Oletko myymässä asuntoasi?
Etsitkö taloyhtiöllesi
osaavaa isännöitsijää,
ota yhteyttä!
jari.nieminen@isannointiverkko.fi
www.isannointiverkko.fi

LAKI JA KIINTEISTÖ MOILANEN OY LKV
Palvelemme myös lakiasioissa
Eeva-Liisa
Moilanen

Hämeentie 23
p. 773 2600, 0500 203 067

Varatuomari
Laillistettu
kiinteistönvälittäjä
(LKV)

©

Bisnode 2018

Huoneistojen myynti ja vuokraus

22 vuoden kokemuksella!

Välitysp. 3% myyntihinnasta, sis. alv. ja kulut – Pyydä tarjous!

Kallion ja ympäristön kaupunginosalehti
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Tutustu uuteen palveluumme!
Pomell OmaMyyntiTM
Välityspalkkio vain 0,95% sis. alv
www.pomell.fi/omamyynti
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?
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E
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Helsinginkatu 6 | 029 170 1180 | kallio@pomell.fi

Kalliolan
Kansalaisopisto

RAHAA RAHAA RAHAA
Myy asuntosi meille,
voit jäädä itse asumaan

Helsingin Asunto
& Rakennus Oy

Avoinna: Ark 09-20.30, La 11-20.30, Su 12-19

Tietoa, taitoja, elämyksiä ja estetiikkaa kotikulmillasi!
Ilmoittautua voit sekä netissä
että Kalliolan asiakasneuvonnassa.
Tervetuloa Kalliolaan!

t.nikkanen@kolumbus.fi | 0400-503 497

Kalliolan setlementti
Kalliolan kansalaisopisto

Sturenkatu 11, 00510 Helsinki
p. 010 279 5080
kalliolankansalaisopisto.fi

Pyydä meidät
meidät arviokäynnille
jo tänään!
Pyydä
arviokäynnille
jo tänään!

HERMANNI, KT
5 h, k, kh, s, erill. wc, vh, lasitettu p

134,5 m2

Hermannin puutaloidyllin vierellä tilava ja laadukas läpitalon huoneisto. Tasokkaasti v. 2005 omalle tontille rakennettu talo jossa on hyvät yhteiset tilat ja edullinen yhtiövastike.
Aurinkoinen lasitettu parveke viherpihalle ja kolme tilavaa
makuuhuonetta. Oma sauna ja 2 wc:tä. Tässä voit asua pitkään ilman taloyhtiön remonttihuolia. 2. krs, hissi. E=E2013.
Mh. 830.000 e. Vellamonkatu 1 D.
7204061

VERKKOSAARI, KT, 4 h, kt, lasitettu p

89 m2

Myydään siirtosopimuksella arviolta 1.5.-30.6.2019 valmistuva uudiskohde 4 h, kt, lasitettu parveke, 7./8.krs. Kalasataman viereen Itäväylän pohjoispuolelle rakentuva Verkkosaaren alue on meren välittömässä läheisyydessä. Tähän
asuntoon on valittu vain laadukkaimmat materiaalit ja varusteet! Pyydä meiltä lisätietoja. E=C2013. Mh 171.180 €.
Vh. 590.000 €. Tukkutorinkuja 16.
7205231

ARABIANRANTA, KT, 2 h, k, s

Laadukas kaksio Arabianrannassa. Parvekkeelle paistaa aamuaurinko ja tontin rajaa rantapuisto ja meri. Rv.2014. Täällä asut ilman remonttihuolia. Erinomaiset palvelut alueella
ja hyvät liikenneyhteydet: raitiovaunu ja bussit. Merelliset
lenkkimaastot ja luontopolut kutsuvat liikumaan. E=C2007.
Mh. 329.000 e. Lontoonkatu 10 B.
7190585

62 m2

Arvostetussa Jugend-talossa (rv.1912) myynnissä 2 h, avok.
Olohuoneen erkkeri-ikkunasta avautuu upea näkymä Brahen
kentälle ja puistoon. Tilava makuuhuone. LVIS-remontti on
tehty vuonna 2015. Vanhan talon henkeä ja avaraa kodikasta
tunnelmaa parhaimmillaan. 4. krs. Hissi. Oma tontti. E=E2007.
Mh 296.793,44 €. Vh. 359.000 €. Läntinen Brahenkatu 6.
7206175

KALLIO, KT, 2 h, k, kh, p

51 m2

PUNAVUORI, KT, 1 h, k, alk. kh, wc

Tilava ja valoisa läpitalon kaksio yhtiössä jossa LVIS-remontti on tämän asunnon kohdalta juuri valmistunut. Lainaosuudet remontista on vielä jyvittämättä osakkaille. Lasitettu parveke aamuaurinkoon avarin näkymin pihan puolelle. Valmiina LVIS- saneerattu kylpyhuone, muutoin koti kaipaa reipasta remonttia. 5./7. krs, hissi. Vapaa. E=G2013. Mh. 245.000 e.
Kirstinkatu 2 D.
7205663

KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN PARHAAT PALVELUKSESSASI.
ANTTI MÄKINEN
Myyntijohtaja
LKV
puh. 020 780 3420
gsm 040 508 5849

HENRI ELVILÄ
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 2075
gsm 040 683 7679

KALLIO, KT, 2 h, avok, kh

ALPPILA, KT, 2 h, kk, kh

34,6 m2

43,65 m2

KALLIO, KT, 1 h, avok, kh

22,5 m2

Lämminhenkinen koti kauniissa jugend-talossa. Rv.1912.
Avara keittiö ja ikkunat rauhalliselle sisäpihalle. Alkavan
LVIS- saneerauksen yhteydessä saneerataan kylpyhuone ja
wc. Yhtiöllä paljon liiketilaa ja hyvät vuokratuotot. E=E2013.
Mh. 299.000 e. Albertinkatu 10 A.
7207175

OmaTarjous™ -kohde. Heti vapaa kaksio neljännessä kerroksessa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Linnanmäen tuntumassa. Asunnon ikkunat vehreälle
sisäpihalle. Pintaremontilla saat asunnosta itsellesi mieleisen kodin. E=F2013. Velaton lähtöhinta 198.000 e. Viipurinkatu 25.
7202694

Hyväkuntoinen yksiö Harjutorilla, jossa oma erillinen sisäänkäynti. Erinomaiset liikenneyhteydet mm. metrolle n. 200m
ja lähistöllä useat ravintolat ja ruokakaupat. Taloyhtiö sijaitsee omalla tontilla. Tästä asunto omaan käyttöön tai sijoittajalle. E=E2007. Mh. 164.000 e. Harjutori 10 M.
7204681

KALLIO | Säästöpankinranta 2, 00530 Helsinki, puh. 020 780 3380
JUSSI JÄRVINEN
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 020 780 3363
gsm 0400 250 772

SARI KESKINIVA
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 020 780 3376
gsm 050 347 9817

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 9, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Puheluhinnat 020-alkuisiin numeroihin lanka- ja matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %).

Unelmien ja kotien yhdistäjä.

45,9 m2

JANETTE
RAUTAKOSKI
Myyntineuvottelija
puh. 020 780 3444
gsm 040 672 8180

ARI-PEKKA
VIRTANEN
Kiinteistönvälittäjä
LKV, KED
Kaupanvahvistaja
puh. 020 780 3504
gsm 040 668 3748

www.huoneistokeskus.fi

www.huoneistokeskus.fi
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ASIAKKAANI ETSII

Varaa aika maksuttomaan tarkastukseen!
Erikoishammasteknikko on
hammasproteesien asiantuntija.

pääkaupunkiseudulta asuntoosakeyhtiöistä remontoitavia
asuntoja yksiöstä aina
suurempiinkin asuntoihin.

