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Marian Konditoria Oy
Orakas 5, 

Heikinlaakso
www.mariankonditoria.fi 

Myymälä avoinna
ma–pe klo 6.00–17.30

la klo 8.00–13.00

[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

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

TAPANINVAINIO  OKT

Suositulla alueella ryhdikäs rintama-
miestalo 4 h, k, kph, 2 wc 110 m² + 
kellarikerros 70 m².  Tontti 544 m². 
Kuntotarkastettu. Hp. 270.000 € 
Pohjanpellontie 9 b

TAPANINVAINIO  OK-TONTTI
Omakotitalotontti 569 m², rak.oik 
142 m², lisäksi autosuoja 25 m². 
Hp. 170.000 € Pohjanpellontie 9 b

PUISTOLA  TONTTI
Kaksi erillispientalotonttia
588m², rak.oik 147m² Hp. 108.000€
589m², rak.oik 147m² Hp. 120.000€
Tonteilla purettava asuinrakennus.
Aisatie 10

HERTTONIEMI  TONTTI
Erillispientalotontti 734 m², rak.oik 
184 m². Asuntojen lkm ei rajattu. 
Hp. 190.000 € Karhunkaatajantie 22

ESPOO/LAAJALAHTI  TONTTI
Kovapohjaiset tontit Jääskentie 11
793m², rak.oik 238m² Hp. 310.000 €
786m², rak.oik 236m² Hp. 270.000 €
Tonteilla purettava ok-talo. 

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

MALLIKALUSTEITA

HINTAAN!
ULOSHEITTO-

Paljon tuotteita valmiiksi 
kasattuna ja heti mukaan!

Meiltä myös edullinen rahoitus,
kysy lisää myyjiltämme!!!

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

(Ikean vieressä)

  TR-KALUSTEESSA

 STEMMA MALLISTON LOPPUUNMYYNTI!

(995,-)

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

499,-
Rajoitettu 
varastoerä

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

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

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Krista Suvinen
040 487 5040

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Tuomas Jääskeläinen 
050 306 1771

Reija Kivinen
050 533 0369

Heikinlaakso Okt  110m²/215m² 
4h,k,s,ask.h,khh,at. Tyylikäs 
pääosiltaan remontoitu talo, ihana 
hoidettu suojaisa piha. Rakennusoi-
keutta jäljellä. Mh.425.000€. 
Kirvestie 17a. 
Kristiina Kellander-Sinisalo /045-847 2272.

1120797
Tapanila Okt 191m²/206m²
5h,k,s,khh,2ph,kuisti. V.2003 raken-
nettu viehättävää vanhanajan tunnel-
maa henkivä mansardikattoinen huvi-
lamainen talo. Mh.620.000€. Ripekuja 
9. Tomi Suvinen/044-335 5135 

140314
Pukinmäki Et 128m²/135m²     
4h,k,2Xkph/wc,khh,s,var. Upea, 
uudehko koti suositulla pienta-
loalueella. Valoisat huonetilat, 
kodikas tunnelma, kivitalon henkeä. 
Talokohtainen maalämpö, Rv. 2005. 
Mh.497.000€. Ruotutorpantie 17. 
Kai Lehtola/044-514 0164

1119927 
Puistola Pt 92,5m²+56m²
3-4h,k,s,thk,khh. Rauhallisella 
alueella hyväkuntoinen v. -98 raken-
nettu kolmikerroksinen huoneisto.  
Mh.355.000€. Nummitie 13. 
Tomi Suvinen/044-335 5135 

1109031

Puistola Pt 98 m²
4h,k,s. Kiva koti lapsiperheelle rau-
hallisella pientaloalueella. Turvallinen 
koulumatka, muutama sata metriä 
sekä ala-asteelle että ylä-asteelle.  
Mh.218.000€. Läksyrinne 27-29. 
Kristiina Kellander-Sinisalo /045-847 2272.

1117096   
Ylä-Malmi  Rt  79 m²
3h,k,s. Viehättävä, siistikuntoinen rt-
asunto loistopaikalla. Uusi, tyylikäs keit-
tiö, toimiva pohjaratkaisu, suojaisa piha, 
kaukolämpö. Mh.240.000€. Huhtatie 6. 
Pertti Kanon/040-758 7596.

1119459
Siltamäki  Rt  75 m²
3h,k,s. Yksikerroksinen, muuttovalmis 
asunto. Oma aurinkoinen etelä-länsi-
piha, yhtiöllä avarat pihapiirit. Kph ja 
sauna uusittu. Reilun kokoinen keittiö. 
Hitas. Mh.224.000€. Pläsinpellonkuja 
1. Pertti Kanon/040-758 7596.

1120302
Puistola  Rt  74,5 m²
3h,k,s. Yksikerroksinen, siistikuntoi-
nen rt-asunto päättyvän tien varrel-
la.  Loistava pohjaratkaisu, parketit, 
eteläpiha. Heti vapaa. Mh.207.687€, 
Vh.215.000€. Sirkkalanmäki 52A. 
Pertti Kanon/040-758 7596.

1117156

Malmi Lt 49,5m²
2h,kk,alkovi,s,p. Uudenveroinen 
asunto lähellä palveluita ja hyviä 
liikenneyhteyksiä. Esteetöntä 
asumista luhtitalon alakerrassa. 
Mh.107.175€/Vh. 199.000€. 
Helatehtaankatu 8. Kristiina Kellander-
Sinisalo /045-847 2272.

1117446   
Oulunkylä Kt 76m²
3h,k,kph/wcerill.wc,las.parv. Va-
loisa, kodikas läpitalon huoneisto 
keskeisellä paikalla. Tilavat huoneet, 
vaaleasävyinen keittiö. Runsaasti 
säilytystilaa. Hyvin hoidettu yhtiö, 
hyvät bussi –ja junayhteydet! 2/ 3 
krs. Mh.238.000€. Välimetsäntie 9. 
Kai Lehtola/044-514 0164

1120448
Pihlajamäki Kt 74m² 
3h,k,kph,las.p. Läpitalon huoneisto 
lähellä kouluja, urheilukenttää ja 
juna-asemaa. Kph. juuri remontoitu. 
Mh.169.000€. Rapakivenkuja 2. 
Tomi Suvinen/044-335 5135 

1116238

Tapanila Kt 62m²
3h,k,vh,2xlas.p. Hyväkuntoinen 
koti, viihtyisällä alueella. Hyvät 
liikenneyhteydet ja taloyhtiön uima-
allas kruunaavat tämän asunnon. 
Mh.168.000€. Saniaistie 14. Tuo-
mas Jääskeläinen/050-306 1771  

1112461
Malmi Kt 79,5m²
3h,h,s. Toisen kerroksen pienker-
rostaloasunto Malmin palveluiden 
läheltä. Makuuhuoneet viihtyisän 
pihan puolella, saunasta pääsee 
parvekkeelle vilvoittelemaan. Keittiö 
uusittu 2006, kylpyhuone ja sauna 
2007. Mh.208.000€. Soidintie 
8. HITAS.  Tuomas Jääskeläi-
nen/050-306 1771

1119788
Malmi Kt 77,5m²    
3h,k,s. Tilava saunallinen kolmio 
Malmin palveluiden äärellä. Kylpy-
huone vastaremontoitu ja olohuo-
neen yhteydessä lasitettu parveke. 
Mh.198.000€. Heinäpellonkuja 1. 
Jyrki Saulo/050 585 0500 

118269

Uusi vuosi, unelmissa uusi koti?
Kun haaveilet uudesta kodista, luota alan ammattilaiseen. 

Kutsumalla meidät maksuttomalle Kotikäynnille, olet jo askeleen lähempänä unelmaasi. 

kiinteistomaailma.fi/kotikaynti

Malmin 
sairaalasta 
löytyi eloperäistä 
ainetta! Sivu 3
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 Pääkirjoitus

Avoimia ovia

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

Asukastalojen kohtaloa puidaan parhail-
laan. Säästötoimia etsittäessä ollaan niiden toi-
minnan lopettamista tai toimintatavan muutta-
mista harkitsemassa. Yksi esitetty vaihtoehto 
on siirtää talot jonkin paikallisen järjestön veto-
vastuulle. Asukastalojen  toiminta on varsin 
kustannustehokasta  työtä  syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi. Asukastalot,  lähiöasemat  ja 
kumppanuustalot eri puolilla kaupunkia järjes-
tävät käsityöpajoja, kielikursseja sekä liikunta-
tapahtumia. Valtaosa toiminnasta on avointa 
kaikille, osa ryhmistä on suunnattu vaikkapa 
mielenterveyskuntoutujille. Yhteistä on se, että 
toimintaan osallistumiseen on hyvin matala 
kynnys ja asukastaloon mennessä ei leimaudu 
minkään tietyn ryhmän jäseneksi. Valtaosaa 
toiminnasta vetävät vapaaehtoiset. Monissa 
taloissa on ruokailumahdollisuus, joka on eten-
kin yksineläjille suuri helpotus. Näiden talojen 
ylläpito toki maksaa, mutta toisaalta säästöjä 
syntyy kun kävijät pysyvät terveinä ja pärjäävät 
kotona. Eräs asukastalossa kävijä pohti ratkai-
suna, että ehkä tiloja voisi koittaa vuokrata 
ulkopuolisten käyttöön entistä tehokkaammin 
iltaisin ja viikonloppuisin. 

Tehokkuus ja etenkin kustannustehokkuus 
tuntuvat välillä jo aivan kirosanoilta. Tehok-
kuuden lisääminen ja kulujen karsiminen ovat 
järkeviä toimia, kunhan ne kohdistetaan vii-

saasti aiheuttamatta säästöjen kautta lisäkuluja 
toisaalla. Se mikä on viisasta, onkin sitten vai-
keampi asia. Joidenkin mielestä voisi säästää 
julkisesta terveydenhuollosta, nostaa päivähoi-
tomaksuja,  tai muuttaa kirjastojen palvelut 
maksullisiksi. Toisten kanta on, että kaikki 
perustoimeentuloon liittyvät palvelut on tar-
peen saada maksutta tai edullisesti ja kaikesta 
ylellisyyteen liittyvästä maksettava roimasti. Sii-
nä onkin poliitikoilla työsarkaa löytää se kultai-
nen keskitie palveluiden hinnoittelussa. Samoin 
tehdä päätöksiä siitä, mitä yhteiskunta jatkossa 
järjestää ja mikä jätetään vapaaehtoistoimijoi-
den kontolle.

Meillä Lähitiedon toimituksessa pidetään luki-
joille avoimet ovet ensi tiistaina. Silloin tänne 
Malmin raitilla  sijaitsevaan pieneen  toimis-
toomme voi piipahtaa vaikkapa kertomaan jut-
tutoiveita. Samalla voi osallistua kuvakisaan 
arvaamalla kuvien kohteet. Pieniä palkintoja-
kin on luvassa. Heti seuraavana päivänä ilmes-
tyykin sitten lehtemme 1-vuotisjuh-
lanumero, jossa vähän kertaam-
me  ensimmäisen  vuoden 
tapahtumia.  1-vuotias  on 
mukava olla!

Teija Loponen

Ravintola Makalu Pikkalankatu 5, 00700 
Helsinki, Puhelin: 050-59858 400  

www.ravintolamakalu.fi 
Avoinna: Ma–to 10.30–21.30 pe 10.30–22.00 

la 12–22 su 12–21.30

Take away

-10%
annokset mukaan 

vain á la Carte-listan 
pääruista

Tällä kupongilla

-10%
á la carte annoksista 
paikan päällä syötynä

Tarjous voimassa 

16.02.2014 asti.

Ilmoita 1-vuotissynttäreidemme 
juhlalehdessä ja voit voittaa 

kaksi kertaa isomman 
ilmoituksen 19.2. lehteen!

1-vuotissynttäreiden kunniaksi 
arvomme kaikkien 5.2. lehdessä 

olevien ilmoittajien kesken palkinnon, 
joka on 50% isompi ilmoitus 
19.2. ilmestyvässä lehdessä. 

Kysy lisää ja varaa tila Jussilta!

Jussi Haapasaari, 050-595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Voita ilmainen ilmoitus!

1v!

KAUPUNKI: MALLI SYNSAM, Mallikatu XX, puh. XXX XXX XXXX
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LITE BÄTTRE TAMMIALE

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

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

LITE BÄTTRE.

JOPA -80 %
Koko kehysmallisto -20–80 %

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.)

Silmälasien 

ostajalle 

näöntarkastus 

kaupan- 

päälle!

Lähitiedon toimituksessa on ensi 
tiistaina avointen ovien päivä.

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

Koillis-Helsingin 
Lähitieto
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Maauimalalle on yhä mahdollisuus Tapulikaupungissa. Sivu 6.

Vielä  elokuussa 
projektin johtaja-
na  toimiva  Eija 
Lehmusoksa 

Helsingin kaupungin raken-
nusvirastosta kertoi Lähitie-
dolle, että sairaalaprojekti 
etenee sovitussa aikataulus-
sa.

Tässä kuussa on kuitenkin 
levinnyt tieto, että avajaiset 
siirtyvät syksyyn.

Sosiaali-  ja  terveysviras-
to  on  päätynyt  venyttä-
mään avaamista kuukausil-
la, vaikka itse rakentamisen 
viivästys on lyhyempi.

