
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

s8
Levikki 37 600  ALA-TikkuriLA, ALppikyLä, HeikinLAAkso, JAkomäki, LATokArTAno, mALmi, piHLAJAmäki, piHLAJisTo, puisToLA, 
pukinmäki, siLTAmäki, suurmeTsä, suuTAriLA, TApAniLA, TApAninvAinio, TApuLikAupunki, Töyrynummi, viikki

Uutiset: Malmin TE-keskus 
sulki ovensa.
Urheilu: Pöytälätkän SM 
Pihlajamäkeen.
Menot: Finlandia-palkittu visiitille Tapanilaan.s
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keskiviikko 5.2.2014 

nro 6
Kiinteistönvälitys Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, p. 050 361 5099
www.remax-extrakodit.fi  extrakodit@remax.fi 
ma–to 9–18, pe 9–17, la 10–14

Pihlajisto KT 2h+k 50,5 
m2

Hissillinen kaksio omalla 
tontilla, jossa tilava olo-
huone ja toimiva keittiö.
Kauppaan ja bussi-
pysäkille n. 100 metriä. 
Tule ja tee tarjous! 
Hattelmalantie 5-7. Mh 
128.000€. Tied. Kaisla, 
050 3524558/Extra Kodit 

Tapaninvainio PT 3h+K+S 
70,5 m2

Hyväkuntoinen kolmio 
viihtyisällä alueella. 
Hyvä taloyhtiö omalla ton-
tilla ja edullinen vastike.
Tuohikoivuntie 20. Mh 
259.000€. Tied. Kaisla, 
0503524558/Extra Kodit 

Puistola KT 3h+k+kph+
piha 75 m2

Puistolan keskeisimmällä 
paikalla pienkerrostalon 
ensimmäisessä ker-
roksessa siistikuntoinen 
päätyhuoneisto. Todella 
hyvä pohjaratkaisu. 
Huoneistolla oma 
aidattu piha. Kaikki 
palvelut kävelymatkan 
etäisyydellä. Puistolan 
asemalle matka taittuu 5 
minuutissa. Suuntimotie 
15. Mh. Vh. 217.000 €. 
Tied. Eija Häkkinen, 0500 
704618/Extra Kodit

Ala-Tikkurila PT 4h+k+s  
99 m2

Ihastuttava yksitasoinen 
lapsiperheen unelmakoti 
jossa käytännöllinen po-
hjaratkaisu. Lisähuoneena 
toimii tilava lasitettu 
terassi. Tikkurilan kaikki 
palvelut kävelyetäisyydel-
lä. Juhannustie 19-21.  
Mh. 288.000€. 
Tied.  Maria Jutila, 
045 110 3345/Extra Kodit 

Malmi KT 
4h+k+rt+kph+s+
2 x erill. wc +terassi-
parveke 95,5 m2

Erinomainen tilaisuus! 
Alueen erikoisuuksia, 
erikoinen koti kahdessa 
kerroksessa pienkerros-
talossa.Myös vaihtomah-
dollisuus pienempään 
Lähi- alueelta.  Soidintie 
8.  Mh.268.000 €. 
Tied. Matti Siltanen, 
040 670 6250 Extra Kodit.

Siltamäki ET 
7h+k+s+tkh 240 m2

Tilava tiilitalo kahden 
perheen yhtiössä. 
Kätevä sijainti palvelujen 
tuntumassa ja silti 
omaa rauhaa. Neljän 
makuuhuoneen yläkerta 
auloineen remontoitu 
2011.  Kaiken kaikkkiaan 
240 m2 (120 m2+100 
m2)käytössä. Riimusau-
vantie 5. Mh. 473.000€ 
Tied. Eija Häkkinen 0500 
704618/Extra Kodit

Harri Sallankivi
Yrittäjä

0400 630 848
Toni Ylen

040 577 7269
Eija Häkkinen 

LKV
0500 704 618

Matti Siltanen
040 670 6250

Merja Pulkkinen
050 511 0782

Maria Jutila 
KiAT

045 110 3345

Mikko Kaisla
050 352 4558

Sam Kamras
040 837 3465

Petri Jantunen
050 327 3761

Asta Lindroos
045 277 6154

Siltamäki kt  5h+k+kph 
128,5 m2

Iso valoisa läpitalon 
perheasunto. Kaikissa 
neljässä tilavassa 
makuuhuoneessa 
runsaasti säilytystilaa. 
Parveke länteen. Keittiötä 
remontoitu -08. Koulu ja 
päiväkodit lähellä. Hyvä 
taloyhtiö omalla tontilla. 
Monipuoliset liikunta- ja 
ulkoilumahdollisuudet 
lisäävät asuinviihtyvyyttä, 
hyvät liikenneyhtey-
det. Kauriintie 3. Mh. 
199.000€. Tied. Toni 
Ylen, 040 577 7269/Extra 
Kodit

Huom! ® • Suomen Asuntopalvelut Oy LKV • Hitsaajankatu 24, 00810 Hki www.huom.fi 

Maria Pettersson
LKV, Partner
040 1724159

Kristina Lindbäck
Osakas, KED, IAT
050 5113599

Riitta Tyrkäs
LKV, YKV, AKA-
Asunto-auktorisitu
0500 433522

Raija Alén-Nikitin
Partner
050 3535262

Päivi Asikainen
Osakas
040 5073300

Jorma  Falck
LKV, automaa-
tio-teknikko
0500 170947

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

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

TAPULIKAUPUNKI  RT  77,5 M2 LAAJALAHTI RT  110,5 M2

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

TÖYRYNUMMI   OKT 120 M2

4h+k+s+ph+2 x wc+parveke. 
Päättyvän tien päässä tunnelmal-
linen rintamiestalo. Koulu ja 
peruspalvelut lähellä. Yläkaskenkj 
4B Lähtöhinta 250.000 € 
Tied. Riitta Tyrkäs 0500 433 522                   
9972495

TAPANINKYLÄ OKT 166 M2 KUNINKAANMÄKI  OKT 169 M2

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

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

Kalle Jokela 
Osakas
0400 895765

Meillä on Suomen 
arvostetuimmat 

kiinteistönvälittäjät.

VARTIOKYLÄ PT 76 + 64 M2

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

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

SUUTARILA  RT 79,5 M2

Pukinmäessä 
opittiin sokeripala!

yksivuoTiAAn LäHiTieDon
ToimiTus LöyTyy keskeLTä 

mALmiA!

[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

HEIKINLAAKSO   OKT

Täystiilitalo 1-tasossa 4h, k, rt, 
takkah, s, 120 m². At ja varasto 
25 m². Rv 1981, kuntotarkastettu 
6/2013. Suojaisa piha n. 610 m² 
hallinnanjakosopimuksella. 
Hp. 280.000 €. Kassaratie 10 B

MALMI TEOLLISUUSHALLI
Kivirakenteinen 2-kerroksinen 
teollisuusrakennus 745 m². Tilat 
jaettavissa Rv-89. Tontti 1527 m².
Halmetie

VANTAA/VAARALA
Teollisuuskiinteistö 570 m² Kehä 
III:n ja Lahdentien risteyksessä. 
Kivitalo, rv-92. Oma tontti 1669m².
Rajakuja

VUOKRATAAN
MALMI TEOLLISUUSHALLI
Puolet teollisuushallista, alaker-
rassa 250 m² lämmintä hallitilaa, 
yläkerrassa 120 m² toimistotilaa. 
Hyvä kunto, vapautuu nopeasti

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN
MALMI TOIMISTOHUONEISTO
Malmin keskustassa 1. kerroksen 
toimistohuoneisto 263 m² Viljatiellä.

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

LÄNSI-PAKILA   OK-TONTTI
Katuun rajoittuva omakotitalotontti 
511 m². Rakennusoikeus 128m²
+ 25m². Hp. 147.000 €. Elontie 4

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

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. 

aamupuuro 1€
lounas 10-16

Kotiruokaa, 
Yrityskuljetus, 
Tilauskakut, 
Take away.
Järjestämme 
teemapäivät, 
muistotilaisuudet.

Soita ja tilaa
045 1786868

Rapakivenkuja 9, 
00710 Helsinki
foodtime.fi



  Pääkirjoitus

TEija 
LoPonEn
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Mennyttä ja tulevaa

Sanotaan, että menneitä ei pitäisi muis-
tella kuin historiankirjoituksissa. Tässä 
lehdessä siihen kuitenkin vähän sorru-
taan 1-vuotisen taipaleemme kunniaksi. 

Kerromme muun muassa tärkeistä tapahtumis-
ta ja uutisista, jotka osuivat ensimmäiselle 
ilmestymisvuodellemme. Koillis-Helsingin omi-
en paikallislehtien historiaan vuosikymmenten-
kin taakse meidät vie näiden lehtien entinen 
päätoimittaja ja ”kummisetämme” Hemppa 
Laaksonen omassa jutussaan. Hänen viitoitta-
miaan jalanjälkiä seuraamme edelleen palvellen 
alueen asukkaita täysin paikallisella uutisannil-
la. juttutoiveita otamme jatkuvasti mielelläm-
me vastaan ja toteutamme niitä mahdollisuuk-
sien mukaan. 

Tasapainottaaksemme tuota vanhan kaivelua 
tarjoamme myös uutta. olemme uudistaneet 
etusivun ulkoasua ja pientä ulkoasun viilausta 
tulemme tekemään vielä lisääkin. Toivottavasti 
pidätte uudesta kannesta! Kerromme myös, 
mitä uutta meille kuuluu. Loppuvuodesta vuok-
rasimme Malmin raitilta toimistotilan ja alku-
vuodesta saimme riveihimme uuden työnteki-
jän. Tämän syntymäpäivälehden ilmestymisen 
alla pidimme avointen ovien päivän lukijoille 
tarjoten kahvia sekä hieman päänvaivaa vanho-

jen paikkojen tunnistamiskilpailulla. oikeat 
vastaukset ja voittajat kerromme ensi viikon 
lehdessä. Kiitokset onnitteluista ja kiitos kaikil-
le kävijöille! 
  
1-vuotissynttäriemme kunniaksi toteutamme 
monien lukijoidemme esittämän toiveen. Ryh-
dymme julkaisemaan Lähiristikkoa joka toinen 
viikko. Ristikon toimittaa meille ominaiseen 
tapaan paikallinen taitava ristikkomestari Erk-
ki Vuokila. Koillis-Helsingistä löytyy käsittä-
mättömän paljon eri alojen taitajia, niin yksit-
täisiä ihmisiä kuin yrityksiäkin. on aina ilo, 
kun voi hyödyntää paikallista osaamista. Se on 
vielä yksi askel ylöspäin siitä aatteesta, että suo-
sitaan suomalaista ja ostetaan vain kotimaista. 
Kun suosimme täällä toimivia ja lehdessämme 
ilmoittavia yrityksiä, hyötyvät kaikki osapuo-
let. Palvelut pysyvät siten jatkossakin lähellä. 
Paikallisuus on kova sana!

1-vuotissynttäreiden 
kunniaksi ryhdymme 
julkaisemaan Lähiristikkoa!

Sininen

Pantone Solid Color
PMS Reflex Blue

4-värimääritykset
Cyan  100%
Magenta 73%
Yellow  0%
Black  0%

RGB
R 23
G 23
B 150

Keltainen

Pantone Solid Color
PMS 109 C

4-värimääritykset
Cyan 0%
Magenta 10%
Yellow 100%
Black 0%

RGB
R 247
G 212
B 23

Punainen

Pantone Solid Color
PMS 032 C

4-värimääritykset
Cyan 0%
Magenta 90%
Yellow 86%
Black 0%

RGB
R 237
G 46
B 56
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Uusi pelastusasema sijoittuu
Kotinummen koulun viereen

  Uutiset

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

lahitieto

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

kahta keskellä torialuetta 
olevaa pylvästä. Ehkä lopul-
linen korjaantuminen koit-
taa, kun Pekanraitin ja tori-
alueen kunnostamisesta jos-
kus tehdään päätös.

Toinen valituskohde on 
Malmin bussiterminaa-

Nämä harmittavat

Näitä kiviä ei muille työmaille 
ole tarvittu.

Ala-Malmintorilla eivät tolpat tahdo seisoa 
suorina.

lissa, jossa lukijoiden mu-
kaan tämän laiturin penkit 
ovat puuttuneet jo vähin-
tään puolisen vuotta. Talvi-
pakkasilla ei istuminen niin-
kään kiehdo metallipenkil-
lä, mutta kassit siihen olisi 
kuulemma silti mukava voi-

da laskea.
Kolmas ihmettelyn aihe 

on Malmin torialueen lai-
dassa olevat kivikasat. Vii-
me vuoden puolella vesivau-
rio teki kuopan torin pin-
taan ja se korjattiin. iso kasa 
kiviä jäi yli ja siinä ne ovat 

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

Teija Loponen

JAninA issAkAinen

Bussiterminaalin penkin istuinosa on puuttunut jo 
pitkään.

JAninA issAkAinen

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

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

Uuden Malmin pelas-
tusaseman rakennus-

paikka sijaitsee Kotinum-
men ala-asteen koulun ja 
leikkipuisto Kotinummen 
vieressä olevalla joutomaal-
la.

