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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

terVetuloA
glögille 
toimistollemme
keskiviikkona 
18.12. klo 11-16!

Viikissä on
eläimille oma
jouluhartaus!
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[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

Erillistalo 4 h, k, khh/kph, s, ph 
102 m². Rv 2005. Oh:ssa takka. 
Autokatos 18 m²,  varasto 4 m². 
Hp. 335.000 € Suutarinpolku 4

PUISTOLA  erillistalo

TAPANINVAINIO  PT

Tyylikäs koti suositulla alueella. 
UUSI laadukas 4 h, k, s, 95,5 
m² . Piha länteen. Koneellinen 
ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. 
Maalämpö. Myyntihinnat 244 125 
€ ja velkaosuus 214 875 €. 
Immolantie 54

PUISTOLA   OKT

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

TAPANILA  OKT-TONTTI
Rakennusoikeus 113 m², tont-
tiosuus hallinnanjakosopimuksella 
362 m². Lisäksi saa rakentaa 
varasto- ja autosuojatiloja 30 m².
Hp. 120.000 € Liiketie 40

TAPANINVAINIO  OKT
Täystiilitalo, 1-tasossa 6 h, k, sauna-
os, autotalli, kokonaisala 232 m². 
Tonttiosuus hallinnanjakosopimuk- 
sella 789 m². Hp. 350.000 € 
Uimarannantie 11

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

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

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

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 

Markus Vuorinen 
046 812 5697 

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

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

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kutsu meidät kylään.

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

Reija Kivinen
050 533 0369

Tapanila Pt 125m² 
4h,k,kph/s,khh,2xwc,las.terassi 
10m², parv,ak,var. 
Upea paritalo huippupaikalla! 
Ateljeekorkuinen olohuone jossa 
kaunis avotakka. Tyylikkäät 
pintamateriaalit, tilavat huoneet, 
kaunis saunaosasto! 
Vapautuu pian! Mh. 438.000€. 
Erätie 4. 
Kai Lehtola/ 044-514 0164

1110808

Puistola Pt 92,5m²+56m²
3-4h,k,s,thk,khh. Rauhallisella 
alueella hyväkuntoinen v. -98 
rakennettu kolmikerroksinen 
huoneisto. Mh.365.000€. 
Nummitie 13. 
Tomi Suvinen/044-335 5135

1109031

Sepänmäki Pt 73m²
3h,k,s. Viehättävä paritalo kolmio, 
rauhallisella alueella lähellä 
palveluita. Mh.240.000€. 
Tullivuorentie 19A. 
Tomi Suvinen/044-335 5135

1118180

Tapanila Rt 101m²
4h,k,s,terassipiha, hyvät liikenneyh-
teydet ja liikunta mahdollisuudet 
ovat täällä käden ulottuvilla. Valoisa 
olohuone ja tilava sauna kruunaa-
vat tämän kodin. Mh.298.000€. 
Hiisikuja 4. 
Tuomas Jääskeläinen /050-306 1771

1117323
Itä-Pakila Rt 86m²
4-5h,k,s,erill.wc. Hyväpohjainen 
perheasunto suojaisalla oleskelu-
pihalla etelän suuntaan. Kahdessa 
kerroksessa, jossa nukkumatilat 
ovat rauhoitettu yläkertaan. 
Vmh 319.000€. Lukkarintie 6.
Es.su 13.00-13.40. 
Kristiina Diomin/046-812 5691

1118693
Puistola Rt 85,5m²
3h,k,kph/s,erill.wc,vh,var. Vaaleasä-
vyinen, siistikuntoinen päätyhuo-
neisto huippupaikalla! Upea sauna-
osasto, tilavat huoneet 1-tasossa. 
Kaukolämpöyhtiö, edullinen vastike. 
Mh. 249.000€. Rukotie 4. 
Kai Lehtola/044-514 0164

1114641

Tapaninvainio Rt 83,5m²
3h,avok,erill wc,s,kph,khh,vh.
Viihtyisä muuttovalmis koti 
halutulla alueella. Vmh 269.500€. 
Karhusuontie 90. 
Es su 14.00 – 14.30 
Kristiina Diomin/046-812 5691

1113099

Pukinmäki Rt 83m²
3h,k,s. Perheystävällinen rivitalon 
päätyhuoneisto suositulla alueella. 
Koulut, päiväkoti ja muut palvelut 
lähietäisyydellä. Mh. 249.000€. 
Kuismakuja 1. 
Jyrki Saulo/050-585 0500

1114003

Pihlajamäki Kt 99 m²
4h,k,kph,wc.Avara perheasunto 
Pihlajamäen parhaalla alueella. 
Läpitalon huoneisto koulujen ja mai-
nioiden yhteyksien lähellä. 
Vmh 199.000€. 
Vuolukiventie 3. 
Kristiina Diomin/046-812 5691

1111168

Malmi Kt 77,5 m²
3h, k, s. Tilava saunallinen kolmio 
Malmin palveluiden äärellä. Kylpy-
huone vastaremontoitu ja lasinen 
parveke toimii toisena olohuoneena. 
Mh. 209.000€. Heinäpellonkuja 1. 
Jyrki Saulo/050 5850 500 

1118269
Tapulikaupunki Kt 73 m²
3h,k,kph,piha. Esteetön koti, aidattu 
piha ja palvelut lähellä. Läpitalon 
huoneisto kauniiden viheralueiden 
läheisyydessä. Vmh 174.000€. 
Käsityöläisentie 25. Es.su 14.50-
15.30 Kristiina Diomin/046-812 5691

1118692 
Pukinmäki Kt 58,5m²
2h,k,s,las.p. Hissitalo. Saunallinen 
kaksio lasitetulla parvekkeella lähellä 
palveluita ja juna-asemaa. Taloyhti-
össä uima-allas. Vmh. 173.441,15€. 
Erkki Melartinintie 7.
Tomi Suvinen/044-335 5135

1116400
Tapaninvainio at 13 m²
Vmh 16.200€. Muuttolinnuntie 11.
Es. to 16.30-17.00. 
Kristiina Diomin/046-812 5691

Malmin Nova Kauppakeskus
Malminkaari 13-19, 3 krs, 00700 Helsinki

Avoinna ma–pe 12–20, la 12–18
Keskiviikkona 11.12. ovet aukeaa klo 15.

Puh. 04 666 94771
www.aquariusspa.fi 

Aquariusspa
fi sh spa & solarium

Tällä kupongilla alennus
tammikuun 2014 loppuun asti
solariumin ja 
fi sh spa -kalajalka-
hoidon hinnoista.

spa.fi 
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 Pääkirjoitus

Talvi tekee tuloaan
Talvi alkaa vähitellen saapua. Ensimmäiset 
pakkaset ja liukkaat kelit on jo koettu. Joulu-
kuun alusta alkaen kaikissa autoissa on täyty-
nyt olla talvirenkaat alla. Nastarenkaita on saa-
nut alkaa käyttää jo marraskuun alusta ja ne 
alla ajellaan enintään tuonne pääsiäiseen saak-
ka. Varsinainen talvirengaspakko päättyy kui-
tenkin jo helmikuun lopussa. Suomi on nasta-
renkaiden käytössä lähinaapureihin verrattuna 
pieni poikkeus. Ruotsissa nastat ovat sallittuja 
pidemmänkin aikavälin kuin Suomessa, mutta 
Norjassa isoissa kaupungeissa on käytössä nas-
tarengasmaksu. Tanskassa nastat on Saksan ja 
Puolan lailla kielletty kokonaan. Viro, Latvia ja 
Liettua taas sallivat nastat, Viro aina touko-
kuulle saakka. 

Olipa alla nastarenkaat tai kitkat, kaikilta au-
toilijoilta vaaditaan samaa varovaisuutta liiken-
teessä. Ajonopeuksien tulee olla sellaisia, että 
kulkupeli saadaan pysähtymään jäiselläkin ajo-
radalla. Suojateitä lähestyessä on muistettava, 
että jalankulkija ei ehkä pääsekään yhtä nope-
asti kadun yli kuin kesäkeleillä, ja pahimmassa 
tapauksessa hän voi kiepsahtaa nurin, jos kul-
kuväylä on liukas.

Liukkaus onkin yksi talven ikävämpiä piirtei-
tä. Ja yhteiskunnan kannalta kallista. Käden tai 
nilkan murtuminen hankaloittaa elämää ja 
aiheuttaa poissaoloja töistä. Ikääntyneille kaa-
tuminen voi merkitä pahimmillaan lonkkamur-
tumaa ja liikuntavaikeuksia koko loppuiäksi. 
Jostain syystä talvisaappaiden pohjamateriaa-

leissa on aina vain tarjolla myös todella liukkai-
ta pintoja, jotka soveltuisivat käytännössä vain 
sisätiloihin. Kenkiin kiinnitettävistä liukuesteis-
tä onkin tullut suosittuja vähän nuorempienkin 
parissa. Näiden rautojen ongelma on vain se, 
että sisätiloissa, kuten kaupoissa ja portaikoissa 
ne saattavat olla todella liukkaat. Kaikissa kau-
poissa ei ole oven lähellä istuimia, jotta raudat 
saisi poistettua kengistä. Siksi parempi vaihto-
ehto ovat uudet älynastat, mutta niillä varuste-
tut jalkineet ovatkin sitten jo aika arvokkaita. 
Ne voisivat kuitenkin olla mainio joululahjai-
dea läheiselle, jonka liikkumisesta liukkailla 
keleillä on huolissaan.

Vuosi alkaa olla pian lopuillaan ja se tarkoit-
taa myös sitä, että Malmin sairaalan uudisra-
kennustyöt alkavat valmistua. Uudisrakennus- 
ja peruskorjaustöiden valmistumisajankoh-
ta on vuoden vaihteessa. Viime kuukausina on 
terveysaseman edustalla saanut tottua aina vain 
uusiin kulkureitteihin, mutta pian kaikki 
tuo on ohi. Alkuvuodesta ei sairaa-
la päivystyksineen vielä palvele 
asiakkaita, vaan sairaalaa ryh-
dytään sisustamaan, asenta-
maan laitteita ja testaamaan 
niiden käyttöä. Kauan kai-
vattu käyttöönotto tapahtuu 
keväällä.

Teija Loponen

p. 044 7888 488
Vanha Tapanilantie 88, Hki 

saloncaramel.fi

Hiusten värjäys ja 
leikkaus alk. 72 € (lyhyet) 
Voimassa 31.12.2013 asti. 

Meiltä myös lahjakortit!

KAUNIIT 
JOULUKUUSET

TAPANILAN TORILTA

40V KOKEMUKSELLA 
KASVATETTU

METSTÄKONKOLAN TILALLA

Nooan päivät - tapahtuiko
vedenpaisumus todella?
Pekka Reinikainen kertoo

ihmeestä, joka on
puhuttanut ihmisiä

kautta historian.

Tervetuloa Pukinmäen Yläsaliin
Pukinmäenaukio 4 B 3. krs.
Sunnuntaina 15.12. klo 18

Järjestää Raamattu Puhuu
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K aupunginjoh-
taja Jussi Paju-
sen toukokuus-
sa asettama 

selvitystyöryhmä on saa-
nut valmiiksi raportin, jos-
sa linjataan myös Helsingin 
kaupungin sosiaali- ja ter-
veysviraston ylläpitämien 
asukastalojen kohtalo.

– Yksinäisyys tulee lisään-
tymään kaupungissa, en-
nustaa Malmin toiminta-
keskuksen toiminnanohjaa-
ja Sini Heino-Mouhu, jos 
kaupunginhallitus päättää 
toteuttaa työryhmän esityk-
sen.

Koillis-Helsingissä raport-
ti koskettaa kahta asukas-
taloa. Ne ovat Malmin toi-
mintakeskus ja Pihlajamä-
en lähiöasema. Lähiöasema 
toimii kaupungin tiloissa 
Liusketiellä.

Toimintakeskuksen tilat 
taas on vuokrattu Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuralta. 
Vuokrasopimus on voimas-
sa ensi vuoden.

Selvitystyöryhmän mieles-
tä Helsingin kaupungin so-
siaali- ja terveysviraston ei 
tarvitse johtaa asukastaloja, 
vaan niiden toiminnasta voi-
sivat vastata asukkaat itse.

Jokaiselle kaupungin nyt 
ylläpitämälle 11 asukas-
talolle voitaisiin etsiä ensi 
vuoden aikana toimija, jo-
ka vastaa talon ylläpidos-
ta ja vuokranmaksusta Hel-
singin kaupungin kiinteistö-
virastolle vuodesta 2015 al-
kaen.

Kaikilla toimijoilla olisi 
tasavertainen mahdollisuus 
hakea asukastalolle kau-
pungin tukea. Tukipolitiik-
ka tulee työryhmän mieles-
tä läpinäkyvämmäksi, kun 
taloja hallinnoi kiinteistövi-
rasto.

Loppuraportissa läpinä-

kyvyys loistaa poissaolol-
laan. Asukastalojen osalta 
raportti on kylmän lyhyt, ei-
kä päättäjille ole kerätty mi-
tään tietoa esimerkiksi yk-
sittäisten talojen budjeteis-
ta, toisistaan poikkeavista 
toiminnoista saati alueelli-
sista rooleista asukkaita ko-
koavina paikkoina.