– Rakennustyömaa on rei-
lun kuukauden myöhässä, 
sanoo toimistopäällikkö Sa-
kari Heikkinen  Helsingin 
kaupungin rakennusviras-
tosta.

Myöhästyminen  ei  joh-
du  uudisrakennuksesta, 
vaan peruskorjattavista ki-
vitaloista löytyneistä, 1920– 
1930-luvuille  tyypillisistä 
eristeistä.

– Välipohjissa on käytet-
ty eristeenä eloperäistä ai-
netta kuten turvetta ja kut-
terinpurua. Niistä on kyllä 

  Malmi
Malmin upouusi 
sairaala oli 
tarkoitus avata 
toukokuussa, 
mutta toisin käy. 
Sairaala otetaan 
uusimman tiedon 
mukaan käyttöön 
syyskuussa.

Pelastusasemalla petyttiin 
Malmin sairaalan viivästymisestä

tiedetty hyvissä ajoin, mut-
ta  niiden  poistaminen  on  
osoittautunut huomattavas-
ti vaikeammaksi, Heikkinen 
kertoo.

Malmin pelastusasemal-
le tullut viesti hankkeen vii-
västymisestä ei ole aiheutta-
nut hurraa-huutoja.

– Viivästyminen on meille 
pettymys. Me olemme toi-
voneet, että sairaala avat-

taisiin nyt, toteaa aluepalo-
mestari Ari Hasanen.

Pettymys johtuu siitä, että 
pelastusasemalla on odotet-
tu kuin kuuta nousevaa, et-
tä yksikölle yli kolme vuot-
ta lisätyötä aiheuttaneet sai-
raankuljetukset normalisoi-
tuvat.

Malmin sairaalan sulkemi-
sesta  lähtien  paikallinen 

pelastusasema on joutunut 
kuljettamaan  potilaita 
muun muassa Malmin sai-
raalan sijaispaikkana toimi-
vaan  Marian  sairaalaan, 
jonne  ajo  kestää  helposti 
kolme varttia.

– Tehtävään sidottu aika 
on  kasvanut.  Kun  matka 
Malmin sairaalaan vie noin 
vartin, vie edestakainen ajo 
täältä keskustaan ja takaisin 

helposti puolitoista tuntia.
Malmin pelastusasemalle 

osuu keskimäärin 15 häly-
tystä per vuorokausi.

– Kaikki eivät  johda sai-
raankuljetuksiin, mutta jos 
puoletkin johtaa, vie se pal-
jon aikaa.

Pelastusasema ei koskaan 
saanut poikkeusajaksi toi-
vomaansa lisäkalustoa.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin sairaalan kohdalla Kirkonkyläntiellä on rakentamisesta kertova työmaataulu.

pirJo piHlAJAmAA

”Kun matka 
Malmin sairaalaan 
vie noin vartin, vie 

edestakainen ajo 
täältä keskustaan 

ja takaisin helposti 
puolitoista 

tuntia.”
Ari

HAsAnen

Helsingiltä 
voi hakea 
tontteja
Helsingin kaupungin vuotuinen 
asuntotonttien varauskierros 
on käynnissä. Haettavissa 
on pääasiassa kerros- 
ja rivitalorakentamiseen 
tarkoitettuja tontteja. Koillis-
Helsingistä niitä löytyy Malmilta, 
Viikistä ja Tapaninkylästä.

Tontit on teknisistä 
ominaisuuksistaan johtuen 
suunnattu ammattiraken-
nuttajille. Haku on kuitenkin 
avoin, ja tontteja voivat hakea 
kaikki kiinnostuneet. Hakuaika 
päättyy 14.3.2014 kello 15.
     PP

Paksu lumikerros suojaisi 
vesiputkia ja estäisi etenkin 
liian lähellä maanpintaa 
kulkevien putkien 
jäätymisen. Lumettomien 
talvien varalta alle kahden 
metrin syvyydessä sijaitsevat 
putket tulisi eristää 
huolellisesti. 

Putkien jäätyminen 
voidaan estää juoksutta-

malla niissä vettä kovilla 
pakkasilla. Vesimittarin 
tulee puolestaan sijaita 
sellaisessa paikassa, jota 
voidaan pitää lämpimänä. 

Jäätyneen putken 
sulattaminen kannattaa 
jättää ammattilaisille, sillä 
sulatusvaiheessa vesimittari 
irrotetaan ja putki sulatetaan 
höyryletkulla vesimittarin 

suunnasta. Näin sulanut 
vesi purkautuu ulos 
mittarin kohdalta. Mikäli 
putkea sulatetaan väärästä 
kohdasta, vaikkapa keskeltä, 
jää voi sulatessaan ja 
laajetessaan rikkoa putken 
ja aiheuttaa pahojakin 
vesivahinkoja.

Teija Loponen

Jl

Vesi lorisee paukkupakkasella
Onkohan joissain taloissa vesiputket jäätyneet, kun HSY:n 

vesihuolto on avannut tällaisen väliaikaisen vedenottopisteen 
Heinäpellontielle. Vesi on pidettävä lorisemassa koko ajan,

 jotta tämäkin putki ei jäätyisi.

Putket jäätyvät helpommin lumettomana talvena
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RadoN-TIEToa

• Radon on hajuton, 
mauton ja väritön 
radioaktiivinen 
kaasu, joka pääsee 
maaperästä asuntoon 
perustuksissa olevien 
rakojen kautta.

• Radioaktiivinen 
radonkaasu 
on tupakoinnin 
jälkeen merkittävin 
keuhkosyövän 
aiheuttaja.

• Sisäilman 
radon aiheuttaa 
Suomessa noin 
300 keuhkosyöpää 
vuosittain. 
Keuhkosyöpäriski 
on sitä suurempi, 
mitä kauemmin ja 
mitä suuremmassa 
radonpitoisuudessa 
oleskelee. 

• Ensimmäiset talkoot 
järjestettiin vuonna 
2003.

• Radonmittauskausi 
on marraskuun alusta 
huhtikuun loppuun. 
Radonpitoisuus on 
yleensä sitä suurempi, 
mitä kylmempi sää on.

Radon-tuloksia

 säteilyturva-
keskuksen radon-
mittauspurkeilla 
tehdyt mittaukset 
pientaloasunnoissa 
vuosina 1980–2012. 

 Taulukossa oleva 
radonpitoisuuden 
vuosikeskiarvo on 
laskettu vähentämällä 
talvella suoritetun 
mittauksen tuloksesta 
15 prosenttia. 

läHde  
sTuk

– Radontalkoiden 
tavoitteena on lisätä kansa-
laisten  radonmittaus  ja 
-korjausaktiivisuutta erityi-
sesti  niillä  alueilla,  joissa 
radonpitoisuudet ovat Suo-
men korkeimpia. Helsingis-
sä radontilanne ei ole erityi-
sen paha, vaan koko maan 
keskitasoa, rauhoittaa tutki-
ja Olli Holmgren Säteilytur-
vakeskuksesta.

Holmgren  kertoo,  että 
alueella  aikaisemmin  teh-
dyissä  mittauksissa  enim-
mäisarvo 400 becquereliä 
kuutiometrissä on ylittynyt 
kuudessa prosentissa pien-

  Radon voi aiheuttaa keuhkosyöpää

Osaan ilmestymis-
alueemme koti-
talouksista on jaettu 
Säteileekö kodissasi? 
Radontalkoot 
-esitettä, joka on 
aiheuttanut jonkin 
verran hämminkiä 
ja hätäännystäkin. 
Radontalkoiden 
takana on Säteily-
turvakeskus (STUK) ja 
Helsingin kaupunki.

ki on palautettu  ja analy-
soitu, asukkaalle lähetetään 
tuloskirje. Siinä on selkeät 
suositukset, jos enimmäisar-
vot ylittyvät ja toimenpiteet 
radonpitoisuuden alentami-
seksi ovat tarpeen, kertoo 
tutkija Olli Holmgren.

Kohonnutta  radonpitoi-

suutta voidaan alentaa te-
hokkaasti erilaisilla toimen-
piteillä.  Korjausmenetel-
män valintaan vaikuttavat 
mitattu radonpitoisuus, ta-
lon rakenteet, ilmanvaihto 
ja maaperä. 

– Tehokkain korjausmene-
telmä on radonimuri, jonka 

 NIMI Mitattuja 
asuntoja

Keskiarvo, 
Bq/m3

Mediaani, 
Bq/m3

200 Bq/m3

ylitykset
400 Bq/m3 

ylitykset
1000 Bq/m3 

ylitykset

malmi 68 164 110 22 % 9 % 0 %

pihlajamäki 51 193 166 35 % 10 % 0 %

pukinmäki–
savela 22 126 103 14 % 5 % 0 %

Tapanila 97 108 91 12 % 1 % 0 %

siltamäki 56 97 79 9 % 0 % 0 %

puistola 55 115 94 15 % 2 % 0 %

suurmetsä 196 177 120  29 % 10 % 1 %

Tapaninvainio 50 119 72 18 % 4 % 0 %

Radonin enimmäisarvon ylityksiä 
eniten Pihlajamäessä ja Suurmetsässä

taloasunnoista ja 200 bec-
quereliä kuutiometrissä 21 
prosentissa. 

– Korkein  mitattu  pitoi-
suus on yli 13 000 becque-
reliä kuutiometrissä, mikä 
aiheuttaa  jo  tupakointiin 
verrattavan keuhkosyöpä-
riskin. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön päätöksen mu-
kaan asunnon huoneilman 
radonpitoisuus ei tulisi ylit-
tää arvoa 400 becquereliä 
kuutiometrissä.

Yli 400 becquereliä kuu-
tiometrissä radonia on mi-
tattu Pihlajamäen ja Suur-
metsän  lisäksi,  Malmilla, 
Pukinmäessä, Puistolassa ja 
Tapaninvainiossa. Ainoas-
taan Suurmetsässä on ha-
vaittu 1 % yli 1000 Bq/m3 
arvoa.

Radontalkoiden  mer-
keissä asukkaille on tarjottu 
radonmittauspurkkien tila-
usta erikoishintaan helmi-
kuun puoliväliin asti.

Mittauspurkkia pidetään 
asunnossa kaksi kuukaut-
ta ja lähetetään sen jälkeen 
STUK:kiin.

– Kun radonmittauspurk-

voi asentaa kaikenlaisiin ta-
loihin. Radonimurilla ime-
tään ilmaa lattian alta maa-
perästä,  mikä  tyypillisesti 
alentaa sisäilman radonpi-
toisuutta 70–90 prosenttia. 
Joissakin tapauksissa pelk-
kä puutteellisesti toimivan 
ilmanvaihdon tehostaminen 
voi riittää, Holmgren opas-
taa.

STUK:illa ei ole tiedossa 
tarkkaa lukua siitä, kuinka 
monessa korjaussuosituksia 
saaneessa kohteessa jotain 
olisi myös tehty.

– Korjauksia tehdään ar-
violta  alle  puolessa  niis-
tä asunnoista, joissa enim-
mäisarvo 400 becquereliä 
kuutiometrissä ylittyy.

Tukea mahdollisesti  tar-
vittaviin muutostöihin saa 
verotuksessa  tehtävän ko-
titalousvähennyksen muo-
dossa.  

Erästä lukijaamme pohdi-
tutti, ovatko mittauspurkit 
turvallisia lapsiperheissä tai 

jos on kotieläimiä.
– Radonmittauspurkit teh-

dään muovista eivätkä ne si-
sällä vaarallisia aineita. Ra-
donmittauspurkin sisällä on 
filmi, johon radon jättää jäl-
kiä, sekä muovikalvo, joka 
puristetaan  jousella  filmiä 
vasten. Purkkia ei saa avata 
tai mittaus voi mennä pilal-
le, valaisee Holmgren mitta-
uspurkin toimintatapaa.

Teija Loponen

  Malmi
Joku onnekas voitti viime keskiviikkona 62 000 euroa Viking 
Loton kupongilla, joka oli pelattu Malmin Teboililla.

Myös lempinimestään Malmin yliopisto tunnetun huolta-
mon yrittäjä Petteri Kärki oli perjantaipäivänä tiedosta ihan 
”hoo moilasena”.

– En ole kuullutkaan. Meillä ei ole tästä mitään tietoa. Veik-
kaus ilmoittaa näistä aina viiveellä, kertoo Petteri Kärki.

Kyseessä oli kierroksen neljä suurin suomalaisvoitto. Yh-
tään täysosumaa kierroksella ei löytynyt. Täysosuman saa, 
kun pelin kaikki kuusi numeroa ovat oikein.

Malmilla veikanneen kupongista löytyi 5+1 oikein. Kierrok-
sen oikea rivi oli 11, 27, 32, 34, 37, 42 ja lisänumerot 33 ja 38.

Pirjo Pihlajamaa

Malmin yliopistolla 
kävi mäihä

Laulurastaantiellä veikanneella on hyvä syy pistää 
lauluksi.

pirJo piHlAJAmAA

sTuk

Mieskuski vaaransi 
liikennettä
  Ylä-Malmi

ohikulkija hälytti poliisipartion Ylä-Malmille, jossa kuski 
oli jättänyt autonsa tyhjäkäynnille ja jäänyt nuokkumaan 
penkille perjantai-iltana kuudelta. Kuljettaja oli poliisin 
vanha tuttu, jolla ei ollut ajo-oikeutta, ja joka oli narah-
tanut useita kertoja kortitta ajosta. Mies kielsi ajaneen-
sa autoa, mutta silminnäkijän todistaessa muuta, sanoi 
mies ajaneensa noin 300 metriä.

