa
asioita opitaan 
tekemällä.
Sivu 12

Annis  
MAttilA
Myyntineuvottelija
044 555 1604

tArjA 
HAArAnen
Kiinteistönvälittäjä
LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

MArjA-liisA 
Vänskä
Myyntineuvottelija
050 339 9767

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

Kiinteistönvälitys Oy

PäiVi  
Pirnes
Myyntineuvottelija
KiAT
040 676 5736

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

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

Katso myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

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

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kutsu meidät kylään.

Kukaan ei välitä niin kuin me.
KUKAAN EI VÄLITÄ NIIN KUIN ME

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 

Markus Vuorinen 
046 812 5697 

Krista Suvinen
040 487 5040

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Reija Kivinen
050 533 0369

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Jyrki Saulo
050 585 0500

Tuomas Jääskeläinen 
050 306 1771

[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]
Malminkaari 5, 00700 Helsinki, p. 09 351 1155  

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi
www.lkvkaukokoskinen.fi

Itsenäistä ja osaavaa kiinteistön-
välitystä ja auktorisoitua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO  PT

Tyylikäs koti suositulla alueella. 
UUSI laadukas 4 h, k, saunaos, 
95,5 m². Piha länteen. Koneel-
linen ilmanvaihto lämmöntalteen-
otolla. Maalämpö. Myyntihinta 
244 125 € ja velkaosuus 214 875€ 
Immolantie 54

PUISTOLA   OKT

Kivitalossa kaksi asuntoa 92 m² + 
47m². Kellarikerroksessa autotal-
lit/varastot 105m². Asunnot yhdis-
tettävissä. Rv. -89. Tontti 723 m². 
Hp. 370.000 € Kiviahontie 6 a

TAPANINVAINIO  OKT-TONTTI
Rak.oik.90 m², tonttiosuus hallin-
nanjakosopimuksella 364 m². 
Lisäksi autosuojia ja varastoja 25 
m². Hp. 110.000 € Immolantie 1

HEIKINLAAKSO  OKT
Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, rt, 
takkah, s, 120 m². At ja var 25 m². 
Rv 1981. Suojaisa piha n. 610 m² 
hallinnanjakosop. Hp. 280.000€ 
Vaihdossa voidaan ottaa pienem-
pi asunto. Kassaratie 10 B

TAPANINVAINIO  PT
Myydään 2 paritalohuoneistoa. 
1-tasossa 3h, k, takkah, sauna 
107 m². Rv 1977. Pihat länteen.
Hp. 235.000 €/huoneisto. Suvitie 6

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

TAPANINVAINIO  OKT
Suositulla alueella tilava rintama-
miestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110m² + 
kellarikerros 70 m².  Tontti 544m². 
Kuntotarkastettu, talosta huoltokirja. 
Hp. 270.000 € Pohjanpellontie 9

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

MALLIKALUSTEITA

HINTAAN!
ULOSHEITTO-

Paljon tuotteita valmiiksi 
kasattuna ja heti mukaan!

Esimerkiksi:

(995,-)

Siena vuodedivan sohva
kuvan cameron kankaalla, 
leveys 237cm
vuodekoko n.140x200cm

Meiltä myös edullinen rahoitus,
kysy lisää myyjiltämme!!!

499,-

Porttisuontie 7, 01200 Vantaa
Puh. 09 8233585
ark 10-20, la 10-17, su 13-16

(Ikean vieressä)

   TR-KALUSTEESSA

STEMMA MALLISTON LOPPUUNMYYNTI!

Rajoitettu 
varastoerä

Pihlajamäessä kaadetaan puita ja karsitaan vesakkoa. Sivu 6
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 Pääkirjoitus

Hyvä vuosi takana!
Juuri päättynyt vuosi oli kokonaisuudessaan 
varsin hyvä täkäläisittäin katsottuna.  Toki val-
takunnallisissa uutisissa päällimmäisinä näky-
neet  irtisanomiset  ja konkurssit koskettivat 
myös täkäläisiä ja työttömien sekä lomautettu-
jen määrä kasvoi meilläkin. Muuten vuosi piti 
sisällään paljon hyviä ja hienoja asioita. Täällä 
vieraili ylipormestari Jussi Pajunen useampaan-
kin kertaan tutustumassa alueen asioihin, Mal-
min seurakunta sai toimia ensimmäisenä koh-
teena uuden piispan, Irja Askolan piispantar-
kastuskierroksella  ja  Tapaninvainio  pääsi 
yhdeksi kaupungin demokratiahankkeen pilo-
tiksi. Malmin keskustan ja kaikkien aseman 
seutujen kehittäminen paremmin asukkaita pal-
veleviksi, viihtyisämmiksi ja turvallisemmiksi 
paikoiksi etenee ainakin suunnitelmatasolla 
tänä vuonna.

Kaupunginosittain tapahtui paljon myön-
teistä kehitystä. Jakomäki sai yhteisötalolleen 
tilat, kaupunginosaseuran  toimintaan uusia 
vetäjiä ja Lahdentien alikulkuun hienot nuorten 
taideteokset. Pukinmäessä Eskolantien tunneli 
sai sekin koululaisten maalauksia piristyksek-
seen. Pukinmäessä ja Malmilla yläasteen oppi-
laat saivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä Koil-
lis-Helsingin Yrittäjien kanssa, jotka vetivät 
erilaisia työpajoja ja kutsuivat kahdeksasluok-
kalaisia tutustumaan yrityksiinsä. Tapanilassa 
yrittäjät ponkaisivat marraskuun synkimpänä 
hetkenä pystyyn hauskan Halloween-tapahtu-

man, jonka kävijämäärä taisi yllättää järjestä-
jätkin! Paikalliset pienyrittäjät eivät halua Tapa-
nilan palveluiden näivettyvän entisestään, vaan 
kehittyvän entisestään kylän ihmisten iloksi.

Siltamäki-Suutarila-alueella  asukkaat 
pääsivät osallistumaan useampaan asukasil-
taan, joissa puitiin asuinalueen kehittämistä 
aiheina muun muassa peruskorjaustyöt, pal-
velut ja siirtolapuutarhan rakentaminen. Puis-
tolassa iloittiin keskellä kesää siitä, että Suur-
metsäntien varteen ei tulekaan rakennusjät-
teiden varastointipaikkaa. Malmi sai kunnian 
toimia ensimmäisenä paikkana, jossa kaupun-
gin virastot järjestivät yhteiset alueelliset mes-
sut esitellen toimintaansa ja vastaillen asuk-
kaiden kysymyksiin. Pihlajamäessä Lähiöase-
ma jatkoi merkityksellistä toimintaansa ja siellä 
sekä Viikissä asukkaille tuotettiin omaa viestin-
tää lehtemme välissä julkaistuilla liitteillä. Vuo-
teen mahtui melkoinen määrä hauskoja tapah-
tumia, urheilullista menestystä ja muuta 
mukavaa. Olkoon tämä juuri käyn-
nistynyt vuosi vähintään yhtä 
antoisa.

Iloa, onnea  ja menestystä 
vuodelle  2014  kaikille 
ilmoittajillemme ja lukijoil-
lemme! 

Teija Loponen

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

www.k-market.com

 

KAVALJEERI
Jousimiehentie 3, 00740 HELSINKI 

Puh. 010 386 8500 
Huom. Uudet Aukioloajat 

Ma - Pe 7 - 22, La 8 - 22 ja Su 11 - 22. 

OLEMME
AVOINNA

LOPPIAISENA
6.1.2014.

KLO 12 - 21.
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Miesten Salibandyliigaa 
Lauantaina 4.1.2014 klo 17:00 

Erä - Loviisa
Ottelun pelipaikkana:

Pasilan Urheiluhalli, Radiokatu 22

Lipunmyynti alkaa tuntia ennen ottelun alkua.
Aikuiset 13e

Lapset (7-15v), opiskelijat ja eläkeläiset 8e

Lisätiedot www.eraliiga.fi

Ilmoittaudu tunneille, kursseille. Varaa aika eheyttävään hoitoon.
Kevään 2014 Energia & liike -tuntien kausi käynnistyy 13.1:
ChiBall, Energia- ja kehohuolto, Hathajooga, Meridiaanivenyttely, Yinjooga  
Iyengarjooga ti klo 19.30-21 alkaen 4.2.
Kevätkauden hoidot: Energia- , keho- ja reikihoidot/ Eija Laakso
Eheyttävä päähieronta, ayurvediset käsi- ja jalkahieronnat, reiki- ja 
voimakivihoidot, rentoutus- ja regressio-ohjaukset/Nina Näränen
Hyödynnä sarjakorttihintamme: -10-20 %.
Kurssit: Avoimet reiki-illat jatkuvat ma 13.1. klo 18-21
Kehotietoisuus & harmonia -kurssi (3 krt) 16.-30.1. klo 17.30-19.30
Meditaatiotorstait (5 krt) 16.1.-13.2. klo 19.45-21.00 
Meditaatioillat (1 krt/kk)alk. ma 27.1. klo 18.30
Sovelletun rentoutuksen -kurssi alkaa 29.1. Tukipunos.
Reiki I ja II -kurssit, alk. 1.-2.2. klo 10-17

Tyhy-päivät ja ryhmätoteutukset toiveidenne mukaan.

Lisätiedot ja tuoreimmat tapahtumat www.eheys.fi
Malmin raitti 17 b, 4. krs

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Hohto-, koululais-
ja firmakeilaus

Lounas ma-pe
klo 11-14

Catering + parhaat 
lastenjuhlat

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

MALMIN ASEMATIE 3  www.malminsaalem.fi 
Info puh. 045 122 9560

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

Su 5.1. 11.00 Jumalanpalvelus ja ehtoollinen 
Jari Vahtera

Su 5.1. 14.30 Latinokokous, Jari Vahtera
Ti 7.1. 13.00 Päiväseurat, Jussi Jokisaari

Tilaa uusille kävijöille?
Harrastusteema Koillis-Helsingin Lähitiedossa 15. ja 22.1.2014
Aiheina urheilu ja liikunta, kädentaidot sekä 
muu harrastustoiminta.

