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LKV
040 673 6700

MArkku 
ViljAnder
Myyntipäällikkö 
YKV, LKV
050 524 4854

MArjA-liisA 
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Levikki 37 600  ALA-tikkuriLA, ALPPikyLä, HeikinLAAkSo, jAkomäki, LAtokArtAno, mALmi, PiHLAjAmäki, PiHLAjiSto, PuiStoLA, 
Pukinmäki, SiLtAmäki, SuurmetSä, SuutAriLA, tAPAniLA, tAPAninvAinio, tAPuLikAuPunki, töyrynummi, viikki

keskiviikko 12.2.2014 

nro 7

Eija Häkkinen 
LKV

0500 704 618

Kiinteistönvälitys 
Extra Kodit Oy LKV
Kirkonkyläntie 34, 00780 Hki, 
p. 050 361 5099
www.remax-extrakodit.fi 
extrakodit@remax.fi

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

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

Kirsi-Marja 
Johansson-Torvinen
040 594 8231 

Kristiina 
Kellander-Sinisalo
045 847 2272

Kai Lehtola 
044 514 0164

Pertti Kanon
040 758 7596

Tero Laurila 
0400 600 359 

Timo K .Nieminen 
040 088 5662 

Krista Suvinen
040 487 5040

Tomi Suvinen
 044 335 5135

Katso myös muut myynnissä 
olevat kohteet 

www.kiinteistomaailma.fi/helsinki-malmi

Ilpo Korpi    
040 537 1323

Jyrki Saulo
050 585 0500

Kristiina Diomin 
046 812 5691

Tuomas Jääskeläinen 
050 306 1771

Reija Kivinen
050 533 0369

Tapanila Okt 191m2/206m²
5h,k,s,khh, 2ph, kuisti. V. 2003 raken-
nettu viehättävää vanhanajan tunnel-
maa henkivä mansardikattoinen huvila-
mainen talo. Mh.620.000€. Ripekuja 9. 
Tomi Suvinen/044-3355135

140314
Pukinmäki Et 128/135m²     
4h, k, 2Xkph/wc,khh,s,var. Upea, uu-
dehko koti suositulla pientaloalueella. 
Valoisat huonetilat, kodikas tunnelma, 
kivitalon henkeä. Talokohtainen 
maalämpö, Rv. 2005. Mh.497.000€. 
Ruotutorpantie 17. 
Kai Lehtola/044-5140164

1119927
Puistola Rt 112,5m²
4h,k,s + at 15 m2. Yksitasoinen sel-
keäpohjainen perheasunto loistavalla 
paikalla. Väljät valoisat huoneet. 
Autollesi talli. Mh 355.000€. 
Ylerminkuja 4. Kristiina 
Kellander-Sinisalo/045-8472272

1121527
Itä-Pakila Rt  86m²  
4 h, k, erill wc, kph, s. Kaksikerroksinen 
koti, kiva pohjaratkaisu. Oleskelupiha 
etelään. Haluttu sijainti. VMH. 300.000€. 
Lukkarintie 6. Es su 16-16:40 
Kristiina Diomin/046-812 5691.

1118693

Pihlajamäki Kt 74m²
3h,k,kph,las.p. Läpitalon huoneisto 
lähellä kouluja, urheilukenttää ja 
juna-asemaa. Kph. juuri remontoitu. 
Mh.167.000€. Rapakivenkuja 2. 
Tomi Suvinen/044-3355135 1116238
Tapanila Kt 82 m²
4 h, k, erill wc, kph, sauna, piha. Es-
teetön kulku! Toimiva pohja.  Lasitettu 
parveke, josta omalle suojaisalle piha-
alueelle. Tapanilan asemalla muuta-
man minuutti. Hitas. Vmh. 219.000€. 
Fallkullantie 8. Es su 13-13:40. 
Kristiina Diomin/046-812 5691.  

1112687
Malmi Kt 79,5 m²  
3h,k,s.Toisen kerroksen pienkerrostalo-
asunto Malmin palveluiden läheltä. Makuu-
huoneet viihtyisän pihan puolella, saunasta 
pääsee parvekkeelle vilvoittelemaan. 
Keittiö uusittu 2006, kylpyhuone ja sauna 
2007. Mh.204.000€. Soidintie 8. HITAS. 
Tuomas Jääskeläinen/050-306 1771

1119788   
Malmi Kt 77,5 m2 
3h, k, s. Tilava saunallinen kolmio Malmin 
palveluiden äärellä. Kylpyhuone vasta-
remontoitu ja olohuoneen yhteydessä 
lasitettu parveke. Mh. 198.000€. Heinä-
pellonkuja 1. Esittely to klo 17.30-18.00. 
Jyrki Saulo/050 5850 500 1118269

Oulunkylä Kt 76m²
3h,k,kph/wc, erill.wc, las.parv. 
Valoisa, kodikas läpitalon huoneisto 
keskeisellä paikalla.Tilavat huoneet, 
vaaleasävyinen keittiö. Runsaasti 
säilytystilaa. Hyvinhoid.yhtiö, hyvät 
bussi –ja junayhteydet! 2/ 3 krs. 
Mh.238.000€. Välimetsäntie 9. 
Kai Lehtola/044-5140164

1120448
Tapanila Kt 68 m²
3 h, k, kph, erill wc, parv. Mainio 
perheasunto viihtyisällä alueella, 
Fallkullan kartanon läheisyydessä.  
Kylpyhuone täysin remontoitu, lasi-
tettu huoneiston levyinen parveke. 
Vmh. 178.000€. Saniaistie 12. 
Ensi es. su 14-14:40. 
Kristiina Diomin/046-8125691. 

1122337
Tapulikaupunki Kt 73m²
3h,k,kph, piha. Esteetön kulku, 
hyvä kunto! Alimman kerroksen 
koti, jossa kivasti kaappitilaa ja 
hyvä pohjaratkaisu.Oma, aidattu 
piha. Palvelut ja juna-asema lyhyen 
matkan päässä, Medialukiokin alu-
eella. Hienot ulkoilumahdollisuudet.
Vmh..170.000€. Käsityöläisentie 25. 
Reija Kivinen/050-5330369

1120448

Pihlajamäki Kt 32m²
1 h, avok, kph,ransk. parv. 
Huikeat näkymät hissitalon 

ylimmässä kerroksessa. Nätti avara 
ja toimiva yksiö, todellinen kotkan-
pesä. Tarjouskaupan lähtöhinta 
97.000€. Maasälväntie 8.  
Ensi es. su 15-15:40. 
Kristiina Diomin/046-812 5691. 

1122333

Malmi Kt 26,5m²
1h,kk,kph/wc, parv. Toimiva pikku-
koti Malmin sydämessä. Ylimmän 
3/3 krs:n huoneisto putkiremon-
toidussa talossa. Pieni parveke, 
myydään vuokrattuna. Mh.102.000€ 
Vh.118.000€. Viljatie 6. 
Kai Lehtola/ 044-5140164

1121783

Pihlajisto Kt 35m²
1h,k,parv. Uniikkia asumista 

kauniin puistoalueen vieressä. Oma 
sisäänkäynti ja parveke. 
Palvelut lähellä ja hyvät bus-
siyhteydet moneen suuntaan. 
Tarjouskaupan lähtöhinta 75 000€. 
Salpausseläntie 13. 
Tuomas Jääskeläinen/050-306 1771

1120830

[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 €

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

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

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. 

PUHDASTA TULEE!

PUHDASTA TULEE!

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

PUHDASTA TULEE!

Matot 
7,20/m2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

Laadukas ja edullinen!

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,00E/kg

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Matot 
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,20E/kg

8,50/m

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Matot 
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,20E/kg

8,50/m

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Matot 
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,20E/kg

8,50/m

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Matot 
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,20E/kg

8,50/m

Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09) 873 3610, ma-pe 9–20, la 9–14
www.vantaanmattopesu.fi

Matot 
2

alk.

Olemme täyden palvelun mattopesula.  
Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat 

koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.

UUTTA!
Meiltä myös 
vaatteiden  
kemialliset  

pesut

TILAA 
EDULLINEN 
NOUTO
PALVELU!

MUISTA!
Lakanapyykki 
mankeloituna 

5,20E/kg

8,50/m

 u
n

iv
e

r
S

A
L m

u
S

iC

Fanit jonottivat 
Mikael Gabrielin keikalle!

Uutiset: 
Sähkö pannaan Viikissä 
varastoon.
Urheilu: 
Oulu otti Erältä voiton.
Menot: 
Lasten hevimusikaali tulee!
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TEija 
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myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi

Koillis-Helsingin Lähitieto

Jotain omaa, jotain lainattua

Kirjastoissa vietettiin juuri Lainan 
päivää. Kirjastot ovat näppärästi 
tehneet Lainan nimipäivästä oman 
nimikkopäivänsä, jolloin kaikissa 

kirjastoissa vähintäänkin myydään poistokirjo-
ja, mutta usein on myös muuta ohjelmatarjon-
taa. Kirjastot ovat muuttuneet melkoisesti muu-
taman viime vuosikymmenen aikana. Ennen 
kirjastoissa piti asioida hiljaa. nykyään niissä 
on hyvinkin äänekästä toimintaa, kirjailijailto-
ja keskusteluineen, musiikkiesityksiä, satutuo-
kioita ja peli-iltoja. Edelleenkin kirjastoissa voi 
lukea, mutta niiden ilme on muuttunut olohuo-
nemaiseksi paikaksi, jossa voi oleskella, seu-
rustella ja puuhailla monenlaista. juuri tänään 
Tapanilan kirjastossa kuultiin Finlandia-palki-
tun Riikka pelon ajatuksia.

Kirjailijoilta lainataan usein heidän lauseiksi 
pukemiaan ajatuksia. Tosin heidän teoksiinsa 
kirjaamat lauseet eivät aina ole heidän itse kek-
simiään, vaan lainoja vaikkapa jostain nähdys-
tä tai kuullusta. Yksi varsin mainio ajatusyhtä-
lö on kirjattu yhdysvaltalaisen Maya angeloun 
nimiin. Hän on todennut: ”jos et pidä jostain, 
muuta se. jos et voi muuttaa asiaa, muuta asen-
nettasi. Älä valita.” Tämä afroamerikkalainen 
nainen, alkujaan Marguerite annie johnson, on 

paitsi kirjailija, jolta syntyi runoja, muistelma-
kirjoja, näytelmiä, lastenkirjoja sekä elokuva- ja 
televisiokäsikirjoituksia, myös arvostettu ihmis-
oikeusaktivisti. 1900-luvun alkupuolella synty-
nyt angelou on varmasti monet kerrat saanut 
noudattaa omaa ohjettaan, muuttaa asennet-
taan ja elää sen tosiasian kanssa, että moniin 
asioihin ei vaikutusvaltaisenkaan aseman saa-
nut ihminen voi vaikuttaa. Silti ei kannata valit-
taa.

Vaikuttamismahdollisuuksia tarjotaan tänään 
Siltamäki-Suutarilassa, jossa kaupunginosaseu-
ra kutsuu väkeä pohtimaan alueen palveluja ja 
niiden tarvetta. Tulisiko ostoskeskus Maunulan 
lailla purkaa vai kohentaa sitä? Vaikuttamaan 
pääsee pian myös Malmilla, jossa kulttuuritalo 
kyselee loppukuussa kävijöiltä, millaista tarjon-
taa toivottaisiin lisää.

Kiitokset vielä kaikille,  
jotka piipahtivat avointen 
ovien päivässämme,  
oli mukava jutella kanssanne!