Miehen veressä ei ollut alkoholia. Huumausainetes-
tin tulos oli positiivinen. auton verot olivat maksamatta. 
Siksi siitä oli poistettu rekisterikilvet. auton tuulilasi ja 
etuvaloumpiot olivat rikki, toinen takarengas oli sileä ja 
toinen eturengas oli kesärengas. Mies päätyi verikokei-
den kautta poliisin suojiin. PP
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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

Asokodit | puhelin 020 161 2280 | etunimi.sukunimi@asokodit.fi

Heti vapaa / mahd. vuokraukseen.
Soita, Anu Sten 020 161 2285.

RT, 4h+k+s 106 m2

Helsinki, Tapaninvainio, Alhokuja 5

Asomaksu 
Käyttövastike/kk
Vakuusmaksu
Vesimaksu 
Valmistunut 1994
D2007

31 700,10 €
1 280,48 €
2 560,96 €

0,37 €/jm2/kk

Heti vapaa.
Soita, Anu Sten 020 161 2285.

RT, 4h+k+s 87,5 m2

Vantaa,Rajakylä, Pallotie 32

Asomaksu 
Käyttövastike/kk
Vakuusmaksu
Vesimaksu 
Valmistunut 1996
D2007

30 337,45 €
1 012,38 €
2 024,75 €

12,50 €/henk./kk

Heti vapaa.
Soita, Anu Sten 020 161 2285.

PT, 4h+k+s 104 m2

Helsinki,Suurmetsä, Porttirinne 6

Asomaksu 
Käyttövastike/kk
Vakuusmaksu
Vesimaksu 
Valmistunut 2000
D2007

35 925,61 €
1 183,52 €
2 367,04 €

10,50 €/henk./kk

Vapautuu 16.2. tai sop. mukaan.
Soita, Anu Sten 020 161 2285.

RT, 4h+k+s 93 m2

Vantaa,Nissas, Kyläkaskentie 1

Asomaksu 
Käyttövastike/kk
Vakuusmaksu
Vesimaksu 
Valmistunut 1994
E2007

22 451,94 €
1 090,15 €
2 180,30 €

sis. käyttöv.

Nauti 
asumisen 
parhaista 
puolista.
asokodit.fi

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

Ke 29.1. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Jari Päärni  
La 1.2. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 2.2. 11.00 Jumalanpalvelus ja ehtoollinen, Jari 

Päärni. Musiikki Tiina Valtiala
Su 2.2. 14.30 Latinokokous, Jari Päärni.
Ti 4.2. 13.00 Päiväseurat, Mikko Hursti.

Mies ajoi ulos
  Tattariharju

Lahdenväylää Helsinkiin päin 
ajanut 40-vuotias mäntsälä-
läismies kaarsi kohti Kehä I:n 
liittymää viime viikon tiistaina 
kello 4.40. Jostain syystä au-
to suistui ajoradan oikeasta 
reunasta ulos ja karahti päin 
nurmialueella kasvavaa puu-
ta. Kuljettajan matka jatkui 
ambulanssilla sairaalaan. Po-
liisi epäilee autoilijaa liiken-
neturvallisuuden vaaranta-
misesta. PP

  Lähitieto. 
  Siitä ihmiset tykkää!

Poliisi pidätti 
taposta epäillyn
  Pihlajisto

Pihlajistossa sijaitsevasta 
asunnosta on löytynyt kuol-
leena 56-vuotias nainen per-
jantaina tammikuun 10. päivä.

Nainen on henkirikoksen 
uhri ja poliisi tutkii juttua tap-
pona. Poliisi on ollut vaito-
nainen asiasta ja myönsi ta-
pahtuneen vasta Iltasano-
mien tiedustellessa Pihla-
jistossa liikkuneen huhun 
todenperäisyyttä. Huhun mu-
kaan Pihlajistossa on löydet-
ty kuollut nainen kotiinsa ta-
pettuna.

Viime sunnuntaina polii-
si pidätti teosta epäiltynä 
57-vuotiaan miehen. Kiinni-
otettu on tuntenut naisen en-
tuudestaan. 

Poliisi ei tutkinnan kesken-
eräisyyden vuoksi kerro asi-
asta enempää. PP

 Vuodesta 1970

Suurmyymälä: Vantaan Porttipuisto, Porttisuontie 4, 09 2797 2210, auki ma–pe 11–20, la 10 –18 ja su 12 –17. Tehtaanmyymälä: Kerava, Huhtimontie 4, 09 2797 220, auki ma–pe 9–17 ja la 10–15. 
          www.finsoffat.fi

FiNSOFFAT

Finsoffat tarina alkaa jo vuodesta 1970, kun Linnea ja Martti Honkanen perustivat 
Kellokoskelle huonekaluvalmistamon. Nyt yli 40-vuotta myöhemmin tehdas on muut-
tanut moderneihin tiloihin Keravalle ja ensimmäinen oma myymälä on avattu Vantaan 
Porttipuistoon 2012.

Sohva niin  
  kuin haluat

Trend moduulisohva 
alk. 1.690 eur (ovh 2.112 €)

Aina vuodekulmasohva 
alk. 2.190 € (ovh 2.996 €)

Aina 3-ist. vuodesohva
alk. 1.190  € (ovh 1.596 €)

Kerava kulmasohva 
alk. 2.390 € (ovh 3.212 €)

Suomalaista
huonekaluvalmistusta
jo yli 40 vuotta.

Myymälässä 
mallipoistoja  

jopa

-50 %

Nykyaikaisen ja joustavan tuotan-
tomme avulla pystymme edullisesti 
toteuttamaan mallistomme sohvat 
myös asiakkaiden toiveiden mukaisil-
la mitoituksilla. Tehtaamme sijaitsee 
Keravalla.
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Malmin toimintakeskuk-
sen, Pihlajamäen lähiöase-
man  tai  minkään  muun-
kaan asukastalon työnteki-
jöiltä ja käyttäjiltä ei juuri 
kyselty, kun aluetyön selvi-
tystyöryhmä päätyi suositte-
lemaan,  että  Helsinki  voi 
luopua asukastalojen pyö-
rittämisestä  keneltäkään 
kysymättä.

Viime viikon tiistaina ko-
koontunut sosiaali-  ja ter-
veyslautakunta oli hieman 
eri mieltä.

Lautakunta  päätyi  ää-
nin 10–0 kannattamaan, et-
tä asian valmistelussa kuul-
laan aluetyön asukastalojen 
työntekijöitä ja käyttäjiä.

Samalla selvitetään vaih-
toehto säilyttää asukastalot 
kaupungin omana toimin-
tana. Lisäksi päättäjille tuo-
daan selvästi esille ne perus-
teet, jotka puoltavat asukas-
talojen omana toimintana 
säilyttämistä.

Pirjo Pihlajamaa

Asukastaloja 
aiotaan kuulla

Asukastalot saavat 
toimia tämän vuo-
den normaalisti. En-
si vuodesta ei tiedä 
kukaan.

pirJo piHlAJAmAA 

Maauimalalle jäi 
mahdollisuus
  Tapulikaupunki

Valtuusto hyväksyi Maatullinpuiston eteläosan 
asemakaavan yhteensä 65 minuuttia kestäneiden 
palopuheiden jälkeen toissa viikon keskiviikkona.

Asemakaavaesitys avasi valtuutettujen kielen-
kannat yli tunniksi. Kaupunkipuiston nakertamista 
ihmeteltiin, mutta ponsiesityksetkään eivät muuttaneet 
oleellista. Liikuntapalvelut kohenevat ja kaupunki-
puistoa nakerretaan eli sinne tulee 44 pientalotonttia, 
vaikka valtuusto on aikanaan linjannut pitävänsä 
näpit erossa kaupunkipuistoista.

Tapulikaupungissa vuosia sitten asunut maunulalai-
nen Yrjö Hakanen (skp) kannatti kaavan palautusta 
uudelleen käsiteltäväksi niin, että rakentamista ei ulo-
teta kaupunkipuistoon, ja että leikkipuiston kumpareet 
säilyvät.

Äänestyksessä palautusta kannatti viisi valtuutettua 
ja 78 oli kaavoittajan esityksen kannalla. Yksi äänesti 
tyhjää, yksi oli poissa.

Kaikki kaavaan lisätyt ponsiesitykset menivät läpi. 
Kaava-alueen vieressä asuva Veronika Honkasalo 
(vas.) halusi, että lapset ja nuoret saavat olla mukana 
koulun pihan, leikkipuiston ja lähiliikuntapaikan 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Puotinharjuun Tapulista muuttanut Sami Muttilai-
nen (vas.) tehtaili kolme pontta, joissa kannatettiin 
jalkakäytävän rakentamista sekä Rintamasotilaantielle 
että Salotielle ja leikkipuiston kumpareiden säilyttä-
mismahdollisuuksien selvittämistä.

Monet valtuutetut suhtautuivat suopeasti asukkailta 
tulleisiin toiveisiin tehdä Tapulikaupungin kulmille 
maauimala. Asemakaavaan sitä ei silti lisätty.

Kaava on kuitenkin tehty niin, että jos päättäjät 
lopettavat lämpimiksi puhelun ja päättävät ihan 
oikeasti antaa rahaa maauimalalle, mahtuu se Tapu-
likaupungin liikuntapuistoon Henrik Forsiuksen tien 
eteläpuolelle, vaikka mitään merkintää kaavassa ei sille 
ole.

– Väärinkäsitysten välttämiseksi totean vielä, 
ettei maauimalan rakentaminen ole millään tavalla 
suunnitteilla. Tästä syystä kaavaluonnoksessakaan 
ei ole esitetty sellaiselle sijoituspaikkaa. Jos tällainen 
hanke joskus käynnistettäisiin, kaavamuutos ei olisi 
sille esteenä, täsmentää kaavamuutoksen loppuun asti 
hio nut arkkitehti Elias Rainio Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Pirjo Pihlajamaa

Yhteisvastuulla saatto-
hoito paremmaksi
Sunnuntaina käynnistyy jälleen 
Yhteisvastuukeräys, jonka kohteina ovat 
tänä vuonna saattohoito kotimaassa ja 
ihmisoikeustyö Guatemalassa.

Terho-säätiön  koordi-
noiman ja yhteistyössä saat-
tohoidon  eri  toimijoiden 
kanssa toteuttaman hank-
keen tavoitteena on luoda 
valtakunnallinen saattohoi-
don ammatillinen konsul-
taatiopalvelu.  Keräyksen 
tuotolla järjestetään kuole-
vien parissa työskenteleville 
saattohoitokoulutusta sekä 
perustetaan  saattohoidon 
tuki- ja neuvontajärjestelmä 
ammattihenkilöstön  sekä 
potilaiden ja omaisten tar-
peisiin.

Suomessa  saattohoitoa 
tarvitsee  vuosittain  noin 
15 000 parantumattomasti 
sairasta ihmistä. Saattohoi-
toon erikoistuneita hoitoko-
teja on Suomessa vain neljä. 

Keräyksen  ulkomaise-
na kohteena vuonna 2014 
on  Guatemala.  Siellä  Yh-
teisvastuu tukee alkuperäis-
kansojen parissa  tehtävää 

ihmisoikeustyötä  koulut-
tamalla yhteisöjä tiedosta-
maan ja vaatimaan oikeuk-
siaan omaan kieleen, kult-
tuuriin, maahan  ja palve-
luihin.  Lisäksi  ehkäistään 
perheväkivaltaa ja tuetaan 
yhteisöjä kehittämään toi-
meentuloaan.

Keräyksen tuotosta 60 % 
ohjataan  kansainväliseen 
diakoniaan  Kirkon  Ulko-
maanavun kautta, 40 % jää 
kotimaahan ja siitä seura-
kunnat saavat 10 prosenttia 
omaan kohteeseensa. Oman 
seurakunnan hyväksi lahjoi-
tus tulee kun muistaa merki-
tä siihen Malmin seurakun-
nan viitenumeron 308320.

Yhteisvastuukeräystä to-
teutetaan monin tavoin. Va-
paaehtoiseksi lipaskerääjäk-
si voi ilmoittautua 2.2. mes-
suissa, mutta myös puheli-
mitse taikka sähköpostilla 

seurakunnan diakoniatyön-
tekijöille. Keräys on voimas-
sa koko vuoden ja lippaan 
kanssa voi lähteä liikentee-
seen keväämmälläkin.

Osa antaa raha-avustuk-
sen mieluummin  tilisiirto-
na,  toiset  taas  sähköisten 
keräys sivujen tai tekstivies-
tilahjoitusten  muodossa, 
niihinkin  kannattaa  mer-
kitä viite 308320. Yhteis-
vastuukeräyksen tilejä ovat 
Nordea  FI16  2089  1800 
0067  75,  Pohjola  Pankki 
FI14 5000 0120 2362 28 
ja Danske bank FI81 8000 
1600 0516 51.

Yhteisvastuukampanja 
käynnistyy kynttilänpäivä-
nä  2.2.,  jolloin  kaikissa 
Malmin seurakunnan mes-
suissa kerätään kolehti yh-
teisvastuuseen.