• Tarkistuta myös hampaaton suu säännöllisesti.
• Hammasproteesit on syytä tiivistää
2–3 vuoden välein ja uusia 5–10 vuoden välein.

Asiakkaani maksaa välityspalkkion.

MONICA TERASTE

Teemme koti- ja palvelutalokäyntejä.
EHT Ossi Vallemaa

Osakas, LKV, LVV, KiAT
044 599 0000 | monica.teraste@spkoti.fi

p. 050-5533 050

Vuokrataan

Hakaniemi,
Hämeentie 7

Erikoishammasteknikot

Sp-Koti Helsinki Töölö | CMH-Koti Oy
Vänrikki Stoolin Katu 2 A 1, 00100 Helsinki

Vanha Turuntie 371
03150 Huhmari
p. 09 - 413 97 300

Soita 010 2715 100

PARTURI-KAMPAAMO LARISA

TÄYTTÄÄ 10 VUOTTA!

ta on
kokila
poisseet!
pain

Toivotamme tervetulleeksi niin
uudet kuin vanhatkin asiakkaat!

Puh. 040 706 1528

Porvoonkatu 14b
Ark 9-17 La 9-14
(muut ajat sopimuksen mukaan)
chef wotkin’s palvelutiskit

YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE
EDULLISTA, LÄMMINTÄ, TURVALLISTA

prisma itäkeskus Vanhanlinnantie 1
00900 Helsinki ☎ 010 766 8912
s-market sokos helsinki Postikatu 2
00100 Helsinki ☎ 010 766 1047

VARASTOTILAA
1 m2 - 12 m2

TIETOKONEHUOLTO

alk. 35 €/kk

Yritykseltämme löytyy monenlaisia
palveluja niin yksityishenkilöiden kuin
yritystenkin tarpeisiin, mm:

puh. 09 750 088
posti@varavarasto.com
www.varavarasto.com
Helsingin Varavarasto

– Virusten ja haitta– Tietojen palautus
ohjelmien poisto
– Vikaselvitykset
– Laitteiden asennuspalvelu
– Vikaselvitykset ja -arviot
– Ohjelmistojen asennuspalvelu vakuutusyhtiöille

le
meil
Tule kuin
n
KÄYTETTYJEN TIETOKONEIDEN ERIKOISLIIKE
enne ät
t
e
Avoinna arkisin 09:00 - 18:00
men
!
i
s
o
herm
Helsinginkatu 14  09-736 522 www.globalg.net  globalg@sci.fi

GLOBAL GRAPH OY

Varastot:
• Kustaankatu 7, Kallio
• Asemapäällikönkatu 3, Pasila

USI
U
U
T
T
AVA

HOITOA RIIPPUVUUKSIIN
HELSINKI - TILKANTORI 4

Tehokasta avohoitoa päihde- ja
peliriippuvuuteen sekä läheisille.
Iltaisin annettu hoito soveltuu
hyvin työelämässä oleville.
Lue lisää:

www.avominne.fi

Vintage -baari
– asiakaspalvelu on meille ykkösasia –

OMALLA
RESEPTILLÄ
mm. Hot Wingsit
ja ristikkoperunat!

Laaja valikoima
oluesta viinaan,
cocktaileista
drinkkeihin!

HAPPY HOUR

JOKA PÄIVÄ KLO 10-16

KARHU III

3,50€

Käytämme Sinebrychoffin uutta
DraughtMaster -järjestelmää

– Jokainen tuoppi maistuu täydelliseltä! –

Karhu III
0,5l
4,50€
Carlsberg
0,4l
4,50€

BILJARDI • TIKKATAULUT
KARAOKE KE, PE JA LA KLO 20-24
Kolmas Linja 34, 00530 Helsinki • 044-9848218

Avoinna joka päivä klo 10.00 - 02.00

tehtaanmyymälä

ma-pe 7-21, la 7-18, su 10.30-17
Vanha talvitie 8, 00580 Helsinki
☎ 09-774 33 477
www.wotkins.fi

LÄMPIMIÄ AUTO- JA MOOTTORIPYÖRÄ

HALLIPAIKKOJA
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KALLIOSSA JA ALPPILASSA

SOITA P. 0400 - 424 192 TAI KATSO
WWW.TILA1.FI

Ajankohtaista

Vaasankadun
omaleimaisuus
ikuistuu muraaliin

Kuninkaantammea. Kuva: Susa Junnola.

Helsingissä rakenteilla
ennätysmäärä asuntoja
■■Asuntotuotannon huippulukemat Helsingissä jatkuivat vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä. Kesäkuun lopussa oli
rakenteilla 8 325 asuntoa, mikä
on yli 1 000 asuntoa enemmän
kuin edellisvuotena vastaavaan
aikaan.
Rakenteilla olevien asuntojen kerrosalaa oli enemmän
kuin aiemmin 2010-luvulla vastaavia ajankohtia tarkastellen
(luku 565 260 k-m2 ei sisällä
käyttötarkoituksen muutoksia).
Keskeneräisen asuntotuotannon
huippulukemat koostuvat poikkeuksellisen suuresta uustuotanto- ja laajennuskohteina rakennettavien asuntojen määrästä.
Käyttötarkoituksen muutoksia
oli rakenteilla vain nelisen prosenttia. Poikkeuksellisen mittavassa tuotannossa näkyy vuoden
2017 puolella myönnettyjen rakennuslupien suuri määrä.
Huhti-kesäkuun aikana valmistui noin 1 050 asuntoa,
joista suurin osa uudistuotantokohteisiin. Uustuotantona ja
laajennuksina asuntoja valmistui 2010-luvun vastaavien vuosineljännesten huippumääriä,
vaikka kerrosalaa (noin 74 880
k-m2 ) syntyi vain jonkin verran
viimeisen viiden vuoden keskiarvoa enemmän.
Huhti-kesäkuussa aloitettiin

2 340 asunnon rakentaminen,
joista 5 prosenttia käyttötarkoituksen muutoksena. Asuntojen määrä myönnetyissä rakennusluvissa oli noin 1 280,
joista käyttötarkoitusten muutoksia oli noin 15 prosenttia.
Myönnettyjen lupien asuntomäärä on keskimäärin samalla
tasolla kuin aiempina vuosina.
Myönnetyistä rakennusluvista
kerrosalaa oli luvassa uustuotantoon ja laajennuksiin noin 94
700 k-m2, mikä on lähes yhtä
paljon kuin vastaavina ajankohtina 2010-luvulla keskimäärin.

säksi keskeneräisiä toimitiloja oli noin 80
prosenttia enemmän kuin vastaavina toisen
vuosineljänneksen ajankohtina 2010-luvulla keskimäärin.

