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Koko perheen viihtyisä

Talvirieha
Siltamäen liikuntapuistossa
sunnuntaina 9.2. klo 10–13
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Huom! Maksuvälineenä vain käteinen raha!

Järjestää
Lions Club Helsinki / Siltamäki

www.verkkoviestin.fi /lionshkisiltamaki

Arpajaiset

Joka neljäs arpa 
voittaa, pää-

voittoina kaksi 
matkalahjakorttia 

(arvo 500 €)  

Puffetti

Grillimakkaraa,
kahvia,
pullaa…

Poni-
ratsastusta, 
hevosajelua, 
musiikkia…

Ongintaa, 
onnenpyörä 

ja muuta 
kivaa

Kaikki 
mukaan!

Kilpailuja 
kaiken ikäisille

Sään mukaan joko 
hiihto- tai juoksukisat, 

saappaanheitto tai
 curling…
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Ratkaisevan monipuolinen

Elämysten ruokakauppa!

Talviriehassa  
mukana!

- Yli 30.000 artikkelin ruokavalikoima 
- Yli 3.000 artikkelin luomuvalikoima 
- Yli 1.000 artikkelin valikoima gluteenittomia  
- Jauholeipomo keskellä myymälää

- Yli 500 konsulenttitapahtumaa vuodessa 
- Teemaviikkoja 
- Ikimuistoisia yleisötapahtumia

Tammiston kauppatie 9, 01510 Vantaa, puh 010 538 3900, www.k-citymarket.fi

Vuosi 2020 käynnisti uuden vuosikym-
menen. Vuoden vaihtuessa tehdään uu-
denvuodenlupauksia pyrkien paranta-
maan omia tapoja, elämää ja muutakin 
– niin kotona läheisten kanssa toimien 
kuin lähiympäristössä. 

Päättynyt vuosikymmen vaikutti 
kärjistävän vastakkainasetteluja niin 
kansainvälisesti kuin kotimaassakin. 
Tämä kehitys ei ole hyväksi, sillä har-
voin hyvää on seurannut vihan ja vas-
takkainasettelun lietsonnasta. Alkaneen 
vuosikymmenen osalta on suotavaa 
pyrkiä enemmän kohti yhteisymmär-
rystä, tehden yhdessä asioita ja pyrkien 
kohti parempaa tulevaisuutta. 

Meistä jokainen voi osaltaan kääntää 
asioita paremmaksi etenkin lähipiiris-
sään. Ei edes somessa kannata murista 
toisille ihmisille ikävästi, sillä se ei muu-
ta muiden mieliä yhtään. Ollaan hyvän 
puolella ja muristaan korkeintaan 
myönteisesti, kehräävän kissan lailla – 
tai jopa ison leijonan. Mieti kuinka sinä 
voisit tehdä hyvää ja tee niin.
MURISE MYÖNTEISESTI JA 
TEE HYVÄÄ
Yksi yhdessä hyvän tekemisen mahdol-
lisuus tarjoutuu Talviriehassa sunnun-
taina 9.2. klo 10-13 Siltamäen liikunta-
puistossa. Tätä tapahtumaa ei syntyisi 
ilman yhteistyötä lukuisten toimijoiden 
kesken. Ison kiitokset ansaitsevat tämä 
julkaisun ilmoittajat, jotka osaltaan 
mahdollistavat Talviriehan toteutta-

misen ja tapahtuman kautta syntyvän 
hyvän jakamisen eteenpäin.  

Maksuttomien toimintapisteiden ja 
tekemisen lisäksi tarjolla on kohtuu-
hintaista purtavaa ja juomia, poni-
ratsastusta, hevoskyytiä, arpajaiset 
sekä erilaisia kilpailuja. Maksullisten 
pisteiden tuotto ohjataan avustuksina 
useisiin kohteisiin. Palautusprosentti 
on täysi 100 – merkittävästi isompi 
kuin Veikkauksella, jos tällainen keven-
nys sallitaan vakavan asian äärellä.

Talviriehan tuotto käytetään ko-
konaisuudessaan hyvän tekemiseen, 
pääasiassa lähialueellamme. Osallis-
tumalla tuet hyväntekeväisyyttä, jossa 
apu menee suoraan perille sitä tarvit-
seville – Lionsit ovat luotettavia ja tuki 
kohdistuu sitä todella tarvitseville. 
MONTA TAPAA TEHDÄ HYVÄÄ
Leijonat tekevät palvelutyötä mm. 
lasten, vanhusten ja vähävaraisten 
hyväksi. Tukea tarvitsevien auttamis-
työhön keräämme varoja erilaisin 
tempauksin ja tapahtumin. Siltamäen 
leijonien viime vuoden toiminnasta voit 
lukea jutun tämän lehden keskiauke-
amalta; Monessa olemme mukana ja 
apuna tekemässä hyvää lähiympäristön 
hyvinvoinnin eteen. 