Teija Loponen

Guatemalassa 
Yhteisvastuukeräys 
perehdyttää 
alkuperäiskansoja 
ihmisoikeuksiin ja 
tukee naisten ja 
nuorten osallistumista 
päätöksentekoon. 
Mayda Cahuac Isem 
opiskelee yliopistossa 
sosiaalialaa.

kirkon ulkomAAnApu

 VIIKIN 
 YHTEISVaSTuu-
 TaPaHTuMIa

 Yhteisvastuulounas 
su 2.2. messun 
jälkeen n. klo 11.15. 
Hinta aikuisilta 10 e ja 
lapsilta 5 e.

 Latinalaisamerikka-
lainen ilta to 13.2. 
klo 18, tarjolla 
Lattariruokaa, hinta 
aikuisilta 10 e ja 
lapsilta 5 e. Kaarina 
Tynkkynen kertoo 
illassa kokemuksiaan 
tutustumismatkastaan 
ulkomaiseen 
kohteeseen 
Guatemalassa. 

 Ilm. outi Lantto, 
 09 2340 4475 tai 
 outi.lantto@evl.fi.
 Kyläkirppis la 1.3. klo 
11–14. Pöytävuokra 
10 e Yhteisvastuu-
keräykselle, 
sis. pullakahvit 
Yhteisvastuu-
kahvilassa. Pöytä-
varaukset: Eeva 
Hurskainen, eeva.
hurskainen@pp.nic.fi, 
050 363 6329.

Kymmenien 
miljoonien avustukset 
keskitetään
Vuodesta 2015 lähtien asukasyhdistykset, kaupunginosa-
seurat ja asukastalojen ylläpitäjät alkavat hakea Helsingin 
kaupungin avustuksia kaupunginkansliasta. Sen jälkeen 
avustusten myöntämisestä päättää kaupunginhallitus.

Selkeästi yhden viraston ydintoimintaan liittyvät avustuk-
set käsitellään tulevaisuudessakin kyseisissä virastoissa.

Helsinki myönsi viime vuonna 66 miljoonaa euroa avus-
tuksia noin 1 700 järjestölle ja yhteisölle. avustuksia myön-
täviä virastoja oli 11. Hakemuksia tuli noin 3 000. PP

Paloletkunpolku 
suunnitteilla
  Tapulikaupunki

Rakennusvirastossa laaditaan parhaillaan Paloletkunpolun 
katusuunnitelmaa. Paloletkunpolku on Ruiskupolun ja Hat-
tupolun väliin tuleva uusi jalankululle ja polkupyöräilylle va-
rattu katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Kadun rakentaminen suoritetaan vuoden 2014 aikana.
Suunnitelmaluonnos on nähtävillä rakennusviraston 

verkkosivuilla tammikuun loppuun asti.
Teija Loponen
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1195
kg

079
kg 329

2-Pack

599
kg 599

kg

1995
kg

Tuore Kokonainen     
NORJANLOHI   
N. 1-2kg

Oman Savustamon  
SAVUSTETTU KIRJOLOHIFILEE 

                 
Kokonainen  
ANANAS
Costarica

Tuore 
SIIKA TAI NIERIÄ 
kokonainen  Suomi/Ruotsi

TAFFEL MEGAPUSSIT 275-325G
(6,12-7,24/kg). 
Hinta ilman K-Plussa-korttia 2,49-2,69/pss.(7,66-9,78/kg)

199
pss099

kg –20-26 %

ERÄ!

MalMI
Puh. 010 538 6600, Malminkaari 19, 00700 Helsinki
Ma-PE 8-21, la 8-18, SU 12-21

w
w
w
.k
-c
ity

m
ar
ke

t.fi

Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

PEPSI, PEPSI MAX TAI 7UP
1,5L 2-PACIT 
(0,83/L)(sis. pnt 0,80) Rajoitus 2 erää/talous
Hinta ilman K-Plussa-korttia 3,99/pak(1,06/l)(sis. pnt 0,80)

Tarjoukset voimassa to-su 30.1.-2.2. ellei toisin mainita.

1195
kg

Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

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

Atria viljaporsaan  
ULKOFILEE N 1,2KG    
Pintamaustettu tai miedosti suolattu 
Suomi 

1295
kg

Kalamestarin 
KATKARAPUSALAATIT

Lihamestarin Porsaan 
Kalvottomat  
ULKOFILEPIHVIT

APPELSIINI   
Egypti 

–21 %

Tarjous voimassa to-la 30.1-1.2. Tarjous voimassa to-la 30.1-1.2.

Tarjous voimassa to-la 30.1-1.2.
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ei ole aiemmin tavattu koi-
rilla Suomessa. Loista levit-
tävät lentävät, verta imevät 
hyönteiset.

Koira oli aikuinen ja tuotu 
Suomeen Romaniasta. Koi-
ralla oli ollut vakava silmä-
tulehdus. Ennen Suomeen 
tuloa siltä oli poistettu toi-
nen silmä.
Silmätulehduksen aiheutta-

ja on mitä todennäköisim-
min  alun  perin  susilla 
havaittu Onchocerca lupi 
-lajin loinen. Koiralla lois-
tartunta johtaa tavallisesti 
voimakkaaseen silmätuleh-
dukseen, johon ei ole lääke-
hoitoa.  Tartuntaa  ei  voi 
todeta verestä, koska ei ole 
olemassa  vasta-ainetestiä, 
jolla  löytää  oireettomat 

kantajat.
Suomessa  kyseisiä  loi-

sia on todettu muun muas-
sa naudoilla, joten on mah-
dollista,  että  suomalaiset 
hyönteislajit voisivat levit-
tää myös koiriin tarttuvaa 
lajia. Naudan loinen on ylei-
nen koko Euroopassa.

Ihmisiä naudan loinen ei 
ole  vaivannut.  Sen  sijaan 

Turkissa on havaittu kaksi 
koiran loisen aiheuttamaa 
silmätulehdusta ihmisellä.
Viimeisen 15 vuoden aikana 
Onchocerca-suvun aiheut-
tamat  silmätulehdukset 
ovat  lisääntyneet  koirilla 
Yhdysvalloissa sekä Etelä-
Euroopassa, jossa tapauksia 
on ainakin Kreikassa, Unka-
rissa, Turkissa ja Saksassa.

Samaan  sukuun  kuuluu 
Onchocerca volvulus -loi-
nen, joka aiheuttaa jokiso-
keudeksi kutsuttua sairautta 
muun muassa Afrikassa ja 
Etelä-Amerikassa.  Näön 
menetykseen  johtava  tar-
tunta on sokeuttanut kym-
meniä miljoonia ihmisiä.

Pirjo Pihlajamaa

Hansin haamu jäi 
näkemättä
Vankityrmä, baaritiski aulassa ja Savoy-vaasit ravintolan 
valkoisilla pöytäliinoilla ovat sellaisia asioita Malmin 
lentoasemalla, joita harvempi on nähnyt.

Koiran silmästä löytyi matoja

Kenttäalueen vieressä sijaitseva vanha iso hangaari suunniteltiin kuudelle Junkers 52 koneelle. Aivan kuvan oikeaan reunaan jää pelastuslaitoksen rakennus. 

  Viikki
Elintarvike-
turvallisuusvirasto 
Evirassa avatun 
kuolleen koiran 
silmästä on löytynyt 
runsaasti loismatoja. 

Vankityrmästä  varastoksi 
muuttunut pikkuinen huone kel-
larissa nähtiin ihan käytännössä 
Malmin lentokentän ystävien jär-
jestämällä  lauantailuennolla, 
mutta  muuten  menneen  ajan 
muistot tuotiin nähtäville vanho-
jen  valokuvien  ja  piirustusten 
muodossa.

Piirroksista näkyivät myös toi-
set ravintolaan johtaneet portaat, 
ravintolatilaa kiertänyt ulkote-
rassi ja hienot sisustuselementit 
seinäkkeineen ja kasvipöytineen.

Alvar Aalto -museon intendent-
ti Kaarina Mikonrannan koosta-
mat tekstit ja Alvar Aalto -sää-
tiön arkistoista löytyvät vanhat 
kuvat  ja  piirustukset  kertovat 
Malmin lentoaseman upeasta si-
sustuksesta ja ajasta, jolloin Mal-
min kentän kautta Suomeen saa-
pui tunnettuja julkisuuden henki-
löitä.

Säätiön papereista selviää, että 
lentoasemalle oli kasveiksi valit-
tu muun muassa kissus, muratti, 

aralia sekä sitruuna- ja appelsii-
nipuut. Kukkapöydät olivat Aino 
Aallon suunnittelemia. 

Odotustilassa oli tyylikäs ajan 
hengen mukainen marmoripin-
tainen  baaritiski.  Jotta  annis-
keluoikeuden sai,  täytyi  löytyä 
myös majoitustilaa. Niinpä yksi 
lentoaseman huoneista sisustet-
tiin hotellihuoneeksi. Baari avau-
tui vuonna 1947 ja se purettiin 
1969.

Ala-aula oli alkuvuosina ava-
rampi,  pienet  toimistohuoneet 
eristettiin  siitä  vasta myöhem-
min. 

Lentokentän ystävien kierros 
vei myös kellariin, jossa sijaitsee 
pieni tyrmä. Siellä ehkä joutuivat 
ns. Leinon vangit, eli 19 sisämi-
nisteri Yrjö Leinon vuonna 1945 
liittoutuneiden valvontakomissi-
on venäläisille edustajille luovut-
tamaa  henkilöä  odottelemaan 
hetken, ennen kuin heidät lennä-
tettiin Neuvostoliittoon teloitusta 
pelkäämään. 

Itse kellari on varsin matala ti-
la, jossa ei pystypäin kävellä kuin 
muutama metri, konttausasento 
on tarpeen, jos haluaa koko ym-
pyrän kiertää. Silti kellaritilasta 
löytyy sellainenkin ylellisyys kuin 
hissi. Se tosin on tarkoitettu vain 
tavaroiden liikuttamiseen, eikä 
ole siinäkään käytössä ollut enää 
vuosikausiin.

Rottia ei siellä lauantaina näh-
ty, ei myöskään lentäjä-Hansin 
haamua, joista molemmista vie-
railijoita varoitettiin. Hans on 
kuulemma pahasti palanut ja si-
ten kauhea näky. Kukaan ei kui-
tenkaan tiettävästi ole koskaan 
Hansin haamua nähnyt. 

Kellarista  noustiin  lentoase-
man katolle  lennonjohtotornin 
tasanteelle  tutkailemaan  sieltä 
avautuvia maisemia. Rajavartio-
laitoksen helikoptereita ei lauan-
taiaamuna näkynyt, mutta näh-
tävää riitti, kun pienkoneet nou-
sivat  taivaalle  tai  laskeutuivat 
kentälle.

Katolta avautuvassa maisemas-
sa  kaunistuksena  on  ympyrän 
muotoinen vesiallas pensaiden 
keskellä. Tuohon altaaseen hei-
tetään kuuleman mukaan kaik-
ki Malmille ensimmäistä kertaa 
laskeutuneet lentäjät. Malmikas-
teen on todistajien mukaan saa-
nut  myös  lentokentän  ystävi-
en nykyinen puheenjohtaja Ti-
mo Hyvönen, joka yhdessä Klaus 
Wesan, Raine Haikaraisen, Mar-
ko Kempaksen ja Erkki Mikolan 
kanssa lauantailuennolle saapu-
neita noin neljääkymmentä hen-
kilöä lentoasemalla luotsasi. 

Teija Loponen

Seuraava MLY:n lauantailuento 
koetaan 1.3. kello 10.

Näin pienessä ja 
ikkunattomassa tyrmässä 
joutuivat jotkut viettämään 
aikaansa Malmin lentoasemalla. 
Nyt tyrmä toimii varastona. 
Vanhasta roolista kertoo vain 
ovessa oleva kurkistusaukko.

Lentoasemarakennuksen pyöreä 
muoto lienee saanut vaikutteita 
Lontoosta ja Unkarista. Kerrosten 
seinillä on vanhoja lentoaseman 
toimintaan liittyviä valokuvia, joita 
voi käydä vapaasti katsomassa.

JArmo loponen

JoHAnnA HokkAnen

Jotta 
anniskeluoikeuden 

sai, täytyi löytyä myös 
majoitustilaa. Niinpä 

yksi lentoaseman 
huoneista sisustettiin 

hotellihuoneeksi.

Madot ovat varmistuneet 
Onchocerca-loisiksi,  joita 
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    

Seurakunta facebookissa:  

Kynttilänpäivänä Jeesus Kristus 
loistaa kynttilän tavoin Jumalan kirk-
kautta. Vanha mies Simeon tunnistaa 

pienen lapsen, Jeesuksen, erikoi-
suuden. Simeon pääsee rauhaan. 
Kristityn suuri rukous on, että voisi 
Kristuksen tavoin säteillä Jumalan 

kirkkautta ja elää rauhassa.