Esimerkiksi Malmin toi-
mintakeskus on yli kymme-
nessä vuodessa kasvattanut 
vahvat juuret keskelle Mal-
mia ja matalan kynnyksen 
maksuttomana toimipaik-
kana auttanut tuhansia ja 

taas tuhansia kertoja yh-
teiskunnasta eri traumojen, 
kuten läheisen kuoleman 
vuoksi sivuun jääneitä ihmi-
siä rakentamaan murentu-
neen itsetunnon ehjäksi.

Talojen tulevaisuudesta 
huolissaan olevat asiakkaat 
ja asukkaat järjestivät viime 
viikon tiistaina Malmin toi-
mintakeskuksessa keskuste-
lutilaisuuden, johon pyydet-
tiin myös päättäjiä.

Asukkaiden pettymyksek-
si kaikille valtuustopuolueil-
le lähetettyyn kutsuun vas-

tasi myöntävästi vain vii-
si poliitikkoa. Paikalle pää-
si neljä. He olivat Suomen 
kommunistisen puolueen 
Tiina Sandberg ja Yrjö Ha-
kanen sekä Vasemmistolii-
ton Sirpa Puhakka ja Mii-
na Kajos.

Aika keskustelulle oli 
otollinen, sillä Jussi Pajusen 
asettaman työryhmän ra-
portti oli uunituore ja jopa 
niin polttava, etteivät virka-
miehet halunneet antaa sitä 
edes päättäjien käsiin.

– Pyysin raporttia kaupun-
gin kirjaamosta, jotta olisin 
voinut tutustua siihen tätä 
tilaisuutta varten, mutta sitä 
ei annettu minulle, ihmetteli 
tilaisuudessa kaupunginhal-
lituksessa istuva Sirpa Pu-
hakka.

Sini Heino-Mouhulle ja 
muille raportin sisäisesti 
saaneille sosiaali- ja terveys-
viraston työntekijöille tuli 
samaan aikaan paimenkir-
je, jossa työnantaja kielsi ja-
kamasta raporttia talon ul-
kopuolelle. Raportin sisältö 
oli kuitenkin julkista ja siitä 
luettiin otteita läsnäolijoille.

Kaikki Malmille saapu-
neet olivat yksimielisiä siitä, 
että kaupungin on pidettävä 

kiinni asukastaloistaan. Lu-
kuisat asiat herättivät epäi-
lyjä, kuten se, että kuka 
muu toimija kuin kaupun-
ki on valmis antamaan eri 
vapaaehtoistoimijoille mak-
suttomat kokoontumistilat.

Loppuraportin tehneeseen 
selvitystyöryhmään kuuluu 
Helsingin kaupungin johto-
portaasta ryhmän puheen-
johtajana toiminut talous-
arviopäällikkö Tuula Sax-
holm talous- ja suunnittelu-
keskuksesta, sekä nuorten 
palvelujen ja aikuissosiaa-
lityön johtaja Leila Palviai-
nen sekä johtava asiantunti-
ja Jarmo Räihä sosiaali-  ja 
terveysvirastosta, kaupun-
ginsihteeri Anja Vallittu se-
kä vs. turvallisuus- ja valmi-
usyksikön päällikkö Mat-
ti Koskinen hallintokes-
kuksesta ja Lähiöprojektin 
projektipäällikkö Tero San-
taoja kaupunkisuunnittelu-
virastosta. Työryhmän sih-
teereinä toimivat aluetyön 
päällikkö Päivi Männistö 
sosiaali- ja terveysvirastos-
ta ja erityissuunnittelija Olli 
Lahtinen talous- ja suunnit-
telukeskuksesta.

Pirjo 
Pihlajamaa

 Aluetyön selvitystyöryhmässä jemmataan loppuraporttia:

Helsinki voisi 
vetäytyä 
ylläpitämiensä 
asukastalojen 
vetovastuusta 
ja antaa talot 
yhteisöjen 
vastuulle.  
Pajusen 
asettaman 
aluetyön 
työryhmän 
kynästä lähtenyt 
ehdotus putosi 
pommin lailla 
keskelle Malmia, 
Pihlajamäkeä ja 
yhdeksää muuta 
helsinkiläis-
aluetta.

Kaupungin asukastalot 
on nostettu hirsipuulle!

Malmin keskustelutilaisuudesta poistui suuri joukko huolestuneita. Tilaisuudessa julkistettiin asukastalojen lopetusuhka.

pirJo pihlAJAmAA

Asukkaiden 
pettymykseksi 

kaikille 
valtuusto-
puolueille 

lähetettyyn 
kutsuun vastasi 

myöntävästi 
vain viisi 

poliitikkoa. 
Tukiyhdistys Pihlan uusi puheenjohtaja Ira Hyyrynen-
Tirinen kysyy, miten asukastalot voisi pelastaa.
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  Pihlajamäki

Vesi tulvi puistossa

Kotinummen puistossa keinujen luona tulvinut 
vesi on saatu kuriin ja alue aidattu. 

  Ylä-Malmi
Kotinummen puistossa vesi tulvi laajalla alueella leikkivä-
lineiden luona myöhään lauantai-iltana.

Koiraa ulkoiluttanut nuori nainen arveli laajalle levitty-
neen vesimäärän aiheuttavan pakkasen tullen ongelmia 
sekä pahoja liukastumisongelmia ja soitti vesilaitokselle.

Sunnuntaisella  lenkillä hän tyytyväisenä totesi, että 
puistossa olikin jo aidat estämässä kulkijoita menemäs-
tä tulvivan kohdan ympärille tehdyn kaivannon luo. Puisto-
aluetta oli myös hiekoitettu runsaasti.

Teija Loponen

J. hokkAnen

Kymmenelle pientalotontille  
lisää rakennusoikeutta
Siltamäessä Pohjantähdentien alueella ollaan muutta-
massa kymmenen pientalotontin rakennusoikeutta muut-
tamalla tehokkuusluku 0,20:stä 0,25:een. Samalla ajan-
mukaistetaan kaavaa ja sen määräyksiä ja yhden tontin 
käyttötarkoitus muutetaan erillispientalojen korttelialu-
eeksi.

Tontit sijaitsevat Siltamäen pientaloalueella Suutarilan-
tien länsipuolella Pohjantähdentien, Penttiläntien ja Aste-
roidikujan varrella.

Muistutusaika muutoksesta loppuu huomenna torstai-
na.

Teija Loponen

Suutarilantien länsipuolella muutetaan tonttien 
tehokkuuslukuja.

kuvA: ksv

Varas vei Audin
  Ylä-Malmi

Vuoden 1997 mallia oleva vihreä Audi A4 katosi Kirkonky-
läntie 5 kohdalta toissa sunnuntaina aamuyöstä. Anaste-
tun henkilöauton rekisteritunnus on NBS-649. PP

Kolmessa muussa lähi-
kunnassa Finavian Helsinki-
Vantaan lentoasemalle 
hakema ympäristölupa on 
nostattanut vastalauseiden 
ryöpyn. Korkein hallinto-
oikeus on saanut kahdeksan 
valitusta, joista enemmistö 
koskee lisääntyvää lentome-
lua.

Valittajina ovat Tuusulan 
kunta, kaksi vantaalaista 
yksityishenkilöä, Askiston 
Omakotiyhdistys ry, Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus, Keravan 
kaupunki, Vantaan omako-
tiyhdistysten Keskusjärjestö 
ry ja Vantaan kaupunki.

Valituksissa korostuu eri-
tyisesti öisen melun kohtuu-
ton lisääntyminen asuinalu-
eiden päällä sekä lentomelu-
alueen laajentumisen haitat 
maankäytön suunnittelulle.

Kahdeksas valitus on itse 
Finavia Oyj:lta, jonka vali-
tus koskee pääasiassa mää-

räaikojen tiukkuutta ja len-
tomelun terveysvaikutusten 
selvittämisvelvoitetta.

KHO on pyytänyt vali-
tuksiin myös Helsingin kau-
pungin ympäristölauta-
kunnan kannan. Mikäli ei-
len kokoontunut lautakun-
ta on hyväksynyt Helsingin 
kaupungin ympäristökes-
kuksen ympäristöpäällikkö 
Pertti Forssin esityksen, yh-
tyy Helsinki valittajien vaa-
timuksiin nykyisen lentome-
lualueen laajentumisen kiel-
tämiseksi ja yöaikaisen len-
tomelun torjumiseksi.

Tällä hetkellä Helsinki-
Vantaan lentomelualue ei 
yllä Helsingin puolelle. Jos 
Finavia saa hakemansa 
luvan, tilanne muuttuu ja 
vuonna 2025 melualue ulot-
tuu yli Suutarilan ja aina 
Tapulikaupungintielle asti.

KHO:lle sorvatussa lau-
sunnossa Helsinki kannat-

taa muiden valittajien pe-
rusteluja ja siteeraa ympä-
ristölupahakemusvaiheessa 
Helsingin lähettämää lau-
suntoa, että lentomelualue 
ei saa laajentua nykyisen 
maankäytön suunnittelua 
ohjaavan niin sanotun ver-
hokäyrän ulkopuolelle len-
tojen määrässä, lentoreiteis-
sä tai lentokoneiden melu-
päästössä tapahtuvan muu-
toksen seurauksena.

Mikäli niin käy, tulee Fi-
navia Oyj:n ryhtyä toimen-
piteisiin lentomelualueen 
pienentämiseksi nykyisen 
verhokäyrän sisäpuolelle, 
esittää ympäristöpäällikkö.

Lisäksi Helsingin lausun-
nossa vaaditaan Finaviaa 
selvittämään asuinraken-
nukset, joissa lentomelu 
todennäköisesti aiheuttaa 
unen häirintää yöllä kello 
22−7. Selvityksen piiriin 
tulee tarvittaessa ottaa lisää 

asuinrakennuksia esimer-
kiksi Finavia Oyj:n saaman 
asukaspalautteen perusteel-
la.

Lausuntotekstin mukaan 
Finavia Oyj:n tulee ryhtyä 
viivytyksettä tarpeellisiin 
meluntorjuntatoimenpitei-
siin niiden asuinrakennus-
ten osalta, joissa todetaan 
edellä mainitun selvityksen 
perusteella lentomelusta ai-
heutuvaa yöunen häirintää 
kello 22.00−7.00.

Meluntorjuntatoimenpi-
teenä tulisivat kyseeseen esi-
merkiksi yöaikaisen lento-
toiminnan merkittävä ra-
joittaminen, melulle altis-
tuvien asuinrakennusten 
ääneneristävyyden paranta-
minen ja korvaavan asuin-
huoneiston tarjoaminen 
asukkaille lentomelualueen 
ulkopuolelta.

Pirjo Pihlajamaa

Lentomelusta aiheutuva vakavin haitta on unen häirintä, josta 
seurauksena voi olla vakavia terveyshaittoja.

Ympäristökeskus sanoo
lentomelun kasvulle ei

  Suutarila, Tapulikaupunki

Yksikään taho 
Helsingistä ei ole 
valittanut KHO:lle 
Finavian aikeista 
kylvää lisää lentomelua 
eteläisen Suomen 
asutuksen päälle. Nyt 
Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus on 
lähtenyt puolustamaan 
asukkaitaan 
ympäristölautakunnan 
kautta.

Lopullisen lähtölaukauk-
sen näkyvälle rojukasalle 
antoi Kivipyykintiellä asuva 
Pasi Petteri Lappalainen, 
joka päätti pyytää hätiin 
äänestämäänsä valtuutet-
tua. Vasemmistovaltuutettu 
Sami ”Frank” Muttilainen 
tarttui välittömästi toimeen 
ja ei vienyt kahta viikkoa-
kaan, niin kasa oli poissa. 

– Olin yhteydessä raken-
nusvirastoon ja Pihlajamä-

Entinen parkkipaikka kuuluu Helsingin kaupungin 
Asuntotuotantotoimiston perustamalle 
Aso Pihlajanmarjalle, jolle tontti on varattu 
asuntorakentamista varten.

pAsi peTTeri lAppAlAinen

Yli vuoden päivät 
Pihlajamäen 
maisemaa 
rumentanutta 
luvatonta 
kaatopaikkaa ei ole 
ollut enää viikkoihin 
Johtokivenpolulla.

 Asukas soitti valtuutetulle:

Pihlajamäen jätepuisto on muisto vain
en kiinteistöihin, jolle tont-
ti myös kuului. Molemmat 
koettivat kaataa sitä toisten-
sa vastuulle, toteaa valtuu-
tettu Muttilainen.

– En tiedä, oliko kukaan 
muu ottanut yhteyttä en-
sin kyseiseen isännöitsijään, 
jonka vastuulla alue oli, 
mutta yhdessä Muttilaisen 
kanssa tuumailimme, jotta 
on se kumma, että kehotuk-
sen pitää tulla aina valtuus-
tosta asti, ennen kuin mi-
tään tapahtuu, Lappalainen 
tuumii jälkeen päin.

Lappalainen kehottaa-
kin myös muita asukkaita 
rohkeasti ottamaan yhteyt-
tä valtuutettuihin, jos jokin 
asia omalla asuinalueella 
hiertää.