VS

JOENSUU

KIEKKO-VANTAA
Jokipojat

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
Aikuiset 13 €, Lapset 8 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät, 

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

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

Klo 17.00  TRIO Areena
Lauantaina 15.2.

13.-15.2. Myymälä täynnä huipputarjouksia
Katso lisää tarjouksia: lastentarvike.fi 

VANTAA: Suurmyymälät 1000 m2 Varisto, Sarkatie 3 ja Tammisto, Voimakuja 2. ESPOO: Niittykumpu, Riihitontuntie 14. HELSINKI: Itis, Turunlinnantie 2B. HYVINKÄÄ: Sillankorvankatu 15. 

Maksa osissa tai laskunomaisesti kerralla pois. Tavarat heti mukaan edullisella 
tilisopimuksella -jopa 60 päivää korotonta maksuaikaa! /lastentarvikefi 

Lastentarvike
tililuotto: /lastentarvike

399,-
PAKETTIHINTAAN

ETU 219,-

Alk.795,-

Edge Duo 
Classic
YHDISTELMÄ
 - runko Classic 
Crypto

 - paljon värejä

(499,-)

(539,-)

-50%
Laaja valikoima

LÄMPÖPUSSEJA

(969,-)(428,-)

299,-ERÄ49,-Sunny Day
PUUHA-
MATTO

Combi 
Ava
YHDISTELMÄ
+ Helen
PINNASÄNKY

15,-
15,-

10,-
IMETYSTYYNY

HOITOLAUKKU

HOITOALUSTA

Basic
MATKASÄNKY

Walker Basic
KÄVELYTUOLI39,- 39,- 79,- 59,-

469,-
 - 60 x 120 cm
 - patja
 - kantokassi

Junior 
Basic Disney
TURVA-
VYÖISTUIN

 - 15-36 kg
 - myöhemmin 
koroke

59,59,

Junior 
Basic Disney
TURVA-
VYÖISTUIN

-
---

BMX Lite
MATKARATAS
 - isot renkaat
 - makuuasento

IMETYSTYYNY

HOITOALUSTAmyöhemmin 

(59,-)

(89,-)

Izi Combi Isofi x   
 - 0-18 kg

39,39,

Triofi x
TURVAISTUIN
+ telakka
 - 9-36 kg
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Sotakoneet tulivat Puistolaan helmikuussa 1944. Sivu 10 www.facebook.com/
lahitieto

Meitä toimituksessa työskenteleviä motivoi kuulla, kuinka 
tärkeä tiedotuskanava joka keskiviikkoinen printtilehti luki-
joille on. Lähitietoa kuvailtiin kiinnostavaksi, nimensä mukai-
sesti lähitietoa antavaksi ja kiiteltiin siitä, ettei lehti sorru sen-
saatiohakuisuuteen.

Siltamäestä paikalla käynyt lukija Mia Ilosalo oli erityi-
sen iloinen, ettei lehteä tarvitse metsästää telineistä, vaan se 
kannetaan joka viikko kotiin.

– Lehdessä on selkeä taitto ja ajankohtaiset asiat tulevat 
hyvin esille. Lisäksi katson lehdestä tarjouksia, ja juoksen nii-
den perässä, vuosi sitten Töölöstä Koillis-Helsinkiin muutta-
nut Ilosalo kertoi lehden merkityksestä.

Pirjo Pihlajamaa

avoimet ovet toimituksessa: 

Nimensä mukainen lehti!
Lähitiedon toimituksessa oli ovet avoinna viime viikon tiistaina, ja lukijat  
pääsivät katsomaan, missä oman alueen paikallislehteä tehdään.

Pirjo PiHLAjAmAA

Pyöreän pöydän äärellä Anja 
Laaksovirta, Mr. Matapupu alias Heimo 

Laaksonen ja Anneli Sevilä.

Siltamäessä hyvin viihtyvä Mia Ilosalo 
on saanut paljon tietoa uudesta 

kotipaikastaan Lähitiedon avulla.

Päätoimittaja Teija Loponen (vas.) vastaan-
ottaa Lea Ledigiltä ja Yrjö Saraheteeltä 
Siltamäen leijonien viirin.

Helsingin kaupungin liikuntavi-
rasto on arvottanut Stadionilla 
maaliskuussa pidettävän yhden 
päivän Klassikko-ottelun laitakau-
pungin luistelukautta tärkeäm-
mäksi asiaksi.

pukinmäen tekojään kylmäys-
laitteisto on purettu pois parisen 
viikkoa sitten, eikä liikuntaviras-

ton tiedotus ole vaivautunut ker-
tomaan jään tuhansille käyttäjille, 
miksi näin. Vaikenemisen vuok-
si pukinmäen liikuntapaikan ken-
tänhoitajat ovat saaneet huutia, 
vaikka heillä ei ole asiaan osaa ei-
kä arpaa.

Myös pukinmäen kentän jää-
koneet ovat lainassa Stadionilla. 

Kantakaupungin jää on tarkoitus 
saada käyttökuntoon hiihtoloma-
viikolla, jolloin kaupunkilaisille 
tarjotaan mahdollisuutta luistella 
Stadionilla maksua vastaan.

Koillis-Helsingin ainoaa teko-
jäätä käyttävissä lähikouluissa on 
saatu kuulla lupauksia korvaavan 

kylmäyslaitteiston tulosta, mutta 
sellaista ei ole näkynyt. Siksi kou-
lujen liikuntatunneilla ei enää tänä 
talvena luistella koneellisesti jää-
dytetyllä kotikentällä.

pukinmäen tekojää on luon-
nonjäänä loppukauden. alka-
neet plussakelit eivät lupaa pitkää 
kautta. Vielä viime viikonloppuna 

jäällä pystyi luistelemaan jotenku-
ten, ja jää oli ahkerassa käytössä, 
mutta jo maanantaina pinta oli ve-
tistä sohjoa ja luistelu mahdoton-
ta.

Pirjo Pihlajamaa

Laitakaupungin luistelijat kiukkuisina:

Stadionin kiekkobisnes vei 
Pukinmäestä tekojään

Pukinmäen 
tekojääkaukalon 
käyttäjät ovat syystäkin 
vihaisia. Koillis-Helsingin 
ainoan tekojään 
kylmäyslaitteisto on 
purettu pois ja viety 
Stadionille.

Koillis-Helsingin 
ainoa tekojää on nyt 
lähinnä kahluuallas. 

Stadionille annetulla 
kylmäyslaitteistolla 

Pukinmäen jää oli tarkoitus 
pitää luistelukunnossa 

maaliskuun 2. päivään asti.

jAninA iSSAkAinen

  Pukinmäki
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Tonnikalasta puuttui 
kaksi kieltä
Lejos Oy on joutunut vetämään myynnistä tonnikalasäi-
lykkeitä, koska niistä puuttuu suomen- ja ruotsinkieli-
set pakkausmerkinnät.

Kaupoista poistettu tuote on tomaatti-yrtti –kas-
tikkeessa olevaa John Westin tonnikalaa. Se ehti olla 
myynnissä S-ryhmän kaupoissa tammikuun lopulla alle 
kymmenen päivää. Jos joku ehti ostaa kyseistä tuotet-
ta, saa sen halutessaan palauttaa ostopaikkaan.

Asiaa hoitaa Viikissä Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eviran ylitarkastaja Mika Varjonen.  PP

Suomessa myytävissä 
tuotteissa pitää lain 

mukaan olla suomen- 
ja ruotsinkieliset 

selosteet. Tästä ne 
olivat jääneet pois.

Le
jo

S
 o

y

Toista kertaa järjestetyssä 
tilaisuudessa oli enemmän 
valtuutettuja paikalla kuin 
viimeksi, yrittäjiä ehkä hive-
nen vähemmän. Luottamus-
henkilöistä paikalle olivat 
nyt ehtineet Veronika Hon-
kasalo, Kauko Koskinen, 
Mika Ebeling, Heimo Laak-
sonen, Olli Sademies, Ann 

Selin ja Sinikka Vepsä, jotka 
edustivat vasemmistoliittoa, 
kokoomusta, kristillisiä, 
perussuomalaisia ja dema-
reita.

Koillis-Helsingin Yrittä-
jien puheenjohtaja Marja-
Leena Kajander piti alkuun 
pienet kalvosulkeiset, joista 
selvisi muun muassa se, että 
yrittäjille tehdyssä kyselys-
sä on tällä hetkellä Malmin 
lentoaseman säilyttämistä 
kannattavien määrä selke-
ästi asuinrakentamisen puo-
lella olevia suurempi. Tästä 
aiheesta irtosi kiihkeämpää-
kin keskustelua.

Yrittäjien taholta koros-
tettiin kaupungin hankin-
tojen kilpailutusta niin, et-
tä pienetkin yritykset voivat 
niihin osallistua, samoin sel-
vää linjausta, mitä palveluja 

kaupunki tuottaa itse ja mi-
tä se ostaa ulkopuolelta. Lii-
allinen byrokratia ei saa olla 
estämässä pienyrittäjiä osal-
listumasta kilpailutuksiin 
tai palvelujen tarjoamiseen.

Paikallisista asioista nou-
si tärkeimpänä esille Mal-

min alueen elinkeinotoimin-
nan kehittäminen, johon 
liittyen järjestetään kaupun-
gin toimesta yrittäjille hel-
mikuun lopulla keskustelu-
tilaisuus. Myös viheraluei-
den säilyttämistä ja siistinä 
pitämistä pidettiin tärkeänä, 
samoin sitä, että niin yrittä-
jien kuin muidenkin asuk-
kaiden tulisi pyrkiä käyttä-
mään paikallisten yritysten 
palveluja. Kohtuuhintai-
sia asuntoja voitaisiin lisätä 
muuttamalla täälläkin run-
saasti olevia tyhjiä toimisto-
kiinteistöjä asuinkäyttöön.

Tapanilan urheilukeskuk-
sessa kun oltiin, niin aamu-
kahvin ja keskustelun jäl-
keen siirryttiin liikuntasaliin 
Hyvän olon tunnille venyt-
telemään kehoa hereille.

Teija Loponen

Koillis-Helsingin 
Yrittäjät kutsuivat 
viime viikolla 
alueen yrittäjiä 
ja kaupungin-
valtuutettuja 
yhteiseen 
aamukahvi-
tilaisuuteen.

Ripaus keskustelua ja 
päälle hyvää oloa

Yrittäjät pohtivat valtuutettujen kanssa valtuuston tekemää strategiaa, jossa Helsingistä pyritään tekemään 
Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuoteen 2016 mennessä. Moni tuumi, että siihen on vielä matkaa.

paikallisista 
asioista nousi 
tärkeimpänä 

esille Malmin 
alueen 

elinkeino-
toiminnan 

kehittäminen.

teijA LoPonen

Lasinkeräyspisteet 
poistetaan
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY  
poistaa viimeiset yksittäiset lasinkeräysastiat 
käytöstä helmi-maaliskuun aikana.

Yksittäiset keräysastiat poistetaan, sillä HSY aloitti syk-
syllä 2013 lasipurkkien keräyksen kiinteistöiltä, joilla on 
vähintään 20 huoneistoa. 

Kiinteistöjä, joilla ei ole omaa lasinkeräystä, palvele-
vat HSY:n kierrätyspisteet. Niissä kerätään lasipurkke-
ja, paperia, pahvi- ja kartonkipakkauksia kuten maito- 
ja mehupurkkeja, pienmetallia ja käyttökelpoisia vaat-
teita. Paristonkeräysastiat poistuivat kierrätyspisteis-
tä 1.1.2012.