Erityisesti lähialueemme lasten 
ja nuorten toimintaa tuetaan monin 
tavoin. Perinteisiä leijonatoiminnan 
avustuskohteita ovat näönsuojelu ja 
kansainvälinen nuorisovaihto. Diabe-

teksen torjunta on uudempia teemoja, 
jonka myötä terveys nousee yhä merkit-
tävämmäksi.
YHTEISTYÖLLÄ ONNISTUMME
Malmin Palloseuran kulloinkin jalka-
pallon aloittavalle ikäluokalle koh-
dennettu avustus varusteiden hank-
kimiseksi on avuksi monen lapsen 
harrastuspolun käynnistymiseen. Mal-
milla ja Siltamäessä toimiva partiolip-
pukunta Maahiset saavat myös säännöl-
lisesti avustusta leijonilta. Molemmat 
tahot ovat toteuttamassa Talviriehaa 
isolla panoksella yhteistyössä Siltamäen 
Lions Clubin kanssa – lämmin kiitos 
tästä avusta on paikallaan jo etukäteen!

Tervetuloa Talviriehaan – tehdään 
yhdessä hyvää!

Timo Tossavainen 
Lions Club Helsinki / Siltamäki

Pääkirjoitus

Tehdään hyvää yhdessä – muristaan myönteisesti!

Ilmestyminen keskiviikko 29.1.2020

JULKAISIJA 
Lions Club Helsinki / Siltamäki

VASTAAVA TOIMITTAJA
Timo Tossavainen

TAITTO
Janina Issakainen/
Koillis-Helsingin Lähitieto

ILMOITUSMYYNTI
Lions Club Helsinki / Siltamäki

PAINO
Sanomapaino, Vantaa 2020

PAINOS
36 700 kpl 
Koillis-Helsingin Lähitieto-lehden 
liitteenä

talvirieha-talvirieha-
sanomatsanomat

KIITÄMME TUESTA!
Monet yritykset, yksityishenkilöt ja 
muut tahot ovat tukeneet Talviriehan 
toteuttamista sekä hyvän tekemisen 
mahdollistamista ilmoittamalla tässä 
lehdessä, tavara- ja rahalahjoituksin 
sekä muutoin. Lahjoittajaluettelo on 
esillä Talviriehassa. Lämmin kiitos 
tuestanne – yhdessä teemme hyvää!

KUUMA JUOMA  
JA LIHAPASTEIJA 

YHTEISHINTAAN 1 €
Voimassa vain Alepa Siltamäessä 
Talviriehan yhteydessä 9.2.2020.

ALEPA SILTAMÄKI
Jalopeurantie 4, 00740 Helsinki

MA–LA 6.30–23, SU 9–23 



3

Vuonna 2010 syntyneet ja sitä nuo-
remmat lapset pääsevät mittaamaa 
vauhtiaan hiihtokilpailuissa, joka 
järjestetään Talviriehassa mikäli 
lumitilalle sen sallii. Ellei lunta ole, 
niin juoksukilpailu korvaa hiihto-
kilpailun – sarjat ja kellonajat ovat 
samat.

Tarkista viimeistään Talvirieha-aa-
muna 9.2. Siltamäen Lions Clubin 
nettisivuilta tai Facebook-sivuilta 
hiihdetäänkö vai juostaanko kilpai-
lussa. 

Tapahtumapaikkana toimii Silta-
mäen liikuntapuisto (Pallomäentie 
14, Helsinki). Huomioi lumitilan-
teen vaikutuksen lisäksi se, että 
liikuntapuiston pysäköintialueelle 

ei ole autolla pääsyä tapahtuman 
aikana.

Palkinnoksi jokainen kilpailija 
saa osanottajamitalin ja mehun 
kahviossa. Lisäksi kunkin sarjan 
kolmelle (3) parhaalle on luvassa 
palkintolusikka.  Suosittelemme 
ennakkoilmoittautumista kilpai-
luun!

ILMOITTAUTUMISET JA 
NUMEROLAPUT:
• ilmoita kilpailijna nimi, 

syntymävuosi ja puhelinnumero 
• ennakkoilmoittautumiset 8.2.  

klo 24.00 mennessä sähköpostilla 
lionshiihto@gmail.com

• ilmoittautumiset liikuntapuiston 

huoltorakennuksessa 9.2.  
klo 9.00-10.00

• numerolaput on kaikkien kilpai-
lijoiden osalta haettava huoltora-
kennuksesta klo 10.00 mennessä, 
koskee myös ennakkoilmoittau-
tuneita! 