■■Värikkäästä historiasta ja profiilista tunnetulle Vaasankadulle tulee näyttävä seinämaalaus. Uniikki teos
ikuistaa asukkaiden näkemyksiä legendaarisesta Vaasankadusta.
Helsingin omaleimaiselle Vaasankadulle toteutetaan seinämaalaus, jonka suunnitteluun ovat osallistuneet Vaasankadulla sijaitsevan taloyhtiön asukkaat.
Teoksen maalaa helsinkiläinen kuvittaja Eero Lampinen. Asukkaat valitsivat muraalihankkeen taiteilijan.
Uniikki teos on visuaalinen kertomus yhdestä Helsingin legendaarisimmista kaduista. Muraali toteutetaan
asuinkerrostalon julkisivuun osoitteessa Vaasankatu
19. Teos on osa UPEA18-taidefestivaalia.
Eero Lampisen visuaalinen kuvasto kulkee soljuvasti mytologiasta nykyaikaan. Taiteilija kuvaa melankolisia hahmoja arjen maagisessa rinnakkaistodellisuudessa. Lampisen tyyli ja työt ovat saaneet osakseen
myös laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Lampinen
osallistui teoksellaan vuoden takaiseen UPEA17-festivaaliin Kemissä.
Helsingin teoksen toteuttamisessa ovat mukana
Helsingin kaupunki, Asunto Oy Vaasanhovi, Tikkurila ja Pintaväri.
UPEA on kolmatta vuotta järjestettävä valtakunnallinen kaupunkitaidefestivaali. Tänä vuonna tapahtuma tuo julkista taidetta 12 suomalaiskaupunkiin 20
huippuluokan taiteilijan voimin. Laajan mittakaavansa ja korkeatasoisen taiteilijakaartinsa ansiosta UPEA
on jo ensimmäisinä vuosinaan vakauttanut asemansa
kansainvälisesti merkittävien kaupunkitaidefestivaalien joukkoon. UPEA18 kannustaa ihmisiä tutustumaan julkiseen taiteeseen ja osallistumaan siitä käytävään keskusteluun.

Toimitilarakentamisessa
mittavat volyymit
Toimitiloja valmistui huhti-kesäkuussa poikkeuksellisen paljon. Valmistunutta toimitilarakennusten kerrosalaa oli noin
103 480 k-m2 eli noin 120 prosenttia enemmän kuin 2010-luvun vastaavina ajankohtina keskimäärin. Samoin myönnettyjen
toimitilarakennuslupien kerrosala (156 890 k-m2) oli viime
vuosien tapaan poikkeuksellisen suuri. Toisella vuosineljänneksellä aloitettiin noin 98
130 kerrosneliön rakentaminen,
mikä on 40 prosenttia enemmän
kuin 2010-luvun toisilla vuosineljänneksillä keskimäärin. Li-

Noin 1 500 kiinteistön verotus
muuttuu kantakaupungissa
■■Maapohjan verotusarvon laskemista koskeva uusi ohje vaikuttaa kiinteistöveroon ensi
vuodesta alkaen.
Korkein hallinto-oikeus teki
29.3.2018 vuosikirjapäätöksen,
jonka mukaan maapohjan verotusarvoa vahvistettaessa on
otettava huomioon, mihin tar-

koitukseen kiinteistön omistaja on maapohjaa käyttänyt. Jos
maapohjaa käytetään suuremman rakennuksen rakennuspaikkana kuin asemakaavaan
on merkitty, on se otettava huomioon maapohjan verotusarvoa
määriteltäessä.
Päätös muuttaa kiinteistöve-

roon liittyvää oikeuskäytäntöä
niin sanotuissa kaksitasokaavakiinteistöissä, joita Helsingissä
on kantakaupungin alueella.
Kaksitasokaavoja laadittiin
Helsingissä 1960–1980-luvuilla, jolloin pyrittiin suojelemaan
vanhoja, ennen sotia valmistuneita rakennuksia purkami-

selta. Tavoitteen edistämiseksi
monien vanhojen tonttien rakennusoikeudet merkittiin olemassa olevaa rakennuskantaa
alhaisemmiksi.
Sittemmin käytäntö on asettanut helsinkiläiset veronmaksajat keskenään epätasa-arvoiseen
asemaan, sillä kiinteistöveron

Helsingin kantakaupunkia ilmasta
kuvattuna. Kuvaaja: Lauri Rotko

laskentaperusteena on käytetty voimassa olevaan asemakaavaan merkittyä alempaa rakennusoikeutta.
Samalla alueella sijaitsevista
samankokoisista kiinteistöistä
on siis voitu maksaa erisuuruista
maapohjan kiinteistöveroa. Korkeimman hallinto-oikeuden tekemä päätös korjaa tilannetta.

Sivu 9
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Pääkirjoitus



Nro 17
Päätoimittaja Juha Ahola

Stadion sai eniten
veikkausvoittovaroija

O

petus- ja kulttuuriministeriö
myönsi yhteensä noin 41
miljoonaa euroa veikkausvoittovaroja kuntien liikuntapaikkarakentamiseen. Merkittävä enemmistö liikuntapaikoista Suomessa
on saanut tukea rakentamiseen ja
peruskorjaukseen Veikkauksen pelien tuotosta.
Kohteiden kirjo on hyvin laaja, ja
myös tämän vuoden tukikohteista
löytyy muun muassa kaikenikäisten
käytössä olevia lähiliikuntapaikkoja
ja liikuntapuistoja, sekä huippu-urheilumme kannalta välttämättömiä
harjoitus- ja kilpailuolosuhteita,
sanoo Veikkauksen yhteyspäällikkö
Tapio Imporanta.
Valtakunnallisesti poikkeuksellisen suurten investointien,
Olympiastadionin sekä Tampereen
monitoimiareenan, lisäksi tämän
vuoden tukikohteissa on monipuolisesti eri puolille Suomea sijoittuneita liikuntapaikkarakentamisen
hankkeita. Niiden joukossa on esimerkiksi useita urheilukenttiä. Ne
saavat tukirahoilla kokonaan uuden
jalkapallonurmen tai edellinen pinnoite vaihdetaan entistä parempaan

Ota kantaa – kirjoita Kallio-lehden yleisönosastoon.
Lähetä sähköpostilla kallio.toimitus@karprint.fi
tai kirjeellä osoitteeseen
Kallio-lehti, Vanha Turuntie 371, 03150 Huhmari.

Yleisönosasto

Pankki ei välitä

alustaan.
Investointiavustusta voidaan
myöntää maksimissaan 30 prosenttia liikuntapaikkahankkeen kokonaiskustannuksista. Kun kohteen
kustannusarvio on 700 000 euroa
tai enemmän, ratkaisun avustuksesta tekee liikunta-asioista vastaava
ministeri, joka on tänä vuonna Sinisen tulevaisuuden Sampo Terho.
Pienempien hankkeiden rahoitus
päätetään aluehallintovirastoissa.
Jos hanke on aloitettu, sille ei tukea
myönnetä. Avustusten osalta arvioidaan myös sitä, että tuleva kohde
palvelee mahdollisimman laajoja
käyttäjäryhmiä. Suurin osa liikuntapaikkojen investointiavustuksista
menee kunnille, mutta mukana on
myös yksityisiä tahoja.
Alueellisuus on arvioinnissa yksi
kriteeri. Ratkaisut pohjautuvat
liikuntapaikkarakentamisen suunta-asiakirjan linjauksiin. Metsärannan mukaan investointiavustusta
voidaan pitää merkittävänä asiana.
Varsinkin kunnille valtionavun
saaminen on usein rakentamisen
kynnyskysymys.