HSY:n kierrätyspisteissä värillinen ja väritön lasi laji-
tellaan omiin astioihinsa, taloyhtiöiden lasinkeräysasti-
oihin saa laittaa molemmat.

Lasinkeräykseen saa laittaa lasipulloja ja -purkke-
ja. Sen sijaan keräysastioihin ei saa laittaa kuumuutta 
kestävää lasia, kuten kahvipannuja, juomalaseja, kris-
tallia, posliinia, ikkunalasia, peililasia, opaalilasia tai 
lamppuja. Ne kuuluvat kaikki sekajätteen joukkoon.

Teija Loponen

Viikin ympäristötaloon 
rakennetaan akkuvarasto, 
josta Helsingin 
ympäristökeskuksen uudet 
sähköautot saavat virtaa. 
Varasto toimii myös pilottina 
tulevaisuuden sähkökaupalle.

Akkuvaraston asentaminen on osa 
Tekesin EVE-ohjelmaa, jonka pyrki-
mys on edistää sähköautoilua.

– Meille on tulossa käyttöön sähkö-
autoja ja haluamme käyttää niitä aktii-
visesti. akusto toimii puskurina auto-
jen ja Helsingin energian verkon välis-

sä, kertoo Helsingin ympäristökeskuk-
sen ympäristötarkastaja Jari Viinanen.

Ympäristötalon pihalla on kolme 
sähköautojen latauspistettä. Täysi ak-
kuvarasto voi ladata tunnissa kahdesta 
kolmeen sähköautoa. Sen jälkeen ak-
kuvarasto pitää ladata uudelleen.

aurinkoisina päivinä ympäristöta-
lo saa suuren osan käyttämästään säh-
köstä aurinkopaneeleista. aina välillä 
sähköä jää yli. jatkossa talolle tarpeet-
toman energian voi ohjata akkuvaras-
toon. akkuvarastosta ylimääräinen 
sähkö on mahdollista myydä verkon 
kautta vaikka toiselle kiinteistölle.

– Sähkövarastojen avulla kiinteistöt 

voivat käydä tulevaisuudessa kaup-
paa. niihin on mahdollista ostaa säh-
köä niinä vuorokauden aikoina, kun 
sähkö on halpaa. Tätä sähköä voi sit-
ten myydä takaisin, kun sähkö on puo-
lestaan kallista. Myös tätä pääsemme 
pilotoimaan Helsingin ympäristötalo-
ssa.

Pirjo Pihlajamaa

  Viikki

Saitko lapsellesi
toivomasi hoitopaikan?
Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirastolla on verk-
kosivuillaan asiakastyytyväisyyskysely, joka on suun-
nattu tuoreille päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden 
lasten vanhemmille.

Kyselyssä kartoitetaan hoitopaikan tai kerhon hake-
miseen ja hoidon aloittamiseen liittyviä kokemuksia 
niin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, leikkipuistois-
sa ja muissa hoitopaikoissa.

Virasto lupaa, että vastaamalla voi vaikuttaa päivähoi-
don palvelujen kehittämiseen.  PP

Risteyskolari Viikissä
  Viikki

Kärkikolmion takaa tullut henkilöautoilija kääntyi Talon-
pojantieltä Latokartanonkaarelle sillä seurauksella, et-
tä tietä tullut toinen auto osui kääntyvän auton vasem-
paan kylkeen. Onnettomuus sattui viime viikon tiistai-
aamuna kahdeksalta. Autot vaurioituivat, henkilöt ei-
vät.  PP

Varkausaalto Viertolantiellä
  Tapanila

Osoitteessa Viertolantie 2 olevat autot ovat vetäneet 
varkaita magneetin lailla 20.1.–2.2. välisenä aikana. Ton-
tille on tehty useampi keikka ja voron matkaan ovat ka-
donneet Peugeot-pakettiauton rekisterikilpi, Volkswa-
gen-pakettiauton valkoinen kuskinovi sekä rekisterikil-
pi. Viimeisimmässä varkaudessa katosi ruskea BMW 
530i -henkilöauto vuosimallia 1989. Sen rekisteritun-
nus on SEF-317.  PP

akkuvarastosta 
ylimääräinen sähkö 

on mahdollista myydä 
verkon kautta vaikka 

toiselle kiinteistölle.

Akkuvarastosta virtaa 
myös verkkoon



Koillis-Helsingin Lähitieto  12.2.2014  5

LäHeTä vInKKejä 
Koillis-Helsingin tapahtumista 

Lähimenoihin.
katso tarkemmat tiedot sivulta 14.

Keilatunti + kenkävuokra
17.-21.2. klo 11.30-16.00

Hiihtolomalla
keilaamaan!

Tapanilan Keilahalli • Erätie 3, 00730 Helsinki 

4 €/ henkilö 
Ei ennakkovarauksia. 
Max 4 heittäjää/ rata.

(09) 3507 077
mosabowling.fi

LOPPURYSÄYS 
15.2. ASTI

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 12.2. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta, 
Raili Tanskanen. Musiikki Tiina Valtiala

La 15.2. 18.00–22.00 Nuortenilta
Su 16.2. 11.00 Jumalanpalvelus, lähetyskokous ja 

lähetyslounas. Jari Päärni ja Raili Väisänen. 
Musiikki: MM-kuoro.

Su 16.2. 14.30 Latinokokous
Ti 18.2. 13.00 Päiväseurat, Arto Pöllänen. 

Musiikki: Vesa Jääskeläinen ja Metsoveljet.
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Vierailijaluentoja kuul-
tiin muun muassa HOK-
Elannolta, Keskolta, Valiol-
ta, Lyrecolta, ikealta ja 
argentalta. Esittelyissään 
yritykset keskittyivät anta-
maan konkreettisia vihjeitä 
työnhakuun. Kullanarvoisia 
vinkkejä oli jaossa niin rek-
rytointikanavista kuin Lin-
kedin-profiilin päivityksestä. 

nuoria kiinnosti erityises-
ti se, mitä työnantajat odot-
tavat nuorilta työntekijöil-
tä. Vastauksissa yksi piirre 
nousi ylitse muiden: kaik-
kien vierailijoiden mukaan 
asenne ratkaisee.

– Hyvällä työntekijällä 
on positiivinen asenne, aito 
kiinnostus työhön ja hyvät 
organisointitaidot. Kaik-
kein tärkeintä on kuitenkin 
palava halu kehittyä, muo-
toili työpaikkatarvikkeita 
toimittavan Lyrecon kenttä-
myyntijohtaja Daniel Reg-
wan.

Valion henkilöstöpäällik-
kö Paula Arolan mukaan 
kesätyöntekijäksi valitaan 
reipas, toimeen tarttuva ja 
luotettava nuori.

– Erityisesti työharjoitte-
lussa on hyvät mahdollisuu-
det saada jalkaa oven väliin, 
kunhan osoittaa myönteistä 
asennetta ja oppimishalua, 
hän toteaa. 

Myös nuoret pääsivät ker-
tomaan, mitä he odottavat 
työnantajalta. Vastaaminen 
kävi helposti: unelmien työ-
paikassa on hyvät etenemis-
mahdollisuudet, työ joustaa 
elämäntilanteen mukaan ja 
työntekijöistä huolehditaan 
hyvin. Sisäinen viestintäkin 
nousi esiin:

– On tärkeää, että tieto 
kulkee yrityksessä hyvin, 
ensimmäisen vuoden mer-
konomiopiskelija Heidi 
Kaunisto sanoo.

Tapahtumapäivän tarkoi-
tuksena oli tuoda työnan-
tajia ja tulevaisuuden työn-
tekijöitä yhteen ja näin ma-
daltaa nuorten kynnystä 
työnhakuun.

– Tämä oli hyödyllinen 
päivä! Esittelyistä sai paljon 
uutta tietoa. En ollut ajatel-
lutkaan, miten paljon eri-
laisia kesätöitä esimerkiksi 
ikeassa on tarjolla, kertoo 
ensimmäistä vuotta opiske-
leva Jenna Holappa. 

Helmi 
Liiketalousopiston

1. vuoden merkonomi-
opiskelijaryhmä 

YS13M

Työnantajat ja liiketalousalan opiskelijat kohtasivat Työnantajapäivässä Helmi 
Liiketalousopistossa viime keskiviikkona. Paikalle oli kutsuttu opiskelijoita työllistäviä yrityksiä 
kertomaan toiminnastaan ja rekrytointikäytännöistään. 

 Työnhaussa asenne ratkaisee

Työnantajat ja opiskelijat kohtasivat 
Helmen työnantajapäivässä

  Opisto on vuonna 1957 perustettu Malmilla 
toimiva toisen asteen ammatillinen oppilaitos.

  Opisto tarjoaa liiketalouden ja matkailualan 
perus- ja ammattitutkintoihin valmistavaa 
koulutusta. 

  Opistosta lähtee vuosittain noin 700 opiskelijaa 
työharjoitteluun lähialueille ja ulkomaille.

Fakta

Helmi Liiketalousopisto

Lyrecon Lea Maununen ja Kirsi Brusi keskustelivat opiskelijoiden kanssa 
mahdollisista urapoluista Lyrecolla.

Opiskelijat kiertelivät ahkerasti yritysten ständeillä.

Ikean elina Söderlund kertoili muun muassa kesätyö-
mahdollisuuksista.

HeLMI LIIKeTALouSoPISToN puolesta päivää koordinoinut työelämä-
suhteiden vastuulehtori Kirsi Kärki-Luoto iloitsi erityisesti opiskelijoiden saamasta 
palautteesta.

– Nyt toista kertaa järjestetty Työnantajapäivä on opiskelijoillemme hieno tilaisuus 
verkostoitua yritysten kanssa ja saada ensikäden tietoa rekrytointikäytänteistä. 
Erityisen mukavaa on se, että opiskelijamme saivat yrityksiltä spontaaneja kehuja 
iloisesta ja reippaasta asenteesta, Kärki-Luoto kiitteli.
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Tuore      
LOHIFILEE 
pakattu, Norja. 
Rajoitus 2 pkt/talous.

Kuuma   
GRILLATTU BROILERI 

                 
Hätälä    
OULUJÄRVEN KUHAFILEE  

HK 
NAUDAN JAUHELIHA 10% 600G 
(6,65/kg)

1495
kg2690

kg

ERÄ!

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

w
w
w
.k
-c
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m
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t.fi

Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

Tarjoukset voimassa to-su 13.-16.2., ellei toisin mainita.

1895
kg

Terveisin K-ruokakauppiaasi

Jyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

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

399
rs

Suomalainen 
KARITSAN KYLJYS tai SATULA

Suomalainen 
KARITSANPAISTI 

VIHREÄ RYPÄLE 500G   
(3,38/kg)

Tarjous voimassa to-la 13.-15.2. Tarjous voimassa to-la 13.-15.2.

895
kg

Tarjous voimassa to-la 13.-15.2.

Oman Savustamon   

SAVUKIRJOLOHIPALA

Saimme erän suomalaista 

karitsanlihaa!

Kasvattaja Hannu Vainio Mäntsälästä.

Tarjous voimassa to-la 13.-15.2.

Tarjous voimassa to-la 13.-15.2.

Tarjous voimassa to-la 13.-15.2.

Suomalainen 
KARITSAN ETUSELKÄ tai LAPA

Suomalainen 
KARITSAN KEITTOLIHA

Tarjous voimassa to-la 13.-15.2.
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Toimituksen avoimissa ovissa viime viikon tiistaina sai 
osallistua kuvavisaan ja arvata, mitä valokuvista tauluiksi 
vuonna 1994 ikuistetut kuvat esittävät.