SARJAT TYTÖT JA POJAT:
• 2015 ja jälkeen syntyneet
• 2013–2014 syntyneet
• 2011–2012 syntyneet
• 2009–2010 syntyneet 
 
HIIHTO-/JUOKSUMATKAT 
• nuorimpien sarjoissa noin 100 m
• 2009–2010 syntyneiden sarjoissa 

noin 500 m 
 
LÄHTÖJÄRJESTYS: 
• kello 10.20 tytöt & pojat  

2015 ja sen jälkeen syntyneet
• kello 10.40 tytöt & pojat  

2013-2014 syntyneet
• kello 11.00 tytöt & pojat  

2011-2012 syntyneet
• kello 11.40 tytöt & pojat  

2009-2010 syntyneet 
 
PALKINTOJEN JAKO 
TALVIRIEHASSA:
• kello 11.20 nuorimpien sarjat
• kello 12.00 vuosina 2009-2010 

syntyneet
 
Tiedustelut hiihto-/juoksukilpai-
luun liittyen voi lähettää 
sähköpostilla osoitteeseen 
lionshiihto@gmail.com. 
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urheiluhallit.fi/kurssit

RYHMÄLIIKUNTA
koko päivä
10 krt / 75 € (norm. 82 €)
päiväkortti eläkeläiselle
10 krt / 53 € (norm. 58 €)

KUNTOSALI
3 kk / 95 € (norm. 115 €)

Tuotteet myynnissä 15.2. asti 
ja voimassa 2 vuotta ostopäivästä.
urheiluhallit.fi/kauppa

Aloita uusivuosi
uudella energialla!

Urheiluhallit

Tervetuloa 

kisailemaan 

ja nauttimaan 

Talviriehasta!

Hiihto-/juoksukilpailut Talviriehassa
RIEHAOHJELMA 9.2.
9.00-10.00      Hiihto-/juoksukilpailuun ilmoittautuminen   
         huoltorakennuksessa
9.00-10.00      Numerolappujen haku kilpailijoille
         huoltorakennuksesta
10.00          Talviriehan toimipisteet avautuvat ja rieha alkaa
10.20          Hiihto-/juoksukilpailut käynnistyvät nuorimpien  
         sarjoilla
11.20          Palkintojen jako hiihto/juoksu: 2011 ja sen jälkeen  
         syntyneet
12.00          Palkintojen jako hiihto/juoksu: 
         2009-2010 syntyneet
12.40          Kilpailupisteet sulkeutuvat
12.45          Muiden kilpailujen palkintojen jako 
13.00          Talvirieha 2020 päättyy 
         – leijonat kiittävät osallistujia!

Tervetuloa Talviriehaan – rieha sopii kaikenikäisille, 
muksusta mummoon ja vauvasta vaariin!

Talviriehavastaavana toimii Esa Korhonen  
050 502 3495, postiaesalle@gmail.com

ENSIAPUPÄIVYSTYS TALVIRIEHASSA 
Markku Linikko, puh. 0500 422 288 

PYSÄKÖINTI TALVIRIEHASSA 
Suosittelemme tulemaan Talviriehaan jalkaisin, busseilla tai kimp-
pakyydeillä. Autoille on pysäköintialueet käytössä 
sunnuntaina 9.2. seuraavasti:
• Siltamäen ostoskeskuksen parkkialue
• Jousimiehentien varrella molempiin ajosuuntiin  

klo 9.00-13.30 (poikkeuslupa) 
• Pallomäentien varressa saapumissuunnasta oikealla puolella 
Talviriehan järjestäjät ohjaavat liikennettä. 
Pysäköintiä ei ole liikuntapuistossa lainkaan, 
koska alue on Talviriehapisteiden käytössä.

TIETOA RIEHAPISTEISTÄ JA TAPAHTUMASTA
Talviriehasta julkaistaan ennakkotietoja Facebookissa Lions Club 
Helsinki Siltamäen sivuilla sekä osoitteessa 
verkkoviestin.fi/lionshkisiltamaki - kannattaa seurata etenkin 
Facebook-sivujamme, jossa esitellään tapahtuman tarjontaa ja toi-
mintapisteitä etukäteen sekä julkaistaan kuvia Talviriehan jälkeen.  
Monet yritykset, yksityishenkilöt ja muut tahot ovat tukeneet 
Talviriehan toteuttamista sekä hyvän tekemisen mahdollistamis-
ta ilmoittamalla tässä lehdessä, tavara- ja rahalahjoituksin sekä 
muutoin. Lahjoittajaluettelo on esillä Talviriehassa. Lämmin kiitos 
tuestanne – yhdessä teemme hyvää!
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Paras omalla tontillaan
Kiinko on edelläkävijä, joka tukee kiinteistö- ja rakennusalan 
yritysten sekä ammattilaisten menestymistä – henkilökohtaisesti.

Viemme eteenpäin koko kiinteistöalan osaamista ja tuomme alalle 
uusimman tietotaidon sekä kiinnostavat näkemykset.  
Verkostoissamme osaaminen jaetaan kaikkien yhteiseksi eduksi. 

Olemme kumppani, joka kulkee rinnalla työuran ensiaskelista 
asiantuntijuuden vahvistamiseen ja aina huippujohdon tietotaidon 
kehittämiseen asti. 

Tutustu koulutuksiimme www.kiinko.fi

Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.

6 000
vuosittaista  

kouluttautujaa,  
joilta erinomaista  

palautetta

200
vuosittaista  
koulutus- 

tapahtumaa 40
vuoden  

kokemuksella
Kiinko on 

alan johtava 
kouluttaja.