– Toki tämä pyyntö oli hel-
posti ja suhteellisen halvalla 

toteutettavissa, ja sitä ei voi 
verrata uusiin leikkipuis-
toihin ynnä muihin hank-
keisiin, mutta aina kannat-
taa yrittää. Mitään ei saa ai-

kaan, jos ei edes yritä. Ei se 
pieni yhteydenotto kenestä-
kään ammattivalittajaa tee, 
Lappalainen kannustaa.

Pirjo Pihlajamaa



Koillis-Helsingin Lähitieto 11.12.2013  5

Tapanilan Urheilukeskus ● Erätie 3, 00730 Hki

Jousiammunta, 
kiipeily, keilaus, 
hyvän olon tunti.

UUTUUS: intialainen 
päähieronta, syvä-

rentoutus, PinMeUp.

Asahi, veitsenheitto, 
mosalympialaiset, 

puhallusputket.

Kaikki nämä ja 
paaaljon muuta

GSM 044 3080 022

iloisten ilmeiden pikkujoulut ja 
tykypäivät Pohjois-Helsingissä

ilomaatti.fi●

Pieni lelupuoti 
Malmilla

Tule käymään!
Kirkonkyläntie 12, 

00700 Helsinki
www.condiana.fi 

MALMIN SAALEM
SEURAKUNTA

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

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

Ke 11.12. 19.00 Rukousilta, Kastekokous, Jari Vahtera. 
Musiikissa: Ilpo Salo

To 12.12. 19.00 Kohtaamisillan puurojuhla, 
 joululauluja ym.
La 14.12. 18.00-22.00 Nuortenilta
Su 15.12. 11.00 Jumalanpalvelus, Seurakunnan joulu-

juhla, Laku-kuoro
Su 15.12. 14.30 Latinokokous
Ke 18.12. 19.00 Sanan ja rukouksen ilta, Tapani 
 Vesalainen

JOULUKUUN 
TARJOUKSENA

 

 AUTON 
KATSASTUS     

 HA/PA
 + mahd. pakokaasut

 
 TATTARISUON 
 AUTOKATSASTUS OY
 JÄÄHDYTINTIE 2, PUH. 347 8890

www.tattarisuonautokatsastus.fi 

k k
37 €

Omor (hopeakuusi) ja viljelty metsäkuusi
Kuusia on rajoitettu määrä, 250 kpl.

Jokaisesta ostetusta joulukuusesta tuemme Puistolan urheilijat 
Ry:n toimintaa lahjoittamalla 15 euroa lasten ja nuorten 

jalkapallotoiminnan hyväksi.

Glögitarjoilu!

La 14.12. 10–16 
Koudan kentällä

Koudantie 2, Puistola

Suomalaisia
joulukuusia!

Ylä-Malmin tori PRISMAN talo 2. kerros
Puh. 09-345 4292 tai 0500 515 707
ark. 10-18 la 10-14 (kesällä la sulj.)

www.synsam.fi

KAUPUNKI: SYNSAM MALLILIIKE, Mallikatu XX, puh. XXX XXX XXXX

LITE BÄTTRE.

Laadukkaat silmälasit tekevät sinusta SINUT.

sm
o

y

VARILUX S 4D. MAAILMAN PARHAAT 
LINSSIT TARKKANÄKÖISELLE JA 
SELLAISEKSI AIKOVALLE.
Tule tutustumaan ja totea, että vanhoihin linsseihin 
ei ole enää paluuta.

Tarjous on voimassa 31.12.2013 asti. Ei yhdistettävissä muihin tarjouksiin. 
Varaa aika silmälääkärille, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

OSTA

KAHDET
SILMÄLASIT –

saat toisiin huippu-
laadukkaat Varilux-linssit

VELOITUKSETTA.

Erittäin 
tarkkanäköinen
toimittaja

TUOMAS 
ENBUSKE

0
1

0
-alkuiset puhelut kiinteän verkon liittym

ästä 8
,3

5
 snt/puh + 6

,0
0

 
snt/m

in. M
atkaviestinverkon liittym

ästä 8
,3

5
 snt/puh + 1

7,1
7

 snt/m
in.

Erinomaiset PASSIKUVAT samantien mukaan
MV-KUVAT Malmintori

Loppuvuoden ja alkuvuoden 
poikkeusaikataulut! 
Ke 25.12. ei jaeta lehteä, vaan 
sen jako on la 28.12.
• Aineistot perjantaina 20.12. klo 10 

mennessä!

Ke 1.1.2014 ei lehteä, vaan 
lehti jaetaan la 4.1.
• Aineistot maanantaina 30.12. klo 12 

mennessä

Ke 8.1.2014 lehti ilmestyy 
ajallaan, mutta:
• Aineistot torstaina 2.1. klo 12 

mennessä.
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Koillis-Helsinki

Miina Kajos (vas.) on alkujaan Ylöjärven 
tyttöjä. Hän kiersi Vihdin kautta valmistu-
maan 1996 Käpylän yhtenäiskoulusta yliop-
pilaaksi. Koti on vuodesta 2003 ollut Pihlaja-
mäessä, jossa vaikuttaen hänet on jo kolmes-
ti valittu Vasemmistoliiton varavaltuutetuksi. 
Jääminen kolmannen kerran varalle puolu-
een vaalivoitossakin oli pieni pettymys, mut-
ta toisaalta Miina oli iloinen uusien ehdok-
kaiden esiinmarssista ja kasvavasta tasaisesta 
vaikuttajakaartista äänimääräluokassa 400–
450.

– Työtä riittää meille 
kaikille, jotka jaksam-
me tehdä aloitteita. Olen 
oppinut, että varaval-
tuutettukin pystyy edis-
tämään tärkeinä pitämi-
ään asioita ja nostamaan 
uusia teemoja. Pihlaja-
mäen 100 ääntä ovat 
osoittaneet, että lähipo-
litiikan tekeminen kan-
nattaa, Miina sanoo.

Miina oli ensimmäi-
sellä kaudella innok-
kaan aktiivinen, kunnes 2007 ensimmäisen 
raskauden yhteydessä ilmennyt selkäranka-
reuma hiukan hiljensi tahtia. Nyt lapset ovat 
6- ja 4-vuotiaat, ja kaikessa ei aina ehdi olla 
mukana. Siksi Miina ei ajattele tällä hetkel-
lä kunnallispolitiikkaa pidemmälle uraansa, 
mutta aikoo jatkaa myös vaaleissa 2016.

– Omakohtainen sairastuminen on mieles-
täni vain lisännyt osaamistani, ja nyt se on 
saatu lääkkeillä hyvin kuriin. Aloitin opiske-
luaikana sitoutumattomana ainejärjestössä 
ja ammattiliitossa toimiessani, mutta vieras-
tamani puoluepolitiikka osoittautui välttä-
mättömäksi ja vasemmistoliitto selväksi va-
linnakseni.

Miina opiskeli aluksi Viikissä biologiksi 
1997 alkaen. Sairastumisen takia hän joutui 
lopulta vaihtamaan tutkimusalaa toiseen tut-
kintoon.

– Nyt joulukuussa valmistun toiseen am-
mattiini sosionomiksi. Olen pitkään työs-
kennellyt erilaisissa päihdepuolen tehtävissä, 
mutta äskettäin olen vaihtanut työni Malmil-
le Suomen CP-liiton aikuistoiminnan suun-
nittelijaksi, Miina kertoo.

Ensimmäisellä valtuustokaudellaan hän oli 
ympäristölautakunnassa ja toisella terveys-
lautakunnan varajäsenenä. Viimeiseksi vuo-
deksi hän nousi sosiaalilautakuntaan varalle, 
ja nyt hän on yhdistetyssä sosiaali- ja terveys-
lautakunnassa varapaikalla.

Miina johtaa Viikin-Pihlajan vasemmisto-
laisia ja toivoo kasvavan joukon aktivoitu-
mista. Tärkeää on taistella Pihlajamäen asu-
kastalon sosiaalialan palkallisen työntekijän 
jatkosta myös ensi vuoden jälkeen, sillä va-
paaehtoisilla ei homma toimi yhtä hyvin.

Puolueen sisällä hän hyväksyy puolueval-
tuuston enemmistöpäätöksen jäädä maan 
hallitukseen, vaikka hänen mielestään Va-
semmistoliiton ei olisi pitänyt mennä halli-
tukseen ja ainakin nyt olisi voinut erota.

Kuntatasolla hän on yksityistämistä vas-
taan ja katsoo, että peruspalvelut pitää saa-
da kunnan omana toimintana. Valtuusto on 
Miinan mielestä liikaa varakkaiden etelän ja 
lännen edustajien hallussa. Tarvittaisiin lisää 
ääniä koillisesta ja idästä.

Timo Huotinen

Miina Kajos 
on kolmannen kauden 
varavaltuutettu

Miina Kajos, 
vas.

Kaavamuutoksen val-
misteluun liittyen asema-
kaavaosasto sai kirjeitse 60 
mielipidettä, joista 47 koski 
osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaa ja 13 asema-
kaavan muutosluonnosta. 

Saadut mielipiteet koh-
distuivat siirtolapuutarhan 
aiheuttamaan liikenteen li-
sääntymiseen ja pysäköinti-
paikkojen riittämättömyy-
teen. Siirtolapuutarha-aluet-
ta pidettiin liian ahtaana 
suunnitelman mökkimää-
rälle ja toivottiin, että alue 
voitaisiin sijoittaa muual-
le. Metsän ja kulttuurimai-
seman menettäminen, sekä 
virkistysalueen privatisoimi-
nen oli esillä monessa mieli-
piteessä. Asukkaiden mie-
lipiteet on kaavoitustyössä 
otettu huomioon muun mu-
assa siten, että pysäköinti-
paikkoja on lisätty ja alueen 
sisäisiä kulkureittejä järjes-
telty uudelleen.

Kiertotähdenkujan kym-
menen uutta tonttia täy-
dentävät aluetta hieman 
ympäristöään tehokkaam-
min rakennettavilla pienta-
lotonteilla. Näiden pienta-
lotonttien myötä poistuvat 
palstat korvataan palstoilla, 
joita on mahdollista muo-
dostaa jäljelle jäävää pals-
ta-aluetta tiivistämällä ja 
laajentamalla aluetta puis-
toon. Palstojen lukumää-
rä on sama kuin palsta-alu-
een eteläosan täydennysra-
kentamisen jälkeen, mutta 
uudet palstat ovat pienem-
piä. Palstojen 27 autopaik-
kaa on sijoitettu varjoisaan  
metsän reunaan. 

Siirtolapuutarhaan 
tulee 87 kooltaan noin 200 

Siirtolapuutarha-
tonteista tulee totta
  Suutarila

Pitkään suunnitellut siirtolapuutarhatontit Suutarilan puistoalueelle 
tulevat toteutumaan pienin muutoksin alkuperäisiin suunnitelmiin. 
Mielipidekirjeitä suunnitelmista tehtiin 60. 

m² palstaa, joille voi raken-
taa 20 m² suuruisen puutar-
hamökin. Siirtolapuutar-
han huoltorakennus on 200 
m². Kävijöille tarkoitetut 55 
autopaikkaa on sijoitettu 
alueen sisääntulon yhtey-
teen.

Siirtolapuutarhan alue on 
osa Suutarilan rantapuis-
toa, joka liittyy koilliseen 

virkistysaluekokonaisuu-
teen. Rantareitti säilyy ny-
kyisellä paikallaan ja uusi 
puistokäytävä liittää Kera-
vanjoen rannan koilliseen 
virkistysaluekokonaisuu-
teen. Siirtolapuutarhan 
avoimen rakenteen on tar-
koitus tuoda siirtolapuutar-
ha osaksi julkista virkistys-
aluetta. Siirtolapuutarhan 

yhteisrakennuksen sijainti 
päävirkistysreittien solmu-
kohdassa tarjoaa mahdol-
lisuudet kehittää rakennuk-
sen toimintaa myös julki-
sempaan käyttöön.

Suunnitelma on seuraa-
vaksi kaupunginhallituksen 
hyväksyttävänä.

Teija Loponen

ilmAkuvA kAupunkisuunniTTeluvirAsTo

Siirtolapuutarhasuunnitelma tulee toteutumaan pitkälti alkuperäisen 
ykkösvaihtoehdon mukaan, jota on kuitenkin vähän muokattu tulleiden 
mielipiteiden perusteella.

SM-tason jäätaiteilija 
Marika Waldén, 

taiteilijanimeltään Art Marika 
muovasi jäästä Suomen 

joutsen -jääveistoksen viime 
torstaina. Pihlajamäen 

lähiöaseman pihalle 
veistetty teos on tehty 

itsenäisyyspäivän kunniaksi. 
Taiteilijan apureina 

toimivat Miika Kekkonen 
sekä Joop Wilska.

PP

Joutsen laskeutui lähiöasemalle
  Pihlajamäki Jussi sAlmiJärvi

Marika Waldénin jääveistos Suomen joutsen.
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Tarjous voimassa 
to-la 12.-14.12.