Kun pelastusaseman ra-
kentaminen tulee ajankoh-
taiseksi ja asema valmistuu, 
on aika sanoa hyvästi Mal-
min lentoasemalla oleville 
nykyisille tiloille.

– asema olisi tarkoitus ot-
taa käyttöön vuonna 2021, 
mutta mitään päätöksiä asi-
asta ei vielä ole, kertoo ra-
kennuspäällikkö Keijo Mä-

ki Helsingin kaupungin pe-
lastuslaitokselta.

– jos lentokenttä päätet-
täisiin pian lopettaa, ai-
kaistuisi uuden pelastusase-
man rakentaminen, ennus-
taa Malmin pelastusaseman 
aluepalomestari Ari Hasa-
nen.

Kooltaan pelastusasemas-
ta tulee keskisuuri. Kontto-
ritilaa on kaavailtu nykyistä 
enemmän. Tilat suunnitel-
laan niin, että niissä voi tu-
levaisuudessa järjestää myös 
esimerkiksi turvallisuuskou-
lutuksia.

Pirjo Pihlajamaa

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

pirJo piHLAJAmAA

Hkr/Ark/AAT



4   Uutiset

  Malmi

  Malmi

Helsingin kaupungin 
rakennusviraston projek-
tijohtaja Sakari Heikkisen 
mukaan viivästys johtuu 
siitä, että vanhojen sairaa-
larakennusten välipohjiin 
1920–30-luvuilla laitettu-
jen turve- ja purueristeiden 
poistaminen kestää yli kuu-
kauden arvioitua kauem-
min.

Malmin sairaala 
korkataan syyskuussa

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

Sairaalan avajaiset 
ovat syyskuun 
alkupuolella. Tarkat 
päivät vahvistuvat 
maaliskuussa.

Malmin sairaalan laajen-
nus- ja peruskorjaushank-
keen projektipäällikkö Ma-
ritta Lindholmin mukaan 
sairaalaa ei ole hyvä ava-
ta kesken kesälomaseson-
gin. Sairaalalaitteiden ja ta-
varoiden paikoilleen asette-
luun pitää varata riittäväs-
ti aikaa. Haastava vaihe on 
myös henkilökunnan pereh-
dytys uuden talon toimin-
toihin.

– Sairaalassa tulee työs-
kentelemään yli 500 työnte-
kijää. Heidän perehdyttämi-
sensä kestää noin neljä kuu-
kautta, Lindholm kertoo.

Pirjo Pihlajamaa

Nuohoojan laskuun 
tulee nousu
Helsingin kaupungin piirinuohoojat ovat hakeneet lu-
paa hinnankorotuksiin. Korotusluvasta päättävä Helsin-
gin kaupungin pelastuslautakunta on heltynyt hakijoiden 
toiveeseen.

Tästä johtuen Koillis-Helsingin ja koko pääkaupungin 
talojen piippujen rassaus on ollut tämän kuun alusta lu-
kien entistä arvokkaampaa.

Hinnankorotus on hieman yli kymmenen prosenttia. 
Nuohoojat perustelevat nousua sillä, että palkka- ja kus-
tannustaso on noussut 8,2 prosenttia vuosien 2009-
2013 aikana. Esimerkkinä nuohoojat sanovat bensan 
hinnan nousun.

Kiinteistöliitto Uusimaa ry ja Suomen Omakotiliitto 
Helsingin Piiri ry ovat saaneet ilmaista mielipiteensä nuo-
hoojien taksankorotustoiveisiin. Molemmat yhdistykset 
puolsivat hinnankorotusta.

Edellisen kerran Helsingin nuohoojat kallistuivat vuon-
na 2010.  PP

Koirien verotustietojen 
keräys alkoi
Jos omasta koirasta on tekemättä ilmoitus Helsingin 
kaupungille, ehtii asian hoitaa helmikuun loppuun men-
nessä. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi internetosoit-
teessa https://asiointi.hel.fi.

Koirailmoitus pitää tehdä Helsingin kaupungin talous-
hallintopalveluun, jos koiran pysyvä pitopaikka on muut-
tunut vuoden 2013 aikana, koira on luovutettu uudel-
le omistajalle tai koira on kuollut tai jos koiranomistaja 
ei aikaisemmin ole ilmoittanut koiraansa Helsingin kau-
pungin taloushallintopalveluun.

Koiravero vuodelta 2013 on 50 euroa. Lasku lähete-
tään koiranomistajalle toukokuun 2014 loppuun men-
nessä.  PP

Malmin TE-toimiston 
ovella pyöri heti maanan-
taista lähtien hämmentynei-
tä ihmisiä. Tieto paikallisen 
työvoimapalvelupisteen ovi-
en sulkemisesta muilta kuin 
ajan varanneilta asiakkailta 
ei ollut tavoittanut lähes-
kään kaikkia asiakkaita.

– Eikö tästä olisi pitä-
nyt olla viikkojen ajan jo-
ka paikassa tietoa? Eivätkö 
he enää halua tavata ihmisiä 
lainkaan? Kaikki pannaan 

– Tuli mahtava tilaisuus eteen, niin olihan siihen tar-
tuttava, kertoo Espoossa tätä nykyä asuva Roope Hei-
lala, 33.

Roope Heilala toimii toimitusjohtajana Jyri Maja-
lahden kanssa perustetussa yrityksessä Kroma Consul-
ting oy. Toimitusjohtaja on pistänyt jalkapallouransa 
pakettiin ja aikoo saada partnerinsa kanssa leivän Sie-
menkujalla sijaitsevasta palloiluhallista.

– Tämä vaatii paljon ja kulut ovat kovat, mutta us-
kon ja haluan, että saamme homman toimimaan.

Tekemistä riittää.
– Tilaa ei ole kehitetty aikoihin. olemme nyt tehneet 

uudet lattiat ja märkätilat, paikkoja on maalattu ja 
saimme valmiiksi uuden ulkokengättömän hallin. Hal-
leja on yhteensä kolme. alhaalla on kampailusali ja 
peilisali. Sinne tulee myöhemmin lisää bänditiloja, jois-
sa voi treenata musiikkia.

Musiikki tulee luontevasti mukaan musiikkialalla 
vaikuttavan jyri Majalahden kautta.

– Kunhan nettisivut ja muu on saatu valmiiksi, niin 
sen jälkeen ovat avajaisetkin tulossa.

– Toiminta on ollut käynnissä koko ajan ja nuoret 
ovat voineet harrastaa normaalisti, Heilala iloitsee.

Pirjo Pihlajamaa

MPS-kasvatit ostivat 
Malmin palloiluhallin
Malmilla kasvaneet ja MPS:stä isommille 
jalkapallokentille kirmanneet Roope Heilala 
ja Jyri Majalahti ovat ostaneet Malmin 
palloiluhallin viime vuoden puolella.

Malmin TE-toimiston
ovet pysyivät visusti kiinni

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

”näin 
valtio hoitaa 

työttömyyttä.” 
– AsiAkAs -

pirJo piHLAJAmAA

pirJo piHLAJAmAA

nettiin. näin valtio hoitaa 
työttömyyttä, ja lisää tulee 
itellasta, yksi työnhakuaan 
uusimaan tullut nainen pur-
ki harmiaan.

– Täytyy mennä kotiin ja 
avata netti, jos sieltä löytyisi 
ohjeet. Mutta eihän netissä 
voi lähettää paperisia todis-
tuksia, hän huokaisi.

– Minulla ei ole edes net-
tiä, tuskasteli naisen jälkeen 
ovea nykinyt mies.

Hän muisti kuulleensa 

TE-toimiston sulkemisesta, 
mutta ei ollut painanut päi-
vämäärää sen kummemmin 
mieleen.

Heitä ennen ovella kävi 
kaksi maahanmuuttajataus-
taista henkilöä.

– Eikö kukaan tule avaa-
maan ovea. Minne meidän 
pitää mennä, he kyselivät.

Vastaus kuuluu, että esi-
merkiksi itäkeskukseen tai 
Pasilaan.

Pirjo Pihlajamaa

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

Koillis-Helsingin Lähitieto
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Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

mosacafe.fi
(09) 3507 0728

S-Etukortilla
keilailun etuhinnat

mosabowling.fi
(09) 3507 077

Helsingin hohtavimmat radat
MosaBowling

hymy on tärkein mausteemme
MosaCafe

Lounas ma-pe klo 11-14
Catering + lastenjuhlat

Keilaus 15 €/ ratatunti
Voimassa ma-to klo 20-22. Max 4 heittäjää/ ratatunti. 

Hinta sis. kenkävuokran. Tarjous voimassa toistaiseksi.

NAISTEN 
VAATTEIDEN HELMIALE 

-50% OVH:STA

Vaateliike
MALMITAR

Örskinkuja 2 B, 00700 Helsinki
(käynti sisäpihan puolelta)

p. 050 444 2664

Meiltä myös koti-, siivous- ja 
housujen lyhennyspalvelu!

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 5.2. 19.00 Rukousilta, Pertti Hottinen
Pe 7.2. 18.30–21.00 Koululaisten ilta kouluikäisille, 

leiritiimi ja lapsityöntekijät  
La 8.2. 18.00–22.00 Nuortenilta, Tuija ja Petri Harjula
Su 9.2. 11.00 Jumalanpalvelus, Tuija ja Petri Harjula
Su 9.2. 14.30 Latinokokous

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

VOIMASSA 12.2.2014 SAAKKA TAI NIIN KAUAN KUIN ALE-TAVARAA RIITTÄÄ!

On hyvä aika
Vaihtaa asuntoa

Alueella on kova kysyntä asunnoista.

Jos olet myyntiaikeissa,
pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille

ja tuomme tullessamme
kassillisen kahvia!

p. 050 365 9200/ tomi.sarlin@ylinkerros.fi
www.ylinkerros.fi

Esittely to 6.2. klo: 18.00-18.30 

SUURMETSÄ KT 63 m²

TÄYSIN UUSITTU ASUNTO,
HETI VAPAA

Saunallinen 2h+k+s+parveke 
puistomaisella sijainnilla, jossa 
palvelut ja liikuntamahdollisuu-
det ovat vieressä. Kodikas, täy-
sin remontoitu huoneisto, jossa 
tilavat huoneet, käytännöllinen 
pohjaratkaisu sekä suuri lasitet-
tu eteläparveke. Muuttamaan 
pääsee heti. Autotallimahdolli-
suus! Vh. 143.000€. Mätästie 1 C
Tomi Sarlin p. 050 365 9200

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

SUURMETSÄ KT 80 m² LÄNSI-PAKILA RT 93/98 m²

Esittely to 6.2. klo: 18.30-19.00 

Nämä ja muut kohteemme löydät: www.ylinkerros.fi

Sovi oma esittely 
HELSINGIN EDULLISIN

PERHEASUNTO?

Ylimmän kerroksen tilava 
3h+k+parveke hyvällä, rauhalli-
sella sijainnilla pavelujen ja kul-
kuyhteyksien äärellä. Hyvä ja 
muuntelukelpoinen pohjaratkaisu, 
lasitettu parveke, parkettilattiat ja 
mahtavan kokoinen kylpyhuone-
osasto. Muuttovalmis. Autotallimah-
dollisuus! Vh. 128.000€. Mätästie 1 H
Kurt Grönholm p. 040 509 9250

ARVOSIJAINNILLA,
TÄYSIN REMONTOITU

Tyylikäs ja valoisa 1-tasoi-
nen rivitalon päätyhuoneisto 
3h+k+s+ak+var. Pakilan par-
haalla paikalla. Uusimpia si-
sustustuulia, vaaleita sävyjä ja 
laadukkaita materiaaleja arvos-
tavan unelmakoti. Autokatos, 
aidattu eteläpiha sekä juuri val-
mistunut vesi- ja viemäriremontti. 
Vh. 325.000€. Lepolantie 110
Tomi Sarlin p. 050 365 9200
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Koillis–Helsinki

Ann Selin (sd.) on asunut 
koillisessa jo 80–90-luvun tait-
teessa muutaman vuoden ja 
uudelleen vuodesta 2003, 
alkuun Malmilla. Hänen mie-
lestään Tapaninkylästä on help-
po lähteä töihin Hakaniemeen 
ja reissupäivinä mille tahansa 
valtatielle tai kohti lentokent-
tää.

ani arvostaa alueen palvelui-
ta ja urheilumaastoja kovasti. 
Malmin lentokentän seutu on 
viisainta säilyttää kaikille avoi-
mena virkistys- ja harrastusalu-
eena. Sosiaalisen elämän kan-
nalta on suuri plussa, kun näillä 
kulmilla asuu myös sukulaisia, 
ystäviä ja tuttavia.

Ann Selinille on selvästi kutsua 
yhä suurempiin tehtäviin sekä 
kotikentällä että ulkomailla. 
Hän on Malmin Demarien 
ehdokas puoluehallitukseen. jo 
nyt hän kuuluu puoluevaltuus-
toon ja nimi vilahti jopa dema-
reiden 12 puheenjohtajaehdok-
kaan listalla TV:n ajankohtais-
ohjelman gallupissa.

ann ei myönnä pyrkyä. Hän 

kertoo antaneensa suostumuk-
sensa vain kansainvälisen ay-
järjestön Uni Global Unio-
nin puheenjohtajaehdokkaak-
si. järjestö edustaa 900 kansal-
lisen ammattiliiton kautta 20 
miljoonaa yksityisen palvelu-
alan palkansaajaa ympäri maa-
ilmaa. Uni:lla on jäseniä 150 
maassa, kaikissa maanosissa. 
Liitto tekee työtä jäsenliittojen-
sa kanssa muuttaakseen glo-
baalien työmarkkinoiden peli-
sääntöjä.