Kuvavisan kinkkisimpiin kohteisiin kuuluu Riihen-
kulman päässä sijaitseva Strömsin kartanomiljöötä 
esittänyt kuva. Kuvan oikeassa etureunassa näkyy yhä 
edelleen olemassa oleva sauna. Sen takana näkyy kaksi 
rakennusta, jotka myös ovat yhä olemassa.

Hankala arvata oli myös Kirkonkyläntien pohjoisempi 
mutka, koska kuvan kaikki rakennukset on jo purettu.

Kuvavisassa ei haitannut, osuivatko vastaukset oikeaan 
vai eivät, sillä palkinnot arvottiin kaikkien visaan 
osallistuneiden kesken.

Pirjo Pihlajamaa

Kuvat vievät Malmin 
menneisyyteen
Lähitiedon toimituksen seinällä on viisi Pertti T. Kervisen 
maalaamaa taulua, jotka esittävät osin jo kadonnutta Malmia. 
Avointen ovien päivänämme kuvista oli vierailijoille 
visa, joka oli varsin vaikea etenkin tuoreille 
malmilaisille. Julkaisemme kuvat tässä ja 
kerromme, mitä kuvissa on.

 
voittAjAt:

Kuvakisan voittajat
ovat ratkenneet
Onnettaren suosimat saavat palkinnoksi lipukkeet, joilla voit-
taja voi mennä ystävänsä kanssa juomaan hyvät pullakahvit 
Malmintorin Plaza Mocca -kahvilaan.

Kahvi+pulla -lipukkeet voi noutaa toimituksesta ja ne ovat 
voimassa maaliskuun loppuun saakka.

voittajat arvottiin toimituksessa viime keskiviikkona.  
Sekä lukijoille järjestetyn kuvavisan että ilmoittajille  
olleen kisan onnettarena toimi vuokko Laaksonen Heikin- 
laaksosta ja assistenttina Leo Maja Tapaninvainiosta.

Pirjo PiHLAjAmAA

Puutalossa on ollut 
elokuvateatteri Kino Malmi 

sekä Milaca-baari. Rakennus 
on sijainnut  samassa 
paikassa osoitteessa 

Malmin raitti 4, jossa on 
nykyään Lähitiedon toimitus. 

Kuva on otettu suunnilleen 
nykyisen Pelastusarmeijan 

kirpputorin luota.

Kuvassa 
Riihenkulmanpolun 

päässä sijaitsevan 
Strömsin kartanon 

miljöötä. Osa kuvan 
rakennuksista on 

purettu. etualalla on 
vantaanjokeen laskeva 

Longinoja, josta 
vanhempi polvi ja myös 
kartanoalueen nykyiset 

uudisasukkaat käyttävät 
nimeä Pekki.

Kirkonkyläntie 13 
kuvattuna 1960-luvulla. 

Kadun varrella 
toimi muun muassa 
Karin Petreliuksen 
kemikaliokauppa. 

vaaleiden talojen välissä 
on Malmin raitin risteys.

Långin mäen päällä 
näkyy Långin kartano. Yli 

satavuotias talo on edelleen 
olemassa Latokartanontie 

13:ssa vastapäätä Stadin 
ammattiopistoa, entistä Ala-
Malmin peruskoulua. Lähellä 

Strömsin kartanoa oleva 
Långin kartano on nimetty 

siellä asuneen victor Långin 
mukaan. Mäen alaosaa 

kutsutaan Pekin notkoksi.

Kirkonkyläntie Malmin 
raitin risteyksestä satakunta 

metriä pohjoiseen 
päin. Oikealla olevassa 

puutalossa on ollut leipomo.

1

1

2

2

3

4

5

vahis
jouko verhamo
Gretel tuomi
vesa muttilainen
Ansa mielonen
eija Lahtinen
riitta Pailomaa
kristiina Peltomaa
Atte tuomi
Aino Säilä

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

Kutkuttaako ajatus  
vapaaehtoistyöstä?

Monenlaiset tehtävät odottavat

TEHTÄVIÄ MESSUSSA, TAPAH-
TUMISSA
Tule tekemään messua! Valon messu on 
kodikas ja yhteisöllinen jumalanpalve-
lus Tapanilassa ja Puistolassa. Messut 
ovat seurakuntalaisten ja työntekijöiden 
yhdessä suunnittelemia ja toteuttamia 
messuja. Voit puhua, laulaa, soittaa, pi-
tää pyhäkoulua, toivottaa tervetulleeksi, 
valmistaa iltapalaa, auttaa järjestelyissä, 
rakentaa rukousalttareita, toimia rukous-
palvelijana... Messutehtävissä on myös 
helppo tutustua ihmisiin. Tied. Tapanila 
Tomi Uimonen p. 050 380 3759, Puistola 
Laura-Elina Koivisto p. 050 570 4648.
Viikin kirkolle messupalvelija. Tule jaka-
maan virsikirjoja, lukemaan raamatun-
tekstejä, keräämään kolehtia, ehtoollisa-
vustajaksi. Myös kirkkokahveilla tarvitaan 
apua tarjoilussa. Tapahtumapäivinä kuten 
laskiainen ja Päivä maalla on monia 
tehtäviä, tarjoilu, tiskaus, ilmapallojen 
täyttäminen. Tied. Petri Jukanen p. 09 
2340 4457.
Pukinmäen seurakuntakodille tarvitaan 
somistajaa laittamaan mm. kirkkovuosi-
vitriiniä, kahvittajia kirkkokahveille, tal-
koolaisia tapahtumapäiviin. Tied. Markus 
Kopperoinen p.  09 23404459.
Tapanilan kirkon keittiöön tarvittaisiin va-
paaehtoisia avustamaan keittiössä suu-
remmissa tapahtumissa. Tied. suntioilta 
p. 09 2340 4423.

LÄHETYS
Oletko kiinnostunut kansainvälisyydestä? 
Lähetystyön vapaaehtoiset järjestävät 
lähetyskahviloita ja myyjäisiä, vetävät 
lähetyspiiriä tai toimivat kirpputorilla. 
Nimikkolähettien ja -kohteitten hyväksi 
kerätään varoja. Tapahtumien ideoimi-
seen tarvitaan erilaisia ihmisiä.
Lähetyspiireissä seurataan nimikkolä-
hettien työtä ja avataan näkymiä kirkon 
työhön eri puolilla maailmaa. Lähetys-
työ vie kristinuskon sanomaa eteenpäin 
sekä puolustaa ihmisarvoa siellä, missä 
ihmisoikeudet toteutuvat heikosti. Tied. 
Minna-Sisko Mäkinen p. 09 2340 4416.

TEHTÄVIÄ LASTEN PARISSA
Kouluikäisten kerhoihin ja leireille 
lapset tarvitsevat tuekseen turvallisia 
aikuisia, ukkeja ja mummeja. Kä-
dentaidoilla, elämänkokemuksella ja 
lämpimällä läsnäololla on kysyntää 
varhaisnuorten maailmassa. Tied. Taimi 
Siipilehto-Kuisma p. 09 2340 4554.
Perhekerhoon Viikkiin toivotaan ”satu-
tätiä tai -setää” lukemaan tai pelaamaan 
3–5v lasten kanssa säännöllisesti tai 
satunnaisesti. Tied. Anni Punkka p. 09 
2340 4471.

, 7.

Ei hätää, ansaitsematon armo 
kantaa. Mitä se on? 

Iankaikkinen elämä on jo läsnä 
anteeksiantamuksessa.  

Pelkkä usko Kristuksen sovitus-
työhön tarjoaa tämän 
ilosanoman sinulle. 

SUORAN TOIMINNAN JOUKOT 
Viikissä toteuttaa konkreettisia palve-
lutehtäviä, ompelee, neuloo ja virkkaa 
sekä jalkauttaa Kirkon Ulkomaanavun 
kampanjoita. Villasukkia, lapasia, pipoja 
ja kaulaliinoja otetaan vastaan toimitet-
taviksi alueen koululaisille. Tied. Outi 
Lantto p. 2340 4475

DIAKONIA 
kaipaa vapaaehtoisia Viikkiin lähimmäi-
seksi vanhukselle tai liikuntarajoittei-
selle ja Soppapaanun, maksuttoman 
diakoniaruokailun keittiötehtäviin sekä 
Yhteisvastuukeräyksen suunnitteluun ja 
toteutukseen. Tied. Kirsi Jaakonaho p. 
09 2340 4489.

Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@evl.fi

ONNITTELUT

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

noa 2 vuotta 7.3.2014. 
tyttö ihana hymysuu, 

päivänsankari kukas muu. 
onnea paljon sinulle suoden, 

rakkaat halaukset mukana 
tuoden!

t. krisse, oona, Simo, Samuel, 
Sinna, roope ja mira.

nealle paljon onnea 
4-vuotispäivänä 16.2.2014 
toivottavat iso-mummi ja 
iso-vaari Pihlajamäestä.

Oinas
Saatiin lunta,
valkoisena valtakunta,
oinas suksikansaa johtaa,
rakkaan ladulla nyt kohtaa.

Härkä
nietokset kun kohoaa
härkä sukset jalkaan saa,
uudet vermeet laittaa ylle,
kullan kanssa hiihtelylle.

Kaksonen
kaksonen kas miettii vielä,
luntako vai hiekkaa tiellä,
jospa katsois huomis-sään,
tänään jäis viel´ lämpimään.

Rapu
jäälyhdyt rapu rakentaa,
pihan kimalteiseks koristaa,
lyhdyt loistaa tähtein lailla,
on kaunista, ei rapu 
mitään vailla.

Leijona
nyt leijonan valtakunta
on täynnä puhdasta lunta,
rinne täynnä leijonan 

alamais-väkea,
ne hurraa, kun leijona 
laskee mäkeä !

Neitsyt
neitsyt miettii: on talvi tullut
ja kaikki riehaantuneet 
kuin hullut
nyt täytyis järjestys 
sentään taloon saada
vaikk on talvi ja lunta, ei se 
sentään maata kaada.

Vaaka
Helähti ikkuna, piirsi 
pakkanen kukkasen,
miettii vaaka ottaisko 
hanskat  vai rukkasen,
kun lähtee suksilla rinteeseen,
vai käveliskö kahvilaan 
viereiseen.

Skorpioni
Skorpioni intohimoinen
kokee ett on lumi kylmää,
vaan avanto lämpöinen,
hiihdon, uinnin kokee 
iho hehkuen.

Jousimies
on lunta kaikkialla,
jousimies vaeltaa 
tähtitaivaan alla
filosofoi mielellään,
kun tuntee  lumihiutaleita 
kielellään.

Kauris
kauris talvea rakastaa,
veri suonissa kohisee,
kun on lunta ja pakastaa,
polkua tallaa ja metsä humisee.

Vesimies
vesimies, kokeile kaikkea uutta
riippuliitoa, lennon ihanuutta
ja talvesta nauti,
pysyvät poissa kivut ja tauti.

Kalat
jään lävitse katsovat kalat,
minne katosivat kaislat 
ja laineitten salat
Piirtäiskö kukkia jään 
alle, jäähän,
ja odottais ett vaihtuis 
elo kesäsäähän.

Ullan talvihoroskooppi

ulla Welin

TOIMITUKSEN 
KUULEMAA

Koillis-Helsingin Senioreiden 
kokoontumisissa on väkeä istunut jopa 
ikkunalaudoillla, näin kävi ainakin silloin, 
kun aiheena olivat palvelusetelit. Isommalle 
kokoontumistilalle olisi tarvetta.