VARAA 
ILMOITUKSELLESI 

TILA!
Ota yhteyttä 

Jussi Haapasaareen, 
p. 050-595 3233.
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U uden  verkos-
ton  yhtenä 
päämääränä 
on  sisällyttää 
elintarvikela-

kiin säännöksiä, jotka kos-
kevat lain tietoista ja tahal-
lista  rikkomista.  Lainsää-
däntöä halutaan tiukentaa 
muun muassa alkuvuonna 
2013 ilmenneen hevosenli-
hakohun vuoksi.

Puolalaisten ja romania-
laisten hevosten lihaa käy-
tettiin lihajalosteissa,  joita 
myytiin kuluttajille Rans-
kasta käsin naudanlihana. 
Hevosta  ei  ollut  mainittu 
tuoteselosteessa, vaikka lain 
mukaan ainesosat on ker-
rottava eläinlajeittain. Asia 
huomattiin  ensimmäisenä 
Irlannissa.

Hollannissa  puolestaan 
tuomittiin  viime  keväänä 
mies, joka oli myynyt Rans-
kaan Meksikosta ja Brasili-
asta ostamaansa hevosenli-
haa halal-naudanlihana. 

Viimeisin  lihaskandaali 
tuli  julki Ranskassa viime 
kuussa. Suuren lääketeolli-
suusyritys  Sanofi  Pasteur 
MSD:n koe-eläiminä olleet 
parisen sataa hevosta ovat 
päätyneet  ruokapöytiin. 
Eläimet ostanut välittäjä oli 
luvannut  lääkejätille,  että 
hevoset myydään eläkeko-
teihin.

Hevoset  olivat  terveitä, 
mutta niiden käyttö elintar-
vikkeena oli kiellettyä, kos-
ka lääkeyhtiön koe-eläimi-
nä niitä oli käytetty muun 
muassa vesikauhulääketut-
kimuksiin.

Joulun jälkeen väärennet-
tyjä lihajalosteita on löyty-
nyt Ruotsista asti. Viikissä 

sijaitsevassa Evirassa pide-
tään epätodennäköisenä, et-
tä kyseistä hevosenlihaa oli-
si Suomessa.

Hevosenliha on kuiten-
kin pitänyt Viikin Mustia-
lankadun työntekijät kiirei-
sinä.  Viime  helmikuussa 
Evira  tiedotti aloittavansa 
EU:n suosittamat pistoko-

keet, joilla selvitetään, löy-
tyykö Suomessa myytävistä 
elintarvikkeista ilmoittama-
tonta hevosenlihaa.

Heti tämän jälkeen Pouttu 
Oy, Vaasan Oy Food Servi-
ce ja Sea Good Oy Fort De-
li vetivät myynnistä tonneit-
tain tuotteita, jotka sisälsi-
vät hevosenlihaa ilman, että 
siitä oli kerrottu pakkaus-

merkinnöissä. Tuotteissa ei 
ollut laadullista vikaa, joten 
yhtiöt saivat luvan lahjoit-
taa elintarvikkeet hyvänte-
keväisyyteen.

Helmi-maaliskuussa 2013 
Evira tutkitutti 50 näytet-
tä, joista yksi valmiste sisälsi 
1–5 prosenttia hevosenlihaa 
ilman, että siitä oli kerrottu 
pakkauksessa. Tuote oli Ka-

relian Lihajaloste Oy:n ke-
bablastut, jotka valmistaja 
veti heti asian paljastuttua 
pois myynnistä.

Evira ei kertonut, löytyikö 
muista näytteistä hevosenli-
haa vähäisemmissä määrin, 
sillä virasto noudattaa Eu-
roopan komission suositus-
ta, jossa alle yhden prosen-
tin DNA-pitoisuudet eivät 

edellytä tuotteiden takaisin-
vetoa.

Alle prosentin pitoisuudet 
ovat mahdollisia, sillä tes-
tauslaitteet  reagoivat  pie-
niinkin DNA-pitoisuuksiin 
esimerkiksi tilanteissa, jois-
sa hevosenlihaa on käsitelty 
ruokatehtaan linjastolla en-
nen naudanlihatuotteita.

Pirjo Pihlajamaa

    Uutiset

  Lääkittyä hevosta myyty ruoaksi

EU-jäsenmaat alkavat vastustaa elintarvikepetoksia yksissä tuumin. Sitä varten Euroopan 
komissio ja EU-jäsenmaat ovat perustaneet elintarvikepetoksia käsittelevän yhteistyöverkoston. 
Suomesta verkostoon kuuluu Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

  Viikki

Evira mukaan torjumaan 
ruokapetoksia EU:ssa

• Suomeen tuotiin vuonna 2012 hevosenlihaa n. 2,1 milj. kg. Määrä on suunnilleen 
sama kuin vuonna 2011. 

• EU:n alueelta tuotu määrä oli n. 1,5 milj. kg, josta Romaniasta tuotu osuus oli  
n. 150 000 kg. Hevosenlihaa tuotiin myös Ranskasta, Italiasta, Saksasta, 
Tanskasta ja Irlannista. 

• EU:n ulkopuolelta ns. kolmansista maista tuotiin Suomeen eläinlääkinnällisen 
rajatarkastuksen kautta n. 0,5 milj. kg. Maat olivat Meksiko, Kanada, Brasilia  
ja Argentiina.                        

LÄHDE EVIRA

Jos elintarvikkeessa on käytetty valmistusaineena lihaa, ainesosaluettelosta 
pitää ilmetä lihalaji. Säädöstä on kierretty myös suomalaisessa 
elintarvikevalmistuksessa.

  Suomeen tuodut hevoskilot

Viikin Mustialankadulla ei ole löydetty merkkejä siitä, että ranskalaisten koe-eläinhevosia olisi päätynyt suomalaisten ruokapöytiin.

PIRJO PIHLAJAMAA
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M almilla, ku-
ten  muissa-
kin aluekes-
kuksissa, on 

tärkeää  kehittää  aseman 
lähistön palveluiden ohella 
myös sujuvaa ja turvallista 
jalankulku- ja pyöräilyver-
kostoa. Asemat ovat keskei-
siä erilaisten kulkuvälinei-
den vaihtopisteitä  ja  siksi 
pyörille tulee olla turvallisia 
säilytyspaikkoja, jalankulki-
joiden ympäristön esteetön 
ja vaihdon kulkuvälineestä 
toiseen tulisi olla mahdolli-
simman helppoa.

Malmilla juna saapuu kes-
kelle kaksijakoista keskus-
ta-aluetta, jota halkoo pait-
si  rata, myös monikaistai-
nen  ajoväylä  molemmin 

puolin. Kulku kauppakes-
kuksiin tapahtuu kävelyput-
ken kautta, joka ei anna ko-
vin hyvää kuvaa Malmista. 

Aluekeskuksen alkupe-
räinen  idea  oli  perustaa 
Malmin sydän sen aseman 
ja siihen liittyvän kevyenlii-
kenteen  sillan  yhteyteen. 
Idea asemasta toiminnallise-
na keskipisteenä ei ole kui-
tenkaan onnistunut,  vaan 
lähinnä korostanut Malmin 
fyysistä kaksijakoisuutta. 

Vuosien varrella  julkiset 
tilat ja keskustan yleisilme 
ovat kuluneet värittömik-
si ja julkiset tilat muodostu-
neet lähinnä läpikulkupai-
koiksi. Malmin keskusta on 
hajaisen oloinen, eikä hou-
kuttele asiointiin.

Malmin aseman läheisyy-
dessä  suurin  yksittäinen 
muutos on ollut Ormuspel-
lon asuinalueen rakentumi-
nen. Alueella tulee olemaan 
yhteensä noin 1000 asukas-
ta, kun alue on valmis. 

Lisäksi yksittäisiä täyden-
nysrakennushankkeita  ja 
kaavamuutoksia on tulossa. 
Vanhan Helsingintien ym-
päristöön tullaan tutkimaan 
uutta asuinrakentamista ja 

Tullivuorentien  eteläpuo-
lelle  on  kaavoitettu  noin 
25 000 k-m2 asumista,  jo-
ka tarkoittaa noin 600–700 
asukkaan lisäystä. 

Ala-Malmilla Kellaritien 
pientaloalueen  asemakaa-
va päivitetään, ottaen huo-
mioon rakennussuojelunä-
kökulmat ja rakentamaton 
koulutontti, joka muutetta-
neen asumiseen. 

Latokartanontien varres-
sa sijaitsevalle nk. ”Tillikan 
korttelille” tutkitaan uutta 
asuinrakentamista. Tontilla 
sijaitsevat ravintola- ja liike-
rakennukset on kaavamuu-
toshakemuksessa ehdotettu 

purettaviksi. 
Samalla tutkitaan täyden-

nysrakennusmahdollisuuk-
sia Latokartanontien ja Paa-
volantien väliin sekä bussi-
terminaalin viereen tyhjälle 
liikerakennustontille. Kivi-
jalkaliikkeiden lisääntymi-
nen toisi uutta eloa aseman 
läheisyyteen.

Uusi poikittainen bussilii-
kenteen runkolina Jokeri II 

tulee aikanaan kulkemaan 
Malmin  läpi.  Sen  liiken-
nöinti alkaa syksyllä 2015. 

Linjan reitti kulkee Vuo-
saaresta Myyrmäkeen Mal-
min aseman ja Paloheinän 
kautta. Jokerilinjan toteutus 
vaatii Malmin aseman bus-
siterminaalin ja katuverkon 
perusparannustoimia.

Kevyen liikenteen kannal-
ta ajankohtaiseksi tulee Kir-
konkyläntien  ja  Latokar-

tanontien  pyöräkaistojen 
pinnoitteiden uusiminen se-
kä pyöräilyn laatukäytävän 
tutkiminen pääradan var-
teen. 

Malmilla liikutaan paljon 
pyöräillen, joten sen edistä-
minen ja tukeminen katso-
taan aiheelliseksi. Vanhaan 
asemarakennukseen onkin 
suunniteltu pyöräkeskusta 
erilaisine palveluineen.

Teija Loponen

  Asemanseudut uusiksi

2/ 4 Helsingin yleiskaavan valmistelun yhteydessä on tehty selvitys esikaupunkien asemanseutujen 
kehittämisen edellytyksistä. Viime numerossa esittelimme Pukinmäen aseman, nyt on vuorossa Malmi.

Malmin aseman 
ympäristö on sekava 

Ankean näköinen 
liityntäterminaali 

ei ulkonäöllään 
viestitä, että siitä 

on käynti myös 
junalaitureille, 

varsinaista asema-
rakennusta  
kun ei ole.