Yleisönosasto

■■Pankki ei välitä asiakkaistaan. Hakaniemen Nordea ei enää ota vastaan ketään. Mm. eläkkeensaajat
ohjataan Kaivokatu 8:aan,
jossa joutuvat jonottamaan
tunteja seisten!
Hakaniemen konttorin

laskujenmaksuautomaatti
on rikki, ollut jo pitkään.
Onneksi S-Pankki on ymmärtänyt, että pankki on
olemassa siksi, että se palvelee kaikkia.
Siellä saa istuen odottaa
kunnes oma vuoro tulee.

Kiitän erittäin ystävällisestä vastaanotosta.
Maria Lund
Kohta entinen
Nordea-pankin asiakas

Alppila Seuran toimintaa,
seura täyttää 50 vuotta
■■Alppiharjussa on pormestarin asukasilta 4.10.
Seuran toiminta on vireää.

Haluaisimme positiivishenkisen jutun Alppiharjusta,
jonka avulla ihmiset innos-

tuisivat tulemaan pormestarin asukasiltaan.
Irja Nykänen

Hämeentien pyörätie
rakennetaan turhaan?
■■Kun kaupunginvaltuusto hyväksyi Sörnäisten autotunnelin kaavan, niin rakennetaanko Hämeentielle
kilometrin pituinen pyörätie turhaan?
Sörnäisten rantatien pyörätiet ovat leveät molempiin
suuntiin, miksi pitäisi rakentaa pyörätiet Hämeentielle?
Miksi noin satametriä
ylemmäksi pitää rakentaa

kilometrin pituinen samansuuntainen pyörätie, jonka hinta on 16 miljoonaa
euroa.
Sörnäisten rantatiestä on
tulossa ihannetie pyöräilijöille, ei ole autojen pakokaasuja , ei liikennevaloja ,
vain ihanat rantamaisemat.
Näinhän vihreät haluavat
, vain pyöräilijöitä kaduille, ei autoja häiritsemässä
pyöräilijöitä. Nyt järki kä-

teen kaupungin valtuuston jäsenet, rahaa tarvitaan
Helsingin muihin menoihin. Vanhusten ja lasten
hyvinvoinnin voisi ensimmäisen kerran priorosoida
kaupunkimme asioiden hoidossa tärkeysjärjestyksessä
ensimmäiseksi.
Nimim järjen
käyttö on sallittu

HSL:n tarkastus maksujen hintojen korotus
ja liikaa perittyjen kotihoidon maksut

Helsingillä ei perusteita
leikata palveluista

■■HSL:n halu nostaa tarkastusmaksua on laiton. Laki
sanoo, että tarkastusmaksu saa olla enimmillään 40
kertainen tavallisen aikuisten kertalipun suuruinen.
Joko HSL:n on lähtenyt
nykyisen Suomen hallituksen peränpitäjäksi rikkomaan tehtyjä lakeja ?
Syyksi mainitaan liputta matkustavien yleisyys.
Tarkastusmaksujen korotuksella ei saavuteta yhtään
enempää maksavia kyytiläisiä. Maksuja ei saada perittyä huono-osaisilta tai
kerjäläisiltä, joiden osuus
matkustajista on lisääntynyt. Järki käteen HSL.

■■Koulujen oppilasryhmiä
suurennetaan, lasten iltapäiväkerhoja vähennetään,
vanhusten ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ja
kulttuuripalveluja vähennetään, lääkärin kanssa asioidaan yhä useammin vain
sähköisesti, kaksi nuorisotaloa suljetaan, lähikirjastojen aukioloaikoja lyhennetään, liikuntapaikkojen
kunnostuksesta karsitaan,
nuorten syrjäytymisen ehkäisystä leikataan, ammatillisen koulutuksen paikkoja vähennetään, maksuja ja
vuokria korotetaan, työntekijöiden tulospalkkioita lei-

Kotihoidon hintojen virhe korjataan, Helsingin
kaupunki lupaa korjata jo
alkuvuodesta tehdyn virheen, joka hyvitetään vuoden loppuun mennessä??
Maksut kuulemma korjataan ennalleen syyskuun
aikana, eli iäkkäät pariskunnat ovat joutuneet maksamaan koko kesän ajan
tuota virheellistä kaksinkertaista kotihoidon maksua. Vasta vuoden lopussa
maksetaan liikaa maksetut
rahat. Maksetaanko liikaa
perityistä maksuista korkoa
näille iäkkäille pariskunnille? Hävetköön Helsingin
kaupunki, iäkkäät ihmiset

odottavat rahojaan, mitä
kaupunki varmaan odottaa
, että mahdollisimman moni
iäkäs vanhus......?
Näin ei tarvitsisi maksaa liikaa maksettuja rahoja takaisin. Tässä nähdään
miten Helsingin kaupunki
kohtelee vanhuksiaan, mikä
muu ryhmä odottaisi kaupungin tekemää rahavirhettä vuoden ja maksaisi
liikaa virheen huomaamisen jälkeenkin ? Kuitenkin kaupungin kassassa on
miljoonia joita säästetään,
varmaakin niihin kaarisiltoihin ja pyöräteihin.
Ritva Vilen

Sarpo

Väärässäoleilua
■■Olenko oikeassa, jos väitän meidän kaikkien olleen
useammin kuin kerran väärässä? Vai olenko väärässä, kun vänkään olevani
oikeassa?
Piinallista
pohdintaa,
semminkin kun ihmisenä
oleminen perustuu vastakohtien kohtaamiseen.
Kukaan ei voi olla oikeassa, jos ei joku toinen ole
väärässä. Ja päinvastoin. Ei
toista ilman toista.
Maailma tarvitsee toimiakseen yhtälailla oikeassa
ja väärässä olijoita. Ja niitäkin, jotka eivät halua olla
kumpaakaan.
Kaapin päälle ja palkintosijoille on nostettu jämäkät, vakaumukselliset, luottamusta nauttivat. Ne, jotka

viimeiseen saakka, kynsin
hampain ja joskus verissä
päin sitkeimmin pitäytyvät
kerran omaksumissaan käsityksissä.
Niille toisille, sille epäilyttävälle häntäpään porukalle hymähdellään. Puhutaan
tuuliviireistä ja takinkääntäjistä. Ylenkatsotaan niitä
tuulella käypiä, jotka ovat
asiaa funtsineet, todenneet
olleensa väärillä jäljillä ja
sitten korjanneet kurssiaan.
Puolensa voi kukin vapaasti valita. Vaivatonta,
todennäköisesti myös menestyksekkäämpää on suosia erehtymättömiä. Ei rasitu niinkään pää. Tai sitten
voi asettaa itsensä alttiiksi epätietoisuudelle, suoda itselleen ilo olla toisi-

naan eksyksissä.
Sen väärinkin valitun tien varrelta
voi löytyä mansikoita, tai hyvässä lykyssä oikopolku oikeaan
suuntaan.
Syystä tai toisesta luulen,
että jääräpäisesti totuudestaan kiinnipitäviltä jää jotakin huomaamatta.
Jotakin
hedelmällistä,
uutta, sellaista jonka tuulella käypä löytää kompastelemalla ja erehtymällä,
olemalla aika ajoin täysin
väärässä.
Kannustan kokeilemaan
erehdyksensä myöntämistä.
Ei se kenenkään mainetta
kutista, vähän saattaa ensi
alkuun paatuneimpia ilkeästi nipistellä. Virheensä

tunnistavan elämässä on
enemmän sävyjä, vähemmän kateutta, vähemmän
katkeruutta ja enemmän
onnistumisen riemua.
Ollaan siis huoletta väärässä, nauretaan kömmähdyksillemme, käännellään
niitä palttoita aina kun siihen on syytä. Eletään niin
kuin Veikko Lavi lauloi:
”Ota löysin rantein, älä jännitä, ota vastaan mitä tarjoo
elämä”. Olenko oikeassa?