Malmin lentokentän rakentaminen tietäisi 
todennäköisesti Tattarisuon teollisuusalueen 
alasajoa. Haluaako Helsinki karkottaa 
parisataa toimivaa yritystä lähikuntiin? 
Verotuloja pitäisi kasvattaa, ei karkottaa.

Mistä saataisiin vapaaehtoisia 
roskienkerääjiä Malmille? Ehkä tuollainen 
siistijä-henkilö saisi esimerkillään muutosta 
aikaan. Pelkkä roska-astioiden lisääminen 

ei taitaisi tuottaa tulosta, mietti eräs Malmin 
likaisuuteen harmistunut nainen.

Pukinmäessä jaettiin ilmaisia ruoka-
annoksia. – Kyllä on sydän kiitosta täynnä, 
riemuitsi asiasta toimitukseen soittanut 
rouva.

Pekanraitin kunnostamiseen kaavailtu 
kahden miljoonan kuluarvio voitaisiin jakaa 
useamman kohteen kesken. Asiaa pohtinut 
mies totesi, että miksi tehdä yhdestä 
kohdasta ylihieno, kun muu lähiympäristö jää 
aivan rempalleen.

TL

  Siltamäki
Siltamäessä oli jälleen yhteistä kivaa, kun paikalliset leijonat 
organisoivat joka vuotisen talviriehan. Yksi sen kohokohdista oli 
pikkuväelle suunnattu lyhyen matkan hiihtokilpailu, joka saatiin 
kuin saatiinkin pidettyä plussakeleistä huolimatta. PP

Hiihtokisat voitiin pitää

Lasten hiihtokilpailun palkintojen jako alkaa.

Tuorein Koillis-Helsingin Lähitieto -lehti löytyy lehti-
telineestä Malmin novan Citymarketin edestä, Malmin-
torin kauppakeskuksen toisesta kerroksesta plaza Mocca 
kahvilan vierestä sekä Kirkonkyläntien S-marketin aulasta.
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 Timo uotila:

Tammikuun 27. päivänä tuli 
kuluneeksi 70 vuotta Leningradin 
piirityksen loppumisesta. Tuossa 
872 päivää jatkuneessa helvetissä 
kuoli yli miljoona ihmistä. Ja 
kymmenen päivää Leningradin 
piirityksen päättymisen jälkeen 
puna-armeija lähetti satoja 
pommikoneita Helsingin ylle. 

Helsingin helvetillisissä helmikuun 
pommituksissa 1944 kymmenen päivän 
välein 6., 16. ja 26. päivinä kuoleman ja 
kauhun tunnelma kasvoi Suomessa. 
puistolassa vietetyt kauhun yöt ovat osa 
minun lapsuuttani. asuimme puistolan 
Harjutien (nykyinen Karrintie) mäen 
päällä äitini ja veljeni Ilkan kanssa. 

isäni, kuvanveistäjä Gunnar Uotila 
oli rintamalla Kannaksella jossakin Rai-
volan suunnalla. Edellisenä kesänä hän 
oli valmistanut lavasteita rintamajouk-
kojen oopperaesitykseen, jossa kapelli-
mestarina oli mosalainen Matti Visapää 
(ent. Backberg) Tapanilasta. 

 
ensimmäinen pommitusyö 6.–7. hel-
mikuuta tuli suurena yllätyksenä. Sodan 
aikana pommeja oli satanut aina vähän 
päästä, mutta nyt Helsinkiä pommitta-

maan lensi noin 700 konetta. Kaikkina 
sotavuosina ikkunat oli pyydetty peittä-
mään, jotta kaupungin valot eivät olisi 
ohjailleet yöllisiä pommikoneita. Mutta 
nyt oli kyseessä aivan poikkeuksellisen 
massiivinen pommitus, jonka tarkoituk-
sena oli musertaa suomalaisten taistelu-
tahto ja pakottaa maa antautumaan.

Tuona pommitusyönä äiti, ilkka ja 
minä lähdimme lähimpään turvalliseen 
paikkaan, jossa oli koolla yhtä hätään-
tyneitä naapureita. Se oli naapuri Num-
melinin pihan perunakellari. perheen 
poika nummelinin Matti oli tuolloin 
noin 14-vuotias. Hän muutti 1970-lu-
vun alussa perheineen lehdenkustanta-
jaksi Kanadan Thunder Bayhin. 

paikalla olivat myös naapurin Vah-
tolammin pojat, jotka kiipeilivät puis-
sa ja kertoivat näköhavaintojaan. Heil-
tä saimme ensi tiedon siitä, että Harju-
tien alkupäässä Kontion talo oli saanut 
täysosuman. Onneksi talon väki oli eh-
tinyt turvaan. Talon kasvattina oli Or-
vo Kontio, joka tuli myöhemmin tutuk-
si Yle tv:n lastenohjelmien toimittajana. 

Vahtolammin pojista Kalevi piti noi-
na vuosina päiväkirjaa, jonka sivuja on 
saatu lukea puistola-Seuran julkaisuissa. 
Kalevi oli suunnistaja. Hän myös juoksi 

vuonna 1952 Helsingin olympiasoihtua 
kohti stadionia ja hukkui muutamia päi-
viä myöhemmin Vantaalla. 

Suurpommitukset tapahtuivat 
aina selkeällä säällä. niinpä toivottiin, 
että taivas pysyisi pilvessä. Helmikuun 
16. päivän ilta oli kuitenkin taas sel-
keä. Silloin Helsinki sai kokea seuraa-
van kaamean pommitusyön. Meidän 
perheemme ryntäsi Valistustien (nykyi-
sin Läksyrinne) toiselle puolelle Saari-
sen puutaloon. Se ei varmaankaan ollut 
ainakaan turvallisempi paikka kuin 
perunakellari. Siellä me vain pelkäsim-
me yhdessä monen naapurin kanssa. 
Saarisen perheestä muuten peräti kaksi 
poikaa oli kaatunut rintamalla. 

ilta-Sanomien pommitus-lehden mu-
kaan puistolassa kuoli pommituksissa 
16.2.1944 kolme henkeä. Taas pelättiin 
selkeitä iltoja. Sellainen tulikin – ja taas 
kymmenen päivän kuluttua helmikuun 
26. Tuon illan ja sitä seuraavan yön vie-
timme puistolan kansakoulun kellarissa, 
jossa paikalla oli entistä enemmän puis-
tolalaisia. Tuskinpa tuo paikka oli edel-
lisiä turvallisempi, jos pommi olisi osu-
nut tuohon alueen ainoaan suurehkoon 
kivitaloon. 

Seuraavia kymmentä päivää ja selke-
ää säätä emme enää odotelleet, vaan 
muutimme muutamaksi aikaa Hyvin-
kään Kytäjälle kauemmaksi pääkau-
pungista ja sen strategisesta pommitus-
kohteesta Malmin lentokentästä. 

Helsingin suurpommitusten jälkeen 
tuhannet ja tuhannet perheet lähettivät 
pienokaisensa nimilappu kaulassa so-
talapsiksi Ruotsiin. Meidän perheem-
me palasi puistolaan Harjutien mäkeen 
odottelemaan sodan loppumista ja isää, 
joka palasikin syksyllä 1944 työkalujen-
sa ja puuveistostensa pariin. 

Timo Uotila lapsena Puistolan 
Harjutien mäessä.

Helmikuun 1944 suurpommitukset Puistolan näkökulmasta

Miesten salibandyliiga

oLS sirklasi erän avantoon
Oulun Luistinseura, OLS, sirklasi lauantaina Mosahallissa Tapanilan Erän avantoon. Kylmä 
kylpy koitti tärkeän salibandyliigaottelun viimeisellä minuutilla, kun luistinseuralaiset 
toimittivat pallon Erän katiskaan. Erän 8–7 johto kääntyi kylmäksi 8–9 tappioksi.

vollisena pelin edistymistä. 
Eero Nuutinen ja iiskola rä-
väyttivät taululle jo 5–2 ko-
tijohdon. Tervakaupungin 
peluritkin näyttivät, ettei-
vät ihan tervassa ole. He sai-
vat pelivälineen kerran Erän 
maalivahti Markus Laak-
son taakse. päätöserään siir-
ryttiin melko turvallisessa 
Erä-johdossa 5–3.

Kolmas erä muuttui hitch-
cockiksi. Oululaisten hok-
karit kiisivät pikavauhtia. 
Yhdeksässä sekunnissa he 
tasoittivat lukemiksi 5–5. 
Mosahallin katsojat kuiten-
kin huokaisivat, kun sini-
paitojen Tommi Rosendahl 
ja Aaron Fagerholm maa-
leillaan ”normalisoivat” ti-
lanteen, ja valotaululla lois-
tivat taas 7–5 lukemat. Mitä 
vielä, pohjoisen pojat näyt-
tivät vieläkin hurjan luon-
tonsa tullen taas tasaluke-
miin 7–7. 

Rosendahlista oli tulla il-
tapuhteen kotisankari. Hän 
tekaisi toisen täysosumansa 
ja Erä oli taas 8–7 maalein 
kuskina. Ottelun viimeinen 
minuutti oli mosalaisittain 
sysimusta, vaikka valot hal-
lissa paloivatkin. Ensin OLS 
tasoitti 8–8, ja vain 26 se-
kuntia ennen päätössumme-

ria vieraat niittasivat itsel-
leen 9–8 voittomaalin. Ou-
lulaiset osoittivat, että voit-
toon voi riittää sekin, että 
kerran johtaa ottelua.

Tappio oli Bergmanin suo-
jateille ja kotiyleisölle katke-
ra. Erä taistelee kynsin ham-
pain paikasta pudotuspelei-
hin. Lohtua toi se, että myös 
Erän pahimmat kilpakump-
panit josba, TpS ja Koovee 
kärsivät myös samalla peli-
kierroksella tappiot. 

Erä on nyt 18 pisteellään 
sarjataulukossa viimeise-
nä pudotuspelijoukkuee-
na. Seuraavaksi tapanilalai-
set kohtaavaat Tampereel-
la kaksi sarjataulukossa ta-
kanaan olevaa joukkuetta. 
14.2. on mittarina Koovee 
ja 17.2. nokian Krp isän-
nöi Erää.

– Mutta ei auta, tästä on 
vain jatkettava kohti uusia 
pelejä, lohduttautui Berg-
man lehdistötilaisuudessa.

Ainakin ottelutilasto tukee 
Erälle voittoa seuraavasta 
Koovee-pelissä. Erä on näet 
viimeisistä viidestä pelistään 
voittanut joka toisen. On 
taas voiton vuoro!

Heimo Laaksonen

mikko Hyvärinen

– Harmittaa vietävästi, sai 
Erän päävalmentaja Petteri 
Bergman sanotuksi ottelua 
peliareenalla seuranneessa 

lehdistötilaisuudessa.
Lauantaiehtoo käynnis-

tyi kotijoukkueen kantilta 
ennakko-odotusten mukai-

sesti. Erä takoi avauseräs-
sä kolme maalia vieraiden 
kahta vastaan. Tekijöinä 
olivat Jere Oksanen, Mikko 

Pasanen sekä Tuomas Iisko-
la.

Vielä toisessakin erässä 
kotikatsomo sai seurata le-

Kaksi Tommi 
Rosendahlin kriittisillä 
hetkillä tekemää 
maaliakaan eivät 
riittäneet viemään 
erää voittoon Oulun 
Luistinseurasta.
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 Lähitieto. 
 Siitä ihmiset
 tykkää!

apulaiskaupungin-
johtaja Hannu 
penttilälle

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.