TEIJA LOPONEN

Näkymät junalta Malmin keskustaan ja toisin päin eivät ole järin kutsuvat. Malmilla 
kuitenkin olisi runsaasti palveleluita.

Liityntäliikenteen 
bussipysäkit jakautuvat 
sekavasti kahteen eri 
paikkaan, toinen radan 
päälle Latokartanontielle 
ja toinen Ala-Malmin 
puolelle Pikkalankadulle. 
Opasteita bussien laiturien 
sijainneista ei ole riittävästi 
ja lisäksi siirtyminen 
junasta bussiin tai matkan 
jatkaminen jalan on aluetta 
tuntemattomalle vaikeaa. 

Asemalta Ala-
Malmin torille pääsy 
vaatii ensin nousemisen 
ylikulkuputkeen ja 
kauppakeskuksen 
läpi kulkemisen tai 
vaihtoehtoisesti nousun ylös 
bussiterminaaliin ja sieltä 
epäselvien reittien kautta 
pujotellen Pikkalankadulle. 
Paikoin kulkeminen 
on liikuntaesteisille 
mahdotonta. 

Malmilla 
pysähtyvät I, K, 

N ja 
T -junat, joiden 
vuorotiheys on 

arkisin 7–12 
minuuttia ja 
matka-aika 

keskustaan noin 
12–14 minuuttia. 

Liityntä-
pysäköintiin on 

autopaikkoja 
114 kpl ja 

pyöräpaikkoja 
noin 520 

kpl. Liityntä-
pysäköintiä 

varten tarvitaan 
aikuisen 

matkakortti ja 
pysäköintiaika 

on 12 tuntia.
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KAIKKI

ALENNETTU!

jopa –80%
Silmälasi-

KEHYKSET

–20%

19.90 (24.90)

Tehokas led-valo
SUURENNUSLASI

TARJOAMME

EDULLISIMMAN!

Silmälasien
PUHDISTUS-
TARVIKKEITA

osta 3
maksa 2

UUTUUS!

–33%
PIILOLASI-

NESTE
3plo 26E (38.80)

+ matkapullo
kaupan päälle!

MALMIN LOPPU-

VARASTO –30%

34.90 (49.90)

Voimakkuudella
UIMALASIT

KAIKKI

ALENNETTU!

jopa –80%
Merkki

AURINKOLASIT

ERÄ!

SILMÄLASI-
KEHYKSET
alk. 19E

ale

ale ale

ale

Sijainen Siltamäkeen
Malmin seurakunnassa Siltamäen seura-
kuntapiirin kanttorina toimiva Elina Tofferi 
on virkavapaalla 28.1.–8.12.2014. Siltamäen 
musiikkitoiminnan hoito edellyttää sijaisen 
ottamista ja viransijaisuuden hoitoon on tar-
jolla kanttori Hanna Varis. 

Varis on toiminut aiemminkin Elina Toffe-
rin sijaisena ja hoitanut tehtävän hyvin. Viran 
tehtäviin sisältyy muun muassa lapsikuoron 
ohjaaminen.  TL

Poliisi voitti juopuneen 
juoksukisassa 
Pukinmäki
Liikennevaloihin pysähtynyt mopoilija ei jää-
nyt odottamaan vihreää, vaan kaasutti päin 
punaisia ja jatkoi Pukinmäenkaarta Tapa-
ninvainion päin kello 00.45 viime sunnuntain 
puolella.

Tapauksen nähnyt poliisi väläytti mopoili-
jalle punaista pysäytysvaloa ja soitti hälytys-
ääntä, mutta mopoilija jatkoi viis’ veisaten 
matkaa mukanaan kyyditettävä.

Poliisi ajoi mopoilijan rinnalle, avasi auton 
ikkunan ja antoi pysähtymiskäskyn omin sa-
noin sillä seurauksella, että mopoilija kurvasi 
Närekujalle ja kaatoi menopelinsä maahan.

Mopoilija ja kyytiläinen haastoivat poliisin 
juoksukilpaan. Poliisi voitti noin kymmenen 
metrin sprintin.

Kisan jälkeen mopokuski puhalsi liikaa. 
Hänellä oli litrassa hengitysilmaa 0,43 milli-
grammaa alkoholia.

Tapahtumavyyhti on siirretty tutkintaan ni-
mikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaa-
rantaminen ja rattijuopumus. PP

Varas käänsi renkaita
  Viikinmäki

Voro murtautui PH-Rengas Oy:n rengas-
kontteihin ja kähvelsi useita autonren-
kaita toissa perjantain ja lauantain välil-
lä. Poliisi tutkii osoitteessa Jokisuuntie 
4 tapahtunutta anastusta törkeänä var-
kautena. PP

Malmin torilta löytyi 
sormus
Ohikulkija löysi maanantaina 30.12. hopei-
sen sormuksen Ylä-Malmin torilta. Sormusta 
voi kysellä tarkempia tuntomerkkejä vastaan 
lehden toimituksesta.

Potku-rollaattori 
palasi kotiin
Suutarila, Ylä-Malmi
Pari viikkoa ennen joulua Suutarilassa työs-
kentelevä henkilö näki Lampettikujan kään-
töpaikan ojassa hyväkuntoisen Tunturin pot-
ku-rollaattorin. Hän kertoi havaintonsa lä-
hiasukkaalle, joka korjasi kulkuneuvon tal-
teen, ilmoitti poliisille ja kirjoitti löydöstä 
Lähitietoon (18.12.2013).

Lehteä lukenut rouva soitti toimitukseen 
Ylä-Malmilta. Hänen kotipihallaan Lauluras-
taankujalla oli tapahtunut varkaus. Asia har-
mitti, mutta rouva ajatteli, että turha ilmoittaa 
virkavallalle. Ei poliisia kiinnosta kenenkään 
rollaattorit.

Rouvan lapsenlapsi lähti jouluaaton aatto-
na käymään reilun neljän kilometrin päässä 
mummolasta. Palatessaan hänellä oli muka-
va tuliainen. PP

Saarioisella meni 
pizzat sekaisin
Saarioinen Oy on joutunut vetämään mark-
kinoilta vääriin pakkauksiin laitettua pizzaa. 
Jauhelihapizzapakkauksiin on sujahtanut 
tonnikalapizzaa ja 200 gramman paketit ovat 
päätyneet kauppojen hyllyille.

Virheellisen tuotteen syönnistä voi koitua 
vaaratilanne kala-allergikoille.

Valmistaja on aloittanut tuotteen takaisin-
vedon 27. 12. 2013. Kuluttajia pyydetään hävit-
tämään tuote. Tyhjän pakkauksen voi palaut-
taa veloituksetta osoitteeseen Saarioinen 
Oy, Tunnus 5004293, Info 302, 00003 VAS-
TAUSLÄHETYS.

Viikissä asiaa hoitaa ylitarkastaja Tuulikki 
Lehto Evirasta. PP
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Takaisinveto koskee tuote-erää, 
jonka viimeinen käyttöpäivä on 
30. 12. 2013 ja eränumero on L3503.

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.

Tilauksen voi tehdä vaikkapa 
sähköpostilla osoitteeseen
teija.loponen@lahitieto.fi
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Maarianmaan-
puisto on Viikin-
mäen uuden asuin-

alueen  keskuspuisto,  joka 
sijaitsee  kallioharjanteiden 
välisessä kapeassa ja pitkän-
omaisessa laaksossa entisen 
Viikinmäen  ampumaradan 
paikalla.  Puisto  tullaan 
rakentamaan korttelialueita 
ja koko kaupunginosaa pal-
velevaksi kaupunginosapuis-
toksi,  johon  keskitetään 
uuden asuinalueen virkistys-
toiminnot.

Maarianmaanpuisto  ra-
jautuu  pohjoisessa  ja  län-
nessä  Harjannetiehen  sekä 
asuin- ja julkisten lähipalve-
lurakennusten kortteleihin. 
Idässä Maarianmaanpuisto 
rajoittuu asuinkortteleihin, 
Aleksanteri Nevskin katuun, 
Viikinmäen vedenpuhdista-
moon  sekä  alueen  muihin 
puisto- ja lähivirkistysaluei-
siin. 

Maarianmaanpuistossa on 
laakson pohjan ja kalliohar-
janteiden välillä korkeuseroa 
enimmillään jopa 25 metriä. 
Puiston keskeinen elementti 
on sen keskellä oleva loiva-
piirteinen painanne, joka toi-
mii myös hulevesiaiheena.

Maarianmaanpuiston ete-
läosassa on oleskelu-, skeit-

ti- ja leikkipaikka sekä pieni 
nurmipintainen pelikenttä, 
jotka tukevat ja täydentävät 
viereisen Viikinmäen kyläta-
lon / koulun toimintaa. Puis-
ton istutukset on keskitetty 
laakson reunoille pitkittäis-
ten puistokäytävien  varsil-
le, jotta laakson pohja säilyy 
avoimena.

Maarianmaanpuiston poik-
ki  rakennetaan  yksi  poh-
jois-eteläsuuntainen  ja  yk-
si itä-länsisuuntainen kevy-
en liikenteen väylä. Jyrkkä-
piirteisen  maaston  vuoksi 
maanpintaa väylien ympä-
ristössä joudutaan pengertä-
mään, jotta kaltevuudet saa-
daan riittävän loiviksi. Väylät 
asfaltoidaan ja pengerrettynä 
ne täyttävät esteettömyyden 
perustason vaatimukset. 

Harjannetieltä pohjoiseen 
johtava puistokäytävä toimii 
pelastustienä  puiston  poh-
joisosassa sijaitsevalle HSY:n 
luolan sisäänkäynnille.

Novgorodinpuisto  on 
luonteeltaan asuinkorttelei-
den väliin jäävä pieni kortte-
lipuisto. Se sijaitsee Harjan-
netien ja Bysantinkujan välis-
sä. Puistosta on suora yhteys 
Bysantinkujan läpi Maarian-
maanpuistoon.

Novgorodinpuistossa maas-
ton korkeusero on noin neljä 
metriä  ja  se  on  terassoitu 
suurten korkeuserojen takia 
luonnonkivimuureilla. Puis-
ton poikki kulkee tukimuu-
rein pengerretty ramppimai-
nen puistokäytävä, jotka joh-
taa Harjannetieltä Bysantin-
kujan kääntöpaikalle.