– Kyseessä on merkittävä kan-
sainvälinen toimija. on suu-
ri kunnia suomalaiselle ay-liik-
keelle, sopimusyhteiskunnal-
le ja työmarkkinamallille, että 
minua on tehtävään pyydetty. 
olen saanut runsaasti kannus-
tusta ympäri maailmaa, joten 
rohkenen arvioida mahdolli-
suuksiani tulla valituksi hyvik-
si, ani sanoo.

Demarien puheenjohtajuus-
tavoitteluun hän toivoo kun-
non kisaa ja enemmän ehdok-
kaita, jotta saataisiin esiin mah-
dolliset erilaiset linjaukset tai 

painotukset. SDP:tä hän koros-
taa työn ja oikeudenmukaisuu-
den puolueeksi, mutta muistut-
taa, ettei kuuden puolueen hal-
lituksen kompromissit aina 
kansalaisille maistu. Seuraava 
hallituspohja määräytyy vaali-
tuloksen perusteella.

Ann kävi keskikoulun, aloitti 
1976 Liikeliiton juoksutyttönä 
ja on sillä tiellä edelleen. Hänet 
pyydettiin 17-vuotiaana dema-
reihin, ja siitä asti ”tyttö” on 
kasvanut ay-liikkeen mukana 
huipulle asti.

– Demareissa parasta on yh-
teisöllisyys ja heikomman puo-
lella oleminen. aatteellista poh-
jaa ja arvoja en ole kyseenalais-
tanut koskaan. ne ovat päi-
vänpolitiikkaa tärkeämmät, 
vaikka yksittäisissä asioissa jos-
kus ajattelee luonnollisesti toi-
sin kuin puolueen virallinen on.

Politiikassa ann oli mukana 
ensimmäisen kerran jyväsky-
lässä 90-luvulla varavaltuutet-
tuna työpaikan siirryttyä sinne 
aluehallinnolliseen tehtävään. 
Uusi yritys 2012 toi varapaikan 

Helsingissä. Hän myöntää roo-
linsa kummassakin kaupungis-
sa melko vaatimattomaksi. jy-
väskylässä pienessä porukassa 
oli helpompi verkostua. Hel-
singissä pitää erikseen järjestel-
lä, että vuorovaikutusta saa ai-
kaan.

Valtuuston kokoukseen hän 
ei täällä ole vielä ehtinyt, vaik-
ka kutsu on muutaman kerran 
käynyt. Päivätyön aikataulu-
jen takia muutaman tunnin va-
roitusajalla osallistuminen ei 
yleensä ole mahdollista. ajan-
käytöllisistä syistä ann ei ha-
lunnut olla ehdolla mihinkään 
kovin työllistävään lautakun-
taan, mutta on työllistämistoi-
mikunnan varapuheenjohtaja.

Varavaltuutettuna hän on jo 
huomannut, että nykyisen työn 
yhdistäminen aktiiviseen poliit-
tiseen rooliin tai kampanjoin-
tiin on todella hankalaa.

– Mikäli päätän asettua ensi 
vuoden PaMin liittokokouk-
sessa ehdolle puheenjohtajaksi, 
en varmasti ole eduskuntavaa-
leissa mukana. Ei se muuten-
kaan ole todennäköistä.

Ann on käynyt läpi rohkean 
muodonmuutoksen, sillä hän 
on nyt 50 kiloa kevyempi vuo-
teen 2009 nähden. Hän kokee 
saaneensa uuden elämän. Paino 
ei ole millekään elämässä estee-
nä, itsetunnon nousu on avan-
nut mahdollisuuden katsella 
ympärilleen aivan toisin silmin, 
ja flirtti on palannut elämään!

joulukuussa ani sai valmiik-
si EMBa-tutkinnon, joka pa-
rin vuoden ajan vei vapaa-ajan 
melko täydellisesti. Hän lukee 
dekkareita ja lenkkeilee, pitää 
myös kovasti ruuanlaitosta ja 
kodin sisustamisesta. Tilaisuu-
den tullen hän saattaa intoutua 
myös laulusolistiksi.

Timo Huotinen

PAM:in puheenjohtaja Ann Selin
ehdolla kansainväliseksi ay-puheenjohtajaksi
PAM:in puheenjohtaja Ann Selin tuntee olevansa kotoisin Myllypurosta, 
mutta viihtyy nykyisin mainiosti Tapaninkylässä. 

Ann Selin, sd.

Istuminen ei kuluta ener-
giaa juurikaan enempää 
kuin makuulla olo. nyky-
yhteiskunta on tehty istu-
altaan elettäväksi; istutaan 
autossa, sohvalla, koulus-
sa ja töissä. ihminen pysyy 
terveempänä, jos istumi-

sen sijaan liikkuu tai seisoo. 
Arto Pesola puhuu luomu-
liikunnasta, liikunnan ei tar-
vitse olla erityinen suoritus, 
vaan liikkua voi koko ajan 
jos vain tiedostaa sen itse. 

Koulumaailmassa liikku-
minen paitsi parantaa oppi-

laiden terveyttä ja kuntoa, 
myös vaikuttaa positiivises-
ti oppimistuloksiin.

Lauantaina 1.2. järjestet-
tiin Soinisessa Pop Up -päi-
vä. Teemana oli Stop istu-
miselle. oppilaat kiersivät 
koulussa pajoissa, joissa 

opiskeltiin tavallisia oppi-
aineita ilman pulpetissa is-
tumista. Pajat olivat samal-
la pieni kurkistusluukku 
vanhemmille siitä, millaista 
koulunkäynti voi olla. 

isommat oppilaat opiske-
livat päivän aikana äidin-

Äiti sanoi älä istu
Jyväskylän yliopiston inaktiivisuustutkijan Arto Pesolan luennon 
innostamana Soinisen koulun opettajat päättivät sanoa stop turhalle 
istumiselle luokissa. 

kielen sanaluokkia ja sano-
jen taivutusta, ympäristö- 
ja luonnontietoa, englantia 
ja musiikkia liikkuen. Pie-
nemmillä oppilailla oli oh-
jelmassa taukojumppaa, il-
maisutaitoa ja rentoutumis-
ta. Kaikki oppilaat pääsivät 

Salissa testattiin liikkuvuus-ja tasapainotaitoja 
pomppimalla, tasapainoilemalla ja kiipeilemällä.

Ystävänpäivä lähestyy, tässä tehdään kortteja urakalla.

pomppimaan kunnolla sa-
liin Liikkuva koulu -ohjel-
man liikunnanohjaaja Jo-
hanna Timosen johdatta-
mana.

Päivää oli mukana jär-
jestämässä myös vanhem-
painyhdistys, joka oli saa-
nut mukaan uuden yrit-
täjän Malmilta, Combat 
Societyn. Combat Societyn 
ohjaajat ehtivät opettaa 
oppilaille muutaman kikan 
kamppailulajeista kuten 
brasilialaisesta jiu-jitsusta 
ja aikidosta. Heidän uudet 
hienot toimitilansa löytyvät 
Valuraudantieltä ja harras-
tuksia on tarjolla kaiken-
ikäisille. 

Vanhempainyhdistys pi-
ti puffettia ja koulun ruoka-
lassa oli lisäksi kirpputori ja 
myyntiesittelijöitä. oppilail-
la oli mahdollisuus askarrel-
la ystävänpäiväkortteja tai 
hankkia itselleen kasvomaa-
laus.

Sanna Kotkaslahti
soinisen koulu

•  soinisen koulu malmilla 
on mukana Liikkuva 
koulu-ohjelmassa. 

•  koulussa on mietitty 
jo reilun vuoden ajan, 
miten saada koulupäivä 
toiminnallisemmaksi. 

•  Tänä vuonna 
kehittämisen kohteena 
ovat olleet oppitunnit. 

•  koulussa pyörii jo 
hyvin välituntitoiminta. 
oppilaat toimivat 
välkkäreinä eli 
välituntiliikuttajina 
ja pitävät auki 
välinelainaamoa.

  LIIKKUva KOULU
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499
kg

079
kg 895

KG

100
kg

1495
kg

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

Viljaporsaan   
ULKOFILEE
Suomi. Rajoitus n. 3 kg/talous.

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

HK Takuumurea, kokonainen 
NAUDAN SISÄFILEE 
Suomi. Rajoitus 2 kpl/talous.

795
kg299

rs – 40 %

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

Tarjoukset voimassa to-su 6.-9.2. ellei toisin mainita.

1595
kg

–58 %

Terveisin K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

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

2295
kg

Tuore kokonainen Kuhmon
SIIKA

Tuore Oulujärven 
MADE

APPELSIINI   
Egypti 

Tarjous voimassa to-la 6.-8.2. Tarjous voimassa to-la 6.-8.2.

Tuore kokonainen 
KIRJOLOHI 
Suomi, kasvattaja Napapiirin Lohi 

Kalaneuvos 
SAVUSIIKA 

1190
kg

Tarjous voimassa to-la 6.-8.2.

Tuore
kokonainen
Oulujärven  
KUHA

Hätälä Oy
Rehtiä Pohjoisen kalaa!

Hätälän kalamestari Juho Oksanen fileoi 

perjantaina 7.2. kalasi veloituksetta klo 8-18!

Tarjous voimassa to-la 6.-8.2.
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K aikki Pukinmä-
en päiväkotien 
esikoululaiset 
on kutsuttu seu-

rakuntakodille puuta kas-
vattamaan ja talon toimin-
taan tutustumaan. Kyläily-
reissulla eskareille selvisi, 
mitä kanttori, suntio, nuori-
sotyöntekijä ja papit tekevät 
työkseen, mikä oli ihan 
ensimmäinen virsikirja ja 
miten liikennemerkit liitty-
vät raamattuun.

Pukinmäen kappalainen 
Markus Kopperoinen ar-
vuutteli, mikä mahtaa olla 
valkoisen papinkauluksen 
nimi. Eipä sitä kukaan soke-
ripalaksi arvannut!

Kotikirkko tutuksi -kier-
roksella pohdittiin myös, 
mistä asioista kirkon tun-
nistaa jumalan huoneeksi. 
Lapset bongasivat useita ris-
tejä, raamatun, kukkia, jot-
ka kuvastavat jumalan luo-
mistyötä ja kirkkoon kuulu-
van soittimen, urut. Kantto-
ri Kaisu Rauhamaa päästi 
niihin ilmaa ja sen jälkeen 

lapset saivat opetella puu-
aiheisen laulun.

Pastori Meri Ala-Kok-
ko esitteli seurakuntakodin 
lahjoituksena saamaa aina-
kin 150 vuotta vanhaa oma-
kotitalon vintiltä löytynyttä 
raamattua, sekä monenlai-
sia eri ryhmille suunnattuja 
raamattuja. Lapsille on teh-
ty kuvaraamattuja. jännäs-
tä kaapista löytyivät kaikki 
raamatun kirjat ja niiden si-
sältä jänniä juttuja. Liiken-
nemerkit kertoivat, kuinka 
raamatusta löytyy ohjeita 
käyttäytymiseen, Psalmien 
kirjat ovat ensimmäinen vir-
sikirja ja muovieläimet liit-

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

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

Psalmien -kirjan kotelosta löytyi kaunista sävelmää 
soittanut soittorasia.

Eri väriset 
helmet kertovat 

erilaisista 
rukousaiheista. 

Keltainen on 
ilon ja onnen 

väri.

tyivät siihen, kuinka jumala 
loi koko maailman.

Niina Alatalo kertoi tena-
ville mitä nuorisotyönohjaa-

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

set saivat valita haluamansa 
väriset rukoushelmet ja lait-
taa ne maljakkoon. Vihreä 
luonto ja punainen ystävyys 
taisivat olla suosituimpia.

Tutustumisretken lopuk-

si kaikkien lehdet kiinnitet-
tiin puuhun ja näin eskarit-
kin liittyivät osaksi suurta 
pukinmäkeläisten ja seura-
kunnan yhteisöä. 

Teija Loponen

TeiJA Loponen

Puu kasvaa Pukinmäessä

Eri väriset helmet kertovat erilaisista rukousaiheista. 
Keltainen on ilon ja onnen väri.
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Malmin seurakunta p. 09 2340 4400    
www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
Seurakunta facebookissa:  
www.facebook.com/malminseurakunta

Kahdenlainen kylvö;  
toinen kylvää pahaa ja toinen hyvää. 
Jumalan ja pahan valtakunnan raja 
monesti häilyy. Sinä voit valita kyl-
vätkö rakkautta vai vihaa, anteeksi-

antamusta vai syyllisyyttä.