Yhteisvastuulle 
kerätään mm. näissä tapahtumissa:
Yhteisvastuukeräys Pihlajamäen ostarilla 
la 8.2. klo 11–14. Ilmoittaudu mukaan 
keräystalkoisiin Sari Hakurille p. 050 544 
0554.
Latinalaisamerikkalainen ilta Viikin kir-
kossa to 13.2. klo 18. Vapaaehtoisten val-
mistama ateria, hinta 10 e aikuiselta, 5 e 
lapselta Ilm. Outi Lantto p. 09 2340 4475.
Yhteisvastuutapahtuma Porttikahvilassa 
(Säterinportti 1) ke 26.2. klo 12–15. Puuro 
ja kahvi, arpoja, kirpputori, leivonnaisia. 
Laulutuokio ja hartaus klo 12.45. Karjalan-
piirastalkoot Pukinmäen srk-kodilla klo 9.
Nooa-tapahtuma lapsiperheille Puistolan 
kirkolla la 8.3. Paljon ohjelmaa. Vapaaeh-
toinen maksu kasvomaalauksesta, ongin-
nasta ja keittolounaasta.
YV-tapahtuma Malmin kirkolla la 15.3. 
Mm. musiikkiohjelmaa.
Yhteisvastuulounas Siltamäen seura-
kuntakodilla la 15.3. klo 13. Tied. Merja 
Saviniemi p. 09 2340 4532

MESSUT KYNTTILÄN-
PÄIVÄNÄ SU 2.2.
Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Messu Malmin kirkossa klo 10. Kirk-
kokahvit.
Messu Jakomäen kirkossa klo 12. 
Lauluryhmä Raiku. Kirkkokahvit.
Messu Pihlajamäen kirkossa klo 10. 
Kirkon kuoro. Keittotarjoilu, 5 e YV:lle.  
Messu Puistolan kirkossa klo 10.  Kirk-
kokuoro. Kirkkokahvit.
Messu Pukinmäen seurakuntakodissa 
klo 12. Kirkkokahvit.
Perhekirkko Siltamäen seurakuntako-
dissa klo 12 Lapsikuoro. Aluksi leivom-
me sämpylöitä ja syömme niitä keiton 
kera kirkon jälkeen.
Perhemessu Tapanilan kirkossa klo 
12. DoReMi-kuoro ja Midilaulajat. Kirk-
kokahvit.
Tapulimessu Tapulin seurakuntako-
dissa klo 17. Kirkkokahvit. Ovella jae-
taan messussa siunattu kynttilä.
Messu Viikin kirkossa klo 10. Naiskuo-
ro Pihlaja, Ville Perkkiö, Yhteisvastuu-

Yhteisvastuukeräyksen kohteet 
Keräyksen kotimaan kohde on saattohoi-
don kehittäminen. Ulkomainen kohde on 
Guatemala, jossa kerätyt varat käytetään 
alkuperäiskansojen parissa tehtävään 
ihmisoikeustyöhön.
Lahjoita tilille:
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28
Danske bank FI81 8000 1600 0516 51 
Handelsbanken FI81 3131 1000 4651 24
Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80
Jos haluat, että 10 % lahjoituksesta ohjau-
tuu Malmin seurakunnan diakoniatyöhön, 
käytä viitettä: 308320.

VERTAISTUKEA: 
Sururyhmä Malmin kirkolla ke klo 
16.30, alkaen 5.2. Muut kerrat 26.2., 
19.3., 9.4., 23.4 ja 7.5. Ilm. kirkkoher-
ranvirastoon, p. 09 2340 4400.
Yhdessä enemmän -ryhmä mielen-
terveyskuntoutujille Malmin kirkolla 
joka toinen ma klo 13, seuraava 10.2.
Näkövammaisten kerho Malmin kir-
kolla joka toinen ma klo 14, seuraava 
kerta 10.2. 
Omaishoitajien ryhmä Malmin kir-
kolla joka toinen ti klo 9.30, seuraava 
kerta 11.2. 

Avoimet ovet 
toimituksessa 
ti 4.2. klo 10–16.
Malmin raitti 4, 
00700 Helsinki

Tule ja osallistu samalla kuvakisaan 
arvaamalla kuvien kohteet.
  

          Tervetuloa!

1v. 5.2.20141 v 5 2 2 10 4

Kylminäkin aamuina on mukava kävellä töihin, kun näkee 
auringon paistavan. Yhtenä aamuna nouseva aurinko kultasi 

upeasti talojen takaa häämöttävän puun. Hieno näky!
JK

Aurinko kultaa aamun

Juhlavuoden kunni-
aksi  kaikissa  leikki-
puistoissa järjestetään 

hauskoja tapahtumia kävi-
jöiden iloksi. 

Leikkipuisto  Kotinum-
messa vietetään helmikuus-
sa talviriehaa, maaliskuus-
sa on Tapulissa naukujaiset 
ja Viikkarissa nuotiopäivä. 
Huhtikuussa metsästetään 
pääsiäismunia  Traktoris-
sa ja toukokuussa koetaan 
Naapurissa liikuntaseikkai-
lu, Tervapääskyssä Tervis-
teatteri ja Kurranummessa 

leikkijuhlat.  Juhlavuoden 
tapahtumia järjestetään eri 
puistoissa koko loppuvuo-
den ajan. Leikkipuistoja on 
Helsingissä nykyään 66 ja 
lisäksi on viisi perhetaloa. 
Leikkipuistotoiminta käyn-
nistyi 100 vuotta sitten si-
ten, että viidessä puistossa 
oli päivittäin muutama tun-
ti  toimintaa. Säännöllinen 
toiminta alkoi 2015 ja mak-
suttoman keittolounaan tar-
joaminen  lapsille  kesäisin 
käynnistyi sekin jo vuonna 
1942. 

Leikkipuistossa järjeste-
tään nykyään leikkitoimin-
nan kerhoja aamu- ja ilta-
päivisin leikkipuistojen sisä-
tiloissa, puiston pihalla tai 
lähimetsissä ja  iltapäivisin 
koululaisille on ohjattua ja 
vapaata toimintaa. Perheta-
loissa on toimintaa lapsille 
ja vanhemmille.

Teija Loponen

Suomen voimisteluopettajainliiton aloitteesta perustettu 
leikkipuistotoiminta täyttää pyöreät sata vuotta. 

Leikkipuistot 
vanhusiässä

Leikkipuistoissa tulee olemaan tänä vuonna kivoja tapahtumia 100-vuotisen 
toiminnan kunniaksi.
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Kysy päivän 
tarjous!

Paikan tarkoitus on edis-
tää suvaitsevaisuutta niin, 
että  sekä  suomalaiset  ja 
maahanmuuttajat uskaltai-
sivat olla avoimempia.

Kerhojen  lisäksi  tilois-
sa pidetään muun muassa 
kulttuurikahvilaa ja kotou-
tumiskursseja.

Maahanmuuttajille tarjo-
taan apua suomen, somali-
an, arabian, kurdi-soranin, 
uiguurin ja kiinan kielellä.

Apu omalla kielellä on mo-
nille tarpeen. Kaikki maa- 
hanmuuttajat eivät välttä-
mättä tiedä, miten Suomes-
sa voi hakea apua esimer-
kiksi asunto-ongelmiin. On-
gelmia voi olla myös vaikka 
lääkärille tai sosiaalitoimis-
toon ajan varaamisen kans-
sa  puhumattakaan  viran-
omiskielestä, joka on usein 
hepreaa jo kantaväestölle-
kin.

Pirjo Pihlajamaa

Pajusen vanha toimisto 
auttaa nyt maahanmuuttajia
Malmin Novan neljännessä kerroksessa on nykyään kansainvälinen meininki. 
Huoneistoon, joka on alun perin toiminut Novan johdosta kaupunginjohtajaksi 
siirtyneen Jussi Pajusen työtilana, on avattu toimitilat maahanmuuttajille.

Tilan avajaisia vietettiin tammikuun puolivälissä. Vieraita saapui ympäri kaupunkia. 
Neljänteen kerrokseen pääsee soittamalla kauppakeskuksen kenkäkauppaa 
vastapäätä olevaa summeria.

Kuvassa Malmin paikan puikoista vastaava Anu 
Ojaksela. Projektin jatkuvuuteen vuoden 2017 
jälkeenkin projektinvetäjä suhtautuu optimistisesti. 
Hyväksi havaitut hankkeet saavat yleensä jatkaa.

pirJo piHlAJAmAA

  Kantaväestöä odotetaan mukaan:

Projektia on tullut vetä-
mään Anu Ojaksela Kallio-
lan  setlementistä.  Järjestö 
on saanut Raha-automaatti-
yhdistykseltä  rahaa hank-
keelle  nimeltä  Maahan-
muuttajien  vertaisohjaus-
projekti 2013–2017.

Maahanmuuttajille Mal-
min piste tarjoaa sekä yh-
dessä oloa että apua arki-
päivän asioihin. 

Tiloihin ovat tervetulleita 
myös suomenkieliset. 

– Ajatuksena on, että kan-
taväestön ja maahanmuut-
tajien kohtaamiset edesaut-
tavat kotouttamista, kertoo 
projektinvetäjä Anu Ojak-
sela.

Suomenkieliset voivat pi-
tää maahanmuuttajille vaik-
ka suomen kielen kerhoa. 
Kerhon  ei  ole  pakko  olla 
pelkästään  kielen  opetus-
kerho.  Jos  intressinä ovat 
vaikka käsityöt tai kitaran 
soitto, saa niitäkin opettaa.
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  Ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun 
olen joutunut hiljentämään tai teke-
mään väistöliikkeen sen vuoksi, että 
vastaantulevat  ajoneuvot  eivät 
ymmärrä vähän avarampien risteys-
ten ajolinjoja.

Näin on esimerkiksi Vanhan Ta-
panilantien ja Laulurastaantien ris-
teyksessä. Vanhalta Tapanilantieltä 
Laulurastaantielle kääntyvät tahto-

vat sulkea risteysalueen kaistan vas-
taantulevilta suoraan matkaansa jat-
kavilta.

Myös Laulurastaantien ja Kirkon-
kyläntien  risteyksessä  autoilijoil-
le  tuntuu olevan epäselvää, kum-
paa kaistaa jatketaan suoraan ja et-
tä risteyksessä seisovien tulisi jättää 
tilaa Kirkonkyläntieltä kääntyville 
busseille. Nyt pienen lumikerroksen 

tultua se ajorataan maalattu viiva ei 
tahdo enää näkyä.

Liikenne sujuu paljon mukavam-
min, jos ottaa muutkin liikkujat huo-
mioon!

Harmistunut kuski

Tarkkuutta ajolinjoihin

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.

VS

LEMPÄÄLÄ

KIEKKO-VANTAA
LeKi

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 17.30.
Aikuiset 13 €, Lapset 8 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät, 

invalidit, opiskelijat 10 € (Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)  
VIP-KLUBI -lippu 80 € (sis. pääsylipun otteluun, ruoan ja juomat Vip-klubilla)

Aitio (Hinta neuvotellaan erikseen)
Perhelippu 1: Kaksi aikuista ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 35 €
Perhelippu 2: Yksi aikuinen ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 22 €

Klo 18.30  TRIO Areena
Keskiviikkona 29.1.

Lopputulos oli keskimää-
räisen mukiinmenevä. SSV 
korjasi Mosassa 7–4 voiton, 
mutta Erä kellisti Oilersin 
samoin luvuin. Erä on taas 
pudotuspeliviivan aurinkoi-
semmalla puolella.

Mosahallin paikallisvään-
tö käynnistyi vieraiden mer-
keissä. SSV nuiji eräluvuiksi 
3–0 maaotteluratsu Mikael 
Järven  syöttäessä  kaikki 
maalit.  Järvi ei ollut  jääs-
sä reippaasta pakkaskelistä 
huolimatta.

Toinen erä oli kotijouk-
kueen kannalta lupaavam-
pi. Se päättyi 1–1. Toivoa  
toi ajassa 27.56 Mikko Pa-
sasen 3–1 kavennus. Mut-
ta 14 sekuntia myöhemmin 
Järvi tarjoili juhlaottelun pe-
lanneelle maajoukkuesoturi 
Harri Forstenille  tekopai-
kan, josta tuleva lääkäri ei 
erehtynyt, 1–4.

Päätöserässä kotijoukku-
een nuori taituri Eero Nuu-
tinen pääsi ajassa 42.54 ny-
käisemään 2–4 kavennuk-
sen. Toisen erän näky uu-
siutui,  rutinoitunut  SSV 
kuittasi 19 sekunnin kulut-
tua luvuiksi 2–5. Maalinte-
kijäkin oli  sama, Forsten. 
Tämän jälkeen SSV väänsi 
puukkoa haaavassa karaten 
jo 2–7 johtoon. Viimeisen 
viiden minuutin aikana Erä 
otti isännän otteet kaventa-
en kahdesti. Maalareina Aa-
ron Fagerholm  ja Tuomas 
Iiskola.

Parempi  voitti.  Etenkin 

vieraiden pallollinen ja kar-
vauspeli  olivat  parempia. 
Näiden kanssa mosalaisilla 
oli vaikeuksia.

– Olimme hätäisiä pallon 
luovutuksessa. Meidän pi-
tää kehittää pallollista pe-
liä, sanoi Erän päävalmen-
taja Petteri Bergman otte-
lun jälkeisessä lehdistötilai-
suudessa.

Espoon  illassa meno oli 
toisenlaista.  Erän  maali-
pörssin keulamies Tuomas 
Iiskola vei kahdella huippu-
suorituksella tapanilalaiset 
aloituserässä 0–2 johtoon.

Keskimmäisessä erässä öl-
jypelurit  onnistuivat  kiri-
mään rinnalle kunnes Aa-
ron Fagerhol petasi Tommi 
Rosendahlille paikan siirtää 
mosalaiset 2–3 johtoon.

Sota jatkui. Päätöserässä 
Oilers punnersi ylivoimalla 
tasoihin. Sitten iski Iiskola 
kolmannen nyyttinsä ja Erä 
siirtyi 3–4 johtoon. Täyspo-
tin varmisti Nuutinen merk-
kaamalla luvuiksi 3–5. 