Maarianmaanpuistossa käy-
tävä jatkuu pitkiä teräs-por-
taita pitkin aina laakson poh-
jalle  saakka.  Käytävien  ja 
portaiden ulkopuoliset, jyr-
kästi viettävät rinnealueet is-
tutetaan pensailla ja peren-
noilla.

Teija Loponen

Viikinmäkeen uusia puistoja

Maarianmaanpuisto on pitkänmallinen puistoalue, joka sisältää monipuolista 
maastoa ja erilaisia toimintoja.

KSV

Maarianmaan-
puiston poikki 

rakennetaan 
yksi pohjois-

eteläsuuntainen 
ja yksi itä-

länsisuuntainen 
kevyen liikenteen 

väylä. 

  Pihlajamäki

Puita kaadetaan ja arvokkaat 
luontokohteet säästetään
Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan metsien hoito 
on käynnistynyt. Rakennusviraston tilaamat 
luonnonhoitotyöt käynnistyivät joulukuussa.

TEIJA LOPONEN

Pihlajamäessä   alu-
een maisemallisten ja kult-
tuurihistoriallisten arvojen 
esiin ottaminen on tärkeänä 
tavoitteena kallioisilla alu-
eilla, joilla arkkitehtonisesti 
arvokkaat valkoiset kerros-
talot sijaitsevat. 

Aarnikanmäen linnoitus-
rakennelmat ovat kulttuuri-
historiallinen kohde, jonka 
tilaa tullaan parantamaan 
poistamalla liikaa kasvanut-
ta pihlajavesakkoa. Puustoa 
harventamalla saadaan kal-
liomäet rakennuksineen sel-
keästi esiin maisemassa.

Savelanpuistossa  virtaa-
van  Longinojan  laakson 
luontokokonaisuutta kos-
teine niittyineen ja rinneleh-
toineen parannetaan hoita-
malla sekä säästämällä alu-
eita  hoidon  ulkopuolelle. 

Aarnikanmäen pohjoispuo-
leinen kostea lehtometsä on 
sekin arvokas kohde, joka 
säästetään hoidon ulkopuo-
lelle.

Metsien   ulkoilureit-
tien turvallisuutta ja näky-
miä parannetaan. Huono-
kuntoiset ja riskialttiit puut 
reittien varsilta kaadetaan 
ja liiat vesakot poistetaan. 
Ylitiheiden  metsien  har-
vennusten  tavoitteena  on 
parantaa  jäävän  puuston 
kuntoa  ja  elinvoimaisuut-
ta. Harvennus  lisää valon 
määrää ja elvyttää pintakas-
villisuutta.  Harvennukset 
mahdollistavat liikkumisen 
metsissä  reittien ulkopuo-
lellakin. Hoitotoimenpiteet 
aiotaan tehdä ympäristöys-
tävällisellä tekniikalla varo-

vasti ja pienipiirteisesti.
Luonnonhoitotyöt  teh-

dään yleisten töiden lauta-
kunnan aikaisemmin viime 
vuonna hyväksymän alue-
suunnitelman mukaisesti.

Teija Loponen

Pihlajamäessä karsitaan huonokuntoista puustoa ja 
vesakkoa, jotta alueen maisemalliset arvot pääsevät 
paremmin esiin. 

Hoitotoimen-
piteet aiotaan 

tehdä ympäristö-
ystävällisellä 

tekniikalla 
varovasti ja pieni-

piirteisesti.

Muksu neljän viljan puuroja sekä Muksu omenakaura-
puuroja vedettiin joulun alla pois kauppojen hyllyiltä.

Takaisinvedon tehnyt Nutricia Baby Oy ilmoitti, että 
puurot saattavat olla pilaantuneita, koska tuotannossa 
oli ilmennyt lämpökäsittelyprosessin vaihteluita.

Puolivuotta täyttäneille tarkoitetuissa neljän vil-
jan puuroissa takaisinveto koskee 215 gramman tet-
rapakkauksia, joiden parasta ennen merkinnät ovat 
23.4.2014, 27.3.2014, 28.5.2014 ja 18.7.2014. Puuroa on 
myyty syyskuun puolivälistä lähtien päivittäistavarakau-
poissa koko maassa.

Kahdeksan kuukautta täyttäneille tarkoitettujen ome-
nakaurapuurojen takaisinveto koskee pakkauksia, joi-
den parasta ennen -merkinnät ovat 6.2.2014, 28.3.2014, 
24.4.2014 ja 2.7.2014. Myös niitä on myyty läpi maan.

Viikissä sijaitsevassa Elintarviketurvallisuusvirasto 
Evirassa asiaa hoitaa ylitarkastaja Mika Varjonen.

PP

Tuotteet voi palauttaa maksuttomana 
asiakaspalautuksena osoitteeseen  
Nutricia Baby Oy, asiakaspalautus 611825,  
PL 275, 00811 Helsinki.

Pikkulasten puurot 
ehkä pilalla

Rakennusvirasto suunnittelee Viikinmäen Maarianmaapuiston ja 
Novgorodinpuiston rakentamista. Maarianmaanpuiston pinta-ala on 
5,9 ha ja Novgorodinpuiston pinta-ala 0,05 ha.
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LOPPIAISENA, MA 6.1.
OLEMME AVOINNA KLO 12-18!
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Atria  
NAUTA-SIKA JAUHELIHA 20% 700 G  
(4,70/kg). Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,99 rs (7,13/kg). 
Rajoitus 3 rs/talous.

Kalamestarimme Oman Savustamon 
KIRJOLOHIPALA

                 
Kalinka
KERROSJOGURTIT 150 g  
(2,50/kg). Hinta ilman K-Plussa-korttia ja 
yksittäin 0,47 prk (3,13/kg).

KUUMA GRILLATTU
BROILERI  

Barilla  
KUVIOPASTAT 500 g
(2,00/kg)  Ei täysjyvät

Valio ARKIJUUSTO 1,25 kg
(4,79/kg) 
Hinta ilman K-Plussa-korttia 6,85 kpl (5,48/kg)

Barilla
PASTAKASTIKKEET 400 g
Basilico, Arrabbiata , Olive (5,00/kg). 
Yksittäin 2,25 prk (5,63/kg)

599
kpl300

8 prk

MalMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
Ma-PE 8-21, la 8-18, SU 12-21
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Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

ROKA kananmakuinen
PIKANUUDELI 65 g  
(3,08/kg). Hinta yksittäin 0,29 pkt (4,46/kg).
Rajoitus 3 erää/talous.

MalMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
Ma-PE 8-21, la 8-18, SU 12-21
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Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa ma-ke 6.-8.1.2014 ellei toisin mainita.

APPELSIINI  
Espanja

Tarjous voimassa ti-ke 7.-8.1.

400
2 prk 

–34 %

Nescafé 
KULTA 200 g 
pussi (29,95/kg)

Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

UUDISTUNUT 
K-CITYMARKET MALMI

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

Tarjous voimassa ti-ke 7.-8.1.

–20 % –12 %
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LähiTapiolan  puolelta 
yhteyshenkilönä toimi Pia 
Vilmi  ja  Helmestä  koulu-
tuksen kehittämispäällikkö 
Johanna Perkiö.  Luokka 
työsti saamaansa ideaa nel-
jässä ryhmässä, joista kukin 
sai erilaisen palvelumuotoi-
lua koskevan  toimeksian-
non. Lopulliset työt esitel-
tiin yleisölle joulukuun 10. 
päivänä. 

Ensimmäisen ryhmän teh-
tävänä oli suunnitella Lähi-
Tapiolalle virtuaalinen pal-
velukanava. Toinen toimek-
sianto oli ”vakuutuspeli” ja 
tarkoituksena oli kehittää 
LähiTapiolalle peli, joka sa-
malla kertoisi vakuutuksis-
ta, ja jota voisi käyttää asia-
kaspalvelun yhteydessä.

Kolmannen ryhmän  toi-

meksianto käsitteli vakuu-
tusinformaatio-kampanjaa 
nuorille. Tavoitteena olisi li-
sätä nuorten tietoisuutta va-
kuutuksista. 

Neljäs ryhmä oli puoles-
taan  saanut  tehtäväkseen 
tutkia nuorten pelkoja ja si-
tä,  kuinka  vakuutusyhtiö 
voisi niissä tilanteissa aut-
taa. 

– Olen ylpeä teistä kaikis-
ta! Joka ikinen lopputulos 
on  onnistunut  ja  kaikista 
esityksistä näkyi, että onnis-
tumisten eteen oli tehty pal-
jon  työtä. Osasitte kertoa 
tärkeimmät  ideanne  ja 
havaintonne tiiviisti ja esiin-
tymisenne oli ammattimais-
ta. Esityksenne olisi voitu 
pitää tuollaisinaan melkein 

minkä  tahansa  yrityksen 
johtoryhmässä.  Erityisen 
hienoa  oli  se,  että  esititte 
työnne ryhminä, Pia Vilmi 
totesi projektin loppuarvi-
oinnissaan.

Arvovaltaisen raadin suo-
sikiksi  selviytyivät  lopul-
ta  lautapelin  suunnitteli-
jat.  Ryhmä  oli  kehittänyt 
tarkoitusta varten lautape-
lin, jota olisi tarkoitus pela-
ta asiakkaiden kanssa. Pelin 
tapahtumat sijoittuivat ”to-
delliseen elämään” ja peli-
korteissa olisi tapauksia ja 
havereita, joita elämän var-
rella voisi sattua. Itse peli oli 
huolellisesti ja loppuun as-
ti suunniteltu ja keräsi run-
saasti kehuja toteutuksensa 
ansiosta. 

– Hyvin onnistunut tilai-

suus.  Lyhyessä  ajassa  oli 
saatu  aikaan  erinomaisia 
töitä. Jokaisesta esitykses-
tä pystyisi hyödyntämään 
jotain osa-aluetta. Minulla 
on ollut kanssanne mahtava 
syksy, Vilmi kiitteli.

Jarkko Räihä
opiskelija, 

Helmi Liiketalousopisto

Helmi Liiketalousopiston ylioppilasluokka YS12F työsti koko syksyn 
Design Class -tapahtumaa läheisessä yhteistyössä Vakuutusyhtiö 
LähiTapiolan kanssa. Projekti sai päätöksensä joulukuun alussa 
pidetyssä tilaisuudessa. 