2490
kg

099
pss 199

kpl

499
kg 299

rasia

1690
kg 429

kg

Tuore  
KIRJOLOHI
kokonaisena. Suomi

NAUDAN SISÄFILEE
kokonaisena
Suomi 

                 
PERSIMON
Espanja

HK takuumurea
NAUDAN ULKOFILEE
palana. Suomi 

HK 
JUHLAKINKKU POTKALLA
n. 7-8 kg, pakaste, Suomi 

Kultamuna virike
 KANANMUNA L12 816 g
(2,44/kg)

Oman Savustamon
SAVULOHIFILEE 

199
rasia149

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
ity

m
ar

ke
t.fi

Terveisin K-ruokakauppiaasiJyrki Ranta ja Maria Ruokokoski

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

Dr Oetker
PIZZAT 320-390 g
pakaste (5,10-6,22/kg)

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

Tarjoukset voimassa to-su 12.-15.12. ellei toisin mainita.

Atria  
NAUTA-SIKA JAUHELIHA 20% 
700 g (4,27/kg). Rajoitus 2 rs/talous. 
Hinta ilman K-Plussa-korttia 4,99 rs (7,13/kg).

1490
kg

K-Plussa-kortilla

–40 %

Tarjous voimassa to-la 12.-14.12.

JUURESPUSSIT 2 kg 
porkkana, lanttu ja punajuuri (0,50/kg)
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lähetä vinkki 

haastateltavasta 
toimitukseen 

pirjo.pihlajamaa@
lahitieto.fi 
tai tekstaa 

045 3489 373.

 Päätös 
lakkauttaa 
liikkuva poliisi 
kuohutti Suomea 
yli vuosi sitten. 
Myrsky on 
tyyntynyt ja noin 
650 työntekijää 
hajautetaan eri 
toimipisteisiin 
ensi vuoden 
alusta alkaen. 
Valtakunnallista 
poliisiyksikköä on 
johdettu Malmin 
Viljatieltä käsin, 
jossa siirtoa 
odottaa noin sata 
työntekijää.

Liikkuva poliisi 
on kohta historiaa

1. Liikkuvan poliisin pääl-
likkö Kari Rantala, mik-
si liikkuva poliisi lakkau-
tetaan?

– Poliisi on yhtenä sisä-
asiainministeriön alaisena 
toimijana mukana valtion 
säästötalkoissa. Koko polii-
sin säästötavoite on 25-30 
miljoonaa euroa.
2. Mitä järkeä lakkautus-
päätöksessä on?

– Se, että poliisitoimintam-
me säilyy säästöjen kautta ja 
muutoksilla. Tavoite on pal-
vella kansalaisia samalla ta-
solla kuin tähän asti.
3. Paljonko teidän säästö-
osuutenne on?

– Tavoite on säästää 6,4 
miljoonaa euroa. Aika näyt-
tää, toteutuuko se.
4. Mistä säästöjä saa-
daan?

– Hallintoa kevennetään, 
johtoa vähennetään, orga-
nisaatiota muutetaan. Po-
liisilaitosten määrä vähenee 
24:stä 11:een. Liikkuvan 
poliisin toiminnot integroi-
daan paikallispoliisin toi-
mintaan.
5. Miten liikenteen valvon-
nan taso erityisosaamisi-
neen voi hoitua entisellä-
än, kun porukka hajaute-
taan ympäri Suomea?

– Meillä on hyvät edelly-
tykset jatkaa liikenteen val-
vontaa, koska meillä on 
vahvat poliittiset linjauk-
set liikennevalvonnan säi-

lyttämiseksi tulevaisuudes-
sa. Kaikkiin 11 poliisilai-
tokseen on perustettu oma 
liikennevalvontasektori. 
Esimerkiksi Koillis-Helsin-
gin liikennevalvonnasta vas-
taa Helsingin poliisilaitos.
6. Millaisia tunteita täällä 
seinien sisällä on?

– Ne jakaantuvat kahtia. 
Liikennettä valvova poruk-
ka saa jatkaa liikenneval-
vontaa samalla lailla. Vii-
meisetkin hallinnon työnte-
kijät saivat tietää uudet työ-
paikat eilen (ke 4.12.2013). 
Nyt kaikille on uudet työ-
paikat.
7. Tuleeko pian autoja, 
moottoripyöriä, -kelkkoja, 
-veneitä ja muuta huuto-
kaupattavaa?

– Ei tule. Kaikki siirtyy 
miesten mukana ja polii-
sin normaali huutokauppa-
käytäntö jatkuu. Ajoneuvot 
myydään jossain vaiheessa 
käyttöikänsä päässä.
8. Minne ne mahtuvat, kun 
menetätte Malmin auto-
hallipaikat?

– Tässäpä onkin kysymys. 
Täällä olevat jatkavat Mal-
min hallissa olemista, kun-
nes Itä-Uudellemaalle saa-
daan vastaavat toimitilat. 
Helsingissä tilaongelmaa ei 
ole ja lännessäkin kaiketi 
löytyy hallipaikkoja.
9. Mitä Malmin toimitiloille 
tapahtuu?

– Täällä on jo muita toi-
mijoita kuten valtionhallin-
non tietotekniikkakeskus ja 

Malmin poliisiasema. Meil-
tä vapautuu tiloja kolmes-
sa eri kerroksessa. Tilalle on 
tulossa liikenneturvallisuus-
keskuksen työntekijöitä. Se 
prosessi aikatauluineen on 
kesken.
10. Jos sinulla olisi valta 
päättää, astuisiko muutos 
voimaan?

– Jos saisin päättää yksin, 
niin olisin vienyt tätä välttä-
mätöntä muutosta esittämä-
ni eriävän mielipiteen suun-
taan. Se on parikymmentä 
sivuinen paperi, jonka jätin 
työryhmäraporttiin. Olisin 
tehnyt säästöt toisella taval-
la; kehittänyt valtakunnal-
lista liikenneturvallisuutta 
ja -valvontaa.

Pirjo Pihlajamaa

Liikkuvan poliisin päällikkö Kari Rantalasta tulee Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö 1.1.2014. Poliisilaitokseen integroidaan 
Keski-Uudenmaan poliisilaitos. Malmin muu henkilöstö hajaantuu muun muassa Helsinkiin sekä Espooseen ja osa lähtee Rantalan 
mukana Tikkurilaan.

pirJo pihlAJAmAA

• Kari Rantala, s. 19.2.1956, Vammala.
• Asunut nuoruusvuodet Lievestuoreella, 

sittemmin Helsingissä, Vantaalla, nyt Tikkurilassa.
• Pitkän linjan poliisimies. Hallintotieteiden 

maisteri.
• Työskennellyt Poliisiopistossa, myöhemmin 

Poliisiammattikorkeakoulussa, Suojelupoliisissa 
ja sisäasianministeriön poliisiosastolla. 
Liikkuvaan poliisiin v. 1978, apulaispäälliköksi v. 
2001, päälliköksi v. 2006.

• Siirtyy Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen 
poliisipäälliköksi 1.1.2014.

• Harrastukset hiihto, golf ja uutena lintumetsästys. 
”Yksi metso on pakkasessa.”

• Elämän tarkoitus? ”Elämän tarkoitus on hyvä 
ja tasapainoinen elämä. Se tarkoittaa ympärillä 
olevia hyviä, syviä ihmissuhteita ja omaa hyvää 
hyvinvointia.”

 HENKILÖTIETO
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Rasittava syksy seurassa on ohi ja 
mieli on iloinen. Kiitos kuuluu aikaan-
saavalle alueen aluetyöntekijälle Kirsti 
Kallansalolle. Hänen avustuksellaan 
saimme järjestettyä asukastapaami-
sen. 

Teija Loposen hieno herättävä leh-
tikirjoitus sai monet lukijat huomaa-
maan asukastoiminnan tärkeyden. 
Näin saimme syyskokouksessa halli-
tukseen Margitin, Marjan, Minnan ja 
Timon.

Heti syntyi oiva aloite. Seuran ni-
mi on modernisoitava koko aluet-
ta kuvaavaksi, joten päätettiin järjes-
tää nimikilpailu. Se julkistettiin ”Ko-
ko perheen Joulumaa” -tapahtumas-
sa 30.11.

Toivottavasti löydämme nimen, jon-
ka koko alue voi tuntea omakseen.

Paras kiitos tästä ponnistelusta oli 
nähdä rakkaitten ”mummojeni” naa-
mojen iloiset ilmeet kun sain kertoa, 
että ”naistenkammari -toimintam-
me jatkuu ensi vuonnakin. Tämä jo-
kaviikkoinen yhdessä olo on meille 
jokaiselle niin tärkeä. Isolla joukol-
la osallistuimme myös lähiöliikunnan 
mainioon tuolijumppaan. Toinen tois-
taan kannustaen.

Oli myös mukavaa järjestää yhdessä 
nuorisotalon kanssa ”Joulumaa”-ta-
pahtuma. Ihanaa, kun pikkuväki tu-
li pyörähtämään meidänkin puolelle.

Toimintamme uudistuminen on siis 
alullaan.

Kiittäen kaikkia jotka ovat meitä aut-
taneet toivotamme

Rauhaisaa Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Terveisiä Jakomäestä

suurmetsä-Jakomäki seura ry
Riitta Lapiolahti

, 7.

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

Nyt syttyy adventin kolmas kynttilä. 
Joulu lähenee ja sarastaa. Suureen 
juhlaan liittyy odotusta, suunnittelua 
ja valmistautumista. Juhlakaudella-

kin myös pieni on kaunista.

JoulukonsertteJa
Malmin kirkossa ti 17.12 klo 18. Pohjois-
Helsingin musiikkiopisto.
Malmin kirkossa ke 18.12. klo 19. Malmin 
mieslaulajat. Ohjelma 10 e. 
Puistolan kirkossa ti 17.12. klo 19. Mal-
min mieslaulajat. 
Viikin kirkossa joulusoittajaiset to 12.12. 
klo 18.30. Pohjois-Helsingin musiikkiopis-
ton oppilaat.

Kauneimmat joululaulut   
3. adventtina 15.12.
Jakomäen kirkossa klo 17.
Malmin kirkossa klo 18.
Pihlajamäen kirkossa klo 18.
Puistolan kirkossa klo 18. 
Pukinmäen seurakuntakodissa klo 12.
Siltamäen seurakuntakodissa klo 17.
Tapanilan kirkossa klo 18.
Viikin kirkossa klo 18.

Lasten kauneimmat joululaulut 
Malmin kirkossa klo 15.
Pihlajamäen kirkossa klo 16.  
Puistolan kirkossa klo 15. 
Viikin kirkossa klo 15.  

Laula itsellesi lämmin mieli ja auta samalla. 
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa kerätään 
kolehti Lähetysseuran joulukeräyksen kautta 
kehitysmaiden vammaisille lapsille. Osassa 
seurakuntapiirejä kolehti kerätään piirin omalle 
nimikkolähetille tai -kohteelle .
Tervetuloa laulamaan yhdessä!

muskarit 
Jakomäki perhemuskari ke klo 10. Alkaa 15.1., 10 krt. 
Ilmainen. Kolme paikkaa. Tied. ke–pe Outi Aro-Heinilä, 
p. 09 2340 5521. 
Malmi pe 17.1. alkaen. 15 krt, hinta 37,50 e. Tied. 
Heikki Poutanen p. 050 584 7269.
Pihlajamäki ma klo 9 ja klo 9.30 alk. 13.1., 12 krt, 
hinta 37,50 e. Ilm. Suvi Gräsbeck p. 050 307 6425.
Pihlajisto ma klo 10.30. Alkaa 13.1., 12 krt, 37,50 e. 
Ilm. Suvi Gräsbeck p. 050 307 6425.
Puistola alle 1v . 10 krt, hinta 25 e. Alkaa pe 24.1. 
Ilm. Ulla Pesonen p. 050 380 3622.
Pukinmäki 0–2v sekä sisarusryhmä ti 28.1. alk., 13 
krt, hinta 39 e.  Ohj. MuM Kati Toivio. Ilm. Kaisu Rauha-
maa p. 09 2340 4494.
Siltamäki to klo 9.15 1v (s. 2012), klo 9.45 2–3v (+ 
sisarus), klo 10.15 vauvat (s. 2013). Alkaa 16.1., 15 krt, 
hinta 37,50 e. Ilm. pe 13.12 klo 15–16. Marja Kyllönen, 
p. 040 572 0804.
Tapanila ke klo  9.00 1v (s. 2012), klo 9.35 1v (s. 
2012), klo 10.10  2–3v+ sisarus, klo 10.45  2–3v, klo 
11.20  vauvat (s. 2013). Alkaa 15.1., 15 krt, hinta 37.50 
e. Ilm. pe 13.12. klo 14–15 Marja Kyllönen p. 040 572 
0804. Minilaulajat 3–4v ke klo 16.30, Midilaulajat 5–6v 
ke klo 17.15. Alkaa 15.1., 14 krt. Tied. vapaista paikois-
ta to  12.12. klo 12–13 Merja Wirkkala p. 040 776 1049.
Viikki ma klo 9 1v, klo 9.35 11v, klo 10.10  2v (sisarus-
ryhmä), klo 10.45 2v, klo 11.20 vauvat (s. 2013). Alkaa 
13.1., 15 krt.  Hinta 37,50 e. Ilm. pe 13.12. klo 13–14 
Marja Kyllönen p. 040 572 0804.  
Ke klo 16 vauvat, klo 16.35 1v, klo 17.10 2v, klo 17.45  
2v (sisarusryhmä). Alkaa 8.1., 15 krt, Hinta 37,50 e. Ilm. 
pe 13.12. klo 13–14 Kira-Mia Tuisku p. 040 738 1348.

myyJäisiä
Viikin kirkolla su 15.12. klo 15.45–18. 
Käsitöitä, herkkuja, lelukirppis.
Puistolan kirkolla su 15.12. klo 16–20.

markkinat 
Lucianpäivänä pe 13.12. klo 10–14 
Viikin kirjastotalolla. Käsitöitä, herk-
kuja ym. Klo 10 lapsikuoro, klo 12 
tiernapojat.

eläinten Jouluhartaus 
ma 16.12. klo 18 Viikin Latokarta-
non torilla. Rukoilemme rakkaiden 
lemmikkiemme ja kaikkien eläinten 
puolesta. Jos et voi ottaa lemmikkiäsi 
mukaan, voit tuoda kuvan siitä.
Tarjolla lämmintä mehua ja koirille 
pientä syötävää. Mahdollisuus lähteä 
koirakävelylle tilaisuuden jälkeen.