Jumalanpalvelus
on seurakunnan elämän sydän. Juma-
lanpalvelukseen voit tulla hiljentymään, 
rukoilemaan, tuomaan huolesi ja ilosi 
Jumalalle, saamaan voimia, kokemaan 
jotain pyhää. 
   Jumalanpalveluksessa voit olla Jumalan 
edessä samaan aikaan sekä yksin että yh-
dessä toisten kanssa. Saat tulla jumalan-
palvelukseen juuri sellaisena kuin olet.
   Jumalanpalvelusta, jossa on ehtoollinen, 
kutsutaan messuksi. Sanajumalanpalve-
luksessa ei vietetä ehtoollista.

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

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

VIIKKOMESSUT
Viikkomessu on arki-illan ehtoollis-
hetki, paikka pysähtyä, rukoilla ja 
ottaa vastaan pyhä ehtoollinen.
Hiljainen viikkomessu Viikin kir-
kossa to klo 17.30. 
Viikkomessu Malmin kirkossa ke 
klo 18, 5.2., 12.3. ja 14.5. Messun 
jälkeen Sanan ja rukouksen ilta. 

VALON MESSUT
Kirkasvalohoitoa suoraan sydämeen.
Tapanilan kirkossa su klo 17, 9.2., 
9.3., 13.4. ja 11.5. Raamattuopetus 
klo 16.30 ja musiikkia klo 16.45. 
Messun aikana on järjestetty lasten-
hoito. Messun jälkeen iltatee, kirkko-
salissa musiikkia ja rukouspalvelu. 
Puistolan kirkossa su klo 17, 30.3., 
27.4., 25.5. Messun aikana pyhä-
koulu ja pienille lapsille puuhapiste. 
Messun jälkeen iltapala ja mahdolli-
suus rukouspalveluun.

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

MONIKULTTUURISET  
MESSUT
Pihlajamäen kirkossa su 16.2. klo 
10. Lounas ja ohjelmaa.
Puistolan kirkossa su 2.3. klo 10.
Pihlajamäen kirkossa su 18.5. klo 10.

”Parhain terveisin, Janina Issakai-
nen” – tällaisella allekirjoituksella varus-
tettuja sähköposteja ovat jotkut lehtem-
me ilmoittaja-asiakkaat saaneet jo muu-
taman viikon ajan.

janina tuli osaksi Koillis-Helsingin Lä-
hitiedon tekijäporukkaa tammikuun 
puolivälissä. Reippaan nuoren naisen 
päätehtäviä toimituksessa ovat ilmoitus-
valmistus ja pian myös sivujen taitto pai-
nokuntoon.

janina on opiskellut graafista suunnit-
telua ja valmistunut viime keväänä pai-
noviestintäassistentiksi. Kaikki luova te-
keminen, jossa visuaalinen puoli nousee 
esiin, on hänen mielestään kivaa. Mitä 
haastavampi tehtävä, sen parempi.

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

vat lapsuuteen ja nuoruuteen. Tapanilan 
Erässä hän kokeili monia eri lajeja, mut-
ta ei jäänyt erityisesti mihinkään niistä 
koukkuun. Kitaransoittoa hän harrasti 
yläasteikäisenä Malmilla, mutta sekin on 
jäänyt vuosien varrella. 

Lukiossa ei ammatinvalinta vielä ollut 
mitenkään selvää, mutta valitsemaansa 
alaa janina pitää edelleen hyvänä vaih-
toehtona luovaa tekemistä ja monipuo-
lista työn sisältöä kaipaaville. 

Kun työpäivä Lähitiedon toimitukses-
sa päättyy, odottavat janinaa kotona 
kihlattu ja valkoinen paimenkoira Shira, 
joka täytti viime viikolla 10 kuukautta. 

TL

TeiJA Loponen

Janina tuli taloon

Janina Issakainen aloitti 
tammikuussa työt 

Lähitiedossa.

Lähitieto. 
Siitä 

ihmiset 
tykkää!

Kaupunginosan palve-
lujen ytimenä on Siltamäen 
ostoskeskus, jossa on moni-
puolisia palveluja. Uimahal-
li ja apteekki ovat hyvän 
lähikaupan lisäksi ostarin 
vetonauloja ja jopa erikoi-
suuksia, mutta myös tyhjiä 
tiloja ostoskeskuksessa on. 
Miltä ostoskeskuksen tule-
vaisuus näyttää ja millainen 
sen asukkaiden kannalta 
tulisi olla? 

Tähän kysymykseen se-
kä muihin palveluja koske-
viin asioihin voi kertoa mie-
lipiteensä asukasillassa, sa-
moin kuin kaupunginosan 
palvelutarjonnasta ja tarvit-
tavista palveluista. Tilaisuu-
dessa kuullaan mitkä seikat 
vaikuttavat milläkin tavoin 
alueen palvelutasoon. asu-
kasillassa käsitellään niin 
kaupallisia palveluja, julki-

sia palveluja kuin myös kol-
mannen sektorin palveluja. 

asukkaiden toivotaan 
vastaavan muutamaan etu-
käteiskysymykseen Siltamä-
ki-Suutarila-Töyrynummi 
-alueen palveluista sekä kat-
sovan asukasillan ohjelman 
Siltamäki-Suutarila-Seuran 
nettisivuilta www.siltama-
kisuutarila.fi. 

Siltamäki-Suutarila-Seura 
valitsi kaupunginosayhdis-
tyksen uudeksi puheenjoh-
tajaksi syyskokouksessaan 
Timo Tossavaisen. Siltamä-
essä reilut 10 vuotta asunut 
Tossavainen on aktiivinen 
toimija monissa yhdistyksis-
sä. 

aiemmin puheenjohtaja-
na toiminut Pertti Svensson 
jatkaa yhdistyksen vara-

Siltamäen, Suutarilan ja Töyrynummen asukkailla on 
mahdollisuus kuulla oman kaupunginosan palvelujen 
kehittymisen mahdollisuuksista ja uhkakuvista sekä kertoa 
omat näkemykset erilaisten palvelujen tarpeesta. 

Siltamäki- 
Suutarila-Seura 

järjestää asukasillan 
alueen palveluista 

keskiviikkona 12.2. klo 
17.30–19.30 suutarilan 

palvelukeskuksessa, 
seulastentie 11.

Palvelut aiheena 
Siltamäki-Suutarila-
Seuran asukasillassa

puheenjohtajana. Siltamä-
ki-Suutarila-Seuran uudek-
si sihteeriksi valittiin Tarja 
Luuppala. 

Uutena jäsenenä hallituk-
seen valittiin jutta Dahlin. 
Hallituksessa jatkavat Kirs-
ti Latva, Markku Pulliainen, 
Helena Päätalo ja Leena 
Svensson. Rahastonhoitaja-
na toimii Eira Saarnikoski. 

TL

pirJo piHLAJAmAA
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Lähitiedon 
toimitus 
tapaa lukijoita 
malmilais-
kahvila  
Plaza 
Mocassa.

Hässäkkä 
kokosi nuoria 
Malmille 
hiihtoloman 
viettoon.)

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

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

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

Heikki Kaseva 
kuvasi Pukin-
mäkeen saapu-
neen sirkuksen 
eläimiä.

E nsikosketukseni täkäläisen lehden 
tekemiseen ajoittui 1960-luvun 
lopulle. Finninaamaisena lukiolaise-
na innostuin avustamaan kymmen-

kunta kertaa vuodessa ilmestynyttä Malmin 
Seutu -lehteä. Tein koulu-, bändi-, urheilu- ja 
tapahtumajuttuja sekä harjoittelin ilmoitus-
myyntiä paikallisille yrityksille. 

aiempina vuosikymmeninä täkäläistä pai-
kallistiedon janoa olivat sammuttaneet Hel-
singin Ympäristölehti ja Helsingin Seutu -leh-
ti. Pitkälti keikkatyöntekijöiden voimin toteu-
tetun Malmin Seudun historia päättyi v. 1973.

Syyskuun 16. päivä v. 1981 oli itselleni ja 
alueen väestölle merkittävä päivä. Silloin ko-
tiseutumme talouksiin jaettiin perustamani 
ensimmäinen MaTaPuPu-lehti. ajoitus meni 
vahvasti yhteen alueemme voimakkaan kas-
vun kanssa. Malmi sai uimahallin, kaksi kaup-
pakeskusta ja Malmitalon. Siltamäkeen nosta-
tettiin kouluja ja parannettiin bussiyhteyksiä. 
Tapanilaan valmistui pieteetillä tehty asema-
kaava, joka mahdollisti rakennuskannan el-
vyttämisen. Puistolalaiset saivat nurkan mo-
nitoimitalon. Pukinmäki rakentui ja sai uusia 
palveluja. 

näissä kaikissa MaTaPuPu:lla oli kiivaan 
asuntorakentamisen ohella keskeinen tiedot-
tajan rooli. Lehti oli lukijoilleen kuin perheen-
jäsen. Palkintojakin sateli, MaTaPuPu vas-
taanotti Helsingin paikallislehtikilpailuissa vii-
si palkintoa ja Liikenneturva palkitsi lehden 
vuoden tiedon julkistamisesta.

Maineikkaan MaTaPuPu:n taival päättyi 
lehden silloisen kustantajan Keski-Uusimaa 
oy:n tylyyn ja epäviisaasen lopettamispäätök-
seen. Mutta aate, sydämellään MaTaPuPu:a 
tehneet tekijäporukka ja asukas-lukijat elivät. 
Vajaa kuukausi viimeisen MaTaPuPu:n ilmes-
tymisestä, 29.1.2003 koillishelsinkiläisten pos-
tiluukkuihin ja sydämiin ilmestyi Koillis-Hel-
singin Lähisanomat. Taas olivat lukijat ja alu-
een yrittäjät ja kauppiaat saaneet oman lehden. 
”Lähis” oli taattua matapupu-laatua, tekijä-
joukko oli kovin tuttu – entiset matapupulai-
set.

Lukijat saivat viikkoannoksensa kotiseutun-
sa elämänmenosta, harrastuksista ja muutok-
sista Lähiksen nimissä vuoteen 2007. Kustan-
taja Sanoma Kaupunkilehdet oy:n toimesta 
nimi muuttui Pohjois-Helsingin Vartiksi. Mut-
ta ei nimi lehteä pahenna, jos ei lehti nimeän-
sä. Lukijat tottuivat nopeasti, että pesunkestä-
vä matapupulainen toimitus suoltaa tyylilleen 
uskollisena vahvaa paikallista sisältöä. Pakko 
todeta, että meidän Vartti oli ylivoimainen lu-
kuarvoltaan ja liiketaloudeltaan verrattuna 
Sanomien kustantamiin kuuteen muuhun pää-
kaupunkiseudun Vartti-osapainokseen. Kiitos 
täkäläisen lehtikulttuurin, lukijoiden ja liike-
elämän!

Syksyllä 2012 synkkeni. Pohjois-Helsingin 
Vartti koki pesuveden mukana heitetyn lapsen 
kohtalon, kun Sanoma oy lopetti kaupunki-
lehtien kustantamisen. Taas oli suru. 

Iloa ja lohtua toivat omaan ja palvelevaan 
lehteen tottuneet naapurimme ja liike-elämä. 
He vaativat ”me tahdomme oman lehden”. 
Huutoon oli vastattava. itse Sanomien kau-
punkilehtikustantamisen alamäen mainingeis-
sa jo reserviin vetäytyneenä ja MaTaPuPu-
rokotuksen aikoinaan saaneena kävin myös 
vauhdittamaan ”uuden saman lehden” perus-
tamista. Tilanne oli jo tuttu, mukana olivat 
tämän alueen parhaat paikallislehden tekijät 
Teija Loponen, Pirjo Pihlajamaa ja Sirkka 
Wallin. Kun vielä porukkaan löytyi mainio 
malmilainen Jussi Haapasaari, niin taas perus-
tettiin pikavauhtia kaivattua paikallislehteä. 
näin muutamassa viikossa tulille nousi tämä 
tekijöidensä omistama, koillishelsinkiläisten 
elämistä monipuolistava ja rikastuttava ja 
tänään 1-vuotissynttäriä viettävä Koillis-Hel-
singin Lähitieto.

on ollut ilo olla matkassa! Uskon näinä säh-
köisinäkin aikoina viikottain paperille kootun 
todellisen kotiseutupaketin olevan kymmenil-
le tuhansille täkäläisille iloksi ja hyödyksi. Äl-
kääkä unohtako käyttää ”Lähiksen” ilmoit-
tajien palveluksia. näin voi luontevasti taata 
omalle lehdelle ja talousalueemme palvelujen 
tarjoajille menestystä ja pitkää ikää!