400
alan parasta  
asiantuntijaa  
kouluttajina

Suunnittelu • Rakennuttaminen • Valvonta
Kunto- ja haitta-ainetutkimukset 

Tunnemme ja taidamme korjausrakentamisen  
koukerot kivijalasta savupiipun sadehattuun!

Tutustu myös muihin kohteisiimme ja palveluihimme osoitteessa 

www.rakennuttajakaari.fi

Suunnittelimme ja valvoimme Siltamäessä 
sijaitsevan As-oy Kiertotähdentie 4:n  

yhdeksän kerrostalon mittavan 
julkisivuremontin.

TALVIRIEHA VETÄÄ 
VÄKEÄ 

Siltamäkeläiset tunnistavat 
leijonat etenkin perinteisestä 
Talviriehasta. Osa varttuneem-
mista riehakävijöistä muistaa 
ensimmäisen Talviriehansa 
omasta lapsuudestaan. Omat 
lapseni osallistuivat aikoi-
naan innolla hiihtokisoihin ja 
riehaan myös muutoin. Viime 
vuosina ovat jo lapsenlapseni 
osallistuneet mm. hiihtokilpai-
luihin.

Talviriehaan tullaan porukalla 
myös lähikaupunginosista ja jon-
kin verran myös naapurikaupun-
geista. Siltamäen leijonat ovat 
tapahtuman järjestäjänä, mutta 
yhteistyössä ovat mukana monet 
alueen muutkin toimijat. Tule 
mukaan sunnuntaina 9.2. klo 
10–13 Siltamäen liikuntapuis-
toon vuoden 2020 Talviriehaan!

STIPENDEJÄ JAETTIIN 
PERINTEISESTI KEVÄÄLLÄ 
JA KEVÄTRETKI

Kevätkauden lopulla Siltamä-
en leijonat jakoivat stipendejä 
lähialueemme harrasteseuroille 
ja koulujen oppilaille. Toivom-
me mahdollisimman monella 
nuorella olevan mahdollisuu-
den harrastaa lähialueella. Mo-
net alueemme lapset kuuluvat 
Partiolippukunta Maahisiin, 
joiden kolo sijaitsee Siltamä-
essä. Jalkapalloa voi harrastaa 
Malmin Palloseurassa. Siltamä-
en Nuorisoseurassa on erilaisia 
harrasteryhmiä ihan pienistä 
lapsista aikuisiin harrastajiin 
asti.

Koululaisia ilostutettiin 
jälleen stipendeillä, joita jaettiin 
kaikkien viiden lähialueen 
koulujen oppilaille. Stipendi-
en jaon yhteydessä kerrotaan 

lyhyesti Lions-toiminnasta ja 
monipuolisesta yhteistyöstä 
koulujen kanssa. Kouluilla oli 
myös mahdollisuus itse valita 
osa stipendivaroista käytettäväk-
si välituntiliikuntaan soveltuvien 
välineiden hankintaan.

Kevätretkemme suuntasimme 
Siuntion Korpirauhaan. Me-
nimme sinne Partiolippukunta 
Maahisten vieraaksi heidän 
kämpälleen. Paikka on upeal-
la kalliolla luonnon keskellä. 
Luksuksena heillä on myös oma 
saunarakennus. Partiolaiset 
kertoivat omasta toiminnastaan 
eräolosuhteissa. Heidän opas-
tuksellaan teimme avotulella 
täytettyjä lihapiirakoita kiven-
päällä lämmittäen sekä söimme 
grillimakkaraa tikunnokassa 
paistaen. Kahvin saimme tulella 
keitettynä, eräkämpällä ei ole 
sähköä. Tyhjin käsin emme 

vieraaksi menneet vaan luovu-
timme samassa tilaisuudessa 
vuosittaisen stipendimme par-
tiolaisille.

SUOJATIEPÄIVYSTYS 
TURVAA KOULUTIEN 
ALKAMISTA

Syksyllä kymmenet tuhannet 
lapset lähtevät koulutielle 
ensimmäistä kertaa elämäs-
sään. Koulun aloittaminen ja 
koulumatka jännittää monia 
lapsia. Leijonat ovat mukana 
varmistamassa pienten lasten 
ensimmäisten koulupäivien 
turvallista käynnistymistä. Tar-
koituksena on saattaa pienet 
lapset yli suojatien ja oranssit 
huomioliivit havahduttavat au-
toilijat huomaamaan koulujen 
alkamisen. 

SISU-PÄIVÄSSÄ 
MAKKARAA 
JA LIIKUNTAA

Syyskuun Siltamäki-Suutarila 
-päivässä leijonat järjestivät 
Siltamäen ostoskeskuksella 
totutusti grillimakkarapisteen 
ja Lions-infon, jossa kerrottiin 
kiinnostuneille Lions-toimin-
nasta. 