Design Class 
-tapahtuma Helmessä

Piia Vilmin palaute tuli nopeasti ja konkreettisesti.

EMMA KUNNAS, HELMI LI IKETALOUSOPISTO

Projektista vastasivat Piia Vilmi (oik.) LähiTapiolasta ja Johanna Perkiö Helmi Liiketalousopistosta.

”Erityisen 
hienoa oli se, 

että esititte 
työnne 

ryhminä.”
PIA 

VILMI
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ONNITTELUT

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

, 7.

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

Loppiainen on kristikunnan vanhim-
pia juhlia. Se kertoo Jeesusta ter-

vehtimään tulleista tietäjistä, joiden 
matkaa kirkas tähti valaisi. Päivä 
on myös lähetystyön juhla: joulun 

sanoma kuuluu kaikille.

Lähetysmessu ja juhLa
Malmin kirkossa loppiaisena ma 6.1. 
klo 10, saarnaa TT Eero Junkkaala, 
Paula Närhi, Pirkko Poisuo, Minna-
Sisko Mäkinen, Merja Wirkkala ja 
Elina Tofferi. Messun jälkeen kahvit 
ja lähetyksen joulujuhla, jossa Eero 
Junkkaalan aiheena ”Raamatun 
opettajana Afrikassa ja Aasiassa”. 
Laulamme vielä kerran Kauneimpia 
joululauluja. 
Kirkkobussit Malmin kirkolle kahta reittiä:
Bussi 1, lähtö klo 9.15 Viikin kirkko – 9.20 
Pihlajiston seurakuntakodin pysäkki – 9.25 
Pihlajamäen ostoskeskus – 9.35 Pukinmä-
ki, Eskolantien pysäkki – Malmin kirkko.
Bussi 2, lähtö klo 9.15 Jakomäen kirkko 
– 9.20 Puistolan kirkon pysäkki, Alepa – 
9.25 Tapuli, Tapulinaukio – 9.35 Siltamäen 
ostoskeskuksen pysäkki, Riimusauvantie 
– 9.45 Tapanilan tori – Malmin kirkko. Mai-
nitut ajat ovat aikoja, joita ennen bussi ei 
lähde pysäkiltä tai ohita sitä. Paluukuljetus 
klo 13.15 samoja reittejä.

Juhlien ja musiikin 
loppiainen

aikuisrippikouLu 
Viikin kirkolla la 8.3. ja su 9.3. klo 10–16, 
ti 11.3. ja 18.3. klo 18–20, Konfirmaatio la 
29.3. klo 16. Ilm. kirkkoherranvirastoon  
p. 09 2340 4400.

puistoLan kirkkokuoro  
ja uLLa pesonen  
120 vuotta 
Juhlakonsertti ja syntymäpäiväkahvit. 
Puistolan kirkossa ma 6.1. klo 16.  
Juonto Esko M. Laine.

kLassisen musiikin kau-
neimpia 
Viikin kirkossa 6.1. klo 18, Sharafat 
Hongell, piano ja Andrey Hongell, 
sello. 

kirjoittajapaja 
Pidätkö päiväkirjaa? Kirjoitatko runoja? 
Kiinnostaako sukusi historia? Pukinmäen 
kirjoittajapajaan otetaan uusia kirjoittajia 
keväälle 2014. Paja toimii Portissa, Säterin-
portti 1 A, joka toinen ke klo 18–20, alkaen 
15.1. Vetäjänä kirjallisuusterapeutti Kirsi 
Marja Alatalo. Ilm. ohjaajalle p. 040 522 
4048 arkisin klo 16 jälkeen. Tied. kirsimar-
ja.alatalo@gmail.com. Kurssi on maksuton.  
Kurssi vaatii säännöllistä osallistumista.

iLmaisutaidon ryhmä 
Viikin kirkolla ke klo 18–20 alkaen 8.1. 
Valmistamme näytelmän, joka esitetään 
kirkolla ke 26.2. Tämän jälkeen liitymme 
Via Crucis -pääsiäisnäytelmän ryhmään. 
Ryhmä on tarkoitettu yli 15 vuotiaille. Ohj. 
Via Crucis-ohjaaja Mikko Lammi. 

kristiLLinen joogakurssi 
Viikin kirkolla ma 13.1.–19.5. klo 19–20.30. 
(ei 3.2., 17.2., 3.3., 7.4., 5.5.). Ohjaaja Rita 
Saari. Hinta 30 e. Tied. ja ilm. Outi Lantto 
p. 09 2340 4475. 

kritopäivä
Liian kiltit aikuiset - kenen mieliksi elän, 
kristillisen toipumisen päivä Laajasalossa 
la 25.1. klo 10.30–16.30. Alustus teologi, 
kirjailija Anna-Liisa Valtavaara. Lounas ja 
kahvi 10 e. Ilm. 8.1.–17.1. Merja Saviniemi 
p. 09 2340 4484. Jätä soittopyyntö, nimi ja 
puh. numero. Paikkoja rajoitetusti.

Myöhästyneet 
syntymäpäiväonnittelut 

2-v. Jessikalle ja 
4-v. Janetelle. 

Toivoo Äiti, Isi, Julia 
ja Jami.

– Esimerkiksi Anna-Liisa 
Maanonen on  laulanut  jo 
56 vuotta Puistolan kirkko-
kuorossa. Hänen lisäkseen 
kuorossa on muitakin us-
kollisia ja vastuullisia laula-
jia. Kuorolaisia on tällä het-
kellä 25, kertoo kuoronjoh-
taja.

Kirkkokuoron  jäsenten 
ikä  vaihtelee  työikäisistä 
nuorekkaisiin  eläkeläisiin 
ja uusia jäseniä otetaan aina 
ilolla mukaan.

Kirkkokuoron  lisäksi 
Ulla Pesonen johtaa lasten 
ja nuorten Laulupuu-kuo-
roa,  joka harjoittelee kol-
messa eri ryhmässä. Jokai-
sella ryhmällä on kerran vii-
kossa  harjoitukset,  joten 
laulattamista Pesosella riit-
tää.

Tuplajuhlat Puistolassa

Puistolan kirkkokuoro on toiminut 60 vuotta ja Puistolassa pitkään työskennellyt kanttori  
Ulla Pesonen täyttää 60 vuotta. 120-vuotisjuhlia vietetään konsertin ja syntymäpäiväkahvien 
muodossa Puistolan kirkossa loppiaisena 6.1.

– Suurin  haaste  on  löy-
tää sopivia uusia kappaleita 
molemmille kuoroille. Juuri 
ohjelmistojen työstäminen 
on työläintä, harjoittelu ja 
esiintyminen ovat helpom-
pia tehtäviä, Pesonen pohtii.

Laulupuu-kuorolla  on 
ikää 25 vuotta ja lapsikuo-
ro laulaa esimerkiksi perhe-
messuissa. 

Kuorojen ohjelmisto vaih-
tuu vähitellen, uusia kappa-
leita otetaan mukaan kun 
sopivia löytyy. Perusohjel-
ma säilyy aina siinä rinnalla.

Pesonen  ei  osaa  nimetä 
mitään  yksittäistä  kappa-
letta suosikikseen, mieleisiä 
sävellyksiä on paljon. Lähes 
poikkeuksetta kaikissa kon-
serteissa lauletaan lopuksi 
yhdessä Maa on niin kau-
nis.

– Se lauletaan myös tässä 
120-vuotisjuhlakonsertissa. 
Ja koska juhla osuu loppi-
aiseen, esitämme jouluohjel-
miston, kertoo kanttori Ulla 
Pesonen.

Teija Loponen

Ulla Pesonen ja Puistolan 
kirkkokuoro 120 vuotta 

juhlakonsertti 
Puistolan kirkossa 

ma 6.1. klo 16. 
Juonto Esko M. Laine.

Kanttori Ulla 
Pesonen juhlii 
syntymäpäiviään 
maanantaina 
yhdessä 
johtamansa 
kirkkokuoron 
kanssa.

P uistolan kirkko-
kuoron  perusti 
60 vuotta sitten 
Ylermi Kuula. 

Samoihin aikoihin syntynyt 
Ulla Pesonen  tuli  kuoron 

johtajaksi vuonna 1982, eli  
noin 30 vuotta sitten. Kant-
torin suureksi iloksi kuoros-
sa on yhä mukana siinä jo 
yli 30 vuotta laulaneita jäse-
niä.

  Malmi, Pukinmäki
Helsingin Kaupungin Asunnot Oy on hakee 
Malmilla ja Pukinmäessä oleville vuokraker-
rostaloilleen valtion tukea perusparannusta 
varten.

Heka-Malmi Markkinatie 16:ssa kunnostus-
ta odottaa kahdeksan vuonna 1982 valmistu-
nutta asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 85 
remontoitavaa asuinhuoneistoa.

Yhden neliömetrin remontoimiseen on las-
kettu kuluvan 1 869 euroa. Remontin jälkeen 
huoneistojen vuokriin on odotettavissa nou-
sua niin, että neliövuokra on 11 euroa per 
kuukausi.

Heka-Pukinmäki Sunilantie 9:ään suunni-
teltu perusparannus koskee kuutta vuokrata-

loa ja niiden 156 asuinhuoneistoa. Talot ovat 
3–4 kerroksisia ja valmistuneet 1967.

Yhden neliön remontoimiseen on laskettu 
kuluvan 1 870 euroa. Perusparannuksen jäl-
keen vuokran neliöhinta nousee 11,37 euroon 
per kuukausi.

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy on jättä-
nyt peruskorjauksia koskevan korkotukilai-
na- ja käynnistysavustushakemuksen Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralle, 
joka voi antaa korkotukilainaa kunnan puol-
tamille hankkeille. Helsingin asuntolautakun-
ta on puoltanut hankkeita joulukuun kokouk-
sessaan.

Pirjo Pihlajamaa

Kaupungin vuokrataloja
remontoidaan valtion tuella



PuMa-Volleyn  puheen-
johtaja  Jouni Lindin 
mukaan  hyvä  kehitys  on 
seurausta hyvistä valmenta-
jista.

– Mini-ikäisten  ryhmiin 
on löytynyt asiaan omistau-
tuneet ohjaajat ja tulokset 
puhuvat  puolestaan. Toki 
harrastajamäärän kasvu an-
taa myös hyvän alustan me-
nestykseen, iloitsee Lind.