Elvis tulee! Esiintymissa-
lin tuolit täyttyivät viimeistä 
paikkaa myöten, kun viik-

koja odotettu tähtiesiintyjä, 
Elvis aka Omar Kaeek asteli 
Malmin toimintakeskuksen 

Elvis suuteli naisia Malmilla

Vartalonmyötäiseen esiintymisasuun pukeutunut Elvis 
ei jättänyt yleisöään kylmäksi. 

  Malmi

Lähtikö Pajunen valtaamaan 
Vantaata vai mikä on tuo so-
tatilaa muistuttava pauke, 
mietittiin lähellä kuntarajaa 
olevissa koillishelsinkiläisko-
deissa viime viikon keskiviik-
kona ilta kahdeksasta noin 
puoleen yöhön.

Kyseessä oli Kaartin jääkä-
rirykmentin järjestämä tais-
teluharjoitus, johon osallis-
tuivat nyt joulukuussa kotiu-
tuvat varusmiehet.

Loppusotaa käytiin Vero-
miehen ja Tammiston tienoil-
la. Maastopukuihin ja taiste-

luvarusteisiin pukeutuneiden 
sotilaiden aseissa oli pauk-
kupatruunoita, joista ei ollut 
vaaraa sivullisille, mutta jotka 
välillä sinkosivat kohtuullisen 
sotaisaa meteliä moniin ma-
kuuhuoneisiin.

PP

Riitta Korhonen jatkaa Viikissä
Viikkiitsenäisyyspäivää juhlimaan 

viime torstaina.
Kun miksaustasot oli saa-

tu kohdilleen, alkoi Mal-
min oma Elvis nostattaa sa-
lin tunnelmaa rokin kunin-
kaan elkein.

Yleisön keski-ikä oli noin 
85 vuotta, mutta se ei me-
noa hillinnyt. Love me ten-
der! Elvis kiersi lantio kei-
nuen yleisön seassa, ojensi 
kätensä ja kumartui anta-
maan ihanille naisille käsi-
suudelmia.

Ennen musiikkia Israelista 
yli 20 vuotta sitten Malmil-
le juurtunut Elvis piti itse-
näisyyspäivän puheen ker-
toen maahanmuuttajataus-
tastaan ja siitä, kuinka hän 
arvostaa kotimaataan Suo-
mea ja sen puolesta taistel-
leita sotaveteraaneja.

PP

Viikki-Seura uudisti 11-päis-
tä johtokuntaansa marras-
kuun syyskokouksessa. Vuo-
den 2014 johtokuntaa luot-
saa edelleen puheenjohtaja 
Riitta Korhonen. Uusia joh-
tokunnan jäseniä ovat Anna 
Aaltonen, Mira Pelkonen 

ja Heikki Rinne.
Vanhoina jatkavat Leena 
Kauko, Viivi Koljonen, Ju-
ha Lares, Veijo Mickels-
son, Jouni Myllykangas, 
Heikki Poroila ja Mikko 
Savelius.

Ensi vuonna Viikki-Seura 

aikoo laajentaa Latokarta-
non torilla aloitettua kaupun-
kiviljelyä, jatkaa yhteistyötä 
muiden toimijoiden kanssa 
ja antaa erityistukea uudel-
le tulokkaalle, Viikin Seniori-
kerholle.

PP

Koillis-Helsinki valvoi loppusodassa
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KAJAANI

KIEKKO-VANTAA
Hokki

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
Perjantaina 13.12.

Miesten salibandyliiga

Erä tarjosi ensi tappion
sarjakärki Classicille

relle ”sisäänajossa” olevalle 
joukkueelle. Erä-käskyttäjä 
Petteri Bergman on ollut le-
vollinen tietäen kehitysvai-
heen. Koossa on loisto nip-
pu, joka hioutuu viikko vii-
kolta liigan huipulle. Lauan-
taisen riemullisen Classicin 
kaadon jälkeen oli Bergma-
nin vuoro räjähtää hymyyn.

– Meillä on aiemmin ol-
lut haasteita kääntää mat-
sit voitoiksi, nyt onnistut-
tiin. Joukkueen tahtotila oli 
kunnossa, joukkue oli val-
mis laittamaan kroppaa li-
koon ja maksamaan voitos-

ta hintaa, suitsutti Bergman 
voiton jälkeen.

Itse ottelu käynnistyi erä-
läisittäin hiukan tylysti, 
Classic pyyhälsi 0–1 joh-
toon heti alku sekunneil-
la. Mosan sininutut eivät 
kuitenkaan panikoituneet. 
Bergmanin komentohuuto 
kuului: ”Taustat kuntoon!” 
Näin myös tapahtui. Sami 
Lehtinen tasoitti parin mi-
nuutin jälkeen. Meno sen 
kuin yltyi. Tuomas Iiskola 
vei Erän tavoittamattomaan 
2-1 johtoon. Tomi Palin ja 
Aaron Fagerholm villiin-

nyttivät kotiyleisöä maaleil-
laan, tilanne oli 4-1. Classic 
kavensi ennen ensimmäistä 
erätaukoa luvuiksi 4–2.

Toisen erän alussa, 38 
sekunnin jälkeen Fagerholm 
teki classicit, hän pyyhkäisi 
Erän 5–2 johtoon. Vierai-
den kaventavan jälkeen Iis-
kola ja Fagerholm nakutti-
vat valotaulullle 7–3 nume-
rot. Classicin Jyri Järvisen 
neljännen täysosuman jäl-
keen Erän Valtteri Vapola 
niittasi ajassa 35.50 maalin, 
joka passitti Erän neljän 

maalin johdossa tauolle.
Clasic ei ole turhaan sar-

jan kärjessä. Se myllytti pää-
töserän alussa kaksi rysää ja 
hinautui taas kahden maa-
lin päähän. Mutta Jere Ok-
sanen näytti pitkää nenää 
tehden ajassa 57.15 9–6 
johtomaalin. Varmemmak-
si vakuudeksi Oksanen toi-
mitti hetkeä myöhemmin 
pallon tyhjään maaliin, 10–
6. Classic sai vielä loppu se-
kunneilla merkityksettömän 
maalin. Näin Pasilan Floor-
ball Circus huipentuma sai 

ansaitsemansa huipun. Erä 
oli parempi, ja aina joskus 
päättyvät voittoketjut suli-
vat Classicin kohdalla Pasi-
lan parketille.

Eräläisillä oli lyhyet juh-
lat. Heti sunnuntai-aamu-
na joukkue tälläytyi bussiiin 
suuntanaan Jyväskylä, jos-
sa sinipaitoja odotti hyvän 
syksyn pelannut Happee.

Perjantaina 13.12. klo 
18.00 Erä kohtaa vierasken-
tällä Indiansin.

Heimo 
Laaksonen

Upeaan voittoon tarvitaan aina hyvää maalivahtipeliä. 
Markus Laakso napsi palloja Erän maalin suulla.

mikko hyvärinen

Jere Oksanen, 22, oli yksi Classicin kaadon takuumies. Jere tehtaili tärkeitä maaleja.

Arpa ei heittänyt Koillis-
Helsingin kolmea kolmos-
laista samoihin lohkoihin. 
Näin odotetut paikallistais-
tot jäävät elämättä. Mutta 
paljon muuta jännää on 
varmasti tarjolla. 

Viime kaudella tähtien 
lailla alueemme ykkösek-
si singahtanut MPS/Atleti-
co Malmi mittelee tulevalla 
kaudella 1. lohkossa. Vas-
tustajina on atleeteille uut-

ta ja vanhaa vastustajaa. 
Varovaisesti ajatellen loh-
ko ei tällä hetkellä näytä ki-
ven kovalta. Mutta pallo 
on pyöreä!

MPS edustusmiehistö si-
joittuu lohkoon 2. Mielen-
kiiintoinen on sekin. Siel-
lä entinen AC Vantaa on 
vaihtunut nimeltään Team 
Vanpaksi? Yksi kovimmis-
ta malmilaisten vastusta-
jista voi olla muun muassa 

kovasti nousua havitteleva 
Kiffen.

Puistolassa nähdään ta-
kuulla houkuttelevia kol-
moslohkon otteluita. PuiU 
saa vastaansa mm. Kakko-
sesta pudonneen LPS:an, 
mielenkiintoisen KäPa/Pu-
len sekä aina arvaamatto-
man Spartakin.

HL

Jalkapallo Kolmonen

Täkäläiset jengit eri lohkoihin!
Jalkapalloväen lepotauko hiljattain päättyneen kauden jälkeen 
ei ole totaalista. Treenejä vedetään ja ensi suven joukkueita 
rakennellaan. Palloliiton Helsingin piiri ehätti jo julkistamaan muun 
muassa miesten Kolmosen lohkojaot vuodelle 2014.   

Lohko 1: 
eBk, eiF/Akademi, esC, 
espa, FC hik, FC kontu, hps, 
lopa, mps/Atletico malmi, 
nups, pk-35/vJs ja sApA. 

Lohko 2: 
Allianssi vantaa, FC 
kiffen, FC pohu, hiFk/2, 
honka/3, mps, noula, 
pöxyt, sibbov, Team vanpa, 
Tups ja Töölön Taisto.

Lohko 3: 
herTo, hyps, kopse, käpa/
pule, lps, nJs, nopsa, puiu, 
reipas, rips, spartak ja stars.

Classicin nujertamisen jymypaukku ei ihan saanut jatkoa 
Jyväskylässä. Erä matkasi lauantaisen Classicin kaadon 
jälkeen heti sunnuntaina Jyväskylän Hirvikallioon kohtaa-
maan viime kauden runkosarjavoittajan ja tämän hetki-
sen sarjakolmosen Happeen.

Hyvä vire ei kadonnut Nelostielle, Erän peli rullasi mal-
likkaasti. Mutta lopulta kotijoukkue korjasi potin 7–5 lu-
kemin tehden viimeisen osuman tyhjään mosalaismaa-
liin.

– Harmittaa vietävästi. Viidellä viittä vastaan voitimme 
pelin. Tämä oli erittäin vauhdikas ja hyvätasoinen otte-
lu, tilitti Erän päävalmentaja Petteri Bergman nitro-ot-
telun jälkeen.

Mennyt viikonloppu todisti kuitenkin, että syksyiset vii-
kot ovat kehittäneet joukkuetta reippaasti. Erä pystyy nyt 
aidosti haaastamaan liigassa minkä joukkueen tahansa.

HL

Täpärä tappio 
Jyväskylässä

Liigaa suvereenisesti syk-
syn hallinnut Tampereen 
Classic joutui Pasilan urhei-
lutalossa 800-päisen yleisön 
edessä Erän kylvettämäksi. 

Classicin 11 ottelun voit-
toputki sai jengat päähänsä, 
Erä voitti maalein 10–7.

Kuluvaksi kaudeksi mel-
koisesti uudistunut ja nuor-
tunut Erän miesten liiga-
miehistö on tarjonnut syk-
syn aikana hienoja otteita. 
Joukkue on voittanut va-
kuuttavasti, ja vastaavas-
ti hävinnyt niukasti. Otteet 
ovat olleet tyypillisiä nuo-

Tuskin olivat itsenäisyyspäivän juhlinnat Tampereella eletty, kun Erä 
laittoi lauantaina omat juhlat pystyyn tamperelaisten kanssa. 
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Tähtien tuiketta 
ja iloa joulun pyhiin 
Leena-mummille
toivoo tenavat Puistolasta!

Esimerkki

Saat 10 eurolla mallin mukaisen tervehdystekstin, kun maksat sen tasarahalla 
toimituksessa, jossa saat kuitin. Paperilaskun haluaville hinta on 15 euroa.

Tekstin voi tuoda Koillis-Helsingin Lähitiedon toimitukseen Askartie 3–5 
ke–to 11.–12.12. klo 13–18 ja pe 13.12. klo 10–18. Yhdelle riville mahtuu n. 20 kirjainta. 
Tekstin voi laittaa myös netin kautta www.lahitieto.fi viim. pe 13.12. klo 12. 
Ilmoitukset-sivun Lisätiedot-kenttään tervehdysteksti ja laskutusosoite.