Leijonat olivat mukana lisäksi 
SiSu-päivän urheilukoitoksissa. 
Koululaiset pelasivat Siltamäen 
liikuntapuistossa koulujen väli-

sen jalkapalloturnauksen. Pelin 
päätteeksi jaoimme pelaajille 
mehut ja joukkueille pelipallot. 
Petankkikisan järjestelyvastuu 
oli perinteiseen tapaan leijonien 
vastuulla ja hyvin sujui! 

Samalle päivälle osui myös 
Mosan Wembleyn avajaiset, 
jossa luovutimme vuosittaisen 
MPS-stipendimme. 

AUTA LASTA, AUTA 
PERHETTÄ -TEMPAUS 

Hyvän päivä -tapahtumana jär-
jestimme lokakuussa tempauk-
sen Pääkaupungin turvakodin 
hyväksi. Turvakoti on tarkoitet-
tu lyhytaikaiseksi turvapaikaksi 
lähisuhteessaan väkivaltaa 
kohdanneille ja heidän lapsil-
leen. Ensi- ja turvakotien liitto 
sekä Lions-järjestö ovat tehneet 
”Auta lasta, auta perhettä” -yh-
teistyötä jo vuosikausia. 

Citymarket Tammistossa usei-
na vuosina järjestetty ”Auta lasta, 
Auta perhettä” -keräys onnistui 
jälleen erinomaisesti. Rahallisen 
avustamisen sijaan hyväntekijät 
osallistuivat keräykseen osta-
malla kauppareissullaan yhden 
tai useamman ylimääräisen 
tuotteen, jotka lahjoitustavarat 
leijonat toimittivat Pääkaupun-
gin turvakotiin Haagaan.

Leijonan vuosi – 
Siltamäessä tapahtuu
Siltamäen leijonat ovat olleet liikkeellä monissa tapahtumissa viime vuonna tehden 
käytännössä asioita oman alueemme hyvinvoinnin eteen. Lions-toiminta on arkista 
tekemistä hyvien asioiden toteuttamiseksi mitä moninaisimmilla tavoilla! Yhteistyö on 
se millä asiat onnistuvat – aivan kuten Klubi-teemaksemme on valittu tälle kaudelle.   
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Kiertotähdentie 3, 00740 Helsinki, puh. 3863911

Kampaamon toiminta on lopetettu 1.1.2017. 
Kiitos yhteistyöstä!
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Perinteiset 
talvirieha-
arpajaiset

Joka neljäs arpa 
voittaa

METTA OY

Hieronta ja kotipalvelu Eija
Hieronta • Jalkahoito • Kotipalvelu

Ajanvaraus 040 746 9591

Siltamäen ostoskeskus
Jousimiehentie 3, 00740 Helsinki

-----------------------------------------------------------------------------

SUUTARI KOSKINEN   

       PERINTEINEN SUUTARI- JA MODERNI AVAINPALVELU

YLI  10- VUODEN KOKEMUKSELLA TAMMISTOSSA

CITYMARKETIN AULASSA

Puh. 044 9807282

WWW.SUUTARIKOSKINEN.FI

-----------------------------------------------------------------------------

Siltamäen ostoskeskus, 
Jousimiehentie 3, 
00740 Helsinki, 
puh. 09 386 6023
Aukioloajat
ark. 9–19 ja la 9–15
siltamaenapteekki.fi

Talven
vitamiinit 
ja vinkit
hyvän 
palvelun 
lähiapteekistasi.

Juhlavuoden 2020 kohokohdat
4.10. Koko Suomen lastenjuhlat
26.10. Syyskokous
21.11. Syys-talvikirppis

23.4. Kevätkokous
17.5. Kevättempaus

MLL TAPANINKYLÄ

SILTAMÄEN LIONS CLUB 
40 VUOTTA
Lokakuun lopussa juhlimme 
klubimme 40-vuotista taivalta 
Helsingin Pitäjän pappilassa. Tällä 
kertaa juhlimme omassa keskuu-
dessamme muistellen tapahtumia 
vuosien varrelta. 

JÄTEVOIMALAVIERAILU 
JÄTTEENPOLTTOLAITOK-
SEEN

Marraskuussa Siltamäen leijonat 
vierailivat Vantaalla jätevoima-
lassa. Siellä saimme kattavan 
kokonaiskuvan jätteiden kierrosta 
ja opastusta kierrättämisestä. 
Monipuolinen opastus sisälsi mm. 
mielenkiintoisen videoesityksen. 
Saimme pienoismallin avulla 
kuvan, miten prosessi toimii ja 
sen jälkeen kiersimme laitoksen 
nähdäksemme, miten mei-
dän roskistamme saadaan 
energiaa.   

TONTTUPOLKU 
ALOITTAA JOULUN 
ODOTUKSEN

Joulunajan odotuksen 
aloittaa Suutarilassa 
leikkipuisto Linnunra-
dan tiloissa järjestettävä 
Tonttupolku-tapahtuma. 
Vapaaehtoisten toimijoi-

den ja leikkipuiston väen yhteis-
työnä toteutettava tilaisuus tarjoaa 
monenlaista tekemistä ja katso-
mista lapsille. 