Heimo ”Hemppa” Laaksonen
maTapupu:n, koillis-Helsingin Lähisanomien ja

vartin päätoimittaja vuosina 1981–2013 

Malmin Seudusta 
Lähitietoon

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

Heimo LAAksonen, LäHiTieTo 6.2.2013

pirJo piHLAJAmAA, LäHiTieTo 27.2.2013 

TeiJA Loponen, LäHiTieTo 20.3.2013  

pirJo piHLAJAmAA, LäHiTieTo 20.3.2013

LukiJAn kuvA: Heikki kAsevA, LäHiTieTo 16.10.2013

pirJo piHLAJAmAA, LäHiTieTo 25.9.2013 
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Helmikuu 2013

 E nsimmäinen lehti esittelee 
lehden toimituksen, kertoo 

Malmin lentokentän seitsemän-
nestä rakennuskiellosta ja nuorille 
ilmaisia harrastuksia tarjoavasta 
Pulssista. Muissa numeroissa riit-
tää juttua esimerkiksi lähiterveys-
asemien lopetusuhasta, ala-Tik-
kurilan vastustetusta mielenterve-
ysasuntolasta, Koop Arposen Vii-
kin kirkkokeikasta, Pukinmäen 
Taidetalon vauvasirkuksesta, Puis-
tolaan tulevasta ratsutallista, Erän 
salibandymiesten voitoista ja tap-
pioista, Puistolassa perheineen 
asuneesta ja 100 vuotta sitten syn-
tyneestä Reino Helismaasta.

Maaliskuu 2013

 M aaliskuun lehdissä kerro-
taan Siltamäen kerrostalo-

saneerauksista, Malmin uimahalli-
remontista, alueen liikennemelun 
torjunnasta, jakomäen ruokakau-
pan lähdöstä, tapaninvainiolaisten 
pääsystä demokratiapilottiin, 
Malmin Virkistyskeskuksesta pois 
potkittujen jäämisestä ilman 
lupailtuja harrastustiloja, Pihlaja-
mäen Vuolukiventien koirapuis-
ton säilyttämiseksi syntyneestä 
kansanliikkeestä ja Tapanilan 
torin klapitalkoista. Lähitieto avaa 
verkkosivut.

Huhtikuu 2013

 L ähiöprinsessat vauhdittavat 
nuorisotalon avaamista jako-

mäessä, Puistolan Mielikinpolulta 
löytyy vuoden perinnetalo, Viik-
kiin tehdään uusi äänestysalue, 
Malmitalolla puuhataan vaippa-
ikäisille karnevaaleja, Malmin 
putken kaakelit on karhennettu 
pilalle, Mosa-aktiivit Hannu ja 
Eija Ormio kertovat, kuinka asuk-
kaat 1970-luvulla pelastivat Tapa-
nilan, Siltamäessä vieraillut Jussi 
Pajunen lupaa selvittää, tuleeko 
alueelle uutta ostoskeskusta ja 
Tapaninvainiossa ylipormestari 
Pajunen tutustuu demokratiapilot-
tiin. 

Toukokuu 2013

 T apulikaupungin nuorisotalo 
säilyy kaupungilla, Koillis-

Helsingissä on paljon yksityisyrit-
täjiä, Malmin seurakunta päättää 
luopua Suurmetsän seurakuntako-
dista, Tapulikaupungin mummo-
kuusi saa lisää puolustajia, Suuta-
rilan siirtolapuutarhan suunnittelu 
jatkuu, Rajavartiolaitos kertoo 
haluavansa pysyä Malmin lento-
kentällä, Töyrynummessa voite-
taan taisto olkipolulle aiottua 
tukiasemaa vastaan ja Puistolassa 
aletaan vastustaa maamurskaa-
moa.

Kesäkuu 2013

 P ihlajamäesssä on luvaton läji-
tyspiste, jakomäen nuorisota-

lo avataan vihdoinkin, Pihlajamä-
essä syntyy asukastalon puolustus- 

yhdistys Pihla, Viikissä suun ni tel-
laan kup lahallin purkua, ter veys-
ase ma verkko nousee taas tapetille, 
puistolalaiset torppaavat maa-
murskaamon, Longinojan reunoil-
le suunnitellaan kaiken kokoisia 
asuntoja, Maatullinpuiston kaava 
etenee, Finavia haluaa laajentaa 
Helsinki-Vantaan lentokentän 
melualueen Suutarilaan ja Tapani-
lan tapettitehtaan tontin haltija 
toivoo tilalle kerrostaloja.

Heinäkuu 2013

 H einäkuussa Lähitieto ilmes-
tyi kerran ennen kesätau-

koa ja kertoo muun muassa, että 
Malmin lentokentän Helsinki-
teksti löytyi, Malmin -virkistyskes-
kus myydään Krishna-liikkeelle ja 
jakomäen talotoimikunta jää 
ilman aamupuurorahaa.

Elokuu 2013

 T apaninvainiossa iloitaan 
uimarannan uusista jumppa-

telineistä, uudet K-kauppiaat 
lupaavat tuoda Malmille kylä-
kauppatunnelmaa, Virkkarin 
kauppaa vaaditaan purettavaksi, 
Malmin sairaalan sanotaan val-
mistuvan ajallaan, viljelyspalstoja 
riivaavat kasvivarkaat, koulut 
alkavat, Siltamäessä frisbeegolf on 
aiheuttanut onnettomuuden, 
jakomäkeen touhutaan yhteisöta-
loa ja terveysasemat säilyvät.

Syyskuu 2013

 T apanilan Erä täyttää 80 vuot-
ta, Viikkiin vuonna 2015 

avattavan nuorisotalon suunnitel-
mia uudistetaan, Pukinmäessä 
rakennetaan ilman lupaa, ylioppi-
laat kirjoittavat, piispa tarkastaa 
Malmin, jussi Pajunen käy Mal-
milla, Tiimari jättää konkurssiha-
kemuksen, puita salaa kaatanut 
malmilaistaloyhtiö saa uhkasa-
kon, Pihlajamäessä on narahtanut 
luvaton pizzapubi ja Malmin van-
hasta asemasta aiotaan tehdä pyö-
räkeskus.

Lokakuu 2013

 P apit juoksevat Viikissä kilpaa, 
Malmin aseman seudun suun-

nittelu starttaa, samoin Siltalan-
puiston kaavoitustyö, Virkkarin 
kaupasta valitetaan hallinto-
oikeuteen, kaupungin virkamiehet 
tulevat kuulemaan malmilaisten 
toiveita, jouko-linjat aiotaan 
lopettaa, Suurmäki-jakomäki Seu-
raa uhkaa loppu, Suurmetsän ja 
Malmin meluvalleja suunnitellaan 
ja Tapaninvainion mielenterveys-
kuntoutujien asuntola sai lainaa.

Marraskuu 2013

 T apanilassa alkaa kesäteatte-
rin harjoitukset, Tapanilan 

Urheilukeskuksessa käydään Mik-
kelistä asti, yleiskaavoittajat iske-
vät silmänsä viheralueisiin, alue-
työn päällikön mielestä huoli asu-
kastalojen loppumisesta on 

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

turhaa, parantaja Hannes Karppi-
nen jää eläkkeelle jo 75-vuotiaana, 
Eskolantien alikulkuun tulee lähi-
koululaisten taideteos, Puistolan 
kirjasto pullistuu angry Birds 
-faneista, yleiskaavapäällikkö 
innostuu Kehä i:n kattamisesta, 
lähityöntekijät aiotaan lakkauttaa, 
kerjäävät kuuromykät kolkuttele-
vat kotiovilla ja Suutarilan kirjas-
tonjohtaja Leena Mantere lähtee 
eläkkeelle.

Joulukuu 2013

 S uurmäki-jakometsä Seura jää 
sittenkin eloon, alueen yhtei-

sötalo saa tilat Louhikkotieltä, 
ympäristölautakunta vastustaa 
Maatullinpuiston asuttamista, 
Koillis-Helsingin nuoret ovat Ruu-
ti-vaalien voittajia, Viikissä on 
eläimillekin jouluhartaus, valta-

kunnallinen Liikkuva poliisi jättää 
Malmin, Suutarilan siirtolapuu-
tarhoista tulee totta, Pihlajamäen 
jätepuisto saa onnellisen lopun, 
kaupungin ylläpitämät asukasta-
lot nousevat hirsipuuhun, Erän 
alexa-joukkuevoimistelijat otta-
vat SM-kultaa ja Fallkullassa julis-
tetaan joulurauha. Lähitiedon toi-
mitus muuttaa Malmin raitille.

Tammikuu 2014

 V iikinmäessä alkaa uusien 
puistojen suunnittelu, Pihla-

jamäessä, Pihlajistossa ja Savelassa 
luonnonhoitotyöt, Puistolan MLL 
saa yli 10 000 lahjoitusta, tapanin-
vainiolainen arto Hannolin on 
vuoden valmentaja voimanostos-
sa, Tapaninvainion uimarannalle 
ilmestyy valot, Malmin Saalemin 
pastori Veijo Kähkönen jää eläk-

TeiJA Loponen, LäHiTieTo 20.2.2013:

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

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

keelle, Malmin alkon vuoden 
2013 myynti on 9,34 miljoonaa 
euroa, Malmin TE-toimisto on 
lukitsemassa oviaan, Malmin sai-
raalan avaus siirtyy toukokuusta 
syyskuulle ja Malmille avataan 
toimitilat maahanmuuttajille.

 L isäksi vuoteen mahtui muh-
kea määrä urheilua, kulttuu-

ria ja kaupunginosatapahtumia. 
Lähitiedon välissä tuli myös mon-
ta alueelle tärkeää lehteä; Pihlaja-
mäki-Seuran toimittamat Pihlaja-
mäen lähiölehdet, Viikki-Seuran 
Viikissä tapahtuu -lehdet, Tapani-
lan Urheilukeskus Tapanilan lii-
kunta 2013 -lehti sekä Malmin 
lentoaseman ystävien Kenttäpos-
tia.

 V uoden mittaan lehdissä on 
ollut myös paljon paikallis-

ten toimittajakonkarien ja muiden 
aktiivisten asukkaiden juttuja ja 
kuvia. Tapanilassa asuva Timo 
Uotila on paikallisuutisten lisäksi 
kertonut 1940–60-lukujen kalen-
terimuistojaan Puistolasta ja viik-
kiläinen Timo Huotinen on tutus-
tuttanut lukijat paikallispoliitik-
koihin. Heikinlaakson ”Mr. 
Matapupu” Heimo Laaksonen on 
raportoinut muun muassa alueen 
urheilukisoista. Tässä juhlalehdes-
sä Hemppa kertoo alueen paikal-
lislehtihistoriasta.

Koonnut 
Pirjo Pihlajamaa

Jakomäen 
alikulku 
muuttui 
täysin. 

pirJo piHLAJAmAA, LäHiTieTo 11.9.2013

LukiJAn kuvA: kAi kippoLA, LäHiTieTo 1.5.2013
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VS

HEINOLA

KIEKKO-VANTAA
Peliitat

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 5.2.

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 

Kesäkautta odotellessa täkäläiset Kolmosen miesjoukkueet ovat piristäneet sydäntalven 
harjoituskautta oikeilla otteluilla. Ohjelmissa on ollut ja on Suomen cupia, harjoitusotteluita ja 
Helsingin Piirin järjestämän talvisarjan pelejä Pallokenttä 6:n keinonurmella.

Jalkapallo Kolmonen

Pöytäjääkiekko

Talvi taittuu pelien kera

Vakuuttavinta jälkeä on 
tehnyt viime kauden sensaa-
tiojoukkue MPS/atletico 
Malmi. Suomen cupin 1. 
kierroksella se murskasi 
Leja/juniorsin rökeleluvuin 
12–0. Talvisarjassa se voitti 
HiFK/2:n 2–0 ja viime sun-
nuntaina kaatui HerTo niu-

kasti 4–3. Reilun viikon 
kuluttua, lauantaina 15.2. 
klo 12.30, atletico Malmi 
käy Talin hallissa Suomen 
cupin 2. kierroksen ottelus-
sa Töölön Taiston kimp-
puun.

Puistolan Urheilijat saivat 

makua uuteen vuoteen ja 
arktisiin peliolosuhteisiin 
kohtaamalla PK-35/VjS:n. 
Voitonmakukin jäi, PuiU 
otti rutiinilla 4–1 voiton 
nuorekkaasta vastustajas-
taan. Tulevana sunnuntai-
na, 9.2. klo 19.30 PuiU koh-
taa Pallokentällä atleeteille 

tiukan vastuksen antaneen 
HerTo:n.

Malmin Palloseuran edus-
tusjoukkue vieraili Myyr-
mäen stadionilla, jossa se 
joutui antautumaan niukas-
ti 0–1 PK-35/VjS:lle.

HL

P öytäjääkiekon SM-kisoissa 
väreili jännittynyt ilmapiiri, 
kun seuraajaa etsittiin viime 

vuodet kaukaloita hallinneille Ahti 
Lammelle ja Roni Nuttuselle. Mesta-
ruustaiston teki jännittäväksi se, että 
peräti kymmenkunta peluria omasi 
mahdollisuudet voittoon.

Ennakkosuosikit pitivät pintansa al-
kusarjoissa, joissa vakuuttavinta jäl-
keä tekivät Turun Seudun pöytäjää-
kiekon Janne Ollila, Kevin Eriksson ja 
Jan Pelkonen. Pudotuspeleissä heidän 
oli kuitenkin nöyrryttävä. ollilan koh-
taloksi koitui puolivälierävaiheessa 
helsinkiläinen Mika Myllykangas, jo-
ka venyi pronssille ja nappasi 16-vuo-
tisen uransa ensimmäisen avoimen 
sarjan SM-mitalin. 