kataan…
Muun muassa tällaisia
leikkauslistoja on esitetty
Helsingin ensi vuoden budjetin valmistelussa. Leikkaaminen koskee kaikkia
toimialoja. Pienet määrärahojen korotukset eivät kata
edes kustannusten ja asukasmäärän nousua, puhumattakaan kasvavista palvelutarpeista.
Samaan aikaan kaupungilla on rahaa enemmän
kuin koskaan. Viime vuoden tilinpäätöksessä jäi ylijäämää 461 miljoonaa euroa
ja koko kaupunkikonsernille yhteensä 648 miljoonaa.
Pankkitileillä makaa aiemmilta vuosilta yli jääneitä
rahoja noin 1 500 miljoonaa euroa.
Näiden lukujen valossa on käsittämätöntä, että
kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa yksimielisesti pormestari Jan Vapaavuoren ehdotuksesta
budjettiraamin, jonka mukaan myös ensi vuonna kerätään ylijäämää 277 miljoonaa euro – samaan aikaan
kun palveluista, ihmisten
hyvinvoinnista ja työnteki-

jöiden palkoista leikataan.
Kummallista on sekin,
että budjettiesityksiä valmistelleet lautakunnat suostuivat tekemään budjettiesitykset alimitoitettuun
raamiin, vaikka totesivat
lausunnoissaan määrärahojen riittämättömyyden.
Budjettiesitys tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuun puolivälissä
ja valtuustoon marraskuussa. Kaupunginhallitus ja
valtuusto voivat haudata
kaikki leikkauslistat luopumalla uusien ylijäämien
kasaamisesta. Rahaa riittää silloin myös palvelujen
parantamiseen, työpaikkojen lisäämiseen, asumiskustannusten nousun hillitsemiseen, joukkoliikenteen
kehittämiseen ja työntekijöiden matalien palkkojen
nostamiseen.
Haloo, valtuutetut: Ohjaavatko Helsinkiä asukkaiden tarpeet vai pääomien
kasaaminen? Helsingillä on
rahaa – kyse on poliittisista valinnoista.
Yrjö Hakanen
SKP ja Helsinki-listat

Toiset lukkoseppien SM-kisat
■■Suomen Turvaurakoitsijaliitto, Lukkoseppämestarikilta ja AEL järjestävät
yhdessä historian toiset
Lukkoseppä SM -kilpailut
21.9. alkaen klo 10.
Kilpailussa on kaksi kategoriaa
– alle viisi vuotta alalla
työskennelleet
– yli viisi vuotta alalla
työskennelleet.

Kilpailupaikkana toimii
tekniikan alan täydennyskouluttaja AEL:n tiloissa
Helsingin Malminkartanolla
sijaitseva vasta uusittu Lukitus- ja tilaturvallisuuslaboratorio.
Kilpailutehtäviin kuuluu
kytkemistä, vanhan lukon
tuntemista, ohjelmointia,
tiirikointia sekä kirjallisia
tehtäviä.
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Heinänen

Runopalsta

Loisteliasta menoa ja
syvällistä valistusta
■■”Loistavaa, loistavaa iltaa” toivottaa itsekin niin
loistava Jaajo Linnonmaa
Haluatko miljonääriksi- ohjelmassa. Samoin katsoja
tuntee itsensä tervetulleeksi onnistuttuaan saamaan
liput Kaupunginteatterin
syyskauden täysosumaan
Kinky Boots –musikaaliin.
Käsikirjoitus on Harvey
Fiersteinin ja musiikki ja
laulujen sanat Cyndi Lauperin, kummatkin amerikkalaisia alansa huippuja.
Näytelmän nimen alaotsikko on ”rakkauden asialla”.

erilaisuuden ymmärtämisestä, joka sekin tapahtuu
vasta kun on hyväksynyt
itsensä. Transvetisismia eli
aivan kansanomaisesti ristiinpukeutumista valotetaan
pääosan esittäjän Lolan (Simonin) sekä kuuden ”enkelin” eli hemaiseviksi naistanssijoiksi sonnustettujen
miesten voimin. Kaikki he
ovat drag queeneja upeimmillaan.
Uljasta Lolaa esittää Lauri Mikkola. Toisen pääosan vetäjä on lahjakas
laulaja-näyttelijä
Petrus
Kähkönen, joka pelastaa
konkurssikypsän perintökenkätehtaan ryhtymällä
juuri Lolan ehdotuksesta
valmistamaan transuille sopivia herkullisen kiiltäviä
punaisia eli rakkauden värisiä korollisia saappaita.
Miljöinä ovat englantilainen
kenkätehdas ja voitokkaat
muotimessut Milanossa.

kaisesti sekä laulaa, tanssia
että näytellä. Mutta nyt: kyllä löytyy! Hurraa! Osaavat
nämä nykyiset hyvin koulutetut suomalaiset artistit!
On taitoa, tietoa ja tahtoa.
Komeasta produktiosta on valmistettu hulppea
käsiohjelma, joka tarjoaa
myös tietoiskut suomalaisesta drag-kulttuurista
1980-luvun puolivälistä alkaen nykyhetkeen. Drag on
määritelty taidemuodoksi,
jossa henkilö muun muassa pukeutumisen avulla leikittelee sukupuolilla ja sukupuolirooleilla. Se ei ole
sama asia kuin transvestisuus, johon se usein sekoitetaan, määrittelee Seta.
Transvestisuus taasen tarkoittaa, että henkilö tuntee ainakin ajoittain tarvetta ilmaista eläytymällä,
pukeutumalla tai laittautumalla toista sukupuolta kuvaavaksi kuin mikä hänelle
on syntymässä määritelty.

Kinky Boots esitettiin elokuvana New Yorkissa 2006,
kun taasen tarina musikaalina aloitti maailmanvalloituksen vuonna 2013.
Suomi (Helsinki) on järjestyksessä 15. maa punasaappaiden toteuttamisessa. Ensi vuonna Hollantikin
pääsee hullaantuvien joukkoon. Musikaalin keskeiseksi sanomaksi ohjaaja Samuel Harjanne luonnehtii:
Orkesterin kapellimesta”Hyväksy ihminen sellai- ri on Eeva Kontu. Lavalla
Yleisö osoitti kiitollisena kuin hän on.- Se on touhuaa ja taituroi sankka suutensa loppuaplodeishelppoa, ellei tämä henkilö näyttelijäjoukko, Kun minä sa seisomaan nousten ja
edusta juuri erilaisia arvo- 70- ja 80-luvuilla sain seu- taputtaen pitkään käsiään
ja kanssasi. – Uskalletaan rata kansainvälisillä näyttä- musiikin tahdissa. Siinä jatolla sitä, mitä ollaan, ja ol- möillä musikaaleja, kuten kui illan riehakas ilonpito.
laan sitä sydän ammollaan.
esimerkiksi
Cats´iä Lon-ja mikrofoni
Pakinani kuvituksena on
Kuulokkeet,
joissa vastauspainike
Ja annetaan toistenYhdistä
tehdäpuhelimeen
toossa, trendikkäät
Evitaa BroadwaylKleemolan
tyylikäs
metallin väriset Mirka
in ear -kuulokkeet.
Eri värejä.
samoin.”
38-7281-1 lä ja Jeesus Christus Su- kuva, jossa nuo kinky boot38-7281-2 perstaria Wienissä, totesin sit eli punasaappaat loistaMusikaali tarjoaa 38-7281-3
mahta- aina surullisena, ettei meil- vat Lauri Mikkolan Lolan ja
van joukkuepelihenkisen
38-7281-4 lä voitaisi päästä vastaaviin Petrus Kähkösen kenkätehammattitaitoisen toteutuk38-7281-5 suorituksiin. Eihän pienestä taan neljännen polven johsen sekä onnistuu julista- maastamme löydy näytteli- tajan kera.
maan syvällistä sanomaa jöitä, jotka osaisivat yhtäai-

Nyt myös
HAKANIEMESSÄ
Olemme avanneet myymälän Hakaniemeen!
Uudesta kompaktista Lab Store -myymälästämme
löydät sesongin keskeisimmät tuotteet ja koko
laajan valikoimamme saat käyttöösi tilaamalla
tuotteet noudettavaksi myymälästä.