PuMan toiminta on laa-
jentunut  6–12-vuotiaiden 
joukossa. Lentopalloa har-
rastavien poikien määrä on 
Lindin  mukaan  räjähdys-
mäisessä kasvussa. 

– Esimerkiksi PuMan D-
pojissa on nyt kolme jouk-
kuetta, kun pari vuotta sit-
ten ei ollut yhtään. Poikien 
taso on jo niin hyvä, että po-
jat sekä tytöt lähtevät pelaa-
maan myös itseään vanhem-
pien C-sarjaa, toteaa Lind.

PuMa panostaa  edelleen 
uusien harrastajien saami-
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KIEKKO-VANTAAKIEKKO-VANTAA
KooKooKooKoo

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 €

Klo 17.00  TRIO Areena
Lauantaina 4.1.

Avoimet ovet lentopalloon
Tervetuloa tutustumaan lentopalloon harrastuksena. 
PuMa-Volleyn avoimet ovet ja koetreenit ke 8.1. klo 17 
Puistolan urheilutalolla, Koudantie 2. Uusia harrastajia 
toivotaan 6-9-vuotiaisiin. 
Lentopallokoulu alkaa tiistaisin ja perjantaisin klo 17 
Puistolassa ja Hietakummussa.
Koulujen iltapäiväkerhot alkavat 13. ja 14.1.
- Suutarilan ala-aste tiistaisin klo 16-17
- Tapanilan ala-aste maanantaisin klo 15-16
- Soinisen koulu maanantaisin klo 14-15

Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
www.puma-volley.fi
Jouni.Lind@saunalahti.fi 
p. 050 5213305

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.

  Lapsemme lapsineen olivat tulos-
sa luoksemme joulunviettoon. Juh-
laa varten hankimme joulukuusen 
hyvissä  ajoin  ennen  jouluaattoa. 
Matalan, tuuhean, oikean kuusen.

Estääksemme kuusen liiallisen kui-
vumisen, jätimme sen talomme auto-
tallin ovea vasten odottamaan juhla-
päivää.

Aatonaaton vastaisena yönä kävit 
sitten varastamassa sen. En usko, et-
tä sattumalta sen teit, koska niin nä-
kyvillä kuusi ei ollut. Sinä varastit 
meiltä palan uskosta joulun hyvän 
mielen ja tahdon henkeen.

Meidän  joulukuusemme  raken-
si 5-vuotias lapsenlapsemme legois-
ta. Se on kaunis, noin 8 senttimet-

riä korkea. Se jätettiin rakkaudella 
mummin ja vaarin pöydälle – koska 
joku varas vei oikean kuusen.

Toivottavasti sinä nautit piirilei-
kistä varastamasi kuusen ympärillä. 
Tiedoksesi, että seuraavan kuusen 
lukitsen turvaketjuin.

TM
Koillis-Helsinki

Sinä joulukuusivaras

  Lukijan postina julkaistiin 28.12. 
ilmestyneessä Lähitiedossa mielipide 
otsikolla ”Puistola-Seuralle Malmin 
lentokentästä”. Teksti oli täsmälleen 
sama  kuin  Puistola-Seuran  netti-
sivuille tullut viesti otsikolla ”Puisto-
lan  asukasilta  4.12.2013”,  johon 
vastasin Seuran puolesta sähköpos-
titse 17.12. 

Kirjoittaja on siis aivan ilmeises-
ti muodostanut kantaansa kyseisen 
Malmin lentokentän tulevaisuutta 
koskevan kaikille avoimen asukasti-
laisuuden pohjalta, jonka Seura jär-
jesti.

Tilaisuudessa  aihetta  käsiteltiin 
monipuolisesti.  Alustajina  olivat 
kaupunkisuunnitteluarkkitehti Cris-

ta Toivola kaupungin yleiskaavatoi-
mistosta, erään hiljakkoin julkiste-
tun vision kentän  tulevaisuudesta 
tehneen työryhmän jäsen Eija Kor-
jula sekä tunnettu tapanilalainen lin-
tuharrastaja Ilkka Lyytikäinen. Ai-
nakin paikalla olleiden mielipiteiden 
valtavirtaa kuvastaa hyvin Lähitie-
don julkaisema artikkeli.

On luonnollista, että Malmin len-
toaseman alueen tulevaisuudesta on 
paikallisesti olemassa laaja mielipi-
dekirjo, näin varmasti myös  Puisto-
la-Seurankin jäsenten piirissä. Ken-
tän  liikennekulttuurihistoriallis-
ta arvoa, sen olemassaolon luomia 
erityisiä luontoarvoja ja myös len-
totoimintaa sinänsä pitävät monet 

koillisten kaupunginosien ainutlaa-
tuisena rikkautena, jota ei haluttai-
si menettää.

Henkilökohtaisesti olen koko elä-
mäni asunut Puistolassa Malmin len-
tokentän pohjoisen kiitoradan jat-
keen välittömässä läheisyydessä, en-
kä ole kokenut lentoliikennettä häi-
ritseväksi

Puistola-Seuralla kaupunginosayh-
distyksenä ei ole virallista kantaa 
Malmin lentokentän tulevaisuuteen.

Puistola-Seura ry
Ilkka Uotila, 
puheenjohtaja

Malmin lentokenttä ja Puistola-Seura

PuMan D-tytöt 
johtavat syksyn 

sarjaa.

PuMa panostaa nuoriin
Lentopallo

Juniorilentopallo on kovassa nousussa. Syksyn sarjoissa PuMa Volley johtaa juniorisarjoja 
E-tytöissä, D-tytöissä ja D–pojissa sekä pelaa Etelä-Suomen parhaimmalla sijoituksella 
C-tyttöjen SM-sarjassa Suomen kahdeksan parhaan joukkueen mukana. 

LISÄTIETOJA 
Jouni Lind 

www.puma-volley.fi

seksi. Tammikuussa aloittaa 
uusi 6–9-vuotiaiden lento-
pallokoulu  Puistolassa  ja 
Malmilla  Hietakummun 
koululla. Kolmella koululla 
pyöritetään  yhdessä  kau-
pungin  liikuntaviraston 
kanssa  ilmaisia  matalan 
kynnyksen Easy Sport -ker-
hoja. 

–Näemme urheiluseuroil-
la suuren merkityksen las-
ten  ja  nuorten  terveyden 
edistämisessä ja haluamme 
tarjota siihen palvelua. Ensi 
kaudella perustamme myös 
harrastuslinjan 15–18-vuo-
tiaille. Tähän on ollut paljon 
kysyntää, mutta ohjaajapu-
la ei ole mahdollistanut ryh-
män perustamista.

TL
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Kiipeily

Roosa Huhtikorpi 
kovassa vedossa

Anthony Gullsten voitti Tukholmassa 
vuoden  loppupuolella  järjestetyt  boul-
derkiipei lyn PM-kisat ja miesten haastekil-
pailun Sisu Mas tersissa. Roosa Huh ti korpi 
voitti  naisten Avoimen boulderkilpailun 
Sisu Mastersissa.

– Asemaboulder  järjestettiin  Koivuky-
lässä. Halli on vanha juna-asemarakennus 
kiinni Koivukylän asemassa, paikka on yk-
sityinen, eikä sinne pääse kiipeämään tai 
treenaamaan ilman jäsentä. Sisu Mastersit 
olivat vuoden viimeisimmät ja mielestäni 
hienoimmat kisat, Roosa kertoo. 

– Pidän  todella paljon kisojen  tyylistä: 
seinien muodoista, otteista ja itse reiteistä. 
Karsinnoissa meillä oli neljä tuntia aikaa 
kiivetä 37 reittiä, merkkasimme kiivetyt rei-
tit omaan reittilappuun. Karsintojen jälkeen 
oli vajaa kolme tuntia aikaa palautua, Roo-
sa Huhtikorpi kertaa.

Finaalit olivat pudotuspelityyliset: Tarjolla 
oli neljä reittiä, joita kokeiltiin yhtä kerral-
laan vuorotellen. Se joka pärjäsi huonoiten 
eli kiipesi vähiten, tippui pelistä pois. Vii-
meisellä kierroksella oli jäljellä enää kaksi 
kilpailijaa kisaamassa siitä, kumpi kiipeää 
korkeammalle.

– Meillä oli erittäin  jännä ja tiukka ki-

sa. Finaaleissa oli todella hyvä tunnelma ja 
tsemppi. Oli ihana kiivetä kun kuuli kan-
nustukset ja huudot, mahtavinta kisoissa on 
juuri fiilis ja hyvä meininki!

Roosa Huhtikorven seura kisoissa on ny-
kyään SKEY, mutta Roosa on jälleen alka-
nut kiipeillä myös kotihallillaan Tapanilas-
sa.

TL

Tapanilan Erän kasvatteihin 
kuuluvat Roosa Huhtikorpi 
ja Anthony Gullsten jatkavat 
menestyksellistä kiipeilyuraansa. 

Roosa Huhtikorpi vei 
Avoimen sarjan voiton 
Sisu Masterseissa.

%
0%

 -4
0%

40% -2
0%

0%
 -3

0% -4

%
-3

0% -2
0

20% -3
0

0%
 -3

0

REMONTTIALE

Pääkaupunkiseudun suurin kultasepänliike

Markkinatie 6, 00700 Helsinki, puh. 09 351 2800
korupaja@korupaja.fi

www.korupaja.fi

-50%-50%
-40%-40%
-30%-30%

Anthony Gullstenin taidonnäyte.
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  Partiosyksyn värikästä satoa

  Pihlajamäki

Aarnivalkeilla on ohjelmaa riittänyt koko syksyn niin isoille kuin pienillekin partiolaisille. 

MINNA SÖDERQVIST

Alkusyksyn  Pokemon-lippu-
kuntaretkellä olimme kaikki, aivan 
upouudet sudaritkin, 7–9 v., pääsi-
vät metsään järven rannalle Nuuk-
sioon. Nukuimme laavuissa, puoli-
joukkueissa ja Havu-teltassa. Ruo-
kaa tehtiin trangioilla ja kaasulla. 

Sää suosi meitä, oli uskomatto-
man lämmintä, harmi vain, että vi-
kana iltana satoi teltat ja laavut lä-
pimäriksi – niiden kuivattaminen 
on aina iso homma.