Loppu oli  tuimaa vään-

Miesten salibandyliiga

Erällä keskimääräisen 
mukiinmenevä viikko
Kevään aurinkoisesta pudotuspelipaikasta tosissaan taistelevalla 
Tapanilan Erällä oli kova viikko. Ensin se isännöi keskiviikkona 
Mosalla kivikovaa paikallisvastustajaa SSV:tä ja perjantaina se 
kohtasi Espoossa Esport Oilersin.

mikko Hyvärinen

Vauhdikkaasti pelaava Erän puolustaja Janne Salonen lähti välillä lentoon 
voittoisassa Oilers-ottelussa.

töä. Oilers kavensi, mutta 
Erä tehtaili vielä pari maa-
lia. Tekijöinä Antti Aarnio 
ja neljän maalin isä Tuomas 
Iiskola. 

Näin  Erä  teki  ja  pääs-
ti  kahden  päivän  sisällä 
11 maalia kovia vastusta-
jia vastaan, tilanne näyttää 
nuoren  eräläiskokoonpa-
non kannalta hyvältä. 

Joukkueella on taitoa  ja 
eväitä voittaa kenet tahan-
sa.  Seuraavan  kerran  Erä 
käy raapimaan lisäpinnoja 
kotiluolassaan Mosahallis-
sa lauantaina 8.2. Pyöritet-
tävänä on silloin OLS Ou-
lusta.

Heimo Laaksonen

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
www.masubasket.net / koriskurssi

koriskurssi@gmail.com 
040 525 4710

Nanot (2007– ja myöhemmin syntyneet)
 Lauantaisin Hietakummun ala-asteella 
 klo 13.00–14.00 (1.2. ja 8.2.)

2002–2006 syntyneet:
 Tiistaisin Hietakummun ala-asteella 
 klo 18.00–19.00 (4.2. ja 11.2.)

 Lauantaisin Pukinmäen peruskoululla 
 klo 9.45–10.45 (1.2. ja 8.2.)

Masu Basket järjestää ilmaisen 
koriskurssin pojille viikoilla 5, 6, ja 7.

skouluuuuuuu lla 

Erikoistarjous 
yritysesittelystä

Koillis-Helsingin Lähitieto 
tarjoaa paikallisille yrittäjille erikoishintaan 
yritysesittelyilmoituksen Lähitieto-lehdessä.

Ilmoituksen koko voi olla
• 3x175 mm, eli neljännessivu
• 6x175 mm eli puoli sivua tai
• 6x360 mm eli koko sivu

Saat yrityksestäsi toivettesi 
mukaisen esittelytekstin 
sekä valokuvan. 

Ilmoitus näkyy myös verk-
kolehdessä ja tallentuu 
internet-sivuillemme. Hinta 
alkaen 350e. Tarjous 
voimassa toistaiseksi.

Kysy lisää:

Jussi Haapasaari
Myyntipäällikkö
050-595 3233
jussi.haapasaari@lahitieto.fi 

Teija Loponen
Päätoimittaja
050-590 6675
teija.loponen@lahitieto.fi 

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

Ota 
yhteyttä ja 

tehdään yhdessä 
yrityksesi alueen 

asukkaille 
tutummaksi!

Joukkueella on 
taitoa ja eväitä 

voittaa kenet 
tahansa.
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Majakkapäivää vietetään 
Malmitalon Malmisalissa lau-
antaina. Päivä käynnistyy kel-
lo 11.30 elokuvalla Hanko-
niemen Silmä. Puoliltapäi-
vin nähdään pienessä salissa 
elokuvat Porkkala – Kallbå-
dan lapsuus majakalla se-
kä Myrskyluodon Majakka 
ja Märket. 

Suomen Majakkaseu-
ran puheenjohtaja Angela 
Eriksson avaa Majakkata-
pahtuman kello 13 Malmisa-
lissa, jossa nähdään heti pe-
rään Märket-elokuva vuodel-
ta 2012. 
Ensimmäisen esitelmän vuo-
ro on kello 14.15, jolloin Mu-
seoviraston osastonjohta-
ja Mikko Härö esitelmöi ai-
heesta Majakoiden ja me-
rellisen kulttuuriperinnön 

suojelu. Siitä tunnin päästä 
puheenvuoron saa saaris-
tokirjailija ja -toimittaja Alt-
ti Holmroos, jonka aiheena 
on Sykähdyttävä Suomen-
lahti – kuvia ja kertomuksia 
Suomenlahden saarilta. 

aulatiloissa on lisäksi näyt-
tely sekä majakkatuotteiden 
myyntiä.

Teija Loponen

— Minun ”Wunderkammer” on outo, nyrjähtänyt ja kuriton kat-
taus, joka levittäytyy pitkän pöydän yli ja ympäri. Pöytään on 
katettu ulkopuolisuus, yksinäisyys, varjojen ja mustan huumo-
rin maailma, toteaa taiteilija.

Hänen teoksensa ovat otteita unen ja valveilla olon välitilan, 
aamun ja aamuyön sudenhetken tuntemattomalta, näkymät-
tömältä alueelta.

– Tuhotuista kirjoista tieto ei katoakaan, vaan jää leijumaan 
kosmokseen. Muste turhautuu menettäessään asemansa tie-
don välittäjänä ja vesi muistaa. Kirjaimet ja kaulukset. Pelejä, 
joita ei kukaan osaa pelata. Jos et ymmärrä, yliviivaa, Poijula 
kuvailee näyttelyään.

TL

JoHnny korkmAn

Eine Kleine 
Wunderkammer
Kuvanveistäjä Kaija Poijulan pieni ihmehuone 
-näyttely ei ole kuriositeettikamari 
luonnonoikkuineen. 

Majakoita 
kuvina ja leffoina
Ilmaisia elokuvia ja esitelmiä majakoista 
nähdään ja kuullaan lauantaina 
Suomen Majakkaseuran viettäessä 
10-vuotisjuhlaansa.

suomen mAJAkkAseurA

Märket, Hammarland, rakennusvuosi 1885.

Suomen Majakkaseura 
10 vuotta -tapahtuma-

päivä 
malmitalossa la 1.2. 

klo 11.30–16.30. 
vapaa pääsy.

Jukka Mäkeläisen 
juhlat kokosivat 

mpsläisiä

I
kinuori, jopa 4-kymppises-
täkin menevä Jukka tuli 60 
vuoden ikään.
Samalla urheilullinen jalkapal-
lomies on edesauttanut kas-
vattajaseuraansa monin muo-

doin. Tänä vuonna hänellä täyttyy 50 
vuoden putki sarjapelejä Malmin kel-
tapaidassa, kymmenvuotiaasta kolti-
aisesta tämän päivän ikämiespelei-
hin. Paikkakin oli luonteva, nykyises-
tä  Medialukiosta,   alkujaan 
Pohjois-Helsingin lukiosta juhlakalu 
”Mäksi”  kirjoitti  ylioppilaaksi 
1970-luvun alussa.

Eikä tässä vielä kaikki. Tapanilan 
nurmella futisoppinsa pikkupoikana 
ammentaneelle Jukalle kotikenttä on 
rakas paikka. Sen nurmella ja äärel-
lä on vuosikymmenten varrella vie-
rähtänyt joka kelissä tuhansia tunte-
ja. Viimeaikoina Mäkeläinen on uh-
rannut aikaansa myös nykaikaisten 
ja asiallisten pukukoppi- ja huolto-
tilojen saamiseksi Tapanilan kentän 
reunalle. Niinpä juhlasankarilta kä-
vi etukäteen toive, että mahdolliset 
muistamiset tuli kohdistaa varta vas-
ten tätä varten avatulle ”Pukukoppi 
Mosaan” -tilille. Malliksi hän siirsi 
sinne omalta työantajaltaan vastaan-
ottamansa syntymäpäivälahjasuori-
tuksen. Tällä hetkellä koppi-juhlati-
lille on karttunut noin 5000 euroa.

– Ihan hienosti sinne on kartttunut 
fyrkkaa. Olemme edenneet Liikunta-
viraston kanssa hyvin koppineuvot-
teluissa. Kaupunki rakentaisi sinne 
vesi- ja viemäriyhteydet ja satsaam-

me itse koppiin toivoen samalla saa-
vamme siihen myös kaupungin mu-
kaan, tuumii ikimpsläinen Jukka.

Medialukion juhlasaliin kokoon-
tunut  väki  sai  kokea  ihan  Jukan 
näköiset juhlat. Meno oli rentoa ja 
välitöntä. Eri vuosikymmenten pallo-
seuralaiset saivat vaihtaa kuulumisi-
aan kahvin ja kakun lomassa. Hyväs-
tä koppihankkeestakin puhuttiin pal-
jon.

Paikalla oli myös Jukan lähiperhe, 
äiti, isä, sisko perheineen ja veli. Seu-
raavaksi 90 vuotta täyttävän isä Tau-
no Mäkeläisen tuore futishenkinen 
laulusanoitus ja esitys pojalleen yh-
dessä Mosan kisällien kanssa herkis-
ti salin. 

– Itse vierastan sellaisia gaalailtoja. 
Hienoa että ollaan täällä näin rennos-
ti koolla, luonnehti Jukka kohdistaen 
kiitoksen sanoja etenkin paikalla ol-
leille yli 80-vuotisille MPS:n perusta-
jille ja seuraveteraaneille. Yksi heistä, 

synttäriään viettänyt Voitto ”Vode” 
Wallenius sai vastaanottaa seuralta 
lahjan kaiken väen edessä.

– En ymmärrä kun kuulen nykyai-
kana, että seura ei anna mitään. It-
se olen ikikiitollinen esimerkiksi niis-
tä leireistä joita sain junnuna kokea. 
Niissä vetäjät laittoivat itsensä ja ke-
sälomansa likoon. Se on ainutlaatuis-
ta ja hienoa, kertoi Jukka sympaatti-
sen avoimesti puhetta hiljaa kuunnel-
leelle juhlaväelle.

 Kokoonkutsujasankarin  toi-
vetta oli kuultu. Futishenkinen väki ei 
tuonut tullessaan maljakoita ja muita 
perinteisiä synttärilahjoja. Koppitili-
toivetta oli noudatettu!

Yksi lämminhenkisen tapahtuman 
kohokohtia oli MPS:n puheenjohtaja 
Jyrki Saulon Jukka Mäkeläiselle luo-
vuttama Suomen Palloliiton Helsin-
gin piirin kultainen ansiolaatta. Sel-
laisia on tosi harvalla stadilaisella jal-
kapalloihmisellä. Jukka Mäkeläiselle 
on. Ansaitusti. Onpa mies vuosikym-
menten aikana kerännyt, varustanut, 
virittänyt ja tallentanut MPS-muse-
onkin.

Se onkin toisen jutun paikka. Nyt 
on kopin aika!

Hyvää  asiaa  ja  voimannäytettä 
”Pukukoppi Mosaan” ehättää vielä 
tukea laittamalla omantunnon sum-
man tilille: FI87 5790 4320 0171 35 
Malmin Palloseura. Viestikenttään: 
Jukka 60 v.

Heimo Laaksonen

Jukka Mäkeläisen avoin kutsu Tapanilan urheilukentän 
kupeeseen Medialukioon lauantaina kokosi lähes 

200 Malmin Palloseura -henkistä yhteen. Perusteita 
vapaamuotoisiin kolmannen polven mosalaisen ja toisen 

polven mpsläisen Mäkeläisen kutsuun oli monia.

pAuli inA vickHolm

Ikimpsläinen Jukka Mäkeläinen patsasteli merkkipäivän nopeusrajoituksen kanssa läheistensä ja 
vieraidensa seurassa.

Viimeaikoina 
Mäkeläinen on 

uhrannut aikaansa 
myös nykaikaisten ja 

asiallisten pukukoppi- 
ja huoltotilojen 

saamiseksi Tapanilan 
kentän reunalle.

Kaija Poijula, 
Eine Kleine 

Wunderkammer 
malmitalon  
galleriassa  

to 30.1.– 
la 22.2.  
Avoinna  

ma–pe 9–20 ja  
la 9–16.  

vapaa pääsy.

Kaija Poijulan Aikamatkaaja.
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Soitostai
Satujai

Kino Helios:

oikeat 

Dinosaurs

Project 

Antila

Kino Helios:

(3D)

Makoto-tyttö osaa siirtyä 
ajassa. K7. Puhutaan japa-
nia, tekstitys englanniksi. 
to 30.1. klo 18, vapaa pääsy

 
K7. 116 min. pe 31.1. ja  
la 1.2. klo 18, alk. 6 €

Värikäs tarinakonsertti 
on Pikku Kakkosesta 
tuttu ja nyt se nähdään 
livenä lavalla! Klo 14 al-
kaen soitinesittely au-
lassa. Ikäsuositus 4–12. 
su 2.2. klo 15, alk. 5 €

Mesenaatti ti 4.2. klo 18, 
Vägen till Silverstone ti  
4.2. klo 19.30, Keinolumi-
kylä to 6.2. klo 18 ja Love 
& Engineering to 6.2. klo 
19.30, vapaa pääsy

K7. 89 min. Puhutaan 
suomea! la 1.2. klo 14 ja 

ke 5.2. klo 18, alk. 6 €

In The Spirit Of The -70`s,  
tulkintoja mm. Black Sabbathin,  
The Whon ja Rolling Stonesin  
kappaleista. Laulusolistina Mikko  
Herranen! ti 4.2. klo 19, alk. 15 €

Kansainvälisesti arvostet- 
tu jazzkitaristi vakuutta-
van kokoonpanon kanssa.  

ke 5.2. klo 19, alk. 10/7 €

Anime:

Through Time 
Ainoat 

The North Wind

-jatkot
DocPoint

Who Leapt 
The Girl 

Kari

Strandberg

withWalking

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

T
ony Roperin 
50-luvulle si- 
joittuvan me-
nestysnäytel-
män  miljöö 

on huoltomiehen valvoma 
yleinen pesutupa uudenvuo-
den aattoiltana Skotlannis-
sa.  Musiikki-iloittelu pikku-
kaupungin työläismiljööstä 
istuu malmilaisnäyttämölle 
mainiosti.