Tervetuloa!

Laskiessa
auringon
Auringon silmä sammuu,
korven hongat huminoi.
Pilvet taivaan peittää,
kun saavun satamaan.
Katson kauas rantaan,
polkuni on kadonneet.
Kun aamu arkeen avautuu,
öiset ovet sulkeutuu.
Hämärä huokaa kasvoihin,
siel on toinen ihminen.
Suomalainen kade kansa
vihan valheen valjastaa.
“Rollikerhot” uhoaa,
leikkii suurta tietäjää.
Heidän päätä painaa,
kauna, kosto kukoistaa.

Seuraavassa pakinassani
palaan näille samoille Eläintarhantien seuduille, kun
esittelen yli 100 vuotta sitten siellä eletystä elämästä kertovan teoksen ”Postia Gesondalle – postikortit
kertovat”. Aineistona Aino
Seppovaaralla oli Eläintarhan huvilassa n:o 4 asuneen Gesonda Söderbergin (1879-1963) vuosisadan
vaihteessa saamat noin 800
postikorttia kaikkialta maailmalta, eritoten Koljalta eli
tulevalta aviomieheltä, merikapteeni Nicolai Nybergiltä. Villa purettiin, kun

2

99 (5,99)

Kaupunginteatteria alettiin
rakentaa. Mutta kortit tarinoineen jäivät.
Muistellessaan kouluaikojaan DDR:ssä Angela Merkel paljasti tulleensa pilkatuksi, koska hän keräsi
taidepostikortteja… Gesonda-kirja puolestaan tekee
postikorttien
sanomasta kiinnostuneet autuaan
onnellisiksi, kuten Kinky
boots katsojansa. Kiitolliset onnitteluni Kaupunginteatterille!

Auringon silmä sammuu,
korven hongat huminoi.
Kuulen soiton iltatuulen,
sävelen ammoin ehtyneen.
Nään ruusun kuihtuneen
ja takkatulen sammuneen.
Illan harmaan kehtoon
yön lehtoon taivallan.
Kuulen soiton iltatuulen,
jatkan pienin askelin.
Auringon nään askelin,
öisen hämärän saapuvan.
Illan harmaan kehtoon
yön lehtoon taivallan.
Toivo Levanko
lyyrikko

Aira Heinänen

Eri värejä.

9
(24,95)
95

Muki
31-8235-8

Blender 2 Go
44-1994

5 kpl

9 99 (3,99/kpl)
LED-lamppu minitwist
31-9500

Eri
värejä.

Clas Ohlson Hakaniemessä:
Hakaniemen metroasema, Siltasaarenkatu 7.
Hinnat ovat voimassa Hakaniemen Clas Ohlson -myymälässä 23.9.2018 asti tai niin
kauan kuin tavaraa riittää. Emme vastaa painovirheistä tai tuotteiden loppumisesta.

99
4
(9,99)

95
39
(69,95)

Kuulokkeet, joissa vastauspainike ja mikrofoni

Sähköhammasharja Braun Oral-B
PRO 760 Cross Action Black

38-7281-1

44-1567
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Yleisönosasto

Nimipäivät:
Viikko 38
Ma 17.9. Aila, Aili
Ti 18.9. Tytti, Tyyne, Tyyni
Ke 19.9. Reija
To 20.9. Varpu, Vaula
Pe 21.9. Mervi
La 22.9. Mauri
Su 23.9. Minja, Miisa, Mielikki

Pienituloisten verotus kevenee ensi vuonna

Viikko 39
Ma 24.9. Alval, Auno
Ti 25.9. Kullervo
Ke 26.9. Kuisma
To 27.9. Vesa
Pe 28.9. Arja, Lenni
La 29.9. Mika, Mikko, Miika, Mikael
Su 30.9. Siru, Sirja, Sorja

■■Kirkkoherranviraston
palvelupiste Kallion kirkon kappelissa os. Itäinen
Papinkatu 2. Avoinna ma,
ti, to ja pe klo 9–14 ja ke
klo 12–17.
KALLION KIRKKO
Itäinen Papinkatu 2, p. 09
2340 3620. Kirkko avoinna ma-pe klo 7–21, la-su
klo 9–19. Ma-pe klo 7.30
aamurukous, klo 12 päivärukous, klo 16 päivän
raamatunluku, klo 18 ehtoollinen. La klo 9 aamurukous. Pappi tavattavissa
ma-pe klo 16–19.
Hiljainen rukouslaulumessu ke 19.9. klo 18. Marja Kotakorpi. Seurakuntien
talon kappelissa.
Kivimessu to 20.9. klo 18.
Mari Mattsson.
Iltamessu pe 21.9. klo 18.
Veli-Matti Hynninen.
Messu su 23.9. klo 10.
Visa Viljamaa.
Iltamessu ma 24.9. klo
18. Jaana Partti.
Lähdemessu ti 25.9. klo
18. Marja Kotakorpi.
Hiljainen rukouslaulumessu ke 26.9. klo 18.
Jaana Partti. Seurakuntien
talon kappelissa.
Kivimessu to 27.9. klo 18.
Mari Mattsson.
Iltamessu pe 28.9. klo 18.
Veli-Matti Hynninen.
Mikkelinpäivän messu su
30.9. klo 10. Jaana Partti.
Iltamessu ma 1.10. klo
18.
Iltamessu ti 2.10. klo 18.
Visa Viljamaa.
Hiljainen rukouslaulumessu ke 3.10. klo 18.
Marja Kotakorpi.
TAPAHTUMAT KALLIOSSA
Kallion kirkko, Kappelisali, os. Itäinen papinkatu
2; Seurakuntakoti ja Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28.
Kuolleitten lasten muistopäivän rukoushetki su 23.9.
klo 16 Kallion kirkossa.
Raamattuluento ti 25.9.
klo 17-20. Eeva-Liisa Hurmerinta.
Skidikirkko Enkelten sunnuntai 30.9. klo 16-17 Kallion kirkossa.
Pehmojen yö su 30.9. klo
18-19.Kallion kirkossa. Kallion kirkon lastentilan Leevi-lammas ja pehmolelut
kutsuvat sinun pehmolelusi
yökylään Kallion kirkkoon
Skidikirkon jälkeen.
Torstaina iltapäivällä klo
13. Päivän polttavat kysymykset kohtaavat Kallion

■■On varsin hyvä luvata,
että pienituloisten verotus
kevenee ensi vuonna koska silloin on vaalit, mutta
ensin korotetaan ja sitten