Lokakuun lopulla oli uskoma-
ton,  ainutkertainen  tapahtuma, 
Explo Riihimäellä. Isot, eli samoa-
jat, noin 15–17 v., tapasivat koko 
Suomen muut samoajat. Kauhu-
kakarat ja Katajanmarjamuumiot, 
isommat ja pienemmät samoa jat, 
junailivat Riihimäelle kaikkialta 
Suomesta eri junilla tulevien kans-

sa. Meiltä siellä oli kymmenkunta 
pitämässä partiohauskaa. 

Tekemisen vaihtoehtoja oli lu-
kemattomia. Villeillä allasbileillä 
aloitettiin perjantai-iltana, varus-
teluettelossa oli uimalelu. Viikon-
loppu jatkui kymmenin eri akti-
viteetein, joista saattoi valita. Oli 
hip hoppia, päivä pimeässä, savu-
sukellusta, back jumpia, tornista 
alas valjailla kiipeämistä, keilaus-
ta ja ties mitä. Sunnuntai päättyi 
puolilta päivin Japanin jamborees-
ta tiedottamiseen.

Tarpojat, noin 12–15 v. ja sitä 
vanhemmat, osallistuivat marras-
kuun alussa Hiipivään Haamuun. 
Se on perinteinen kaupunkisuun-
nistus,  partiotaitokilpailu,  jota 
Ilvesveikot-lippukunta koordinoi. 

Tapahtuma on todella lyönyt it-
sensä läpi, sillä mukana kisaamas-
sa on satoja vartioita, niin luon-
nollisia kuin ”epäluonnollisia”. 
Luonnolliset vartiot ovat A-sar-
jaa, ja heillä on mukanaan vain 
yksi johtaja-ikäinen ja loput ovat 
pienempiä. B-vartiot ovat yleensä 
johtajien omaa kivaa.

Aarnivalkeista oli kaikkien ai-
kojen ennätysmäärä väkeä: kuusi 
vartiota. Partioilvesten tytöt, Par-
tioilvesten pojat, Punkmurmelit, 
Katajanmarjamuumiot,  Kauhu-
kakarat ja jakomäkeläisten johta-

javartio kisasivat innokkaasti kyl-
mässä,  mutta  onneksi  sateetto-
massa kelissä. 

Tänä vuonna alkuvideo oli ai-
ka pelottava, onneksi tarina itses-
sään liittyi sitten Kalevalaan, eikä 
ollut ollenkaan pelottava. Rastit 
piti keksiä kisalehden juttujen pe-
rusteella ja tavoitteena oli yrittää 
ymmärtää, mikä on juoni, löytää 
rastit ja tehdä niillä annetut teh-
tävät hyvin. Piti muun muassa ai-
kaansaada energiaa, jotta Sampo 
saataisiin käynnistettyä uudelleen. 
Energiaa saattoi tuottaa lohikäär-
meen suomuista, ilmasta, hornan-
liekeistä. 

Marraskuun lopulla Pihlajamä-
en tyttötarpojat järjestivät toisil-
leen kokkisodan: Mölytassut kut-
suivat Partioilvesten tytöt kokkaa-
maan!  Mölytassujen  menussa 
tarjoiltiin amerikkalaiset pannu-
kakut, ranskalaisia ja hampurilai-
sia. Partioilvesten tyttöjen menus-
sa  on  tarjolla  kasvissosekeitto, 
katkarapurisotto ja suklaapikku-
leipiä. 

Tuomareita oli tarjolla liiankin 
kanssa, oikeilla tuomareilla oli te-
kemistä siirtää ylimääräiset sivum-
malle, kun kaikki lähimaastossa 
olevat olisivat halunneet tuoma-
roida kisaa ja maistella ruokia… 

Keittiöt olivat täynnä tohinaa ja 

iloisia ilmeitä, vaikka pikku palo-
vammoiltakaan ei vältytty ranska-
laisten sinkoillessa pitkin keittiötä. 
Tiukka kisa!

Perinteisen Lempin hämärä-
hapuilun su 24.11. järjesti tänä 
vuonna Sinivuoren soihdut -lippu-
kunta (entinen Sinivuoren tytöt) 
Helsinki-Koillisen eli Malmin seu-
rakunnan alueen lippukuntien ja 
Viikin Vesikkojen väelle. 

Siellä Aavasta pääsevät kisaile-
maan seikkailijaikäisistä eli 10– 
12-vuotiaista ylöspäin olevat, eli 
Tulitikut, Sisukkaat Krokotiilit ja 
Pantterit, sekä tietysti kaikki edel-
lä mainitut vähän vanhemmat. 

Lempin hämärähapuilua  on 
järjestetty  jo  kymmeniä  vuosia 
partiotaitokilpailuna kaupungis-
sa. Viime aikoina on  tutustuttu 
lippukuntien kolojen lähimaastoi-
hin, vuonna 2013 oltiin Malmilla, 
vuonna 2012 Pukinmäessä jne.

Lippukunnan  jäsenistön  vii-
meinen tapahtuma oli Pihlajamä-
en kirkolla puurojuhla jäsenille ja 
heidän vanhemmilleen. Ja tätä kir-
joittaessani ei vielä ole tiedossa, 
saivatkohan Partioilvekset aikai-
seksi Lucian ja Tiernapojat -esi-
tykset?

Minna Mirri 
Söderqvist

Aarnivalkeiden 50-vuotisjuhla-
syksy pyöri kiivaana

Seuraa tapahtumia 
aarnivalkeatblogspot.com!

Ota yhteyttä 
Mirri Söderqvistiin 
minna.soderqvist@
welho.com, 
puh. 050 64342, 
ja liity joukkoon!
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T
eksasin El Pa-
sossa syntynyt 
ja Ohion Cin-
cinnatissa nuo-
ruutensa viet-

tänyt, mutta nykyään Berlii-
nissä asuva Kat Baloun on 
lajissaan harvinainen nais-
huuliharpisti. 

Kat  aloitti  ammattilais-
uransa 90-luvun alkupuo-
lella San Franciscossa, jossa 
nuoren naisen sensuelli lau-
luääni, viettelevä lavashow 
ja mehevä bluesharppu he-
rättivät  yleisön  huomion 
hänen esiintyessään paikal-
lisen  legendan  Elmer Lee 
Thomasin yhtyeessä. 

Kat Baloun muutti 1994 
Berliinin ja on siitä lähtien 
keikkaillut Euroopassa Sak-
sasta käsin. Hän on levyttä-
nyt muun muassa Nina  ja 
Eb Davisin kanssa. 

Kat Balounilla on erikoinen 
yhteys myös Suomeen, sillä 

hän on työskennellyt Tam-
pereella muutaman kuukau-
den ajan vuonna 1985.

– Minulle merkitsee todel-
la paljon palata  Suomeen 
ammattimuusikkona.  En 
olisi  voinut  kuvitellakaan 
25 vuotta sitten tehdessäni 
tylsiä tietokonehommia Fin-
laysonin  konttorissa,  että 
soittaisin joskus huuliharp-
pua ammatikseni. Se Tam-
pereella viettämäni syksy oli 
minulle hyvin kasvattava, ja 
osaltaan vaikutti siihen, että 
päätin myöhemmin tarttua 
unelmiini  ja  toteuttaa  ne, 
Baloun kertoo.

Muutaman viime vuoden 
ajan  Baloun  on  tehnyt 
yhteistyötä Tomi Leino Tri-
on kanssa. Tomi Leino Trio 
on yksi Suomen kansainvä-
lisimmistä roots-kokoonpa-
noista.  Yhtye  keikkailee 
Suomessa ja Keski-Euroo-
passa sekä omalla kokoon-

panollaan että kansainvälis-
ten bluesartistien taustayh-
tyeenä.

Loppuvuodesta 2013 Ba-
loun julkaisi yhteisen She's 
Got It  -levyn Tomi Leino 
Trion kanssa ja nyt tammi-
kuussa he ovat levynjulkai-
sukiertueella. Triossa soit-
tavat kitaristi Leinon lisäk-
si Jaska Prepula bassoa ja 
Mikko Peltola rumpuja.

TL

Blueskonsertti  
Kat Baloun &  

Tomi Leino Trio 
keskiviikkona 15.1.  

klo 19 Malmitalossa. 
Liput 12 e

Helsingin kulttuurikeskusten  
asiakkaat ovat arvioineet 
kulttuuritalojen antia, palveluita 
ja asiakaspalvelua.

 TE IJA LOPONEN

Malmitalon kävijät 
ovat  olleet varsin 

tyytyväisiä taustalla 
näkyvän kulttuuritalon 

toimintaan.

Malmitalo sai hyvät arvostelut

94 prosenttia Helsingin 
kulttuurikeskuksen  asiak-
kaista on  joko tyytyväisiä 
(54 %) tai erittäin tyytyväi-
siä (40 %) talojen palvelui-
hin. Kyselyyn vastasi 1212 
asiakasta.

Malmitalon lukemat oli-
vat  lähes samat: 55,51 % 
oli tyytyväisiä ja 39,92 pro-
senttia asiakkaista oli erit-
täin tyytyväisiä.

– Saimme lisäksi 60 sanal-
lista kiitosta, mutta myös 
hyviä vinkkejä palvelun pa-
rantamiseksi sekä koko jou-
kon toiveita, kertoo Malmi-
talon tiedottaja Irene Sala-
ma.

Heille, jotka toivoivat Ri-
ku Niemen esityksiä, on Sa-
lamalla kertoa  ilouutinen. 
Jo kevätkaudella Riku Nie-
mellä on kaksikin konserttia 

Malmitalossa.
– Lipunmyynnin aukiolo-

aikoja muutetaan niin, et-
tä  lipunmyynti  on  suljet-
tu maanantaisin ja avoinna 
lauantaisin, joten he, jotka 
toivoivat lipunmyynnin ole-
van lauantaisin auki, ovat 
varmaankin mielissään, ar-
velee tiedottaja.

Kaikkia toiveita ei voida 
syystä tai toisesta toteuttaa. 
Parhaiten vastauksia toivei-
siinsa saa kasvokkain. Mal-
mitalo  järjestääkin helmi-
kuussa ”Eikö meno miel-

Bluesia 
huuliharpulla
Kat Baloun ja Tomi Leino Trio 
viihdyttävät Malmitalossa 
ensimmäisenä blueskonserttien 
sarjassa.

Kat Baloun on 
yksi harvoja 

naishuuliharpisteja. 

lytä?” -tapaamisen,  johon 
kaikki ovat tervetulleita ker-
tomaan mielipiteensä.