Kuka kaipaa 
lumikolaa?

 Malmin sairaalan takana olevasta 
metsiköstä on löytynyt lumikola, jota 
todennäköisesti joku lähistön talolli-
nen kaipaa.

Lumikolaa voi kysyä tuntomerkkejä 
vastaan numerosta 0500 812470.

Nimimerkki
Kolan talteen ottanut

Ruoka-aika on voittaja!

Koillis-Helsingin Lähitiedon 
1-vuotissyntymäpäivien 

kunniaksi arvoimme kaikkien 
5.2.2014 juhlalehden 

ilmoittajien kesken 50 %:a 
juhlalehdessä julkaistua 
suuremman ilmoituksen 
ensi keskiviikon lehteen.

Arvonnassa onni suosi 
malmilaista ravintola 

Ruoka-aikaa. 
Onneksi olkoon!

1v!

 Lähestymme teitä Malmin Virkistys-
keskuksen asiassa, koska kiinteistöasioi-
den johto kuuluu apulaiskaupunginjohta-
juutenne alaisuuteen.

Kiinteistölautakunta päätti kesällä 
2013 valtuuttaa kaupungin myymään 
Malmin Virkistyskeskuksen. asiasta teh-
tiin oikaisuvaatimus, joka käsiteltiin syk-
syllä 2013, eikä se aiheuttanut toimenpi-
teitä Tämän jälkeen asiasta tehtiin kun-
nallisvalitus ja asian ratkaisua odotetaan. 

Helsingin Sanomat uutisoi hiljan kor-
keimman hallinto-oikeuden ennakkopää-
töksestä, jossa jyväskylän kaupunki vel-
voitettiin lunastamaan takaisin myymän-
sä kiinteistö sekä sen vieressä sijaitseva 
tontti rakennusyhtiö SRV:ltä.

KHO:n perusteluissa todetaan, että jy-
väskylän kaupunki ei kilpailuttanut kaup-
paa riittävän julkisesti ja avoimesti. puut-
teita oli myös kauppahinnan määritte-
lyssä. Rakentamattoman osan raken-
nusoikeuden myyntihinta ja talon arvo 
peruskorjattuna olivat jääneet korkeim-
man hallinto-oikeuden mukaan selvit-
tämättä. Tämä kauppa on kuin suoraan 
Malmin Virkistyskeskuksen kauppa, pait-
si että Virkistyskeskuksen kauppa valmis-
teltiin täysin salassa.

Ylipormestarin asukasillassa Malmilla 
19.9.2013 kertoi kiinteistöviraston Mark-
ku Metsäranta kameroiden surratessa, 
kuinka tämä kauppa haluttiin valmistella 
salassa, ettei turhia valituksia tulisi asiaa 
viivyttämään. puhe on dokumentoitu 
sanasta sanaan myös tekemämme hallin-
to-oikeuden valituksemme liitteeseen. 
Myyntipäätöksestä tiedottamattomuus ei 
ollut vahinko tai tahaton kömmähdys. 

Heikon tiedottamisen johdosta jyväsky-
län kaupunki sai myytävästä kiinteistöstä 
ja tontista vain yhden ostajaehdokkaan. 
Tämä ei korkeimman hallinto-oikeuden 
mielestä ollut riittävän julkista ja avointa 
kaupantekoa. Malmin Virkistyskeskuk-
sen tapauksessa edettiin täysin sammute-
tuin lyhdyin. Odotamme mielenkiinnolla 
Korkeimman hallinto-oikeuden mielipi-
dettä Virkistyskeskuksen asiasta.

Malmin virkistyskeskusta kohdellaan 
ikään kuin se olisi jo myyty. Ostajaehdo-
kas muuttaa parasta aikaa tiloja temppe-
lihuoneeksi ja Museovirastonkin arvos-
tamat historialliset sisätilat ovat saaneet 
valkoisen maalin. Mahdollisten muiden 
ostajaehdokkaiden kannalta tämä on tie-
tysti kestämätön tilanne.

Odotamme vastaustanne siihen, miksi 
Virkistyskeskusta kohdellaan kuin se oli-
si jo myyty? Virkistyskeskuksen kohdal-
la yhtä toimijaa suositaan antamalla heil-
le lupa remontointi- ja muutostöihin va-
litusaikana. Kun tähän lisätään vain yh-
delle ostajaehdokkaalle salassa räätälöity 
kauppa, jonka lisänä tulee myös tontin 
osto-oikeus lisärakennusoikeuksineen jy-
väskylän tapaus alkaa kuulostaa pyhä-
koulutoiminnalta.

Markku Rönkä, Maija Hurmevirta

Hannu Hillolle
 Virkistäpä muistiasi autokoulun 

ajalta.
ajoradalla on niin monta kaistaa, 

kuinka monta ajoneuvoa mahtuu tur-
vallisesti rinnakkain ajamaan, mikäli 
kaistoja ei ole merkinnöin rajattu.

Ryhmittymissäännön mukaan autoa 
on kuljetettava ajoradan oikeassa lai-
dassa.

Käännyttäessä oikealle tai ajettaes-
sa suoraan käytetään oikeata kaistaa 
ja vasemmalle käännyttäessä ryhmi-
tytään välittömästi keskiviivan oikeal-
le puolelle, ellei liikennemerkein tai tie-
merkinnöin ole muuta määrätty.

jos joku on oikealle puolellesi mah-
tunut, on hän se, joka ajaa suoraan ris-
teyksessä ja vasemmalla olevana olet 
kääntyvä, vilkun käyttämättömyydes-
täsi huolimatta.

Epäselvässä tilanteessa viisaampi 
väistää hymyillen.

Nimimerkki Jäärä

puut vehreinä
Luonto herännyt
Lehtisilmut auennut.
nyt on helmikuu!
Vuodenajat sekoittuu
luonto siihen sopeutuu.

Antero Paakkunainen

Vehreiksi käyneitä puita osui 
antero paakkunaisen reitille 

Viikkiin johtavalla 
Vanhankaupunginraitilla  

3. helmikuuta.

Koirat kiinni
 järjestyslaki säätää, että koira on 

pidettävä taajamassa kytkettynä. 
Kyntelipuistossa Yrttimaantien ku-

peessa ja sen ympäristössä on tullut 
vastaan taajaan kellertävän värinen 
suuri koira, joka kulkee vapaana kau-
kana ulkoiluttajastaan. Koirapelkoise-
na se kauhistuttaa minua. Muistuttai-
sin alueen koiranulkoiluttajia järjestys-
laista. Se säätää, että koira on pidettä-
vä taajamassa kytkettynä.

Koirapelkoinen

urheiluhallit.fi/malmi                            Pekanraitti 14, 00700 Helsinki, puh. 09 3488 6300

Malmi

Malmi

Malmilla 
SenioriStartti – tiiviskurssi
Malmilla 
SenioriStartti – tiiviskurssi

Tutustu kuntosaliin -kurssi 
to klo 14.30 -15.35 (27.2.-27.3.)

Turvallinen, innostava ja edullinen tapa aloittaa kuntosaliharjoittelu. 
Jokainen pienryhmän osallistuja saa oman kuntosaliohjelman, joka 
käydään henkilökohtaisesti läpi kurssin aikana. Hinta 45 € (5 krt /60 min)

Varaukset urheiluhallit.fi/m.urheiluhallit.fi tai asiakaspalvelusta.
Tarjoukset (voimassa 28.2.2014 asti): Senioriliikunta (5 krt) 25 €   
Superkortti (3 kk) 235 € ja Firstbeat hyvinvointimittaus 130 €

Oletko eläkkeellä ja haluaisit alkaa liikkumaan tai 
tutustua uuteen lajiin? Kurssilla pääset turvallisesti ja 
mukavasti alkuun.
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Sienitie 34, 
00760 Helsinki
+358 29 300 5500

Uranuksenkuja 1E
01450 Vantaa
+358 29 300 5501

Heikinlaakso Korso

Ark. 07:30 - 20:00
La    09:00 - 15:00 

Ark. 08:00 - 17:00
La Suljettu

heikinlaakso@autonkorjaus.net korso@autonkorjaus.net

Viinikka Oy

Teemme AutoElämästä helpomman™
Ilmastoinithuolto 
henkilöautoon
huollon yhteydes

69€

Huollon varanneille 
5L lasinpesunestettä!

Tarjouspyynnöt: www.autonkorjaus.net

Malmitalon palohälyttimet rea-
goivat MG:n keikalla olleeseen 
savukoneeseen.

– Hälyt säädetään salista keikan 
ajaksi niin, ettei hälytystä tule sa-
vukoneen takia, mutta nyt ilmei-
sesti koneellinen ilmastointimme 
oli työntänyt tätä tekosavua myös 
muihin tiloihin, joissa hälytyslait-
teet reagoivat ikävällä tavalla, ker-
too Malmitalon tiedottaja Irene 
Salama.

nuori yleisö suhtautui pakolli-
seen taukoon rauhallisesti. poruk-
ka ohjattiin ulos, ja palokunta kä-
vi varmistamassa tilanteen, ennen 
kuin päästi kuulijat takaisin saliin.

Kun yleisö odotti uudelleen 
MG:tä lavalle, alkoi muutama tyt-
tö eturivissä laulaa MG:n musiik-
kia ja kohta lauloi koko yleisö. 
MG palasi, ja keikka jatkui.

Malmilla kasvanut ja opiskellut 
Mikael Gabriel on räpännyt itsen-
sä nuorten sydämiin biiseillä, jotka 
kertovat laulajan omasta elämäs-
tä, myös sen karuista puolista.

Vuonna 1990 syntynyt Mika-
el Kristian Gabriel Sohlman asui 
Malmilla aina vuoteen 2005, jol-
loin hänet otettiin äitinsä pyynnös-
tä huostaan ja sijoitettiin Hyryn-

”Traktorin poika on tullut kotiin!”
Fanien kovasti odottaman rapmuusikko Mikael Gabrielin viime 
perjantaiselta keikalta ei draamaa puuttunut. Kun esitys oli noin 
puolivälissä, pärähti Malmitalossa päälle palohälytys.

irene SALAmA

Se, että kovassa nousukiidossa oleva Mikael  
Gabriel tuli Malmille, on operaatio Pulssissa toimivien 
paikallisten nuorten ansiota. Pulssi on hanke, joka  
tarjoaa koillishelsinkiläisille nuorille ilmaista tai 
mahdollisimman edullista tekemistä. 

univerSAL muSiC

salmelle. Huostaanotto oli äidin 
viimeinen yritys palauttaa rötöste-
lyjen polulle ajautunut poika kai-
dalle tielle. Hyrynsalmessa Mika-
el Gabriel alkoi purkaa elämään-
sä musiikkiin. nyt häneltä on il-
mestynyt jo kolme levyä, ja fanien 
määrä kasvaa koko ajan.

Malmilla MG on esiintynyt ker-
ran aikaisemmin.

– Se oli vuonna 2007 tai 2008 
jossakin ravintolassa, en muis-
ta sen nimeä. ja ihan alkuvuosi-
na olen esiintynyt Malmin nutalla, 
Mikael Gabriel kertoi ennen Mal-
mitalon keikkaa.