Yhteisen seurakuntatyön johtoon
Stefan Forsén
■■Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan
ruotsinkielisen Matteuksen
seurakunnan kirkkoherran
Stefan Forsénin Helsingin
seurakuntien yhteisen seurakuntatyön johtajaksi.
Virka on kolmen vuoden
määräaikainen 2019–2021.
Tehtävään oli 11 hakijaa.

kirkossa. 20.9. Kallion uusi
kirkkoherra Riikka Reina ja
seurakunnan luottamushenkilö Riitta Asikanius. 27.9.
Näyttelijä Jukka Puotila ja
toimittaja Raisa Rauhamaa.
4.10. Nasima Razmyar ja
toimittaja Päivi Istala.
Hyvien uutisten ilta –
Syvemmälle raamattuun ti
25.9. klo 17.30 Kallion kirkolla. Pyhän salaisuus, Matti Viitanen.
Virsilaulutilaisuus
la
13.10. ja 17.11. klo 14 Seurakuntakodilla. Juontajana
Jari Arjoranta, kanttorina
Jari Koivistolainen. Kahvitarjoilu.
VIIKKOTOIMINTA KALLIOSSA
Kerhoja, ryhmiä, kuoroja, toimintaa kaikenikäisille. Moniin avoimiin ryhmiimme voit tulla mukaan,
kun sinulle sopii. Tervetuloa mukaan! Ks. tarkemmat
tiedot kirkoilla jaettavasta
syysesitteestä tai osoitteesta kallionseurakunta.fi/#toiminta.
Avoin perhekahvila ma
24.9. ja 1.10. klo 9–14.30
Seurakuntakodilla. Kaikille lastensa kanssa päivänsä viettäville vanhemmille,
isovanhemmille ja hoitajille.
Kukkoeteisen kutojat ti
25.9. ja 2.10. klo 15 Kallion
kirkolla,Cafe Sonck.
Raamattu- ja lähetyspiiri
ti 25.9. ja 2.10. klo 16 Kallion kirkolla.
Avoin Varikkoryhmä työtä hakeville torstaisin klo
9-12
Seurakuntakodilla.
Tule puhaltamaan toimettomuutta kauemmas ja aktivoitumaan vertaistukiryhmässä.
Eläkeläisten piirit ke
19.9., 26.9. ja 3.10. klo.
Seurakuntakodilla, Lounasravintola tornituvassa.
Avautumisklubi ke klo 20
26.9. alkaen. Väinö Kalliossa, os. Hämeentie 11. Tied.
Visa Viljamaa, visa.viljamaa@evl.fi tai p. 050 461
9111.
Kuorolaulukoulu Raakkujat ti klo 17.30 25.9. alkaen
Seurakuntakodilla. Kaikille lauluhaluisille, taidoista riippumatta. Hinta 35e/
kausi.
Sukkapiiri Punainen lanka ke 26.9. klo 17 Teatteri
Kalliossa.
Raamattupiiri ke 19.9.,
26.9. ja 3.10. klo 18, os.
HKTY, Torkkelinkatu 11.
Mukana Kari Kurka.
Esikoisvauvakerho
ti
25.9. ja 2.10. klo 12–14

vähennetään, niin onko se
todellista keventämistä ?
! Metro-Lehti 30.08(.2018)
julkaisi tällaisen ilmoituksen ja tarkemmin lukiessani

Yhteisen seurakuntatyön
nykyinen johtaja Pentti
Miettinen on hoitanut tehtävää vuodesta 2010 alkaen
ja jää vuoden lopussa eläkkeelle.
Stefan Forsén (1959) on
syntynyt Helsingissä ja sai
pappisvihkimyksensä vuonna 1993 Porvoossa. Hän on
toiminut Matteuksen kirkkoherrana vuodesta 2010
alkaen, ennen sitä hän on
työskennellyt muun muassa
rehtorina Lärkkulla Stiftelsen Folkakademissa.

Stefan Forsén.
Kuva: Studio Koistinen

huomasin tämän koskevan
ansiotuloverotusta kevennetään painottuen pienituloisiin korottamalla perusvähennystä, tulovähennystä

sekä Valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä, vaan kuinkas tämä
nyt menikään
Lassi Tiittanen

Vuokravaimo
■■Käsikirjoitus Olli Tola –
Ohjaus Timo Hannelin
Vuokravaimo on Olli Tolan käsikirjoittama vauhdikas farssi, jossa pelifirman
konkurssi vaihtuu sijoittajan avulla miljoonavisioihin.
Hykerryttävän hauska tarina! Amerikkalainen rahamies Ray Jalo arvostaa vanhanaikaisia perhe-arvoja ja
matkustaa Suomeen allekirjoittamaan sopimusta it-inssi Aku Lommin yrityksen
kanssa. Sijoittamisen edellytyksenä hän haluaa tavata myös Akun vaimon, jota
tällä sinkkuna ei tietenkään
ole. Mistä ihmeestä kehitetään yhtäkkiä vaimo ja perhe? 10 miljoonan dollarin
loisteliaat haavekuvat vilistävät pelifirman omistajien silmissä kun ryhdytään
vaimonhankintaan ja varmis-tamaan sijoitusta.
Naurattavissa
rooleissa: Krista Alanko, Paulii-

na Alanko, Marko Löllö,
Charlie Nevander ja Mikko Ravantti.
Hulvaton ensi-ilta la
6.10.2018 klo 19.00. Muut
ratkiriemukkaat esitykset:
ke 10.10 klo 19, pe 12.10
klo 19, la 13.10. klo 19,
su 14.10 klo 17, to 18.10.
klo 19, la 20.10. klo 19,
su 21.10. klo 17, ti 23.10.
klo 19, to 25.10. klo 19, la
27.10. klo 19, su 28.10. klo
17, ma 29.10. klo 19, ke
31.10. klo 19, to 1.11. klo
19, la 3.11. klo 17.
Liput 15/12 € (ennakkoon) tai 17/14 € (ovelta).
www.teatterikultsa.fi . Esityksen kesto n. 2,5 t sis.
väliajan.
Mainio esityspaikka: Teatteri Kultsa, Käenkuja 6-8,
Katri Valan puiston väestönsuoja, (Sörnäinen). Lisätiedot vuokravaimo@teatterikultsa.fi

Kuntaliiton toimitusjohtaja vaihtuu
■■Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen on irtisanoutunut tehtävästään.
Johtajasopimuksen mukaisesti työsuhde päättyy
ensi vuoden helmikuun lopussa.
– Minulla on uusia tule-

vaisuuden suunnitelmia ja
siksi olen irtisanoutunut
Kuntaliitosta. Suunnitelmiin
ei kuitenkaan kuulu politiikkaan palaaminen.
Kuntaliiton hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan haun välittömästi.

Kantria Käpylän kirjastossa

Seurakuntakodilla. Tule
tutustumaan samassa elämäntilanteessa
oleviin.
Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.
ACKTÉ-KLUBI
Cafe Sonck, Kallion kirkon Kappelisali, os. Itäinen
papinkatu 2
Kallion kirkon kivijalassa
sijaitsevassa Café Sonckissa
tarjolla keittolounasta, suolaisia piiraita ja erikoiskahveja. Kahvila avoinna ma–to
klo 10–16 sekä konserttien yhteydessä. Kahvila on
myös kulttuurikeidas, jossa
järjestetään taidenäyttelyitä ja Ackté-klubin konsertteja ympäri vuoden. Kantaesityksiä, viihdyttävää ja
kokeilevaa musiikkia sekä
yllättäviä kokoonpanoja jazzista klassiseen. Kts. koko
ohjelmisto: www.acktefestival.fi.
ALPPILAN KIRKKO
Kotkankatu 2, p. 09 2340
3680. Diakonian vastaanotto Alppilan kirkolla. Ajanvaraus puhelimitse ma, ti,
to klo 9-10 ja ke klo 12-13,
p. 09 2340 3618. Ajan voi
tulla varaamaan myös paikan päälle.
Messu su 23.9. klo 11.