Laita lehteen joulutervehdys
– vain 10 euroa!
Yllätä läheisesi, ystäväsi, 
isovanhempasi ja muut 
sukulaisesi, kummisi, 
naapurisi, harrastus- ja 
yhdistyskaverisi jouluisella 
tervehdyksellä, joka 
julkaistaan ke 18.12. lehdessä.

Toivota hyvää joulua ja 
uutta vuotta asiakkaillesi.
Halutessasi voit liittää tervehdykseen 
viime hetken joululahjavinkin.
Joulutervehdyssivut julkaistaan 
Koillis-Helsingin Lähitiedossa 18.12. 
ilmestyvässä numerossa. 

Aineistot viimeistään perjantaina 13.12. klo 12 mennessä.
ota yhteyttä Jussi haapasaareen, 050 595 
3233 tai jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Muista asiakkaitasi 
joulutervehdyksellä lehdessä!

Lehtitilaus:

Tilaa 
lehti lahjaksi!
Ilahduta alueelta poismuuttanutta naapuriasi,  
tänne muuttoa harkitsevaa ystävääsi tai  
läheistäsi omalla paikallislehdellä.

koillis-helsingin lähitiedon voi tilata vuodeksi lähes postimaksun hinnalla. 
vuositilauksen hinta on 92 e sisältäen alv:n.

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

Viikin Evira muistuttaa, 
että tuore kala ja kaikki tyh-
jiöpakatut kalavalmisteet 
sekä mäti kannattaa kotona-
kin säilyttää 0 – +3 asteessa. 
Jos kalaa säilytetään lämpi-
mämmässä, kannattaa se 
syödä hyvissä ajoin ennen 
viimeistä käyttöpäivää.

Kala kannattaa laittaa jää-
kaapin kylmimpään paik-
kaan. Se on yleensä alahyl-
lyjen takaosassa, lähellä kyl-

mäelementtiä tai lähellä pa-
kastelokeroa. Jääkaappiin 
voi laittaa lämpömittarin, 
josta seurata lämpötilaa.

Lasipurkissa oleva sil-
li kannattaa säilyttää pak-
kausohjeen mukaan, kui-
tenkin enintään + 6 asteessa. 
Avaamattomat kalatäyssäi-
lykkeet säilyvät huoneen-
lämmössä.

Kalatuotteissa lymyäviä 
bakteereja ovat listeria ja 

botulismi. Elintarvikkeiden 
kuumennus tuhoaa listeria-
bakteerin. Evira suosittelee, 
etteivät vastustuskyvyltään 
heikentyneet syö kalaa kuu-
mentamatta.

Botulismivaara piilee tyh-
jiöpakatussa lämminsavu-
kalassa, jota on säilytetty lii-
an lämpimässä ja liian pit-
kään. Botulismimyrkytys on 
Suomessa harvinainen.

PP

Kala säilyy lähellä nollaa
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  MALMI
Malmin toimintakeskus
Toimintaa joka arkipäi-
välle, mm. rytmikästä afrikka-
laista tanssia ti klo 10–11, 
Tuolivenyttelyä olkkarissa ke 
klo 10, Asahi-terveysliikuntaa 
to klo 9.45. kahvila avoinna 
aamupäivät. kirkonkyläntie 2.
Tukiyhdistys Esko ry
harrastukset malmin toimin-
takeskuksessa: englannin 
keskustelukerho ke klo 11 
seijan johdolla ja ruotsin to 
klo 11 Tuulan johdolla. 
Malmin Rintamaveteraanit 
ja naisjaoston joulujuhla su 
15.12. kello 13. pitopalvelu 
pihlaja, pihlajamäentie 32.
Joulua toimintakeskuksessa
Joulupuuro 18.12. klo 11–13, 
Teatteri ilmi Ö:n näytelmä 
enää kilometri jouluun 19.12. 
klo 10–11. kirkonkyläntie 2.
Perjantaitanssit
malmin Työväentalolla 
Takaniitynkuja 9 klo 20–23.45. 
elävää musiikkia ja buffet. 
Tanssikurssit klo 19–19.45 
sis. tanssilipun 11 e hin-
taan. ei narikkamaksua.
Tanssikurssit 
malmin Työväentalolla 
Takaniitynkuja 9, to 12.12. 
klo 18–21 foksi/variaatiot, su 
15.12. klo 17–20 hidas valssi.

Päivätanssit 
to klo 12–15 malmin 
Työväentalolla Takaniitynkuja 9. 
elävää musiikkia. Buffet. 
liput 8 e, ei narikkamaksua. 
Järj. malmin eläkeläiset ry.
Malmin Työväentalolla 
Takaniitynkuja 9, perjantaitans-
sit klo 20-23.45, elävää musiik-
kia ja Buffet. Tanssikurssit klo 
19–19.45 sis. tanssilipun hin-
taan 11e, ei narikkamaksua.
Syystien palvelukeskus
Atk-opastus senioreille on 
jäänyt joulutauolle, ensi vuo-
den opastuksesta ilmoitetaan 
myöhemmin. ompeluryhmän 
mollamaija-hanke alkaa 
15.1., ompeluryhmä kokoon-
tuu ke klo 9–11.30 työpa-
jalla. Tied. päivi hanska puh. 
09 310 58076. neulekahvila
to klo 9.30–12, viimeinen 
kokoontuminen 12.12. ja jat-
kuu taas 16.1. syystien pal-
velukeskuksen kuntosali on 
suljettu 16.12.–6.1. lattia-
remontin vuoksi. Joulutori, 
ravintola onni ti 17.12. ja 
pe 20.12. klo 10–14.
Bambismi – peuran 
kuvat nykytaiteessa
Jasmin Anoschkin, Johanna 
kiivaskoski, kaisu koivisto, 
osmo rauhala ja kim 
simonsson ovat yhteisnäyt-
telyn taiteilijat, teemanäytte-
lyssä erilaiset teokset keskus-
televat keskenään. To 21.11.–
la 14.12. malmitalon galleria
World Cinema:
yli vuorten (Dup  dealuri) 

to 12.12. klo 18 malmitalo. 
nuori nunna saa vieraak-
seen luostariin lapsuudenys-
tävänsä. Törmäys luosta-
rin rajoitusten monumentaa-
liseen taakkaan on muser-
tava huolimatta ystävysten 
vimmaisesta elämänhalusta. 
kesto: 152 min. ikäraja k12
vapaa pääsy.
Nukketeatteri Sampo:
Joulu tulla jollottaa pe 
13.12. klo 10.15 ja la 
14.12. klo 15 malmitalossa. 
nukketeatterikonsertissa val-
mistaudutaan joulun tunnel-
maan. saa laulaa mukana! 
liput 9 e, lippuvaraukset nuk-
keteatteriin p. 09 323 6968 tai 
toimisto@nukketatterisampo.fi
Yhteislaulut: Joululauluja
lauluillan isäntäpari 
malmitalossa ti 17.12. klo 
17.30 on Jukka okkonen ja 
pauli kainulainen. vapaa pääsy
Kino Kaiku: Sans Soleil
kehuttu, palkittu, mahtava 
ranskalainen elokuva vuo-
delta 1983 to 19.12. klo 18 
malmitalossa. elokuvan sans 
soleil nimi on suomeksi vailla 
aurinkoa. elokuva on puhuttu 
englanniksi eikä mukana ole 
suomenkielistä tekstitystä. 
100 min. vapaa pääsy.

  PIHLAJAMÄKI
MLL Pihlajamäki 
Perhekahvilat  
ke leikkipuisto maasälpä 
klo 10–12, to leikkipuisto 

salpausselkä klo 10–12, 
pihlajistossa. yhdessäoloa, 
ohjelmaa, omakustan-
teista tarjoilua.

  PUISTOLA
Kauneimmat joululaulut
puistolan vpk:lla ke 11.12. 
klo 18-19.30. vapaa pääsy. 
Järj. puistolan urheilijat 
ry/kuntoliikunta
Puistolan MLL:n perhekahvila 
kokoontuu joka ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa, 
moisiontie 18. perhekahvilan 
ohjelma Facebookissa
Puistolan Eläkkeensaajat 
Joulujuhla 18.12. klo 14  
marttalassa.
Puistolan Martat 
perinteiset joulumyyjäi-
set su 22.12. klo 13–15. 
Tarjolla jouluiset laatikot, 
rosolli, leivonnaisia, koris-
teita, käsitöitä ja kynttilöitä. 
marttalassa, puistolantori 5

  PUKINMÄKI
Lasten satutuokiot
satuja ja tarinoita aina 

parillisen viikon ma klo 
10.15–10.45 kirjastossa.
Tietokoneopastukset 
senioreille
Aina ke 14–16 ja 16.30–
18.30. paikalla enter ry:n 
opastaja ja työväenopiston ver-
taisohjaaja. Aika varattava etu-
käteen, joko p. 09 310 85072 
tai paikan päällä kirjaston hen-
kilökunnalta. vasta-alkajille 
ja pidemmälle ehtineille!
Yhteislauluilta 
joulun tunnelmissa ti 17.12. 
klo 18 madetojan palvelu-
talossa, madetojankuja 3. 
laulattamassa kalle partanen 
ja esko rantanen. vapaa 
pääsy, järj. pukinmäki-seura
Kevään 2014 
BailatinoKids-tunnit l
apsille alkavat pe 10.1. 
pukinmäkitalon peilisalissa, 
kenttäkuja 12. kevätkausi 
45e. ilm. ja lisätied. ohjaa-
jalta: kirsi.mattsson@elisa-
net.fi tai p. 040 593 2165. 
Järj. pukinmäen kisa ry, 
www.pukinmaenkisa.fi.
Kevään 2014 Bailatino- 
Fitness-tunnit 
naisille alkavat pe 10.1. klo 

18.30–19.30 pukinmäkitalon 
peilisalissa, kenttäkuja 12. 
ohjaaja kirsi mattsson. 
kevätkausi 60e. ilm. ja lisä-
tied: kisa@pukinmaenkisa.fi tai 
p. 050 581 4118/Tuomisto. 
Järj. pukinmäen kisa ry.

  SILTAMÄKI
Siltamäen marttojen 
joulumyyjäiset la 14.12. klo 
12–13.30 siltamäen seura-
kuntakodilla, Jousimiehentie 5.
Virkistystunti 
teekupposen ääressä 
entisille nuorille siltamäen 
nuorisoseura ry:n kerhoti-
lassa, kiertotähdenpolku 
2, ke klo 15–16. 
Siltamäen Korttelitupa 
Jäi joulutauolle. Tapaamme 
tuvassa taas tiistaina 7.1. 
2014 klo 11. Tuvan emän-
nät. Jousimiehentie 5.
Teatterilippuja tarjolla
les miserables Tampereella 
8.3.2014, ABBA-musikaali 
svenska Teatterissa 30.12. 
varaukset sinikka.putkonen@
siltamaennuorisoseura.fi

Helsingin Laulun joulukonsertti
Joululaulut soivat Malmitalossa to 12.12. 

klo 18 myös Stadin slangilla.
 kuoro esittää perinteisten joululaulujen lisäksi kappa-

leita teemalla kotikaupunkimme helsinki. konsertin 
jälkeen on puurotarjoilu ravintolassa. vapaa pääsy.

Tuon työn tulokset ovat 
adventtiajan säveltunnelmia 
arvostavan yleisön arvioita-
vissa joulunalusviikolla 
Puistolan sekä Malmin kirk-
kosaleissa.

Malmin Mieslaulajien pit-
käaikainen taustatoimija, 
ykköstenori Mikko Väli-
kangas kertoo alkujaan ol-
leen kanttori Heikki Pouta-
sen ajatus, että mieskuoron 
vetäjäksi valittaisiin nainen, 
vaikka se olikin mieskuoro-
laisille silloin outo asia. Pou-
taselle itselleen ei vetäjän 
tehtävä ajan puutteen vuok-
si silloin sopinut.

Mieslaulajat ovat Heikin 
vihjeestä pitäneet kiinni jo 
vuosien ajan. Eikä siihen ole 
koskaan vielä petytty. Kuo-
ron uutena suitsijana on al-

Kaihoisimmat joulumelodiat kajahtavat 
Malmin Mieslaulajien uusi vetäjä  
Kirsi Tunkkari on kuluneen 
syksyn ajan pirteyttänyt köörin 
joululaulusointeja ”pohjalaasen” 
sydänsykkeen aitoudella. 

lajat ovat lähteneet hy-
vin mukaan minun tyyliini. 
Olen siitä erittäin innoissani.

Kirsi kertoo olevansa pit-
kän linjan laulaja aina mu- 
sa luokan kuoroajoista lähti-

en. Sittemmin on musiikki-
pedagogiikka klassisen 
musiikin saralla ollut hänel-

le henki ja elämä. Mieskuo-
ron johtamisesta hänellä on 
hyvää kokemusta jo ennen 

Malmin Mieslaulajat 
vievät joulutunnelmiin 
Puistolassa ja Malmilla 
ensi viikolla.