Siltamäen leijonat puolisoineen 
ovat aktiivisesti mukana tapahtu-
man toteuttamisessa. Pysäköintijär-
jestelyt ja liikenteen ohjaus hoitui-
vat leijonilta totutun turvalliseen 
tapaan. Puolisoiden joulupuuron 
tarjoaminen useille sadoille lapsille 
on sekin odotettu osa tapahtumaa.

VIERAILU IIRIS-KESKUKSEEN

Joulukuussa teimme vierailun 
Itäkeskuksessa sijaitsevaan näkö-
vammaisten palvelu- ja toiminta-
keskus Iirikseen. Keskus saa tukea 

Lions-klubeilta. Iiris-keskukseen 
on koottu saman katon alle kaikki 
näkövammaisten keskeisimmät 
palvelut.

MIKSI KAIKKI TÄMÄ 
TOUHUAMINEN?

Lions-toiminta on palvelua, jota 
tehdään tukemalla lasten ja nuor-
ten tervettä elämää ja kehitystä 
sekä auttamalla vammaisia, ikään-
tyneitä, perheitä ja muita apua 
tarvitsevia. Leijonien toiminta on 
avuksi ja iloksi oman alueemme 
ihmisille - tekemisistämme on 
hyötyä yhteisölle, jossa elämme.

ON MONTA TAPAA TEHDÄ 
HYVÄÄ.

Kaikkea tekemistämme viime 
vuodelta ei edellä ole tuotu esille, 
vaan nostettu näkyvimpiä tapah-
tumia tiedoksi. Lions-toiminta 

on yleishyödyllistä ja voittoa 
tavoittelematonta. Tempauk-

silla kerätyt varat lahjoite-
taan eteenpäin ja käytetään 
muiden auttamiseen mm. 
myöntämällä avustuksia 
erilaisiin kohteisiin sekä 
tarpeisiin. Olemalla mu-
kana ja osallistumalla, olet 
auttamassa muita! 

Tavataan Talviriehassa 9.2. 
klo 10-13 Siltamäen liikunta-

puistossa!
Juha Malila 

presidentti 2019-2020 
Lions Club Helsinki / Siltamäki

- - - .., 
abtntola ubttnt 1

www.ravintolarubiini.fi 
1 

Siltamäen olohuone 
Lounas ma-pe 10:30-14:30 

Monipuolinen ohjelma: 
Ti: Texas Hold'em 

Ke: Darts 
To:Bingo 

Pe-La: Livemusaa/Karaoke 
Su: Tietovisa 

Ma-To 10.30-24 1 
Pe 10.30-03 I

La 10-03 
Su 10-03 1 

Siltiksen Ostari 1

Jousimiehentie 3 1
Helsinki 

09-3861136 I

Tonttupolulla jaettiin 
joulupuuroa marraskuussa.
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Malmin kukka
Avoinna joka päivä

40

SIDONTAA AMMATTITAIDOLLA

Avoinna joka päivä
Örskinkuja 2 / Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki

09 385 3974

27

VIHERTALO LINTUMÄKI OY
Kirkonkyläntie 6, 00700 Helsinki

Puh. 09 385 5350

Asukkaiden yhteistä tekemistä on 
kehitetty yli 20 asuntoyhtiössä Hel-
singin ja Kotkan eri kaupunginosissa. 
Koillis-Helsingistä ovat olleet aktiivi-
sesti mukana toiminnassa Siltamäki 
ja Suutarila jo heti alkuvaiheesta asti. 
Tänä vuonna toimintaa laajennetaan 
Vantaalle, Lahteen, Riihimäelle ja 
Lieksaan.

Kotikulmilla -toiminnassa on ollut 
tärkeää saattaa yhteistyöhön saman 
alueen toimijoita. Kaupungin työnteki-
jöiden ja paikallisten järjestöjen avulla 
on löytynyt sopivia asuntoyhtiöitä, 
toteutettu yhteistapahtumia ja saatu 
vierailijoita esittelemään omaa toimin-
taansa asukkaille. Juttuja asukkaiden 
toiminnasta on saatu lukea niin Helsin-
gin Sanomista kuin Koillis-Helsingin 
Lähitieto -lehdestä. 

ASUINTALOJEN TILAT KÄYTÖSSÄ
Yhdessä kotikulmilla -toimintaa on 
tuonut eloa taloyhtiöihin ja vuokrata-
loihin sekä lisännyt asukkaiden yhteistä 

tekemistä. Keskinäisen juttelun ja kah-
vittelun lisäksi on ollut ulkoilua, pelaa-
mista sekä kevyttä jumppaa. Olennaista 
on se, että asukkaat tekevät yhdessä 
sellaista mistä itse tykkäävät.