Eriksson tippui samassa vaiheessa 
helsinkiläiselle Teemu Koskelalle. Pel-
konen eteni finaaliin asti, jossa hänellä 
oli mahdollisuus huipentaa viikonlop-
punsa tuplamestaruuteen. 

Finaalia täydellisesti dominoinut 
Koskela kruunattiin urallaan ensim-
mäistä kertaa avoimen sarjan mesta-
riksi.

Koskelan voittoa voidaan pitää pie-
nenä sensaationa. nuoren miehen tai-
dot olivat kaikkien tiedossa, mutta yli 
puolen vuoden pelaamattomuus näkyi 
mestarin otteissa vain alkusarjan ajan. 
Tosipelien alkaessa Koskela pelasi jo 
omalla huikealla tasollaan. 

Finaalin jälkeen onnesta liikuttunut 
Koskela totesi: ”Huikea fiilis. Kiitän 
voitosta jumalaa. oli hieno viikonlop-
pu, kun sai pelata pitkästä aikaa hyvi-
en ystävien kanssa ja päättää se vielä 
voittoon”.

SM-kisoissa nähtiin ensi ker-
taa Superveteraanit-sarja. Siihen sai-
vat osallistua yli 50-vuotiaat pelu-
rit. Superveteraanimestaruuden vei 
espoolainen Tom Hägg, joka palasi 
kilpakentille muutaman vuoden tau-
on jälkeen. Finaalissa hän voitti toi-
sen lajilegenda Heikki Tontin tiukko-
jen vaiheiden jälkeen. Pronssia nappa-

Pöytälätkän SM-kulta 
jäi Pihlajamäkeen
Helsingissä käydyissä pöytäjääkiekon SM-kisoissa lajin uudeksi valtiaaksi 
nousi pihlajamäkeläinen Teemu Koskela.

si Mika Tauru.
Mestaruutta puolustettiin viikonlo-

pun aikana kaikkiaan neljässä sarjas-
sa. Sulkavalainen Janne Kokko uu-
si viime vuotisen mestaruuden. Kok-
ko hävisi päivän aikana ainoastaan 
yhden ottelun. Finaalissa hän voitti 
tyylipuhtaasti oululaisen Jari Sahlgre-
nin. Pronssia vei turkulainen Kimmo 

Eriksson.
Helsinkiläinen Netta Jousi uusi nais-

ten mestaruutensa puhtaalla pelillä. Fi-
naalissa jousen nykyvireen sai kokea 
Anu Lehtinen. Pronssia voitti uran en-
simmäisissä SM-kisoissaan hausjärve-
läinen Annika Pulli.

Vesa Huotelin

Teemu Koskela nousi pöytäjääkiekon suomenmestariksi.

vesA koskeLA

Elämä ilman Lähitietoa 
on turhan mietoa.

Miesten Salibandyliigaa 
Lauantaina 8.2.2014 klo 17:00 

Erä - OLS
Ottelun pelipaikkana:

Tapanilan Mosahalli, Erätie 3 

Lipunmyynti alkaa tuntia ennen ottelun alkua.
Aikuiset 13e

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

Lisätiedot www.eraliiga.fi
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Avoinna 
ma–pe 7-19, la 7.30–15 
Tervetuloa!
Kankiraudantie 6, 
00700 Helsinki
puh. 0207 530 500
www.rautia.fi

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

Pois alta risut ja 
mÄnnynkÄvyt!

tervetuloa - pelit 
ja vehkeet on 

viritetty valmiiksi 
- sinua varten!

-kiertue Rautia malmilla

to 6.2.2014 klo 11 - 17

huippu-
ominaisuuksilla

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

Moottorisaha Dolmar PS-32C
Kevyt ja vähäpäästöinen moottori-
saha polttopuutöihin. Kevytkäyn-
nistysmekanismi ja ketjun kiristys 
sivulta. Laipan pituus 35 cm.

Katkaisu- ja jiirisaha 
Makita LH1040F
Ammattilaisen jiiri- ja pöytäsaha 
hyvällä kapasiteetilla. Ottoteho 
1650 W. Kappaletuki vakiona.

Radio Makita BMR102 
Vankkarakenteinen radio työmaalle. 
Verkkovirta/akku. Paino 4,5 kg.

399,-

Kattolevy Nordic 
300 x 1800 mm, palosuojattu
Ympäripontattu sisäkattolevy. 
Runkona puukuitulevy, joka paran-
taa akustiikkaa ja toimii myös lisä-
lämmöneristeenä. Helppo ja nopea 
asentaa. Paketissa 4,32 m2.

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

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

199,-399,-

99,-

SCANNAA ITSESI
pelitjavehkeet. 
ja tutustu 
kaikkiin 
peleihin 
ja 
vehkeisiin!

Tervetuloa Pelit ja Vehkeet 
-kiertueelle Rautia Malmille. 

Kiertue tarjoaa uutuustuotteita 
ja kovia tarjouksia.

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

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

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

0207 -alkuisiin numeroihin soitetut  
puhelut maksavat 8,28 snt/puhelu + 
lankaliittymästä 7,00 snt/min ja matka-
puhelimesta 17,00 snt/min. Sis. alv.

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

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

129,-

Yhteishintaan

1 450,-399,

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

429,- 6,50 /m2

299,-229,-

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

31,90 /m2 31,90 /m2

aidonoloisella 
puukuosilla

Uuden ajan 
vinyylilattiat!

8,90 /m2

K-Plussa-tarjous

Etusi 30 %

8,95

kuomun korkeus
100cm
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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.

Kysy päivän 
tarjous!

 Viime viikolla Malmin kentän pohjois-
pään koivikkoa kaadettiin lentoturvalli-
suuden vuoksi. Tästä johtuen ilmeni, että 
joutsenraitin varrella olevien kerrostalo-
jen ikkunoihin kantautuu häikäisevät mah-
tavat valot (aiemmin tiheä koivikko hajot-
ti tehokkaasti joutsenraitille valoa), jotka 
tulevat Tattarisuon alueella olevien Raken-
nusviraston autojen varastointi- tai säily-
tysalueelta. autot ovat suurimmaksi osak-
si vanhoja romuja, joiden suojelemiseksi 
on hyvin aidattu, turvakameroin,  monin 
kyltein ja mahtavin valoin iltahämärästä 
aamunsarastukseen varustettu tarha. Valot 
häikäisevät jopa Fallkullan puolella olevien 
huoneistojen ikkunoihin asti. 

Samaan aikaan jäkälätien päiväkodin ta-
kana oleva lasten luistinrata on pimeänä 
(huomioitu useampina iltoina) ja lauantai-
na auraamatta. Taisipa luistinrata viime tal-
venakin olla ilman valoja. Fallkullan alueel-
la asuu kuitenkin paljon lapsia ja nuoria, 
jotka mielellään varmasti ahkerasti luisteli-
sivat, jos olisi luistinrata kunnossa. 

Mielenkiintoinen yhtälö – autojen (van-
hojen romujen) vartiointiin uhrataan rahaa, 
turvakameoita, aitauksia, valtavia valoja, 
mutta tulevien veronmaksajien, lapsien har-
rastuksiin ei panostetaan ollenkaan. Missä 
on presidentti niinistönkin kampanjan syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi -henki? 

Ehkäiseminen alkaa jo pienestä lapsesta, 

eli harrastusmahdollisuuksien luomisesta 
niillekin, jotka eivät asu ns. paremmilla alu-
eilla. Tapanilan vanha alue hoidetaan hyvin, 
mutta Fallkullan alue on ehkä prole-alue,  
jota kaupungilla ei ole intressejä hoitaa ko-
vin hyvin. 

Hyvät valtuustojen ja virastojen päättäjät 
tehkää pian asioille jotain. 

Ehdotus; Rakennusvirasto, suunnatkaa 
autotarhojen valot vain autotarhaanne, jos 
sinne valoja edes tarvitaan,  sekä pienentä-
kää valojen määrää neljännekseen nykyises-
tä – säästyy kaupungin rahojakin. 

Tukekaa Fallkullan alueen lapsia ja nuo-
ria antamalla heille edes kunnollisen luistin-
radan tuomat ilot. 

Fallkullan luistinradan kunto, valaistus ja Malmin 
kentän pohjoisalueen valaistus

Hoitakaa Fallkullan alue yhtä hyvin kuin 
Tapanilan vanha aluekin – asummehan Ka-
taisen kovasti mainostamassa tasa-arvoi-
sessa ja demokraattisessa Suomessa??

järjen käyttöä päättäjät, toivoo
Heikinlaaksossa syntynyt 

(nykyisin Fallkullassa 
asuva) Mummeli 

 nimimerkki Harmistunut kuski kirjoitti 
29.1. ilmestyneessä numerossa asiaa Tapa-
ninvainion alueen risteyksistä. Yksi korjaus 
on kuitenkin juttuun tehtävä ja toivoisi, että 
se menisi myös ajoratamerkinnöistä vastaa-
vien viranomaisten huoleksi. Pysäytysviiva 
kyllä voi jäädä lumikerroksen alle välillä pii-
loon, mutta sen merkitystä eivät monet 
kesälläkään näytä muistavan, puhumatta-
kaan ymmärtämisestä. Sehän mahdollistaa 
pitkän bussin vaatiman kääntymistilan. 

Sen sijaan Laulurastaantieltä jatkettaes-
sa suoraan Syystielle tai käännyttäessä jom-
paankumpaan suuntaan Kirkonkyläntielle 
ei selvyyttä ryhmittymiseen ole, sillä kaista-
merkintöjä ajorataan ei ole tehty, eikä niitä 
ole myöskään ryhmitystauluina alueen ylä-
puolella. Tulkinta on siis, että kyseessä on 
vain yksi kaista. Harmistunut kuskikin kir-
joittaa "tuntuu olevan epäselvää, kumpaa 
kaistaa jatketaan suoraan".

Kun olen yhden kaistan tulkintaa sovelta-

nut ryhmittymällä keskelle tätä leveää kais-
taa, niin useimmiten joku kanssa-autoilija 
ajaa viereeni kuin rinnakkaiskaistalle. asi-
aa vielä vaikeuttaa oikealla puolella ole-
va Teboilin huoltoasema, jolta tulee autoja 
liikenteen sekaan. niiden kuljettajat voivat 
olettaa, että käännyn vasempaan, kun he it-
se ovat menossa suoraan, jonne minäkin oi-
keasti olen menossa. Sitten meitä on kaksi 
tunkemassa Syystien yhdelle vastaanotta-
valle kaistalle.

Paikalle olisi siis saatava kaksikaistaisuus, 
jossa oikeanpuoleiselta kaistalta käännyt-
täisiin oikealle ja ajettaisiin suoraan ja va-
semmanpuoleiselta käännyttäisiin vasem-
paan tai vaihtoehtoisesti oikeanpuoleiselta 
kaistalta käännyttäisiin oikealle ja vasem-
manpuoleiselta käännyttäisiin vasempaan 
ja ajettaisiin suoraan.

Hannu Hillo
Tapaninvainio

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

Koillis-Helsingin Lähitieto

www.lukitusturva.fi
Mätästie 3/ Kalteenpolku, 00770 Helsinki

Lukkosepän
päivystys 24h

• avaimet • sarjoitukset • lukot
• aukaisut • korjaukset • ym.palvelut

10 vuotta 
2014!

Puh. (09) 66 94 24

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.)

Kehykset: RayBan

JUKKA
Reggaetähti

JUKKA POIKA

KAIKISTA LINSSEISTÄ -25%
Tarjous voimassa 28.2.2014 asti

Happy People -yhtyeen 
levyn anti on letkeää soul-
funkia ja positiivista energi-
aa Stevie Wonderin, Sly Sto-
nen, Tower of Powerin ja 
Steely Danin tyylisessä hen-
gessä. 

Bändin muodostavat nel-
jän hengen puhallinsektio 
Happy Horns sekä syvän 
soul/gospel -soundin suve-
reenisti hallitseva laulutrio 
TriSis. Pettisen lisäksi yhty-
eeseen kuuluvat  Janne Ha-
lonen,  Sampo Tiittanen, 
Toni Porthén, William Su-
vanne,  Janne Toivonen, 
Antti Rissanen,  Linda Fred-
riksson ja  Jonnu Heikkilä 
sekä  Jepa Lambert ja  Han-
na-Maria Helenius.

Sibelius-Akatemiasta 
valmistunut bändin luotsaa-
ja, trumpetisti Mikko Petti-
nen on tehnyt pitkän uran 
eri soul- ja funk-yhtyeissä 
sekä muun muassa UMo: 
ssa.

Kevään levy oli Pettisen 
unelmien täyttymys, jolla 
hän palasi alkuperäisen in-
tohimonsa, soul-musiikin 
pariin. Pettinen ja 2Happy 
pyrkii levyllä soulin ja fun-
kyn juurille. Funkyn lisäksi 
sävellykset sisältävät vaikut-
teita jazzista, levyllä kuu-
luu myös taustakuoro sekä 
muhkea torvi- ja jousisek-
tio. 

TL

Mikko Pettinen ja 
Happy People svengailee

Mikko Pettinen tarjoilee 
mukaansatempaavaa svengaavaa 

musiikkia onnellisissa tunnelmissa.