AnnA-li isA niemelä

kusyksystä lähtien toiminut 
Kokkolasta tullut musiikki-
taikuri Kirsi Tunkkari. Vain 
kolmen kuukauden aikana 
hän on hankkinut kuoro-
laisten yksimielisen luotta-
muksen humaanin jämptinä 
valmentajana.

Kirsi kertoo yllättyneensä 
siitä, kuinka hienosti ja sau-
mattomasti yhteistyö on 
lähtenyt käyntiin ottaen 
huomioon, että kuoro on 
harrastajakuoro. 

– Töitä tehdään hyvin am-
mattimaiseen tapaan ja lau-
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Diana
Kino Helios:

Tule laulamaan joululauluja!
ti 17.12. klo 17.30 vapaa pääsy
TTulle llaullamaan joululauluj

laulut
Yhteis-

Nuori nunna saa vieraakseen 
luostariin lapsuudenystävänsä. 
Ohjaus Cristian Mungiu. K12
to 12.12. klo 18 vapaa pääsy

N i i k

vuorten
Yli World Cinema:

Keksijäkylän Lotan uudet 
seikkailut. Puhutaan suomea. -S-

la 14.12. klo 14 ja ke 18.12. klo 18, 5 €

Kuukiven

Kino Helios:Kino Helios:

Lotta

salaisuus

ja

Prinsessan viimeiset vuodet. K12
pe 13.12 ja la 14.12. klo 18, 6 € 

elios:elios:

Vailla aurinkoa – 
kehuttu ja palkittu 

elokuva. Puhe 
englantia, ei 
tekstitystä.

to 19.12. klo 18 
vapaa pääsy

SoleilSans
Kino Kaiku:

et 
S-
€

konserttikonsertttttiiiii
Joulu-

Helsingin Laulu

Joululaulut soivat myös 
Stadin slangilla. 
to 12.12. klo 18 
vapaa pääsy

ti 1

l gilla. lan
o 18 klo
syääs

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

 MEILLä VIIHdyT JA SyöT HyVIn!

lähimenot-palstalle voi 
lähettää koillis-helsinkiä 
koskevia menovinkkejä. 
etusijalla ovat maksut-
tomat tapahtumat. 
Toimitus voi muokata  
sekä lyhentää tekstejä. 
vinkit tulee lähettää 
viimeistään torstaina 
klo 15 mennessä, jotta 
ne ehtivät seuraavan 
keskiviikon lehteen.  
vinkit voi lähettää 
osoitteella teija.loponen@
lahitieto.fi

  TAPANILA
Pieni tulitikkutyttö
Teatteri Tuike esittää h. C. 
Andersenin klassikon aistite-
atteriesityksenä, joka koetaan 
silmikon takaa kuin kuunnel-
mana hyödyntäen näköaistin 
sijaan kuulo-, haju-, tunto- ja 
makuaistia. ei sovi hajusteyli-
herkille. suositusikäraja 6 v., 
liput 8/10 e, kesto 30 min. 
esitykset ma 16.12. klo 17 
ja 19. varaukset info@teatte-
rituike.fi tai 044 035 5506, 
Tuikesali, viertolantie 2-4.
Tapanilan Eläkkeensaajat 
ja Kotien Puolesta
Tiistaikerho klo 11.30–13.30. 
To klo 11-14 tuolijumppaa, 
tasapainon kehittämistä, sisä-
boccia ja pelikahvila. Tapanilan 
Työväentalo, sompiontie 
4. Tarkempi ohjelma www.
tapanilan.elakkeensaajat.fi 
Joulurauhan julistus
Fallkullan kotieläintilalla la 
14.12. Joulurauhan julis-
tus-tapahtuma klo 10–15. 
kotieläintila avoinna 21.12.–
6.1.14 päivittäin klo 10–15. 
kahvila on joulutauolla 22. 
ja 29.12. sekä 5.1.2014.
Tapanilan kirjasto
satutunnit parittomilla vii-
koilla ke klo 9.30–10 kaikille 
3–7-vuotiaille. läksyhelppi joka 
viikko ti, ke ja to klo 13–15. 
ohjelmassa on myös pie-
nimuotoista askartelua.
Vauvojen lorutuokiot 
Tapanilan kirjastossa joka toi-
nen ke klo 10–10.20. Tule 
nauttimaan rytmeistä ja rii-
meistä! Alle 3-v. vauvoille 
ja taaperoille huoltajineen. 
mukaan oma pehmeä peitto.
Galleria viileä punainen
päivöläntie 20. näyttelyssä 
kurssilaisten ja opettajien 
maalauksia ti–pe klo 13–18. 
Adventtiluukku aukeaa ke 

4.12. klo 18.30. sirkka 
lekman leikkaa siluetteja 
ja kertoo siluettitaiteesta.
Perinteiset joulumyyjäiset
Tapanilan vpk:lla päivöläntie 
50, su 15.12. klo 10–15. 
myynnissä koruja, kynt-
tilöitä, kierrätyskäsitöitä, 
savitöitä, kransseja, vas-
toja, Tapanilan käsityöker-
hon kudonnaisia, Tapanilan 
alakoulun 4C:n arpoja ym. 
leivonnaisia, jauhoja, ryy-
nejä, ruisleipää, taikinanjuurta, 
talkkunaa ym. kanttiinissa 
ohrapuuroa ja herkkuja. Järj. 
mosan käsityöystävät

  TAPANINKYLÄ
Perhekahvila
Tervapääskyn leikkipuistossa 
kaikille avoin mll.n perhe-
kahvila ma klo 10–11.30. 
Tule mukaan! Tarjoilu 1,5e/
perhe. ma 16.12. Joulunyyttärit 
+ lastenkirjojen vaihtopäivä 
(ota vanha kirja mukaan).

  TAPULIKAUPUNKI
MLL:n perhekahvila
lapsiperheille ti klo 10–12 
Tapulin leikkipuistossa. 
moisiontie 18. puistola.mll.fi
Joulupuuhaa Tapulin 
kirjastossa. 
Anu harkki ja kotolivingin 
askartelupaja to 12.12. klo 
10–11.30. Joulukoristeiden 
askartelua poistokirjoista. 
illalla Juha Wuolijoen elokuva 
Joulutarina (86 min. s) alk. klo 
17. vapaa pääsy. Ajurinaukio 5.
Tapulin Eläkeläiset
maanantaikerhossa 16.12.  
joulukahvit kauden päät-
teeksi. kerho Tapulikaupungin 
nuorisotalolla, Ajurinaukio 5, 
2 krs, klo 10–12. 

  VIIKKI
Lähiluontoa 
luontokuvanäyttely 
Gardenian käytävägalleriassa 
on 16.11.–2.1. 2014  esillä 
valokuvia Arttu karvoselta, kai 
hypéniltä ja viljo kuroselta. 
kuvaajat ovat laajoista tie-
dostoistaan valinneet lähi-
luontoaiheisia 30x40 kokoi-
sia teoksia. kultakin kuvaajalta 
näyttelyssä on kuusi kuvaa. 
vapaa pääsy. koetilantie 1.
Lucianpäivä
viikin infokeskuksen perintei-
nen lucianpäivän juhla järjes-
tetään pe 13.12. klo 10–14. 
paikalla on käsitöiden, joulu-
herkkujen ja muiden lahjata-
varoiden myyjiä. viikin nor-
maalikoulun lapsikuoro esiin-
tyy klo 10 ja sibelius-lukion 
tiernapojat klo 12. viikin info-
keskus, viikinkaari 11.
Prinsessa koululla
helsingin yliopiston viikin 
normaalikoulun kahdek-
sasluokkalaiset esittävät ti 
17.12. klo 18 alkaen sakari 
Topeliuksen satunäytelmän 
prinsessa kultakutri. liput 
6 ja 3 e, väliajalla buffetti. 
os. kevätkatu 2, auditorio.

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

– Hevosella tai ponilla ei 
kukaan viime vuonna tullut 
paikalle, mutta kyllä se ihan 
sallittua ja toivottua olisi, 
kertoo yliopistopappi Laura 
Mäntylä.

Mäntylä on järjestämässä 
yhdessä Viikin kirkon kap-
palaisena toimivan Petri Ju-
kasen kanssa eläinten omaa 
jouluhartautta Viikin kir-
kon edustalle.

– Järjestimme vastaavan ti-
laisuuden viime vuonna ja 
siellä oli reilut nelisenkym-
mentä ihmistä koirineen pai-
kalla. Viimeksi vain oli niin 

kova pakkanen, että mui-
ta lemmikkejä ei oltu otettu 
mukaan. Mutta lemmikis-
tään voi ottaa myös valoku-
van ja näyttää sitä meille. Py-
sähdymme jokaisen lemmi-
kin tai kuvan kohdalla ru-
koilemaan eläimen puolesta, 
kertoo Mäntylä.

Viikissä järjestetään maa-
nantaina 16.12. klo 18– 
18.30 Latokartanon toril-
la Viikin kirkon edustal-
la eläinten oma jouluharta-
us. Aluksi lauletaan yhdessä 
joululauluja, kuullaan pieni 
puhe ja rukoillaan eläinten 
puolesta. Lopuksi on tarjol-
la lämmintä mehua ja koiril-
le pientä syötävää.

Eläinystäville oma jouluhartaus
π  Viikki Noin puoli tuntia kestä-

vän tilaisuuden jälkeen on 
mahdollisuus lähteä koira-
kävelylle.

Tilaisuuden järjestävät 
Malmin seurakunta ja Hel-
singin seurakuntien oppilai-
tostyö.

Teija Loponen

Viikissä asuva nöpö-koira 
aikoo osallistua eläinten 
jouluhartaustilaisuuteen. 

Malmia. Kirsi kertoo johta-
neensa aikaisemmin Poh-
janmaalla mieskuoroa, 
joten uusi tehtävä tuntui 
tutulta. 

– Valmistumisen lähestyes-
sä tarttuu mielellään tämän-
kaltaisiin, riittävän haasta-
viin työtehtäviin, hän toteaa.

Pääkaupunkiseudulle mu-
siikkiopintojensa tähden 
joutunut Kirsi on sittemmin 
hullaantunut myös lauluyh-
tyeistä eritoten MuM-tut-
kintoon tähtäävän gradun-
sa takia. Tutkiakseen aihet-
ta oikein käytännön kautta 

hän on koonnut ympäril-
leen viisihenkisen Kumo-
lauluyhtyeen. Jotta haastet-
ta Kirsille riittäisi, tämä yh-
tye esittää viihdemusaa, ei 
siis klassista.

Joulukirkkoon -konser-
teissa Malmin Mieslaulajat 
esittää moniäänisesti nostal-
gisia joulutunnelmia herät-
täviä lauluja hartaista kir-
kollisista melodioista reip-
paisiin rekilauluihin asti. 
Yleisö pääsee mukaan lau-
lamaan yhdessä kuoron 
kanssa muutaman ikitunne-
tun joululaulun.

Konsertit pidetään peräk-
käisinä päivinä. Puistolan 
kirkossa Mieslaulajia kuul-
laan tiistaina 17.12. ja Mal-
min kirkossa keskiviikkona 
18.12. Molemmat konser-
tit alkavat klo 19. Konsert-
teihin on vapaa pääsy, mut-
ta10 euron hintaisen ohjel-
man ovelta lunastamalla voi 
tukea kuorolaisten arvokas-
ta harrastusta.

Hemppa Kaukolinna 
malmin mieslaulajat

Kuoron varsin tuore 
taiteellinen johtaja on 
Kirsi Tunkkari.

Parturi-Kampaamo
Salon Perfect

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

p. 09-385 3911

Täydellistä
palvelua

hiuksillesi!



Puutavara A. ÄIKÄS Oy
PALVELEVA  ASIANTUNTEVA PUUKAUPPA

Akkutie 19, Tattarisuo, puh. 09 389 1596, 09 389 1582
Avoinna ark. 8-17, la. suljettu

- Kaikki saha- ja höylätavarat - Paneelit – Listat
- Koristelistat - Mdf-listat -  Maalatut listat
- Ruskeat ja vihreät kestopuut - Rakennuslevyt
- MEL-levyt - Levyjen määrämittasahaus 
- Puutavaran katkaisu ja kotiinkuljetus

14   Kulttuuri

Ostetaan 
liiketila 

Pohjois-Helsingistä 
50–300m2

Tarjoa rohkeasti!
050-556 7996

HALUTAAn OSTAA

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

Makoto Oy
Autojen lasit. Töillä 2v. takuu!

Rengastyöt 25€

Autojen sisäpesut
Maunulassa Suonotkontie 4 00630 Helsinki

Ota yhteyttä: 040 7351002

Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki

Soita ilmainen mittaus

Fax 09 - 351 1693
info@torikaihdin.fi

Puh. 09 - 385 2393
www.torikaihdin.fi

Sälekaihtimet
Rullaverhot

Pystylamellit
Markiisit20v.