– Tämä on ensimmäinen kunnon 
keikka Malmilla. itselläni on aina-
kin siisti fiilis. Traktorin poika on 
tullut kotiin, hän hymyilee.

alle kouluikäisenä hän viihtyi 
leikkipuisto Traktorissa. perus-
koulun hän kävi Kotinummen ala-

asteella, josta siirtyi pukinmäen 
yläasteelle. Yhdeksännen luokan 
pian 24 vuotta täyttävä nuori mies 
kävi loppuun Hyrynsalmella, jossa 
hän korotti numeroita vielä kymp-
piluokalla.

Helsinkiin palatessaan hän alkoi 
opiskella Malmilla merkonomik-
si. Opintie katkesi yllättäen, kun 
hän alkoi varoitella opiskeluka-
vereitaan sikainfluenssarokotuk-
sen vaaroista, joista hän oli luke-
nut lehdistä.

Siitä hyvästä hän joutui rehtorin 
puhutteluun.

– Hän sanoi, että irtisanoo minut 
koulusta, jos en lopeta puheitani. 
Lähdin sitten itse.

nyt Mikael Gabriel ei suunnitte-
le opintoja, vaan keskittyy täysillä 
musiikin tekoon.

Pirjo Pihlajamaa
Mikael Gabrielin Malmitalon keikka varattiin nopeasti loppuun.
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 Talvilomaleffat

Experiment

aiheisia
Porkkala – Kallbådan lapsuus maja-

kalla, Myrskyluodon Majakka ja 
Märket. to 13.2. klo 18, vapaa pääsy

John
Laaja kattaus roots-musiikkia ja paljon 

hauskanpitoa, tiukkaa komppia ja virtuoosi-
maista kitarointia. to 13.2. klo 19, alk. 12 €

kiitos

Vieraana Ben Granfelt! Melodisia 
rockelämyksiä instrumentaalimu-

siikin parissa. pe 14.2. klo 19, alk. 8 €

Kino Helios:

Eemeli ja Iida
Viehättävä animaatio. Puhutaan  
suomea. 62 min. -S-. la 15.2. klo 
14 ja ke 19.2. klo 18, alk. 5 €

Itse ilkimys ti 18.2. klo 11, Itse ilkimys 2 (3D)  
ti 18.2. klo 13, Sammyn suuri seikkailu 2 ke 
19.2. klo 11, Viisi legendaa (3D) ke 19.2. klo 
13, Räyhä-Ralf to 20.2. klo 11 ja Monsterit-
yliopisto to 20.2. klo 13. Puhutaan suomea. 

K7. Vapaa pääsy, ei ennakkovarauksia!

Kino Helios:

Trio

Seksinpuutteesta kärsivä aviovaimo 
päätyy vieraan miehen syliin. 97 min. 
K16. pe 14.2. ja la 15.2. klo 18, alk. 6 €

Majakka-

Uncle

Ei 

Lakewood
Vaahteramäen

dokumentteja

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

mAArit kytöHArju

jazz’n jam: junnu Aaltonen & Reiska Laine 
su 23.2. klo 17 malmitalo.Liput 6 e.

jo vuosikymmeniä Suomen jazzgenren kärkinimiin 
kuuluneet muusikot junnu aaltonen ja Reiska Laine 
esiintyvät toisinaan myös duona. 
nyt tuo yhteis-
esiintyminen koetaan 
jazz’n jam -sarjassa 
Malmilla.

Kaksikon yhteisohjel-
massa on ”omaa ja 
vierasta” kuten Jun-

nu Aaltonen asiaa kuvailee. 
Tärkeintä on, että kaikessa 
esitetyssä soi tietty jazzin 
syke, myös melodisuudella 
on suuri merkitys.

juhani aaltonen on yk-
si suomalaisen jazzmusiikin 
merkittävimmistä tenori-
saksofonisteista ja huilisteis-
ta. Monipuolisuus on hänen 
musiikillisen historiansa ja 
ilmaisunsa ydin. Sen yhdis-
tyminen voimakkaaseen ja 
intensiiviseen soittotyyliin 
vangitsee kuulijat. 

Rumpali Reino Laine soit-
ti itsensä suomalaisen jazzin 
historiaan jo 60-luvun lop-
pupuolella ja on vuosikym-
menten varrella vaikuttanut 
jazzmaailmassa muutenkin 
kuin rumpusetin takana. 
niin Eero Koivistoinen, Olli 
Ahvenlahti, junnu aaltonen 
kuin moni muukin on käyt-
tänyt häntä rumpalina yhty-
eissään sekä studiokokoon-
panoissaan. 

TL

junnu Aaltonen ja Reiska Laine jazzailevat yhdessä 
Malmilla.

Kahden 
jazzmestarin ilta

o hevimusikaalin 
hahmot kertovat, että 
luvassa on hulvaton-
ta menoa. Lavalla 
seikkailevat muistin-

sa menettäneen isän lisäksi 
kummitus, joka on voitta-
nut lakanallaan kummitus-
ten Kovin Säikyttäjä -kisan, 
Luuranko-Leo vilkkuvaloi-
neen ja katoavinen luineen, 
makeistehtaan Herra Herk-
ku ja soittorasioiden balleri-
nana aiemmin toiminut 
Kara Melli. Vaari Merikar-
hu on kehno suunnistaja, 
lohikäärme taas todellinen 
kiukkupussi ja karatekurs-
seja käyneestä prinsessasta 
on mukava antautua välillä 
pelastettavaksi. He kaikki 
keittävät yhdessä sellaisen 
seikkailun, että moni taitaisi 

käydä mielellään katsomas-
sa sen toiseenkin kertaan.

Musiikilla on hevimusi-
kaalissa iso merkitys ja se 
onkin jarkko aholan, Mir-
ka Rantasen sekä muiden 
Hevisaurus/Sauruxet ky-
näilijöiden taituroimaa. 
Esityksessä soittaa live-he-
vi-kokoonpano, koreogra-
fioista vastaa tanssitaitei-
lija Soile Ojala, lavalla näh-
dään myös hevitenori Ricky 
Tournee sekä Ryhmäteatte-
rista tuttu Sirja Sauros.

ja vaikka musikaali sisäl-
tääkin pelottavia hahmo-
ja, ei kukaan taida oikeasti 
esityksen aikana pelätä. Hy-
vää mieltä tuottavan heviro-
kin mukana on lupa laulaa 
ja tanssia.

Teija Loponen

Iskä on 
muistinsa 

menetettyään 
ihan pulassa.

Lasten hevimusikaalista 
tykkäävät isätkin
iskä herää ja huomaa menettäneensä muistinsa. Siitä 
alkaa suuri seikkailu, jossa törmätään aaveisiin, 
prinsessaan ja lohikäärmeeseen sekä koetaan 
monenlaista jännää ja hauskaa.

Iskä menettää muistinsa -hevimusikaali 
malmitalossa 22.2., 2.3., 9.3., 23.3. ja 11.5. klo 18. 

ikäsuositus 3 v. ylöspäin.   
Liput: 15 e.  kesto: n. 1 tunti, ei väliaikaa.

– Talviloman toimintaa on 
suunniteltu nuoria kuulemal-
la viime syksynä RuutiExpo-
tapahtumassa ja Operaatio 
Pulssin kyselyn avulla. Loma-
ohjelma löytyy parhaiten Mal-
mitalon kotisivuilta: malmi-
talo.fi, kertoo talon tiedottaja 
Irene Salama.

Talvilomaleffoja Malmita-
lossa on näytetty jo vuodes-
ta 1995. Tänä vuonna leffo-
ja esitetään kaksi näytöstä per päivä tiistaista torstaihin. Nyt mu-
kana on pari 3D-animaatiotakin. Elokuvien ikäraja on seitsemän 
vuotta ja ne ovat maksuttomia.

Kello 11 ja 13 tullaan esittämään leffat Itse ilkimys, Itse ilkimys 2 
(3D), Sammyn suuri seikkailu 2, Viisi legendaa (3D), Räyhä-Ralf ja 
Monsterit-yliopisto. Leffoissa puhutaan suomea.

Talviloman huipennus on räppi-ilta torstaina 20.2. klo 18 eli Hip 
Hop Night. Lavalla on paikallisia nuoria räppäreitä. Pääesiintyjä 
on New Generation MCS. Toisistaan mittaa ottavat freestyle-artis-
tit Rituaali & Hazard. Lisäksi räppäävät Paroni, RTT X JSS ja Ben-
tality. Ikäsuositus on 12+. Räppi-iltaan on vapaa pääsy.

Malmitalossa järjestetään myös Operaatio Pulssin järjestämä ko-
rutyöpaja nuorille. Korutyöpajassa tuunataan ja tehdään erilaisia 
metalli-, huopa- ja helmikoruja. Korutyöpajakin on ilmainen, mutta 
sinne tulee ilmoittautua osoitteeseen malmitalo.tuotanto@hel.fi.

Teija Loponen

Itse ilkimys jatko-osineen 
kuuluu talvilomaleffojen sarjaan.

Talvilomaleffoja ja 
muuta kivaa
Koululaisten talvilomalla löytyy kivaa tekemistä 
ja kokemista ihan ilmaiseksi. Malmitalossa on 
tuttuun tapaan kouluikäisille leffoja ja niitä 
huipentamassa rap-konsertti.
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Koillis–
Helsingin 
Lähitieto
Ilmoituksiin 
liittyvissä asioissa 
ota yhteyttä 
myyntipäällikkö 
Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@
lahitieto.fi

KOKOUKSIA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

tiistaina 25.02.2014 klo 11.30 alkaen,
Tapanilan työväentalolla, Sompiontie 4.

Esillä sääntöjen 8§:n mukaiset asiat
    Johtokunta

Tapanilan Kotien Puolesta ry

  JAKOMÄKI 
Lahjarasia näyttely
jakomäen kirjastossa hel-
mikuun ajan. näytteillä jäte-
materiaaleista tehtyjä rasi-
oita.  materiaaleina mm. 
kahvipussit ja mainok-
set. tekijä Annikki koli.
Jakomäen eläkeläiset
tiistaikerhossa vierailee 
eu-vaaliehdokas kansan-
edustaja Annika Lapintie 
sekä vaalipäällikkö Sirpa 
Puhakka. tarjolla kah-
via ja voileipiä. ti 18.2. klo 
11-13, jakomäentie 6b. 

  MALMI
Malmin toimintakeskus
toimintaa joka päivälle! 
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 toi-
mintakeskuksessa: 
Englannin keskustelukerho 
ke klo 11 Seijan joh-
dolla 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 tekemi-
sen merkeissä. Lisät. korret 
kekoon ry p. 0400 447 022.
Itämaista tanssia
rauhalliseen tahtiin malmin 
nuorisotalolla, malminraitti 
3, joka toinen su klo 13–14, 
parittomat viikot. Sopii vart-
tuneemmille kuntoliikun-
naksi. vetäjä riitta Heleste. 
järj. korret kekoon ry, vap.
eht. maksu yhdistykselle.
Syystien palvelukeskus
kätevät kädet -askarteluryhmä 
ti klo 9–11. Atk-opastusta seni-
oreille ti, ke ja to klo 11.15–
14 varaa aika etukäteen 
infosta tai p. 09 310 58413. 
ompeluryhmässä mollamaija 
-hanke ke klo 9–11.30. 
neulekahvila to 9.30–12. 
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.  
Teatteri Rollo: Keittäjä Kerttu 
ja Kolmen Tahran kokit.
kattilat kolisevat ja kupit kaa-
tuvat hauskassa lastennäy-
telmässä. kesto n. 45 min. 
ikäsuositus 5+. Liput 10 e. 