Trumpetisti-laulaja-kosketinsoittaja-säveltäjä Mikko Pettiseltä ilmestyi viime 
keväänä debyyttilevy 2Happy, jota kriitikot kilvan kiittelivat. Tuon levyn 
svengailua kuullaan lauantaina Malmitalossa.

Mikko Pettinen & 
Happy People 

malmitalo la 8.2. klo 19. 
kesto 90 min. väliaika. 

Liput 12/10 e.

Erikoistarjous 
yritysesittelystä

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

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

Saat yrityksestäsi toiveittesi 
mukaisen esittelytekstin 
sekä valokuvan. 

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!
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Lähiristikko nro 1/2014
sAnAris.fi /LAADinTA erkki vuokiLA, uLkoAsu HeLi kärkkäinen

sanaristikon oikea ratkaisu 
löytyy sivulta 18.

 JAKOMÄKI
Lahjarasia näyttely
Jakomäen kirjastossa helmi-
kuun ajan. näytteillä jätemate-
riaaleista tehtyjä rasioita. esim. 
kahvipusseista, mainoksista tai 
värikkäistä papereista. Tekijä 
Annikki koli.

 MALMI
Malmin toimintakeskus
Torstain asahi-venyttely 
on nykyään klo 10. kahvila 
on avoinna ma klo 9–13, 
ti–to 9–15, pe 12–14. 
kirkonkyläntie 2.
Päivätanssit 
malmin työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 to klo 12–15. 
elävää musiikkia. Buffet. Liput 
8 e, ei narikkamaksua. Järj. 
malmin eläkeläiset ry.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset malmin toiminta-
keskuksessa: englannin kes-
kustelukerho 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. mukaan
+55-vuotiaiden yhteisöllisestä 
asumisesta kiinnostuneet.
Lisät. korret kekoon ry p. 
0400 447 022.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin malmin nuo-
risotalolla, malminraitti 3, joka 

toinen su klo 13–14, parittomat 
viikot. sopii varttuneemmille 
kuntoliikunnaksi. vetäjä riitta 
Heleste. Järj. korret kekoon ry, 
vap.eht. maksu yhdistykselle.
Syystien palvelukeskus
kätevät kädet -askarteluryhmä 
ti klo 9–11. Atk-opastusta 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. 
Suomen Majakkaseuran 

10-vuotisnäyttely
esillä on yli kaksikymmentä 
valokuvaa majakoista ja poo-
keista suomessa 1.–22.2. ma–
pe 9–20 ja la 9–16. vapaa 
pääsy. malmitalon aula. 
DocPoint- jatkot: 
Keinolumikylä.
porojen ja ikuisen lumen Lappi 
koristellaan aasialaisilla neon-
valoilla; dokumenttielokuva kult-
tuurien kohtaamisesta. 52 min. 
vapaa pääsy. malmitalo, to 6.2. 
klo 18.
DocPoint-jatkot: Love & 

Finlandia-palkittu  
Riikka Pelo Mosassa

Tapanilan kirjaston kirjailijavieraaksi 
saapuu kirjallaan jokapäiväinen leipämme 
Finlandia-palkinnon voittanut Riikka Pelo. 

palkinnon saajan valitsi tänä vuonna Asko sarkola. Teoksen 
kustantama kirja kertoo merkittävästä venäläisestä runoi-
lijasta marina Tsvetajevasta ja hänen tyttärestään Aljasta. 

finlandia-palkittua peloa haastattelee toimittaja suvi Ahola. 
Tapanilan kirjasto ke 12.2. klo 18. vapaa pääsy.

Engineering
Hulvattomassa dokumentissa 
diginörtit etsivät analogista rak-
kautta. 85 min. vapaa pääsy. 
malmitalo, to 6.2. klo 19.30.
Johanna Iivanainen Quartet: 
Her favorite standards and 
originals. Jazz-standardeja ja 
iivanaisen omaa ohjelmistoa. 
Liput 15 e. malmitalo, to 6.2. 
klo 19.
Mikko Pettinen & Happy 
People
Annos svengaavaa soul-fun-
kia. musiikkia trumpetisti-lau-
laja-kosketinsoittaja-sävel-
täjä mikko pettisen debyyttile-
vyltä 2Happy. Liput 12/10 e. 
malmitalo, la 8.2. klo 19. 
Tapiolan Viihdeorkesteri ja 
Purkkiorjat
kekseliäässä konsertissa 
kaksi hyvin erilaista orkeste-
ria yhdistää voimansa ja loppu-
tuloksena kuullaan railakasta 
menoa. orkesterit soittavat 
sekä yhdessä että erikseen, 
joten tarjolla on purkkiorjien 
bluegrass-henkisiä että viih-
deorkesterin ohjelmiston iki-
vihreitä kappaleita. Liput 10/5 
e. malmitalo, ti 11.2. klo 19 ja 
12.2. klo 15.
Teatteri Rollo: 
Keittäjä Kerttu ja Kolmen 
Tahran kokit.
kattilat kolisevat ja kupit kaa-
tuvat hauskassa keittiön maa-
ilmaan sijoittuvassa lasten-
näytelmässä. kesto n. 45 min. 
ikäsuositus 5+. Liput 10 e. 
varaukset p. (09) 726 1121. 
malmitalo, to 13.2. klo 10.
Majakka-aiheisia 
dokumentteja.
suomen majakkaseuran eloku-
via: porkkala – kallbåda, lap-
suus majakalla, myrskyluodon 
majakka ja märket. vapaa 
pääsy. malmitalo, to 13.2.  
klo 18.
Malmin Työväen Näyttämö
esittää menestyskome-
dian pyykkärit malmin 
Työväentalolla, Takaniitynkuja 
9, to 6.2. klo 19, su 9.2. klo 13, 
su 16.2. klo 13, liput 15 e, elä-
keläiset, työttömät, lapset ja 

Viikin kirjastoon avautuu 
6.2. alkaen Kokeilupiste, jossa voi 
kokeilla uusia ideoita, antaa 
palautetta ja voittaa leffaliput! 

Mikä ihme on aurinkoreppu, miten tehdään 
kotitalosta energiatehokkaampi, kuinka toimii 
tavara-kimppakyyti  ja myös se, voiko matema-
tiikkaa oppia pelaamalla, selviävät viikin kirjaston 
Kokeilupisteessä.

Kokeilupisteet ovat kiertäviä innovaationäyttelyitä, 
jotka ovat reissanneet jo 16 kirjastossa Uudella-
maalla ja tavoittaneet tuhansia innokkaita kokei-
lijoita. Kokeilupisteissä voi myös antaa palautetta 
ratkaisuista ja olla mukana kuukausittain arvotta-
vissa leffalippupaketeissa.

Toiminnan tavoitteena on lisätä kansalaisten 
tietoa tärkeistä ratkaisuista liittyen ympäristöön, 
hyvinvointiin ja terveyteen sekä uusiin yhteiskunta-
palveluihin. Hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki 
ja Uudenmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto.)

Kokeilupiste on suunnattu kaikille, lapsista 
senioreihin. 

Kokeilupisteet löytää viikin kirjaston lasten 
osastolta ja tietotorilta.

TL

 
Kokeile ideoita 
kirjastossa

Viikin kirjastoon rantautui 
Kokeilupiste.

www.kaari18.fi 

uusi
Kaaren
DeLuxe

-hampurilainen
150g ulkofi lepihvillä 

12€ 
Huom! 

Kahden à la Carte 
annoksen ostajalle 

talon viinipullo 
10€

voimassa 18.2. asti

Pukinmäenkaari 18, 
00780 Helsinki.

Seuraa meitä 
Facebookissa!

8.2. ja 14.2. DJ Åke Kara 
soittaa -60-90-luvun 

musiikkia.
Tule ystävänpäivänä

ystäväsi kanssa!

Koillis-Helsingin Lähitieto 
kuuluu sinulle.



Koillis-Helsingin Lähitieto  5.2.2014  17

 MEILLä VIIHDYT JA SYöT HYVIN!

Kirkonkyläntie 7, 00700 Helsinki
Puh. 0400 481 222   www.ruoka-aika.fi 

- Arkisin kotiruokalounas klo 10-16 9,80€ 
- La-su kotiruokalounas klo 11-17 11,50€

- Pizza buffet  iltaisin klo 17-21 8,50€ sis.0,5 limu
- Kotiinkuljetus

- Lastenleikkipaikka

Karaoke
pe - la 20.00 - 01.00.

Tervetuloa!

 ALE  PUB
 EKES’s

 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. 09 310 85072 tai pai-
kan päällä. opastuksen sisältö 
asiakkaan tarpeiden mukaan. 
sopii vasta-alkajille ja pidem-
mälle 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 kotiseu-
tuaiheista sekä muuta julkaisu-
toimintaa viideltä vuosikymme-
neltä. näyttely esillä kirjastossa 
13.2. asti.
Pukinmäen taiteilijayhdys-
kunta ennen sotia 
ke 5.2. klo 18 kotiseutuneuvos 
Tero Tuomisto kertoo ennen 
sotia pukinmäessä vaikutta-
neen taiteilijayhteisön vaiheista. 
Taiteilijoihin kuuluivat mm. 
säveltäjä erkki melartin, oop-
peralaulaja Ture Ara ja kirjailija 
Aale Tynni. 
Lainan päivä
La 8.2. vietetään Lainan päi-
vää koiramaisissa merkeissä 
pukinmäen kirjastossa: luku-
terapiakoira Börje sekä hänen 
emäntänsä saapuvat kunnia-
vieraiksi tilaisuuteen. Börjen 
lukuajat 13–14.15 ja fanita-
paaminen klo 14.30. Aikoja 
Börjelle voi varata kirjastosta. 
ohjelmassa myös klo 11–13 
e-aineistojen esittelyä. Lisäksi 
myydään koko päivän viime 
vuoden lehtien vuosikertoja. 
kahvitarjoilu.
Tabletit haltuun 
Jos pukin kontista löytyi jouluna 
tabletti eli taulutietokone ovat 
hyvät neuvot tarpeen! Apua 
tabletin kanssa selviytymiseen 
saat kirjastosta. opastusta 
tarjolla ma 10.2. klo 10–12 . 
opastukset ovat avoimia kai-
kille.

Maanantailukupiiri 
10.2. klo 18 pukinmäen kirjas-
tossa. käsittelyssä philip Teirin 
Donner-ryhmä ja muita novel-
leja. vanhaan tapaan lukupiiri-
läiset voivat noutaa luettavan 
teoksen varausmaksutta kirjas-
tosta ennen seuraavaa istun-
toa. 
Pop up -runokylpylä
0-2-vuotiaille vanhempineen 
kirjastossa 12.2. klo 10. pop 
up -runokylpylää ohjaa sana-
taideopettaja fm outi-maria 
Takkinen.

 SILTAMÄKI 
Entisten nuorten 
virkistysteehetki
ke klo 14.30–16 (pelataan, 
tehdään käsitöitä, rupatellaan) 
siltamäen nuorisoseura ry:n 
kerholla, kiertotähdenpolku 2.
Siltamäen Korttelitupa ja 
kahvio
Avoinna ti ja pe klo 
11–14, siltamäen srk-koti, 
Jousimiehentie 5.
Siltamäen Marttojen  
martta-ilta
ti 11.2. klo 18 alkaen srk-
salissa. Luentona ”hyvän olon 
ruokaa ja uudet ravintosuosi-
tukset”.

 SUUTARILA
Asukasilta
siltamäen, suutarilan ja 
Töyrynummen asukkailla on 
mahdollisuus kuulla oman kau-
punginosan palvelujen kehit-
tymisen mahdollisuuksista ja 
uhkakuvista sekä kertoa omat 
näkemykset erilaisten palve-
lujen tarpeesta. siltamäki-
suutarila-seura järjestää asu-
kasillan palveluista ke 12.2. klo 
17.30–19.30 suutarilan pal-
velukeskuksessa, seulastentie 
11.

 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. 

opiskelijat 8 e.
Runokylpylä lapsille
malmin kirjastossa 11.2. klo 10 
pop up -runokylpylä 0–2 -vuo-
tiaille lapsille ja heidän van-
hemmilleen. ohjaajana sana-
taideopettaja fm outi-maria 
Takkinen. mukaan mahtuu n. 
20 lasta vanhempineen. vapaa 
pääsy. 
Helmiä ja kyyneleitä
malmin toimintakeskuksessa 
vietetään ulla Welinin uusim-
man kirjan, Helmiä ja kyyne-
leitä, julkaisujuhlaa to 13.2. 
klo 13.30. Welin kertoo tuo-
reen kirjansa synnystä ja lukee 
siitä otteita. vapaa pääsy. 
kahvitarjoilu.
Syystien palvelukeskus
kulttuurikaveritoiminta-esittely 
ti 18.2. klo 10.30–12.30.
minna Heini kulttuurikeskus ja 
kulttuurikaverit. Tule tutustu-
maan, kyselemään toiminnasta 
ja valitsemaan kiinnostavia kult-
tuuritapahtumia. paikan päällä 
voi myös tehdä kulttuurikaveri-
tilauksen!
Syystien palvelukeskus 
ystäväpiiri alkaa ti 18.2. ota 
yhteyttä viimeistään 12.2. niin 
kuulet lisää alkavasta ryhmästä, 
puh. 09 310 73431
syystien palvelukeskus
kampin mieslaulajat ”körmyt” 
esiintyvät ke 19.2. klo 15.