– On oikeastaan aika jän-
nää, miten monet tuon ajan 
puheenaiheet ovat yhä ajan-
kohtaisia, pohdiskelee Ami 
Kilpinen.

– Näytelmän ydintä ovat 
yhteisöllisyys  ja  ystävyys, 

teemat, jotka eivät koskaan 
vanhene. Uskoisin, että nii-
den lisäksi näytelmästä te-
kee  suositun sen 1950-lu-
kuun  liittyvä  nostalgia  ja 
naisten kertomat tarinat, ar-
velee Vuokko Suitiala.

Näytelmän  lavastukseen 
on kiinnitetty erityistä huo-
miota.  Kirpputoreilta  se-
kä vinteistä  löytyneet alu-
miiniset isot pesusoikot ja 
pyykkilaudat  tuovat aitoa 
tunnelmaa.  Onpa  laval-
le  rahdattu vanha kylpys-
oikkokin,  jota  Anne Kar-
husen mukaan näytelmässä 
myös oikeasti käytetään.

Esityksessä on mukana 
MTT:n vanhoja konkareita 

sekä nuoret näyttelijät Elisa 
Kauppila  ja  Topi Orava, 
jotka hekin ovat kyllä yliop-
pilasteatterissa pitkään näy-
telleet. Topin kanssa huolto-
miehen roolissa vuorottelee 
Ilkka Vartiainen.

– Helppo  tähän  poruk-
kaan oli mukaan päästä ja 
osan esiintyjistä tunsinkin jo 
ennestään, Topi toteaa.

Näytelmän  harjoitukset 
käynnistyivät jo lokakuus-
sa Tarja Ervastin johdolla, 
näytäntökauden alla harjoi-
tuksia pidettiin kolmesti vii-
kossa. 

Parhaiksi  kohtauksiksi 
näyttelijät itse nostavat jau-
helihasta jauhamisen ja kän-
nin, sekä laulukohtaukset.

Ohjaaja Michel Budsko 
nostaisi ykköseksi puhelin-
kohtauksen, jossa puidaan 
Elisan hienoa uutta elämää.

– Budsko  on  nyt  ensim-
mäistä kertaa meitä ohjaa-
massa  ja hänestä  jää mie-
leen ainakin erittäin tarkka 
alkuperäistekstin noudatta-
minen, näyttelijät tuumivat.

Ensimmäistä kertaa har-
rastajateatterin näyttelijöi-
tä ohjannut Michel Budsko 
saa heidät myöntämään, et-
tä kirjoittajan teksti on kui-
tenkin tarkoin harkittua ja 
toimii siten paremmin kuin 
nopeasti improvisoidut kor-
vaavat sanat.

Ohjaajalle tiukka aikatau-
lu  ja harrastajanäyttelijöi-

Malmin Työväen 
Näyttämö vie 
katsojansa tällä 
kertaa Skotlantiin, 
jossa neljä eri-
ikäistä naista 
pesevät pyykkejään. 
Pyykätessä puidaan 
arjen huolet ja 
kerrotaan unelmat 
hersyvän huumorin 
kukkiessa. 
Nuoren Elisan 
laulukohtaukset 
tuovat teatteriin 
jotain aivan uutta.

Laulukohtaukset tuovat lämminhenkiseen iloitteluun hohtoa ja lumoa.

sAAnA volAnen

Huumori kukkii ja pullokin vilahtaa pyykkituvassa.

Pyykkäreillä riittää 
juttua ja naurunaihetta 

Pyykkärit 
malmin Työväen 

näyttämön esittämänä 
malmin Työväentalolla, 

Takaniitynkuja 9, to 30.1., 
6.2. ja 20.2. klo 19 
sekä su 2.2., 9.2., 

16.2. ja 23.2. klo 13. 
esitykset jatkuvat 

maaliskuun puoliväliin. 
liput 15 e, 

eläkeläiset, työttömät, 
lapset ja opiskelijat 8 e 

ovelta tai etukäteis-
varauksella 

hilkka.e.kinnunen@
gmail.com

den kanssa toimiminen on 
ollut haaste. Hän arvostaa 
kuitenkin suuresti sitä, et-
tä näyttelijät uhraavat mel-
koisesti vapaa-aikaansa saa-
dakseen yleisölle mieluisan 
ja mieliinpainuvan esityksen 
aikaan.

– Tämä on  sekä  sydäntä 
raastava, että sydäntä läm-
mittävä näytelmä, joka kan-
nattaa  ehdottomasti  tulla 
katsomaan, kiteyttää Tar-
ja Ervasti, joka vastaa valo-
suunnittelusta ja valaistuk-
sesta.

Teija Loponen
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Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

PALVELUJA TArJOTAAN

Lähimenot–
palstalle 

voi lähettää Koillis–
Helsinkiä koskevia 

menovinkkejä. 
etusijalla ovat maksuttomat tapahtumat. Toimitus voi muokata sekä lyhentää tekstejä. vinkit tulee lähettää viimeistään torstaina klo 15 mennessä, jotta ne ehtivät seuraavan keskiviikon lehteen.  

osoiTe: 
janina.issakainen@

lahitieto.fi

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

• Peililiukuovet

  MALMI
Koillis-Helsingin seniorit
jäsenet kutsutaan syystien 
palvelukeskukseen 4.2. klo 
14. kokouksen ajankohtai-
sen katsauksen omaishoi-
toasioista pitää senioriliiton 
Jouni mykkänen. 
Malmin toimintakeskus
Torstain asahi–venyt-
tely on nykyään klo 10. 
kahvila on avoinna ma 
klo 9–13, ti–to 9–15, pe 
12–14. kirkonkyläntie 2.
Päivätanssit 
malmin työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15. 
elävää musiikkia. Buffet. 
liput 8 e, ei narikkamaksua. 
Järj. malmin eläkeläiset ry.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset malmin toimin-
takeskuksessa: englannin 
keskustelukerho ke klo 11 
seijan johdolla ja ruotsin to 
klo 11 Tuulan johdolla. 
Korret Kekoon 
Toimintaa joka toinen su, paril-
liset viikot klo 10–15, malmin 
nuorisotalolla malminraitti 3, 
suunnittelun, seurustelun ja 
muun mukavan tekemisen mer-
keissä. etsimme joukkoomme
+55-vuotiaiden yhteisöllisestä 
asumisesta kiinnostuneita.
lisät. korret kekoon ry 
p. 0400 447 022.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin malmin 
nuorisotalolla, malminraitti 3, 
joka toinen su klo 13–14, 
parittomat viikot. sopii vart-
tuneemmille kuntoliikun-
naksi. vetäjä riitta Heleste. 
Järj. korret kekoon ry, vap.
eht. maksu yhdistykselle.
Syystien palvelukeskus
kätevät kädet -askarteluryhmä 
ti klo 9–11. Atk-opastusta seni-
oreille ti, ke ja to klo 11.15–
14 varaa aika etukäteen 
infosta tai p. 09 310 58413. 
ompeluryhmässä mollamaija 
-hanke ke klo 9–11.30. 
neulekahvila to 9.30–12.
Kuvat kertovat 
– invalidiliiton suomalais-
sambialainen valokuvanäyt-
tely la 1.2. asti malmitalon 
parvella. vammaiset ihmi-
set suomesta ja sambiasta 
ovat koonneet valokuvanäyt-
telyn, jossa he esiintyvät sel-
laisina kuin he itse haluavat 
tulla nähdyiksi. vapaa pääsy. 
Anime: The Girl Who 
Leapt Through Time
mamoru Hosodan anime. 
eräänä päivänä onnettomuuk-
sille altis makoto huomaa, että 
iskettyään päänsä hän pys-
tyy siirtymään ajassa taak-
sepäin. kesto 99 min, k7. 
puhutaan japania, tekstitys 
vain englanniksi. malmitalo to 
30.1. klo 18. vapaa pääsy.

Marti Brom & The 
Barnshakers
Amerikkalainen laulajatar 
säväyttää sekä äänellään että 
lavakarismallaan. ohjelmisto 
koostuu 40–60-lukujen amerik-
kalaisesta roots-musiikista. illan 
aloittaa vesa Haajan luotsaama 
The Barnshakers. malmitalo 
to 30.1. klo 19. liput 20 e.
Malmin Rintamaveteraanit 
ja Naisjaoston turinat
ma 3.2., klo 14. syystien van-
hustenkeskus, Takaniitynkuja 3.
Parkinson-tautia sairastavat
uudet ja vanhat jäsenet tul-
kaa mukaan parkinson-
kerhon kokoukseen 4.2. klo 
17 malmin kirkon takkahuo-
neeseen. keskustelua ja 
ohjelmien keksimistä. koillis-
Helsingin parkinson-kerhon 
puolesta vesa vähätalo.
Kaija Poijula: Eine Kleine 
Wunderkammer
vanhoja kirjoja veistämällä syn-
tynyt outo, nyrjähtänyt ja kuri-
ton kattaus levittäytyy pit-
kän pöydän yli ja ympäri. 
Avoinna 30.1.–22.2. ma–
pe 9–20 ja la 9–16. vapaa 
pääsy. malmitalon galleria.
Suomen Majakkaseuran 
10-vuotisnäyttely
esillä on yli kaksikymmentä 
valokuvaa majakoista ja poo-
keista suomessa 1.2–22.2. 
ma–pe 9–20 ja la 9–16. 
vapaa pääsy. malmitalon aula. 
Suomen Majakkaseuran 
10-vuotisjuhla
esitelmiä ja elokuvia maja-
koista sekä näyttely ja 
majakkatuotteiden myyn-
tiä. vapaa pääsy. malmitalo 
la 1.2. klo 11.30–16.30.
Satuja Soitosta
värikäs tarinakonsertti on 
pikku kakkosesta tuttu. kesto 
45 min. ikäsuositus 4–12. 
malmitalo su 2.2. klo 15. 
klo 14–14.45 lapset voi-
vat tutustua erilaisiin soitti-
miin soiton kylän väen opas-
tuksella aulatiloissa. liput 5 e. 
DocPoint-jatkot: Mesenaatti
dokumenttielokuva tampe-
relaisesta vaatekauppiaasta 
ja taiteenkeräilijästä sara 
Hildénistä. 71 min. vapaa 
pääsy. malmitalo ti 4.2. klo 18.
Strandberg Project: "In 
The Spirit Of The -70’s"
illan ohjelmisto perustuu omien 
sävellysten lisäksi 1970-luvun 
musiikkiin ja tunnelmiin. liput 
15e. malmitalo ti 4.2. klo 19.
DocPoint-jatkot: 
Vägen till Silverstone
Huimapäiset mekaanikot 
rakentavat formula-autoa 
Gazassa. palestiinan ensim-
mäinen formula-auto rakenne-
taan ilman autotehdasta kier-
rätysmateriaaleista, ja tavoit-
teena on silverstonen kansain-
välinen kilparata englannissa. 
58 min. vapaa pääsy. 
malmitalo ti 4.2. klo 19.30.
Malmin Työväen Näyttämö
esittää menestyskome-
dian pyykkärit malmin 
Työväentalolla, Takaniitynkuja 9, 
to 30.1. klo 19, su 2.2. klo 13, 
to 6.2. klo 19, su 9.2. klo 13, 
su 16.2. klo 13, liput 15 e, 
eläkeläiset, työttömät, lap-
set ja opiskelijat 8 e.

  PIHLAJAMÄKI 
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat

ke leikkipuisto maasälpä 
klo 10–12 ,to leikki-
puisto salpausselkä klo 
10–12, pihlajistossa. 
yhdessäoloa, ohjelmaa, oma-
kustanteista tarjoilua.
Pihlajamäki-Pihlajiston 
Eläkeläiset 
kerho kokoontuu 3.2. kello 
10.30 pihlajamäen nuo-
risotalolla, moreenitie 2. 
vieraana sosiaaliohjaaja.