Viidakkoilta tropiikissa
Gardenian viidakkoillassa seikkaillaan hämyisessä 

tropiikissa taskulamppujen avulla.
tropiikissa kiertelyn lisäksi askarrellaan aiheeseen liittyen. nähtävänä on 

myös viidakon eläimiä papukaijoista liskoihin. omat taskulamput mukaan. 
Gardenian perhelippu 9 e. viidakkoseikkailu ke 19.2. klo 18–20.

varaukset p. (09) 726 1121. 
malmitalo, to 13.2. klo 10.
Majakka-aiheisia 
dokumentteja.
Suomen majakkaseuran 
elokuvia: Porkkala – 
kallbåda, lapsuus maja-
kalla, myrskyluodon majakka 
ja märket. vapaa pääsy. 
malmitalo, to 13.2. klo 18.
Malmin Työväen Näyttämö
esittää menestyskome-
dian Pyykkärit malmin 
työväentalolla, takaniitynkuja 
9, su 16.2. klo 13, to 20.2. 
klo 19 ja su 23.2. klo 13, 
liput 15 e, eläkeläiset, työttö-
mät, lapset ja opiskelijat 8 e. 
Helmiä ja kyyneleitä
malmin toimintakeskuksessa 
vietetään ulla Welinin uusim-
man kirjan, Helmiä ja kyy-
neleitä, julkaisujuhlaa to 
13.2. klo 13.30. Welin ker-
too tuoreen kirjansa syn-
nystä ja lukee siitä otteita. 
vapaa pääsy. kahvitarjoilu.
Syystien palvelukeskus
kulttuurikaveritoiminta-esittely 
ti 18.2. klo 10.30–12.30 
kulttuurikeskus ja kulttuurika-
verit. Paikan päällä voi myös 
tehdä kulttuurikaveritilauksen!
Syystien palvelukeskus 
ystäväpiiri alkaa ti 18.2. 
ota yhteyttä viimeis-
tään 12.2. niin kuulet lisää, 
puh. 09 310 73431. 
Kampin Mieslaulajat 
”Körmyt”
esiintyvät ke 19.2. klo 15.
Uncle John Trio.
kontrabasson ja akustisen 
kitaran tiukka komppi; virtu-
oosimainen kitarointi, singer-
songwriter-perinne ja pal-
jon hauskanpitoa. Liput 12 e. 
malmitalo to 13.2. klo 19.
Lakewood Experiment – 
Levynjulkaisukeikka.
korkeatasoisia rockelämyk-
siä instrumentaalimusii-
kin parissa, ville Salojärven 
sävellyksiä. yhtyeen vie-
raana Ben Granfelt. Liput 8 e. 
malmitalo pe 14.2. klo 19.
Hip Hop Night.
Paikallisia nuoria räppä-
reitä! new Generation mCS, 
rituaali,Hazard, Paroni, 
rtt X jSS ja Bentality. 
ikäsuositus 12+. vapaa pääsy. 
malmitalo to 20.2. klo 18.

  PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat 
ke leikkipuisto maasälpä 
klo 10–12, to leikki-
puisto Salpausselkä klo 
10–12, Pihlajistossa. 
yhdessäoloa, ohjelmaa, oma-
kustanteista tarjoilua.
Englanninkielen 
keskusteluryhmä
Pihlajamäen lähiöasemalla 
joka ti klo 11–12. Liusketie 
3A. vetäjänä tuula Aiso.
Pihlajamäki-Pihlajiston 
eläkeläiset.
kerho kokoontuu Pihlajamäen 
nuorisotalolla, moreenitie 2.

17.2. klo 10.30. vieraana 
Lähityöstä miia Pikkarainen, 
aiheena arkiturvallisuus.

  PUISTOLA
Puistolan MLL:n 
perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12 
tapulin leikkipuistossa, 
moisiontie 18. Perhekahvilan 
ohjelma Facebookissa.
neulekerho kirjastossa
neulekerhon kokoontumi-
set monitoimitilassa ke klo 
17.30–19.30. Sopii niin vasta-
alkajille kuin kokeneille käsi-
työnharrastajille. opetusta 
ei ole, mutta neuvoa ja apua 
saa pidempään käsitöitä har-
rastaneilta. mukaan lankaa 
ja puikot /virkkuukoukku.
vauvamuskari
Alle 1-vuotiaille lapsille ja 
huoltajalle Puistolan kir-
kolla pe-aamuisin. tied. ulla 
Pesonen 050 380 3622

  PUKINMÄKI
Kevään tietokoneopastukset 
senioreille kirjastossa tou-
kokuun loppuun. Aina ke 
paikalla enter ry:n opas-
taja klo 14–16 ja työväen-
opiston vertaisohjaaja klo 
16.30–18.30. Ajanvaraus 
joko p. 09 310 85072 tai 
paikan päällä. opastuksen 
sisältö asiakkaan tarpei-
den mukaan. Sopii vasta-
alkajille ja pidem-
mälle ehtineille.
Satutuokiot Pukinmäen 
kirjastossa
perheen pienimmille 
aina parillisen viikon ma 
klo 10.15–10.45. 
Kotiseutunäyttely vitriineissä
Pukinmäkeläisen kotiseutuneu-
voksen tero tuomiston koti-
seutuaiheista sekä muuta jul-
kaisutoimintaa viideltä vuo-
sikymmeneltä. näyttely esillä 
kirjastossa 13.2. asti.  

  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.

  SUUTARILA
Asukasilta
Siltamäen, Suutarilan ja 
töyrynummen asukkailla on 
mahdollisuus kuulla oman 
kaupunginosan palvelujen 
kehittymisen mahdollisuuk-
sista ja uhkakuvista sekä ker-
toa omat näkemykset eri-
laisten palvelujen tarpeesta. 
Siltamäki-Suutarila-seura jär-
jestää asukasillan palve-
luista ke 12.2. klo 17.30–
19.30 Suutarilan palvelukes-
kuksessa, Seulastentie 11.

Talvitempaus
leikkipuisto Linnunradassa 
pe 14.2. klo 10–12. 
Poniratsastusta 3 e, puf-
fetti ( tuotto käytetään kesä-
eläintoimintaan), talvitemp-
purata ja toimintapisteitä.

  TAPANILA
Tapanilan Eläkkeensaajat ja 
Tapanilan Kotien Puolesta
tiistaikerho klo 11.30–13.30. 
to klo 11–14 tuolijumppaa, 
tasapainon kehittämistä, sisä-
boccia ja pelikahvila tapanilan 
työväentalolla Sompiontie 4. 
tarkempi ohjelma netistä 
tapanilan.elakkeensaajat.fi
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.
Ystävänpäiväkortti-
askartelua lapsille
tapanilan kirjastolla askar-
rellaan ystävänpäiväkortteja 
kierrätysmateriaaleista 12.2. 
klo 13–15. vapaa pääsy.
Tapanilan Työväen 
Näyttämö esittää 
Aimo vuorisen votkaturistit, 
tapanilan työväentalolla, 
Sompiontie 4. Liput 7 ja 13e. 
tiedustelut: 040-5251965. 
esitykset to 13.2. klo: 19, pe 
14.2. klo: 19, la 15.2. klo 15.
Kalevala tulkintaa
Armasjatuli ”kunpa tut-
tuni tulisi” ja muita rakkaus-
lauluja. ystävänpäivänä
14.2. klo 18–20. 
Puutarhajuhla, Päivöläntie 15. 

  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. 
tarkempi ohjelma mLL 
tapaninkylän nettisivuilta.

  TAPULIKAUPUNKI
Nuorten yhteishaun infoilta
Pidetään ” elävä kirja ” mal-
liin tapulikaupungin kirjastossa 
ke 12.2. klo 17–19. tulkaa 
tutustumaan eri ammattei-
hin nuoret sekä vanhemmat!
Tapulin eläkeläiset
kerho ma 24.2. klo 10–12 
tapulikaupungin nuorisotalolla, 
Ajurinaukio 5, 2. krs. tapulin 
eläkeläiset tarjoavat herne-
keittolounaan hintaan 7 e. 
vieraana lähityön sos.ohjaaja 
kertoo vanhustenpalveluista.

  VIIKKI
Kirjaston satutuokiot 
yli 3-v. jatkuvat ke klo 10 
alkaen koko kevään 7.5. asti 
(ei hiihtolomaviikolla 19.2).
Metsässä, puutarhassa 
ja veden äärellä 
Anu tuomisaaren grafiikkaa 

Gardeniassa 4.1.–
1.3. näyttely avoinna 
ma-to klo 10–18, pe 
klo 10–14 ja la–su klo 
10–17. vapaa pääsy.
Digitarinakerho Viikin 
kirjastossa
Harrastatko valokuvausta tai 
onko sinulla vanhoja valoku-
via? Haluatko kertoa suvus-
tasi, tekemästäsi matkasta 
tai rakkaasta lemmikistäsi? 
kerhossa voi koostaa omista 
valokuvista ja äänestä tari-
nan parin minuutin eloku-
vaksi. Paikalla on kaksi opas-
tajaa, jotka ohjaavat elokuvan 
tekoa vaihe vaiheelta. kerho 
kokoontuu kuusi kertaa ma 

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

TILITOIMISTOjA

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

Tervetuloa zumba 
marathoniin la 15.2.2014 
klo 11.00–12.45
Pukinmäen peruskoulun 
Peilisaliin Kenttäkuja 12. 
Kertamaksu 10 euroa. 
Ohjaaja Leo Guzman Monet.
Ilmainen lapsiparkki

LIIKUnTAA MYYdään

myyDään AutotALLi (kylmä) 
osoitteesta vanha tapanilantie 7. 
tallissa sähköt ja valot. Pinta-ala 
13m2 (240x530cm). Sopii hyvin 
varastoksi tai autolle. vastike 
26 €/kk (sis. sähkön). Hinta 
13400 €. Puh 050-572 1892.

17.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3. 
ja 31.3. klo 13–15. ilm. kirjas-
tossa tai puh. 09 310 85071 
tai www.helmet.fi/viikinkirjasto
Viikin Seniorikerho
Helmikuun kuukausitapaa-
minen ke 19.2. klo 13–15 
asukastalo kaaressa 
(tilanhoitajankaari 9). 
matkailuvinkkejä senio-
reille, matkamieli oy, esko 
Honkanen. kahvitarjoilu, vapaa-
ehtoinen kahviraha 2 e.
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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

Koillis-Helsingin Lähitieto

Lähitieto 
ei lisää 

tuskaa :D

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

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)

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 %

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

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

Ompelua
Malmilla

Huolella ja nopeasti
www.sippe.fi
050 306 8858

Kaikki kodin 
sisä-ja ulkoremontit

Toimisto Eskolantiellä 
Pukinmäessä.

0400 773 733 / Markku

Kätevät Kädet Oy
www.katevatkadet. 

– 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

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

HAMMASLÄÄKÄRIT
Ari Kalliomäki
Eeva Mäkinen
Rami Sihvola
Markku Vaarala

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

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

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

p. 09-385 3911

Helmikuun kamppis:
Väri-/Permisasiakkaille 

valitsemasi Loreal-tuote 
kaupan päälle

Johtokunta 

Puistolan Pyryn

VUOSIKOKOUS
Maanantaina 03.03.2014 klo 17.00

Puistolan Nurkalla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!

Kauppakeskus Malminnova 3. krs
050 542 8714

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

• Sokerointi- ja vaha-
 käsittelyt
• Ripsi- ja kulmavärjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen päänhieronta
• Meikkaukset

YSTÄVÄN-
PÄIVÄ-

TARJOUS 14.2.
MARY COHR -tuotteista 

-20%
TIMANTTIKUORINTA 

kasvoille 
49 €



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