Yhteinen toiminta on tarkoitettu 
erityisesti ikäihmisille, mutta kaikki 
asukkaat ovat lämpimästi tervetulleita 
tähän toimintaan. Etenkin paljon koto-
naan aikaa viettävät ikäihmiset saavat 
Kotikulmilla -toiminnasta paljon iloa 
ja seuraa lähialueen ihmisistä. Koska 
toiminta tapahtuu hyvin paikallisesti 
alueen taloyhtiöiden tiloissa - kuten 
kerhohuoneessa - ja niiden läheisyydes-
sä, ei osallistuminen edellytä kulkemis-
ta kauas kotoa.

TALOTSEMPPARIT TOIMIVAT 
TUKENA

Vapaaehtoiset TaloTsempparit ohjaavat 
yhteistä Kotikulmilla-toimintaa. TaloT-
sempparit toimivat pareina tai ryh-
mässä joko omassa taloyhtiössään tai 
jossain muussa asuntoyhtiössä. Koti-

kulmilla-toiminta ideoidaan yhteistyös-
sä asukkaiden kanssa. Yhdessä voidaan 
esimerkiksi kahvitella, pitää tietovisoja, 
järjestää nyyttäreitä, käydä kävelyillä ja 
kutsua vierailijoita – aivan sen mukaan 
kuin koetaan mielekkääksi.

Innostunut mieli ja halu toimia 
ihmisten kanssa riittävät pitkälle 

Yhdessä kotikulmilla – asukkaiden 
toivomaa tekemistä
Ikääntyminen ja yksinäisyys ovat Suomessa isoja asioita. Näitä härkiä on sarvista 
tarttunut Yhdessä kotikulmilla -hanke (2017–2019). Kotikulmilla toiminnassa 
asukkaat itse suunnittelevat toimintaansa, jossa tukena sekä ohjaajina toimivat 
vapaaehtoiset TaloTsempparit. Hyvien tulosten innoittamana toiminta laajenee 
uusille alueille vuonna 2020.

TaloTsempparin tehtävässä. Aikaisem-
paa kokemusta ryhmän ohjaamisesta 
ei tarvitse olla. TaloTsempparit saavat 
Ikäinstituutista valmennuksen maksutta, 
tukea sekä materiaaleja. Valmennuksessa 
saa vinkkejä ohjata iäkkäiden ryhmiä 
taloyhtiöiden tiloissa.

SILTAMÄESSÄ 
KOTIKULMILLA-KERHO

Keväällä 2020 kokoontuu Siltamäen 
Kotikulmilla-kerho joka toinen perjan-
tai, paitsi vappuna jää kokoontuminen 
väliin. Kokoontumispäivät ovat 7.2., 21.2., 
6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 29.5. sekä 
12.6.2020. Kokoontumiset ovat klo 12-14 
taloyhtiön alakerran kerhohuoneella, 
osoitteessa Jousimiehentie 9 C, Siltamäki. 
Kerhon ohjelma suunnitellaan yhdessä 
asukkaiden kanssa, kuten asiaan kuuluu. 
Tervetuloa Siltamäen asukkaat omaan 
Kotikulmilla-kerhoon!

Jos sinua kiinnostaa Kotikulmilla-toi-
minta tai sen lisäksi jopa TaloTsemppa-
riksi ryhtyminen, niin kannattaa perehtyä 
asiaan lisää ja ottaa yhteyttä vastuuhen-
kilöihin, joiden tiedot löytyvät osoitteesta  
www.ikainstituutti.fi/kotikulmilla. 

Timo Tossavainen

JUKKA MURTO
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Kiinteistöjen 
erikoispalvelut

www.pr-clean.fi

Iso Kylätie 20, 04130 Sipoo
Puh. (09) 2745 220

aineisto@silverprint.fi • www.silverprint.fi

2525

Rautahatuntie 20, 00920 Helsinki
0400 937 404 • www.tiori-kuljetus.com

TiORi -Kuljetus Oy
Tervetuloa laattojen kotitaloon!

Siltamäen myymälämme palvelee 
arkisin klo. 8-17 

 
Remontoija/rakentaja:

 
varaa oma ilmainen suunnittelupalaverisi 
osoitteesta www.abl.fi/suunnittelupalaveri

www.abl.fi, abl@abl.fi 
Kirkonkyläntie 103, 00730 Helsinki

Viemärisaneeraus sukkana putkeen!
www.sppoy.com

• Nopea viemäriremontti rakenteita 
    rikkomatta

• Tonttiliittymät kuntoon sukkasujuttamalla

• Pihakaivojen saneeraukset 
    ruiskubetonoimalla

• SPP-Express akuuttiin putkistonhoitoon:
    kartoitus, kuvaus, korjaus

 

 

KÄPYLÄ
Koskelantie 24
00610 Helsinki
040 415 9119

SILTAMÄKI
Jousimiehentie 3
00740 Helsinki

09 386 7362

TATTARIHARJU
Valuraudankuja 6
00700 Helsinki
040 961 2310

fysiotreenari.com

Kokonaisvaltaista
hyvinvointia

pääkaupunki-
seudulla
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00740 Helsinki