 PIHLAJAMÄKI 
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat 
ke leikkipuisto maasälpä 
klo 10–12, to leikkipuisto 
salpausselkä klo 10–12, 
pihlajistossa. yhdessäoloa, 
ohjelmaa, omakustanteista tar-
joilua.
Englanninkielen 
keskusteluryhmä
pihlajamäen lähiöasemalla joka 
ti klo 11–12. Liusketie 3A. 
vetäjänä Tuula Aiso.

 PUISTOLA
Puistolan MLL:n  
perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa, 
moisiontie 18. perhekahvilan 
ohjelma facebookissa.
Neulekerho kirjastossa
neulekerhon kokoontumiset 
kirjaston monitoimitilassa ke 
klo 17.30 –19.30. sopii niin 
vasta-alkajille kuin kokeneille 
käsityönharrastajille. opetusta 
ei ole, mutta neuvoa ja apua 
saa pidempään käsitöitä har-
rastaneilta. mukaan omat työ-
välineet lankaa ja puikot /virk-
kuukoukku.
Vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja huol-
tajalle puistolan kirkolla perjan-
taiaamuisin. Tied. ulla pesonen 
050 380 3622
Puistolan Martat
Jäsenilta 6.2. klo 18, 
marttalassa, puistolantori 5. 
ystävänpäiväilta ja tutustumme 
Joogaan.
Puistolan Eläkkeensaajat ry
Jäsentapaaminen ti 11.2. 
puistolan kirkon seurakunta-
sali Tenavatie 4. Tuolijumppa 
klo 13–13.45, klo 14 Anneli 
stenberg-Lattu Helsingin kau-
pungin sosiaali-ja terveys-
virastosta tulee kertomaan 
omaishoidosta ja omaishoidon 
tuesta.

Tarkempi ohjelma netistä tapa-
nilan.elakkeensaajat.fi
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.

 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 net-
tisivuilta.

 TAPULIKAUPUNKI
MLL:n perhekahvila
Lapsiperheille ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa. 
moisiontie 18. puistola.
mll.fi
Nuorten yhteishaun 
infoilta
pidetään ” elävä kirja ” 
malliin Tapulikaupungin 
kirjastossa ke 12.2. klo 
17–19. Tulkaa tutustu-
maan eri ammatteihin nuo-
ret sekä vanhemmat!
Tapulin eläkeläiset
kerho ma 24.2. klo 10–12 

Tapulikaupungin nuorisotalolla, 
Ajurinaukio 5, 2. krs. Tapulin 
eläkeläiset tarjoavat hernekeit-
tolounaan hintaan 7 e. vieraana 
lähityön sos.ohjaaja kertoo van-
hustenpalveluista.

 VIIKKI
Kirjaston satutuokiot 
yli 3-v. jatkuvat ke klo 10 alkaen 
koko kevään 7.5. asti (ei hiihto-
lomaviikolla 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.

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

Digitarinakerho Viikin 
kirjastossa
Harrastatko valokuvausta tai 
onko sinulla vanhoja valokuvia? 
kuviin liittyy usein jokin tarina. 
Haluatko kertoa suvustasi, 
tekemästäsi matkasta tai rak-
kaasta lemmikistäsi? kerhossa 
voi koostaa omista valoku-
vista ja äänestä tarinan parin 
minuutin elokuvaksi. paikalla on 
kaksi opastajaa, jotka ohjaa-
vat elokuvan tekoa vaihe vai-
heelta. kerho kokoontuu kuusi 
kertaa ma 17.2., 3.3., 10.3., 
17.3., 24.3. ja 31.3. klo 13-15. 
ilm. kirjastossa tai puh. 09 
310 85071 tai www.helmet.fi/
viikinkirjasto
Lainan päivää viettoa
viikin kirjastolla la 8.2. 
myynnissä viime vuoden leh-

tiä sekä runsaasti poisto-
kirjoja. Lisäksi e-kirjojen 

ja -aineistojen esitte-
lyä klo 12–15. kahvi 

ja mehutarjoilu klo 
11–15. 

IivanainenJohanna

Quartet

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

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

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

joka

karkasi
katosi

Kino Helios:

Satavuotias

ikkunasta ja

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

Kino Helios:

Annelija
Onneli

People
Happy

Mikko Pettinen &

Annos svengaavaa soul-funkia! Pettisen 
mukana puhallinsektio ja laulutrio.

La 8.2. klo 19, alk. 12/10 €

ViihdeorkesteriTapiolan

Purkkiorjatja
Kekseliäästi yhdistellen blue-grassista 

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

Majakka
dokumentteja

Porkkala – Kallbådan  lapsuus majakalla, 
Myrskyluodon Majakka ja Märket. 
To 13.2. klo 18, vapaa pääsy
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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)

Tervetuloa jäsenet! Puistolan Martat ry:n hallitus

PUISTOLAN MARTAT ry:n  
Sääntömääräinen

Pidetään 27.2.2014 klo 18 Marttalassa Puistolantori 5.

VUOSIKOKOUS

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ERKKI JANATUINEN

• KOKOPROTEESIT
• POHJAUKSET 
• KORJAUKSET

Kirkonkyläntie 6, MALMI Puh. 09 351 4113

Valmistan yksilölliset
hampaat
toiveittenne 
mukaisesti.

www.siltamaenhammaslaakarit.fi
Kauriintie 5A 151, 00740 Helsinki.

Puh: 093863060

ILTAMÄEN
HAMMASLÄÄKÄRIT
SKOKOuKSIA

Sanaristikko nro 1/2014
 oikea ratkaisu 

Talviriehassa kisaillaan 
entiseen tapaan lasten ja 
nuorten Siltamäen hiihto-
mestaruudesta. Lisäksi kil-
paillaan jo perinteiksi käy-
neissä lajeissa saappaanhei-
tossa ja curlingissa. Uutena 
lajina talviriehassa on lumi-
kenkäily. Muumi-aiheiseen 
lumikenkärataan voivat 
tutustua myös perheen pie-
nimmät. 

Lisäksi paikalla on hevos-
reki, jonka kyydissä kierre-
tään liikuntapuiston lähei-
syydessä. Taitojaan voi mi-

tellä myös vesipajatsossa.
Puistossa voi tehdä tutta-

vuutta poliisin ja palomies-
ten kanssa, he tosin ovat tie-
tenkin hälytysvalmiudessa. 

– Pienimmille lapsille iloa 
tuottavat onginta ja onnen-
pyörä. nälän yllättäessä 
voi piipahtaa kahvioon tai 
makkaragrillin äärelle hui-
kopalaa ottamaan, valistaa 
Ari Simberg LC Siltamäestä.

innokkaimmat talvirieha-
laiset voivat myös mitellä 
taitojaan vesipajatsossa.

Lisätietoja Talviriehas-

ta löytyy osoitteesta www.
verkkoviestin.fi/lionshkisil-
tamaki/ajankohtaisasiaa, 
jossa on myös ohjeet hiih-
tokilpailuun ilmoittautumi-
sesta.

TL

Lions Club Helsinki 
Siltamäen Talvirieha 

siltamäen liikuntapuistossa 
sunnuntaina 9.2. 

kello 11–14.

Siltamäen talviriehassa 
kisaillaan mestaruuksista
Siltamäen leijonat järjestävät sunnuntaina 
perinteisen koko perheen talvitapahtuman Siltamäen 
liikuntapuistossa. 

Hiihtokisat ovat aina 
pienen väen suosiossa. 

Ihan joka talvi ei lunta 
kuitenkaan ole ollut 

tarpeeksi.

 JuHA mALiLA

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

Tilaisuudessa keskusteltiin Hiltusen trillereistä 
Vilpittömästi sinun (2011) ja Sysipimeä (2012)
sekä uusimmasta proosateoksesta Iso, joka 
kertoo lihavuudesta. Niina Holm Tapulikaupungin 
kirjastosta haastatteli kirjailijaa ja yleisö esitti 
kysymyksiä.

– Kirjailija oli erittäin ilahtunut vilkkaasta 
keskustelusta ja siitä, miten paljon ajatuksia ja 
syviä tunteita hänen uusin romaaninsa oli ihmisissä 
herättänyt, ja miten se oli laittanut miettimään 
erilaisuuden problematiikkaa, kertoo Tapulikaupungin 

kirjaston johtaja Virpi 
Jero.

Ilta oli niin inspiroiva, 
että kirjailijakin kertoi 
jälkeenpäin saaneensa 
energialatauksen, 
jonka voimasta syntyi 
rivakasti uutta tekstiä.

Pirjo Pihlajamaa

isossa on 
pureskeltavaa

π  Tapulikaupunki

”Muistan 
tarkasti jokaisen 

ulkonäöstä 
saamani 

kohteliaisuuden. 
niitä on kuusi.”

pekkA 
HiLTunen, 
Iso (2013).

  Lions Club Helsinki siltamäen toiminta kohdistuu 
alueen nuorison, vanhusten ja muiden avuntarvitsijoiden 
hyväksi. 

  klubi pyörittää siltamäen liikuntapuistossa 18-reikäistä 
minigolfrataa ja järjestää yhdessä alueen muiden 
toimijoiden kanssa sisu-päivät sekä Tonttupolun. 

  Toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä klubin 
jäsenvastaavaan Lari Tuomiseen, lari.tuominen@gmail.
com tai 050 322 2669.

Fakta

siltamäen leijonat
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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

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

���������

���� ���� ����

Kehärengas Oy

Uudet ja
käytetyt
renkaat ja
vanteet
edullisesti

www.keharengas.fi

Lähitietoa 
tarvitaan 

aina.

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

PALVELuJA TArJOTAAN

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOJA

Korjaamo-ompelimo

Nööp oy
ma-pe 12-18.00
0400 879 386 / 

388 2996
www.noop.fi

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

POHJOIS-HELSINGIN 
LÄHIKIINTEISTÖ-

HUOLTO
www.rundelin.com   
kpr@rundelin.com

LVI-TYÖT 
044 9726 802

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

UU
SI

MALMIN
PIENKONEHUOLTO

Puh. 044 7666 166
malmin.pienkonehuolto@

gmail.com
Ormuspellontie 16,

00700 HELSINKI

NYT PUUTARHAKONEET 
KUNTOON

MOOTTORISAHAT
RUOHONLEIKKURIT

TRIMMERIT
YM. PIENKONEET

MEILLÄ NOUTO-/ PALAUTUSPALVELU

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku
Kätevät Kädet Oy

www.katevatkadet. 

Keittiöremontit. 
Myös ovien 

ja tasojen vaihto.

KAMPAAMOT JA PArTurIT

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

WELLAN UUSI INNOVAATIO NYT MEILLÄ!

INNOSENSE-kestoväri 
ilman allergisoivia ainesosia!

Kauneuden ja terveyden nimeen vannovat;
Sanna, Elina, Tanja, Nelli, Alex, Sini ja Terhi

Oppilastöitä -20 %

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3, puh. 222 7786 

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

Helenan Salonki
Täyden palvelun parturi-kampaamo ja kauneudenhoitola,

Ylä-Malmin torilla lähellä Sinua

Tervetuloa uudet ja 
vanhat asiakkaani!

Kampaamo Kris-Mar
Malminraitti 12

Puh. 3855 554 
Ark. 9–17, lauantait 8–14, muina aikoima sop.muk.

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

Permanentti alkaen 55 e
Parturileikkaukset 18 e

Leikkaus + huuhtelu 20 e

Kotikampaamo 
Rea Stellberg, p. 09 385 4582

Kotinummentie 10 A

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

Hietakummuntie 16
TI-PE 10-18.30. la 9-15
www.salonperfect.fi

p. 09-385 3911

Helmikuun tarjous:
Väri-/Permisasiakkaille 

valitsemasi Loreal-tuote 
kaupan päälle

Kristallivuode, Pranic Healing, Äänirautahoito
Mirja Oivakumpu, 040 754 2847
www.oivakumpu.weebly.com

Quantum Touch®, Intialainen päähieronta
Heljä Nykänen, 0400 764 910

www.ain.iloinen.net

HOITOHUONE  OIVAKUMPU

Kotinummentie 4 I, Työhuone 2 J
Avoimet ovet 22.2. klo 12–18

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

• Fysioterapia
• Lymfaterapia

• Hieronta
• Akupunktio

• Lahjakortit

HYVINVOINTI

Haluatko ihania 
työkavereita?

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

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

Yksi väri + 
leikkaus + fön

Permis + leikkaus
+ sävy + fön 

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser
Helmikuun Helmet!

ksi väri +

Hiusten-leikkaus

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

– 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

Oppilastyöt -40% 
6.2-2.4.2014.

Viimeisen vuoden opiskelija
Hair Studio Niina

Päivöläntie 21, 00730 Helsinki
Puh.09 386 2381

hairstudioniina@gmail.com
www.hairstudioniina.fi 

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki 

saloncaramel.fi

Permanentti 
ja leikkaus
(sis.föönauksen)  
Voimassa 28.2.2014 asti. 

alk. 74 €  



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