TORIKAIHDIN
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
TORIKAIHDIN

• Peililiukuovet

Kattoremontit
Peltisepäntyöt

Vesikourut
Tikkaat -20%
Lumiesteet

www.uudenmaanpeltityo.fi 
0400 453 959

TEHTAANMYYMÄLÄ:
Jäspilänkatu 2

PIENKONEHUOLTO
MALMILLA

UUSI

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

PALVELUJA
TARJOTAAn

– 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 Korjaamo-ompelimo

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

388 2996
www.noop.fi

– Tällä hetkellä, eli itsenäi-
syyspäivän alla, Riikka 
Pelon Jokapäiväistä elä-
määmme jonottaa 1174 
kiinnostunutta varaajaa. 
Varauksia on kertynyt kol-
men päivän aikana useita 
satoja. Jo pelkästään 3.12. 
varauksia tuli kirjaan tasais-
ta tahtia lähes 400, kertoo 
kirjastonhoitaja Tiina Tuo-
mainen Malmin kirjastosta.

Tuomainen kertoo, että 
kun Finlandia-raati on jul-
kistanut palkintoa tavoitte-
levat ehdokkaat, kirjoihin 
tulee yleensä heti lisää vara-
uksia. 

– Selvästi eniten varataan 
palkinnon voittanutta teos-
ta tulosten julkistamisen jäl-
keen. Ulla-Lena Lundbergin 
Jää kerrytti ennätyspitkän 
varausjonon viime vuonna. 
Samoin Sofi Oksasen Puh-

Finlandia-palkinto ja joulu tuntuvat kirjastoissa
Kirjallisuuden 
Finlandia-
palkinto näkyy 
selvästi kirjastojen 
varausjonoissa. 
Jo ehdokkaaksi 
asetetut teokset 
ovat haluttuja. 

akkaat muualle. Lähem-
pänä joulua tullaan sitten 
lainaamaan luettavaa ja 
muuta aineistoa joulunpy-
hiksi. Jouluaineisto liikkuu 
nyt hyvin, mutta jotain on 
aina saatavilla: kirjojen li-
säksi myös musiikkia, lupaa 
Vuorinne.

Malmin kirjastosta hae-
taan joulunpyhiksi luetta-

vaa ja dvd-elokuvia. Erityi-
sesti kirjoja paljon lukevat 
ihmiset lukevat niitä toden-
näköisesti myös jouluna. 
Joulun jälkeen lainat tuo-
daan takaisin. Ensimmäi-
nen aukiolopäivä joulun 
jälkeen on yleensä vuoden 
vilkkaimpia päiviä.

Tiina Tuomainen kertoo, 
että jouluäänitteet laitetaan 

esille jo lokakuun loppu-
puolella, koska niitä aletaan 
kysellä viimeistään marras-
kuussa. Tänä vuonna näyt-
telypöydältä on lähtenyt lai-
naan suurin osa äänitteistä 
jo muutaman ensimmäisen 
päivän aikana. 

– Joulun aikaan suurin 
osa kirjaston joulumusiik-
kiäänitteistä on lainassa 

asiakkailla. Toiset lainaa-
vat musiikkia vain muuta-
maksi päiväksi ja tuovat lai-
naamansa cd:n takaisin heti 
seuraavana päivänä, mutta 
jouluäänitteen matka voi ol-
la pidempikin. Joskus näkee 
joululaulu-cd:n palautuvan 
vasta pääsiäisen jälkeen. To-
sin se on harvinaista. Taval-
lisempaa on, että jouluai-
neisto palautetaan viimeis-
tään vuodenvaihteessa, tie-
tää Tuomainen.

Teija Loponen

Lähikirjastojen 
jouluajat
Jouluaaton aatto klo 9–18
Joulu 24.–26.12. suljettu
uudenvuoden aatto 9–16, 
Tapulikaupunki 9–18
uudenvuodenpäivä suljettu

Jouluna nautitaan kirjoista ja joulumusiikista.

 TeiJA loponen

”Jouluaineisto 
liikkuu nyt 

hyvin, mutta 
jotain on aina 

saatavilla: 
kirjojen 

lisäksi myös 
musiikkia.”

TArJA
 vuorinne

distus, vuoden 2008 Fin-
landia-voittaja oli aikanaan 
huippusuosittu. Kirjastois-
sa on onneksi myös seitse-
män vuorokauden laina-
ajalla Bestseller-niteitä, joita 
ei voi varata. Jos tahtoo saa-
da suositun kirjan nopeasti 
käsiinsä, kannattaa seurata 
kirjastojen Bestseller-niteitä 
HelMet-verkkokirjastosta 
ja tarttua tilaisuuteen, kun 
kirja näkyy hyllyssä, opas-
taa Tuomainen.

Sama linja näkyy Tapani-
lan ja Pukinmäen kirjastois-
sa.

– Finlandia-palkintoeh-
dokkaat kiinnostavat asiak-
kaita kovasti ja paljon vara-
uksia tulee heti, kun ehdok-
kaat julkistetaan. Voittajate-
osta varataan erityisesti toki 
vielä lisää, kun kilpailu rat-
kennut, kertoo kirjastojen 
johtaja Tarja Vuorinne.

Kirjaston hankintaosasto 
reagoi myös Finlandia-pal-
kintoon hankkimalla lisää 
kirjoja purkamaan varaus-
jonoja.

Joulun  lähestyminen 
näkyy selkeästi myös kirjas-
toissa.

– Joulua edeltävinä viik-
koina lainaus hieman hilje-
nee, joulukiireet vievät asi-

Halutaan vuokrata 
30–60 m2 Malmilta. 

Ota yhteyttä 
044 945 44 24.

HALUTAAn
VUOKRATA
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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

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 
vuoden loppuun asti:

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

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

vuotta 
täyteen 

marraskuussa

Hammashoito
Kirurgiset hoidot
Erikoishammas-
teknikko

Rapakiventie 10 F, 00710 Helsinki
Puh. 09 387 2341

www.ph-hammasasema.fi

Tarjous:
Hammastarkastus
omavastuuosuus

25€
%

%

HAMMASLääKäRIT

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

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
S

www.kampaamo-loser.fi
 3858 375 

040-831 9626
Vilppulantie 26 (sisäpihalla)

Ala-Malmi 
Ark. 9-18,

la 9-14, ke suljettu,  
ilta-aikoja sop. mukaan

Asiakasparkki No 13 
Bussit 74/77A/577

Permis + leikkaus
+ sävy + fööni 

Parturi- 
työ alk. 

85€

25€

Hiukset, 
tuo ihana 
tekosyy 
pikkujoulu-
juhlaan.

Kampaamo-Parturi

Pirjo Löser

Parturi-Kampaamo

Kauppakeskus Malmin Nova
Citymarketin alapuolella, Soidintie 1

Puh. 351 5981   www.zois.fi 

Varaudu juhlakauteen!
Kysy viimeisimmät tuulahdukset kampaajaltasi ja 

kokeile jotain uutta piristystä pimeyteen!
Varaa aikasi ajoissa kätevästi vaikka netistä

www.zois.fi  tai soittamalla 093515981
Terveisin Sanna, Elina, Nelli, Tanja, Alex, Terhi, Sini ja Outi

KANTA-ASIAKASEDUT!
YLÄ-MALMIN TORI 3 puh. 222 7786 avoinna ark. 9-18, la 9-14 tai sop. muk.

Myös ilman ajanvarausta.

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.

• Bio Sculpture oman kynnen vahvistus
• parturipalvelut

Kaikki kirjanpito-
työt, palkat ja 

veroilmoitukset 
ym.

Puh. 389 4613
Mail ac@aclaurens.fi   

www.aclaurens.fi  
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Kirjanpito ja 
muut hallintopalvelut 

tehokkaasti ja edullisesti, 
myös OSTOLASKUJEN 

SÄHKÖINEN KIERRÄTYS 
ja NETTIPALVELU

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

www.datamediatilit.fi 
Puh.
010 328 4881

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

25 vuotta

Malmilla!

-myös jalka- ja kasvohoidot
-myös kotikäyntejä

Os. Graniittie 1 C (katutaso) Pihlajamäki (ostaria vastapäätä) 
Puh. 09-3879878

Pihlajamäen Fysioterapia-hieronta-akupunktio

Jouluksi myös lahjakortit läheiselle!

 Jalkojenhoito●

 Yksilölliset tukipohjalliset●

 Fysioterapia●

 Lymfaterapia●

 Hieronta●
T (09) 351 1100

www.askelma.fi

Jalkaterapiapalvelut

Malmin kauppatie 18
Prisman talo, 3.krs.

Jalkahoitola
PIRKKO PASANEN

Puh. 09-374 1340
Malminraitti 4-6

(KATUTASO)
REKISTERÖITY JALKOJENHOITAJA

Jalkahoitola 
Kristiina Mälkki

Jalkahoitaja AT

09 - 340 2028
Malminraitti  12
00700 HelsinkiOSTEOPAATTI Sari Hakasaari

Vanha Tapanilantie 88
050 5368135    www.sarihakasaari. 

Nyt myynnissä lahjakortit 
ja sarjakortit!

Esim. 5 x osteopaattinen hoito 300 €
3 x 60 min hieronta 186 €

TILITOIMISTOJA

Parturi-kampaamo ja kauneushoitola Za-Za Malmilla!

Tarjoukset voimassa 
21.12 asti!

Osoite:
Latokartanontie 6
00700 Helsinki
p. 0440 654 388

Parturi ka

Osoite:

Jalkahoito 
35 €

Geeli-
lakkaus 
35 €

Ripsi-
pidennys 

60 €

Tarjo

pp

Kuumakivi-
hieronta 
1 t 47 €6

35 €

Käsihoito 
25 €

Tervetuloa!
JOULUKUUN TARJOUKSET!

KAMPAAMOT JA PARTURIT, HyVInVOInTI

Lähitietoa tarvitaan aina.

Kauppakeskus Malminnova 3. krs
050 542 8714

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

• Ripsi- ja kulma-
 värjäykset
• Aromaterapia
• Intialainen pään-
 hieronta
• Meikkaukset

Timanttihionta-
puhdistus 

59 €
Jalkahoito 

55 €
Hemmottelu-
kasvohoito

60 €
krs

t

H

JOULU-
LAHJAKSI!



Puistolan Pizzapalvelu Oy

P. 09-389 3636 
uuu OOyyy

www.pizzapalvelu.net
Tuttu ja 

turvallinen!

Ostaessasi lahjakortin
saat tällä kupongilla
hyvän mielen lahjan!

Kauneushoitola
Mervi Lindroos

Malminraitti 4–6, Helsinki p.(09) 345 2066
Eskolantie 5B, Helsinki p.(09) 347 2690
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Meille on helppo tulla!

Malmi

Puistola

Tapanila
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Tapaninkyläntie Puhelun hinta 01053-alkuisiin numeroihin 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv. 24%)

VANTAA TAMMISTO
Valimotie 9, 01510 Vantaa, puh. 010 538 3900
MA-PE 8-21, LA 8-18, SU 17.11.-22.12. 12-21

Alko palvelee:
ma-pe 9-20

la 9-18

Tammiston keittiö: 
ERÄ! Tuore
MAISSIKANAN RINTA
Ranska

ERÄ! Apetit 
PAKASTE PIZZAT 280 g
julia, tonno, kebab, 3,57/kg

Tammiston keittiö:  Tuore
VASIKAN KOTLETTI

Valio 
MAUSTETUT RAHKAT 
200 g
7,50/kg

Tammiston keittiö: Makulihan
PERINNE JOULUKINKKU
palana

MAUKKAAN RUOAN YSTÄVILLE
K-CITYMARKET 

VANTAA TAMMISTOSTA!
Sähköiset osoitteemme: www.k-citymarket.fi ,

www.facebook.com/KCMTammisto
HINNAT VOIMASSA TO–SU 12.–15.12.2013, ELLEI TOISIN MAINITA. 
KEITTIÖN TARJOUKSET EI VOIMASSA SU.

-24%

-17%

Myllyn Paras
TORTTUTAIKINA 
1 kg pakaste, 1,89/kg

Hinta ilman K-Plussa-korttia 
2,49 pkt (2,49 /kg)

Dronningholm
TÄHTITORTTU 
MARMELDIT 300 g
luumu, omena-kaneli
Hinta ilman K-Plussa-korttia ja yks.  
1,09 prk (3,63 /kg)

Tammiston keittiö: Täytetty
BROILERIN RINTALEIKE
kylmäsavuporotuorejuustolla

Valio
VOI 500 g
normaalisuolainen,
 ei laktoositon,  3,98/kg

ERÄ! Valio perinteinen
GLÖGI 1 l
0,99/l

Tammiston keittiö: ERÄ! Tuore   
HIRVEN ULKOFILEE
Viro

 ei laktoositon,  3,98/kg

298

1690

199

rs
raj. 2 rs/tal.

kg

kpl
raj. 2 kpl/tal.

1,09 prk (3,63 /kg) prk (3,63 /kg) prk (3,63 /kg)

2
prk
2180

2996
kg 1.-kpl

raj. 3 kpl/tal.

5495
kg 099

tlk
raj. 3 tlk/tal.

1595
kg

2,49 pkt (2,49 /kg)2,492,49 pkt (2,49 /kg)

189pkt

1495
kg

1990
kg 150prk

Atria nauta-sika
JAUHELIHA 20% 
700 g 
4,27 /kg 

Takuumurea naudan
ULKOFILEE
palana