  PUISTOLA
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa, 
moisiontie 18. perhekahvilan 
ohjelma Facebookissa.
Neulekerho kirjastossa
neulekerhon kokoontumi-
set kirjaston monitoimitilassa 
ke klo 17.30 –19.30. kerho 
sopii niin vasta-alkajille kuin 
kokeneille käsityönharrasta-
jille. opetusta ei ole, mutta 
neuvoa ja apua saa pidem-
pään käsitöitä harrastaneilta. 
mukaan omat työvälineet lan-
kaa ja puikot /virkkuukoukku.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja huol-
tajalle puistolan kirkolla per-
jantaiaamuisin. Tied. ulla 
pesonen 050 380 3622

  PUKINMÄKI
Kevään tietokoneopastukset 
Tietokoneopastukset senio-
reille kirjastossa toukokuun lop-
puun. Aina ke paikalla enter 
ry:n opastaja klo 14–16 ja työ-
väenopiston vertaisohjaaja 
klo 16.30–18.30. Ajanvaraus 
joko p. 09 3108 5072 tai 
paikan päällä. opastuksen 
sisältö asiakkaan tarpeiden 
mukaan. sopii vasta-alka-
jille ja pidemmälle ehtineille.
Satutuokiot Pukinmäen 
kirjastossa
satutuokiot perheen pienim-
mille jatkuvat aina parillisen vii-
kon ma klo 10.15–10.45.
Kotiseutunäyttely vitriineissä
pukinmäkeläisen kotiseutuneu-
voksen Tero Tuomiston koti-
seutuaiheista sekä muuta jul-
kaisutoimintaa viideltä vuo-
sikymmeneltä. näyttely esillä 
kirjastossa 13.2. asti.
Pukinmäen 
taiteilijayhdyskunta 
ennen sotia 
ke 5.2. klo 18 kotiseutu-
neuvos Tero Tuomisto ker-
too ennen sotia pukinmäessä 
vaikuttaneen taiteilijayhtei-
sön vaiheista. Taiteilijoihin 
kuuluivat mm. säveltäjä erkki 
melartin, oopperalaulaja Ture 
Ara ja kirjailija Aale Tynni.
Marttojen käsityökerho
pukinmäen kirjastossa ke 
29.1. klo 18. kevään tee-
mana kierrätys. Hyödynnetään 
turhat muovipussit ja teh-
dään niistä koreja ja mat-
toja. Tutustutaan myös kuvio-
neuleiden saloihin. kirjasto 

tarjoaa tekotarpeet. kevään 
muut kerrat 5.3. ja 26.3. 

  SILTAMÄKI 
Siltamäen Korttelitupa
Tupa avoinna seuraa ja mie-
lenvirkistystä tarjoten srk-
kodissa ti ja pe klo 11–14. 
Virkistystunti 
teekupposen ääressä 
ke klo 14.30–16 (pelataan, 
tehdään käsitöitä, rupatellaan) 
siltamäen nuorisoseura ry:n 
kerholla, kiertotähdenpolku 2.
Astangajoogaa
la 1.2. alkaen. Tied. ja ilm. 
siltamäen nuorisoseura 
ry, 050 566 6174 tai 
sinikka.putkonen@silta-
maennuorisoseura.fi.

  SUUTARILA
Kirjavinkkausta 
Suutarilan kirjastossa
Tuulikki kuurne vinkkaa uutta 
ja vanhaa kaunokirjallisuutta 
aikuisille kirjaston monitoimi-
tilassa 30.1. klo 18–19.
Helmihulinat 
suutarilan ala-asteella su 
2.2. klo 10-14. monenlaista 
mukavaa koko perheelle.

  TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ja 
Tapanilan Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30. 
To klo 11–14 tuolijumppaa, 
tasapainon kehittämistä, sisä–
boccia ja pelikahvila Tapanilan 
Työväentalolla sompiontie 4. 
Tarkempi ohjelma netistä 
tapanilan.elakkeensaajat.fi
Galleria viileä punainen
Avoinna: ti–pe 13–18, la 
11–15. elävänmallin piirus-
tusta/croquis to klo 18–19.30 
ajalla 16.1.–6.2. päivöläntie 20.
Finlandia–palkittu
ke 12.2. klo 18 Tapanilan kir-
jaston kirjailijavieraaksi saa-
puu Finlandia-palkinnon voit-
taja riikka pelo. Häntä haas-
tattelee toimittaja suvi Ahola.  
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Folkmusiikkia
elske & mikko soittavat ja 
laulavat folklauluja pe 31.1. 
klo 18 alkaen. päivöläntie 
15, rean puutarhajuhla, 
ilmainen sisäänpääsy.

  TAPANINKYLÄ
Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa 
kaikille avoin mll.n perhe-
kahvila ma klo 10–11.30. Tule 
mukaan! Tarjoilu 1,5 e /perhe. 
Perhekahvila
leikkipuisto kesannossa ma 
klo 10–12. Tule mukaan! 
Tarkempi ohjelma mll 
Tapaninkylän nettisivuilta.

  TAPULIKAUPUNKI
MLL:n perhekahvila
lapsiperheille ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa. 
moisiontie 18. puistola.mll.fi
Nuorten yhteishaun infoilta

pidetään ” elävä kirja ” mal-
liin Tapulikaupungin kirjastossa 
ke 12.2. klo 17–19. Tulkaa 
tutustumaan eri ammattei-
hin nuoret sekä vanhemmat!
Maanantaikerho
Tapulin eläkeläisten maa-
nantaikerho 27.1. klo 10–12 
Tapulikaupungin nuori-
sotalolla, Ajurinaukio 5 
(2krs.). ohjelmassa bin-
goa ja ajankohtaisia asioita.

  VIIKKI
Kirjaston satutuokiot 
yli 3-vuotiaille jatku-
vat ke klo 10 alkaen 
koko kevään 7.5. 
asti (ei hiihtolo-
maviikolla 19.2).
Metsässä, 
puutarhassa ja 
veden äärellä 
Anu Tuomisaaren 

grafiikkaa Gardeniassa 4.1.–
1.3.  näyttely on avoinna ma–
to klo 10–18, pe klo 10–14 ja 
la–su klo 10–17. vapaa pääsy.
Viikin Martat
kokooontuvat ma 3.2. klo 
18.30 viikin kirkon takka-
huoneella. myös uusille 
jäsenille. kahviraha 2 e.

DocPoint-jatkot: Mesenaatti
Dokumenttielokuva tamperelaisesta vaatekauppiaasta 

ja taiteenkeräilijästä Sara Hildénistä ja hänen 
myrskyisästä suhteestaan taiteilija Erik Enrothiin.

yhteistyössä docpoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali 
ja Helsingin kulttuurikeskus. malmitalossa esitetään perinteisesti 

docpoint-festivaalin kotimaisen sarjan helmiä varsinaisen 
festivaalin jälkeen. mesenaatti malmitalossa ti 4.2. klo 18.  

kesto 71 min. vapaa pääsy.
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Koillis–Helsingin Lähitieto
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa 
ota yhteyttä myyntipäällikkö 
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.fi

AUTONASENNUS JA HUOLTO
LAUKKANEN

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

v 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

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

Ostetaan 
liiketila 

Pohjois-Helsingistä 
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

HALUTAAN OSTAA

Lähitieto 
kertoo 

lähiyritykset.

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

OGELISSA
Sirkku Laine

AJANVARAUS
Puh. 345 1727

Ark. 9-18,
la 9-14

AJANVARAUS
Puh. 875 1868

Ark. 10-18,
la 9-14

Malminkaari 15,
Malmin Nova, katutaso
Puh. (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh. (09) 875 1868

OPTIKOT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

Hyvää uutta vuotta!
Piristä tammikuuta uudella Wellan INNOSENSE värillä! 

Kehitetty erityisesti vähentämään allergian riskiä!
Hiusten pidennyksissä olemme kouluttautuneet hellävaraisempaan 

MAGO solmupidennykseen!

Kysy lisää 093515081
Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

– Ovet, tasot, rungot
– vetimet, saranat.

ILMAINEN TARJOUS- JA
MITTAUSPALVELU

Soita: Erkki 0500 503 357
Mikko 040 9311 466

ergadesign.fi 

MITOIN KUIN MITOIN
Uusi ilme keittiöön POHJOIS-HELSINGIN 

LÄHIKIINTEISTÖ-
HUOLTO

www.rundelin.com   
kpr@rundelin.com

LVI-TYÖT 
044 9726 802

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

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni 

Parturi- 
työ alk. 

 Hiustenhoito-
  tuotteet 

Hiukset, 
tuo ihana 
tekosyy 
itsensä 

hemmot-
teluun!

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
t

h

j

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

HAMMASLääKärIT

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

25 vuotta

Malmilla!

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€
%

%

Hammaslääkärit:
Päivi Metsola
Pertta Laaksonen
Sanna Korpinen-Torkko

Suuhygienisti:
Tiina Kokko

Puh. 09 345 3350
Malmin raitti 4 B 
00700 Helsinki

www.hammaskulmahelsinki.fi 

Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIT

Tarja Metsäaro
Majlis Paader
Päivi Voutilainen
Maria Renqvist

Suuhygienistipalvelut

Kelan suoraveloitus

MALMIN 
HAMMAS

Malmin kauppatie 18, 4. krs
Malmintorin liikekeskus

P. 351 5015
www.malminhammas.com

Juhlan kunniaksi 
tarjoamme:

• tarkastus ja optg yht. 80€ 
(Kela-korvauksen jälk., 
norm. 108 €)

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

vuotta 
täyteen 

marraskuussa

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

Tuula Kuhlefelt
Merja Lindfors
Tarja Malassu
Leila Tenhunen
Marja Heinilä
Kirsi Niemelä
Päivi Masalin (iensairaudet)

HAMMASLÄÄKÄRIT

Eija Poikonen
Minna Valkama

(suuhygienistit)

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
Jaana Hagstöm (limakalvosairaudet)
Hemmo Kalsi (iensairaudet)
Juha Paatsama (suu-ja leukakirurgia)
Leo Tjäderhane (juurihoidot)
Thomas Åberg (oikomishoidot)

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

SUUHYGIENISTIT
Malminkaari 13 A 00700 HKI, Malmin Nova 4. krs.
www.alamalminhammaslaakarit.fi puh. 3507050

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

PUISTOLAN FYSIOTERAPIA
- Fysioterapia

- Voice massage
- Akupunktio

- Lymfaterapia

Puistolantori 1, 00760 Helsinki 
puh. 09-389 6304 

www.puistolanfysioterapia.com

Fysioterapeutit:
Johanna Jokinen
Kirsi Kyyrä
Riitta Pitkänen

Ismo Hämeenniemi
Heli Inkinen
Sari Sélen

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

KAMPAAMOT, PArTUrIT JA HYVINVOINTI



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!Soita Heti. 09-3463090 / 045-6565658

ABONEABONE
www.pizzeriaabone.�

PIZZAT
Norm. 6,00€ Perhe 11,00€

Pannupizza 11,00€

Norm. 7,00€ Perhe 12,00€
Pannupizza 12,00€

Norm.8,50€ Perhe 14,00€
Pannupizza 14,00€

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Margarita
Juusto, tuore tomaatti
Bolognese
Naudan jauheliha
Kinkkupizza
Kinkku
Al Tonno
Tonnikala

Tropicana
Ananas, tonnikala
Salamipizza
Salami, sipuli
Fransescana
Kinkku, herkkusieni
Americano
Kinkku, ananas, aurajuusto
Tropical Hawai
Pepperonimakkkara, ananas, aurajuusto
Opera
Tonnikala, kinkku, herkkusieni
Amigo
Tonnikala, kinkku
Angeles

25.

26.

27.

28.

Super pizza 
Salami, katkarapu, jauheliha, tuplajuusto
Marsa
Kana, aurajuusto, sipuli, herkkusieni, parsa
Spicy Hot
Salami, jauheliha, katkarapu, jalopeno, 
pippurisekoitus, sipuli
Special Vegetariana
Herkkusieni, aurajuusto, paprika, 
parsa, sipuli, tuplajuusto
Abone Special
Salami, katkarapu, fetajuusto, tomaatti, 
paprika, sipuli, pippurisekoitus
Empire Special
Salami, kinkku, katkarapu, sipuli, 
pippurisekoitus, valkosipuli, tuplajuusto
Mexicana
Jalopeno, jauheliha, paprika, 
pippurisekoitus, pepperonimakkara
Kebabpizza
Kebabliha, vihreä chili, katkarapu, 
sipuli, tomaatti
Ma�oso

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Pitaleipäkebab
Pitaleipä, kebabliha, salaatti, kastike
Riisikebab
Riisi, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab Perunoilla
Ranskalaiset/lohkoperunat/juustoperunat/
kermaperunat/valkosipuliperunat/
aurajuustoperunat, kebabliha, salaatti, kastike
Kebab salaatilla
Runsaasti salaattia, kebabliha, kastike
Iskenderkebab
Pitaleipäpaloja, kebabliha, salaatti, kastike
Rullakebab
Ohut paistettu leipä, kebabliha, salaatti, kastike
Fetakebab
Kebabliha, fetajuusto, salaatti, kastike
Kebab -ateria
Pitaleipäkebab, ranskalaiset

KEBABIT

SALAATIT 6,50€

6,00€

6,50€

7,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

Tonnikala
Salaatti, tomaatti, kurkku, tonnikala
Katkarapu
Salaatti, tomaatti, kurkku, katkarapu, ananas
Kinkku
Salaatti, tomaatti, kurkku, kinkku
Fetajuusto
Salaatti, tomaatti, sipuli, kurkku, 
fetajuusto, oliivi
Kana

Estel
Salami, kinkku, jauheliha, sipuli
Bingo
Kinkku, katkarapu, aurajuusto, ananas
Paris
Kinkku, katkarapu, herkkusieni, aurajuusto
Julia
Salami, katkarapu, aurajuusto, ananas

045-6565 658
(09) 346 3090

Lounas pizza 5€ Katso tarjoukset! www.pizzeriaabone.fi

Pizzeria Abone
Siltamäen ostoskeskus