09 386 7362

TATTARIHARJU
Valuraudankuja 6
00700 Helsinki
040 961 2310

fysiotreenari.com

Kokonaisvaltaista
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KÄPYLÄ
Koskelantie 24
00610 Helsinki
040 415 9119

SILTAMÄKI
Jousimiehentie 3
00740 Helsinki

09 386 7362

TATTARIHARJU
Valuraudankuja 6
00700 Helsinki
040 961 2310

fysiotreenari.com

Kokonaisvaltaista
hyvinvointia

pääkaupunki-
seudulla

Kuntoutus ja hyvinvointi:
• Fysioterapia
• Hieronta/Urheiluhieronta
• Jalkaterapia
• Urheilijoiden fysioterapia
• Personal training
• Perinteinen jäsenkorjaus
• Veteraanikuntoutus
• Koti-, laitos- ja yrityskäynnit
• TEMPUR-tuotteet

Kauneus:
• Kosmetologi
• Vyöhyketerapia
• Aromaterapia
• Parturi-Kampaamo

Yli 
50   €:n 

ostok sesta 

saat 10 €:n 

etu kupongin

Omakotitalkkarit tarjoavat pihan- ja kodinhoitoon liittyviä 
palveluja ikääntyville omakotiasukkaille, jotta he voivat asua 
omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Palvelu on 
tarkoitettu omakotiyhdistysten jäsenille. Omakotitalkkareita 
on yli 100 eri puolilla Suomea.

Talkkari siivoaa, pesee ikkunoita, tekee pihatöitä sekä pie-
nimuotoista kiinteistön kunnostusta. Ammattiosaamista 
vaativaa ja erikoislupia edellyttäviä töitä Omakotitalkkari ei 
tee, vaan ajatuksena on antaa naapuriapua sekä tehdä joka-
miehen ja -naisen työtä.

KOILLIS-HELSINGIN OMAKOTIYHDISTYS 
ALOITTI 2020 

Puistolan ja Suutarilan Omakotiyhdistykset päättivät syksyllä 
2019 yhdistyä; Syntyi Koillis-Helsingin Omakotiyhdistys, 
joka tarjoaa jäsenilleen Omakotitalkkarien palvelujen lisäksi 
muut yhdistyksen ja Omakotiliiton jäsenpalvelut.

Omakotiasukkaiden edunvalvonnasta ja palveluista huoleh-
tiva Koillis-Helsingin Omakotiyhdistys jatkaa Suutarilan ja 
Puistolan yhdistysten toimintaa. Suurempi omakotiyhdistys 
on houkuttelevampi kumppani yhteistyötahoille sekä antaa 
mahdollisuuden kehittää toimintaa nykyaikaiseen suuntaan. 

Omakotitalkkari 
auttaa asukkaita 
Moni asukas saa apua lumi- ja pihatöihin sekä kodinhoito- ja 
kunnostustöihin Omakotitalkkarilta. Toiminta auttaa etenkin 
ikääntyvien ihmisten kotona asumista. Omakotitalkkaritoiminnasta 
vastaa paikallinen omakotiyhdistys, jonka palveluksessa talkkari 
toimii. Eräs syy Puistolan ja Suutarilan Omakotiyhdistysten 
yhdistymiselle oli Omakotitalkkaritoiminnan varmistaminen.



Hyundait pääkaupunkiseudulla myy ja huoltaa 
Autoverkkokauppa.fi Petikko   |   MetroAuto Herttoniemi   |   MetroAuto Espoo Niittykumpu   |   hyundai.fi

Koko Hyundai-mallistoon ainutlaatuinen 7 vuoden takuu ilman kilometrirajaa.
Sähköakun takuu 8 vuotta tai 200 000 km, kumpi ensin täyttyy.
7 vuoden takuu myönnetään 1.9.2018 jälkeen Suomessa käyttöön otettuihin uusiin Hyundai-autoihin. 

Hyundai mukana 
talviriehassa

KIINTEISTÖLIITTO
Uusimaa

1212

ÖLJYPOLTINHUOLLOT • KATTILANVAIHDOT
ÖLJYSÄILIÖT • LVI-TYÖT

info@seppokoukkunen.net • 0400 617 146

www.seppokoukkunen.net
Yrttimaantie 24 • 00740 Helsinki

ÖLJYPOLTINHUOLLOT • LVI-TYÖT
KOTISIIVOUSPALVELUT

info@seppokoukkunen.net • 0400 617 146
www.seppokoukkunen.fi

Yrttimaantie 24 • 00740 HelsinkiÖLJYPOLTINHUOLLOT • KATTILANVAIHDOT
ÖLJYSÄILIÖT • LVI-TYÖT

info@seppokoukkunen.net • 0400 617 146

www.seppokoukkunen.net
Yrttimaantie 24 • 00740 Helsinki

Laajin valikoima leivonta- ja juhlatarvikkeita

Tervetuloa myymälään Liukumäentie 2, Oulunkylä
ja verkkokauppaan! www.juhlakauppa.com