– Lupaamme, että tässä ta-

paamisessa keskustelemme 
tositarkoituksella  toiveis-
tanne, vakuutetaan Malmi-
talolta.

Asiakastapaaminen pide-
tään 28.2. klo 17.30 Mal-
mitalossa. Samana päivänä 
ovat talon tuottajat tavatta-

vissa myös aulassa klo 14–
17, luvassa on kahvittelua ja 
keskustelua.

Teija Loponen



  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.
Saattajatoiminnan 
kurssi 
27.1. ja 3.2. klo 16.30–18.30 
Malmin toimintakeskuksessa, 
Kirkonkyläntie 2. Kurssilla 
käsitellään vapaaehtois-
toiminnan perusteita 
sekä saattajatoimintaa. 
Vapaaehtoinen saattaja 
on apuna kertaluontoisilla 
asiointikäynneillä, kuten 
lääkärikäynneillä. Toiminta 
perustuu vapaaehtoistoiminnan 
periaatteisiin, se on 
palkatonta eikä siitä koidu 
kuluja vapaaehtoiselle. 
Lisät. ja ilm. Miia Pulkkinen, 
miia.p.pulkkinen@hel.
fi ja 09 310 46940. Järj. 
sosiaali- ja terveysvirasto.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset Malmin 
toimintakeskuksessa: 
Englannin keskustelukerho ke 
klo 11 Seijan johdolla ja ruotsin 
to klo 11 Tuulan johdolla. 
Syystien palvelu-
keskus
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. 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. Malmitalo to 
9.1. ja pe 10.1. klo 19 sekä la 
11.1. klo 17. Liput 15/12 e.
Yhteislaulut
Lauluillan isäntäparina 
Malmitalossa ti 14.1. klo 
17.30 Jukka Okkonen ja Pauli 
Kainulainen. Vapaa pääsy
Kat Baloun & 
Tomi Leino Trio
Blueskonsertissa Malmitalossa 
soivat ke 15.1. klo 19 Kat 
Baloun tymäkkä huuliharppu ja 
sensuelli lauluääni taustanaan 
trio, joka edustaa kotimaisen 
bluesin terävintä kärkeä. 
Levynjulkaisukonsertti! 
Liput 12 e.
World Cinema: 
Jumalista ja ihmisistä
Tosipohjainen uskonnollinen 
draamaelokuva kuvaa pienen 
trappistimunkkiryhmän 
luostarielämää Algeriassa 
1996 ja ryhmän kohtaamaa 
terrorin uhkaa päättyen 
munkkien joukkosurmaan 
saman vuoden keväällä. 
Malmitalo to 16.1. klo 
18. Kesto 125 min, 
K13. World Cinema.

  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
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 Bailatino-
Fitnesstunnit 
naisille alkavat pe 10.1. klo 
18.30 19.30 Pukinmäkitalon 
peilisalissa, Kenttäkuja 12. 
Ohjaaja Kirsi Mattsson. 
Kevätkausi 60e. 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. 
klo 11. Jousimiehentie 5.
Teatterilippuja tarjolla
Les Miserables Tampereella 
8.3., 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.
 

  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

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

  TAPULIKAUPUNKI
Vieraana Pekka Hiltunen
Tapulikaupungin kirjaston 
kirjailijavieraana on Pekka 
Hiltunen to 23.1. klo 
17.30–19, Ajurinaukio 
5. Pekka Hiltunen aloitti 
kirjailijanuransa Johtolanka-
palkitulla Vilpittömästi sinun 
-romaanilla. Studio-sarjan 
kahden jännärin jälkeen 
hän on hypännyt polttavan 
ajankohtaisen proosan pariin. 
Iso on romaani lihavuudesta, 
häpeästä ja terveystiedosta. 
Hiltusta haastattelee 
kirjastonhoitaja Niina Holm.
MLL:n perhekahvila
Lapsiperheille ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa. 
Moisiontie 18. puistola.mll.fi

  VIIKKI
Tontut tropiikissa
Tontut ovat tutustuneet 
Gardenian tropiikin tuttuihin 
joulunajan kasveihin, jättäen 
sinne omia ideoitaan 
kasvien hyödyntämisestä. 
Tonttujen tropiikkiretkeen 
voi tutustua trooppisen 
puutarhan aukioloaikoina 
12.1. asti sisäänpääsymaksun 
hinnalla: 4 e / aikuiset, 2 
e / lapset, opiskelijat, 2,30 e /
eläkeläiset, 9 e / perhelippu.
Metsässä, puutarhassa 
ja veden äärellä 
Anu Tuomisaaren grafiikkaa 
Gardeniassa 4.1.–
1.3.  Näyttely on avoinna ma–
to klo 10–18, pe klo 10–14 ja 
la–su klo 10–17. Vapaa pääsy.

14      Menot

HALUTAAN OSTAA

TILITOIMISTOJA

– Mitä maisema nykyään on ja 
miten  se kuvaa yhteiskuntaa? 
Nämä ovat käteni, jotka ruokki-
vat minua ja jotka ojennan jäl-
leen kohti tyhjyyttä.  Seison mie-
leni alavalla tasangolla jota hal-
litsee  järki.  Tuijotan  kalpeaa 
horisonttia, jota osittain peittää 
tiedostamattoman usva. Logii-
kan rautaiset rakennelmat koho-
avat  orgaanisesta  floorasta, 

ainutkertaisuudesta, Ville Räty 
filosofoi.

Räty maalaa pääasiassa akryy-
lillä, tussilla ja hiilillä.

– Käytän  siveltimien  lisäksi 
paljon ekspressiivistä painantaa. 
Sabluunoita, laattoja ja erilaisia 
kierrätysritilöitä, kertoo nuori 
taiteilija. 

TL

Ville Räty pohtii maisemaa
Passing view -näyttelyssä 
kuvataiteilija Ville Räty  
pohtii modernia maailmaa,  
urbaania ohikiitävää 
maisemaa ja kansallis-
maisemakäsitettä.  Ville Räty: 

Altar of  
information.

Passing view 
Malmitalossa 25.1. saakka. 

Galleria avoinna 
ma–pe 9–20, la 9–16.

Lähimenot-palstalle voi 
lähettää Koillis-Helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
Etusijalla ovat maksut-
tomat 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

Malmin rastit täyttää 10 vuotta
Malmilaisten toimijoiden yhteistyössä järjestämät Malmin rastit 

toteutetaan lauantaina 18.1. klo 10–14. 
Paikallissuunnistus esittelee täkäläisiä järjestöjä sekä paikallisia yhteisöjä ja niiden toimintaa.  

Tänä vuonna rastipisteissä pääsee kurkistamaan näytelmäharjoituksiin, tutustumaan asukastalon  
toimintaan, elvyttämään Anne-nukkea, harjoittelemaan alkusammutusta ja 

kokemaan paljon muutakin mielenkiintoista. Rastipisteitä on yhdeksän eri puolilla 
Malmia. Tapahtumasta kerrotaan tarkemmin ensi viikon lehdessä.
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Lähitieto 
ei lisää 

tuskaa :D

OPTIKOT

Lähitieto 
kertoo 

lähiyritykset.

PALVELUJA TARJOTAAN

HAMMASLÄÄKÄRIT

HYVINVOINTI

KAMPAAMOT JA PARTURIT

Meiltä hajusteettomat hiusten-
värjäykset sekä hiustenhoito -ja 
muotoilutuotteet.

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki 

saloncaramel.fi

Hyvää uutta vuotta 2014!
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Bianco DIVAANISOHVA 
Divaanisohva (270 x 98/170 cm) säädettävillä niskatuilla ja  
metallijaloilla. Värit valkoinen ja musta. Kätisyys valittavissa.  
Varastoerä. 

Mallikalusteita, yksittäiskappaleita ja erikoiseriä

Claro RUOKARYHMÄ
Pöytä (120 x 75 cm) + 4 tuolia yht. 395,- (690,-). 
Pöydässä alumiinirunko ja lasikansi. Tuolissa musta 
ekonahka. Varastoerä.  

Oliivi MALLISTO
Taso (180 x 50 x 35 cm) 595,- (785,-). Lipastot: 
3-ltk (90 x 38 x 74 cm) 499,- (715,-), 4-ltk (90 x 38 x  
93 cm) 595,- (795,-). Väri valkoinen. Erikoiserä.  

(1255,-)

Zello® SÄÄTÖSÄNKY
Koko 90 x 200 cm 1995,- (3630,-). Sisältää Motion 
1000 -säätöpohja, Embrace-petauspatja, pyöreät  
14 cm teräsjalat, verhoiluväri vaalea Crevin Ivory. 
Kuvan kokonaisuus 180 x 200 cm 3990,- (7260,-). 
Varastoerä. 

Billnäs KIRJAHYLLY
Billnäs-kirjahyllyt -25%. Rakenna mieluisesi kokonaisuus.  
Esim. kuvan kokoonpano 256,5 x 42 x 202 cm 2731,- 
(3642,-). Useita värejä. Toimitusmyynti.

1195,-
(1595,-)

1995,-
(3630,-)

KRUUNUKALUSTE.FI

-30%

ALE
alealealeEasy VUODESOHVA

Kotimainen vuodesohva. Koko 214 x 90 x 88 cm.  
Vuodekoko 140 x 190 cm. Kangasverhoilu, useita eri  
värejä. Toimitusmyynti. 

995,-
(1275,-)

Consul LEPOTUOLI
Lepotuoli 795,- ja rahi 200,-.  
Normaalisti yht. 1334,-. Koko 75 x 71 x 100 cm. 
Nahkaverhoilu, väri Batick Black ja Cream.  
Varastoerä.  

-50% JOPA

Hiipakka -20% 
Scanwood -15%   
Nurmela -15%

Furninova -20% 
Gustav -15%
Ekornes-sohvat -20%

AVOINNA MYÖS 
SUNNUNTAISIN

Vesta DIVAANISOHVA 
Koko 300 x 94/160 x 74 cm. Kätisyys valittavissa. 

Kangasverhoilu, väri Surprise Sand. Erikoiserä. 

JOPA -25% 1790,-
(2490,-)

90 x 200 cm 

395,-
(690,-)

795,-
+ RAHI  

-45%

 
ERIKOISERÄ!

-40%

 
ERIKOISERÄ!