Marja Kotakorpi.
Kiinankielinen messu su
23.9. klo 13. Paulos Huang.
Tasausmessu su 23.9. klo
16. Visa Viljamaa.
Sateenkaarimessu la 29.9.
klo 17. Mari Mattson, Monica Pensar.
Messu ja kastepäivä su
30.9. klo 11. Pauliina Lindfors.
Kiinankielinen messu su
30.9. klo 13. Paulos Huang.
Tasausmessu su 30.9. klo
16. Suvi Korhonen.
Kaikenikäisten
messu
Enkelikirkko ke 3.10. klo
17.45. Pauliina Lindfors.
TAPAHTUMAT ALPPILAN
KIRKOLLA
Autre Chose Cafe Alppilan kirkon aulassa sijaitseva
ihana kahvila avoinna ti–pe
klo 8–18, la 9–15. Lounasta
tarjolla klo 11–14, tarjolla
myös suolaista ja makeaa.
Kastepäivä kaikille avoin
kastepäivä Mikkelinpäivänä 30.9. Lisätietoja pauliina.lindfors@evl.fi.
Iltaruoka ke 3.10. klo 17.
Kasvissoppaa ja seuraa tarjolla 1 € hintaan.
VIIKKOTOIMINTA ALPPILAN KIRKOLLA
Kerhoja, ryhmiä, kuoro-

■■Radio Suomen Kantritohtori Teppo Nättilä ja muusikko-laulaja Antti Vuorenmaa keskustelevat
Käpylän kirjastossa
torstaina 20.9. kel-

lo 18 – 19.30 countrymusiikista ja esittelevät sen historian tärkeimpiä hetkiä ja
artisteja. Vapaa pääsy, Käpylän kirjasto, Väinölänkatu 5.

ja, toimintaa kaikenikäisille. Moniin avoimiin ryhmiimme voit tulla mukaan,
kun sinulle sopii. Tervetuloa mukaan! Ks. tarkemmat
tiedot kirkoilla jaettavasta
syysesitteestä tai osoitteesta kallionseurakunta.fi/#toiminta.
Voimasanoja raamatusta – Bible journal ti 2.10.,
16.10., 30.10., 13.11. ja
27.11. klo 18-20.
Päiväkansa 60+ ma 24.9.
ja 1.10. klo 12 Iloinen porukka ikäihmisiä. Ryhmä
kokoontuu viikoittain.
Kehitysvammaisten kerho
Yrittäjät ma 24.9. klo 17-18.
Tiistaiolohuone Jumppaa
klo 10-11, punttisali 10-15.
Sinulla on myös mahdollisuus tehdä käsitöitä ja viettää aikaa yhdessä.
Tiistairuokailu 25.9. ja
2.10. klo 11.30-12.30. Hinta 2e.
Avoimet muskarit ja perhekerho ti klo 10-10.30,
10.30-11, perhekerho klo
10.30-13. Muskareiden jälkeen avoin perhekerho.
Lasten perjantait pe 21.9.
ja 28.9. klo 10–12.
Kuntosali avoinna ma, ti,
to ja pe klo 9–14.30, ke klo
12–14.30. Hinta 30 e/vuosi.
Liikuntaryhmät.
Ks.
http://kallionseurakunta.

fi/liikkuva-kirkko/
Lentopallo ma klo 19, ti
klo 16.30 ja ke klo 19.
Sählyt: seniorisähly ma
klo 9, globaalisalibandy
ke klo 16.30, sekasähly to
klo 19 ja naisten sähly pe
klo 17.
Sisäfutis FC Pipo to klo
16.30
Koripallo ti klo 18.
KURSSIT, LEIRIT, RETRIITIT
Kouluikäisten syysleiri
28.-30.9.
Nuorten leirit 21.-23.9.
ja 7.-9-12.
Kouluikäisten
syyslomaleiri 15.-17.10.
Luovuuden lähteillä: Rakasta itseäsi –kurssi Alppilan kirkolla la 20.10. klo
10-17. Hinta 20 € sis kahvin
ja teen. Ohjaajina kuvataitelija, artenomi Arja Sundqvist sekä diakoni Nina
Klemmt.
Asenne Kohdilleen! Miten lähestyä ihmistä? Kallion kirkolla klo 18 16.10.
alkaen. Hinta 17 €. Koulutus sopii kaikenikäisille
ja kokoontumisia on kuusi. Kouluttajina Eeva-Liisa
Hurmerinta ja kansan Raamattuseuran kouluttaja Virpi Nyman.
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Autokaupan siirtyminen
verkkoon lisääntyy
■■16 prosenttia suomalaisista on valmiita tekemään
kaikki autokaupan vaiheet
verkossa perinteisten autokauppojen sijaan. Erityisen
tärkeässä roolissa verkko
on auton hintatietojen ja
teknisten ominaisuuksien
vertailussa. Danske Bankin
autolaina.fi-palvelu auttaa
kuluttajaa etsimään sopivan
auton ja varmistamaan rahoituksen kaupalle.
Auton hankinta tapahtuu
yhä useammin kokonaan
verkossa. Danske Bankin
rahoitusyhtiö Danske Financen mukaan 16 prosenttia suomalaisista on valmiita tekemään kaikki auton
hankinnan vaiheet vaihtoehtojen vertailusta valintaan
ja maksamiseen verkossa.
Sen sijaan 14 prosenttia
ei käytä internettiä millään
tavalla osana autokauppa.
Vuotta aiemmin tämä luku
oli 16 prosenttia.
– Vuosia verkossa kiertäneessä lehtijutussa suomalainen autokauppias sanoo, että koko netti pitäisi
räjäyttää, koska se on sotkenut autokaupan. Näin ei
ole käynyt, ja se on kuluttajan etu. Autokaupan siirtyminen verkkoon helpottaa
kaupantekoa ja tuo läpinäkyvyyttä, sanoo Danske Financen johtaja Altti Kuuri.
Eniten verkkoa ollaan
valmiita käyttämään vaih-

toehtojen kartoittamiseen,
maksamiseen ja rahoituksen hankkimiseen. Auton
lopullisen valinnan ja ostopäätöksen on valmis tekemään verkossa 16 prosenttia suomalaisista. Erityisen
suuri osuus on alle 45-vuotiaissa, joista 22 prosenttia
on valmis tekemään myös
ostopäätöksen netissä.
Danske Bank on rakentanut autolaina.fi-palvelun
helpottamaan autojen ostamista verkossa.
– Autolaina.fi on palvelu, jossa voi helposti etsiä
ja löytää tarpeisiin sopivia uusia ja käytettyjä autoja, sekä hakea valittuun
autoon rahoituspäätöksen
jo valmiiksi. Hakutyökaluillamme voi löytää unelmien auton jo muutaman
toiveen perusteella, Kuuri sanoo.

Verkkokauppa
jakaa sukupolvia
Autojen verkkokauppa
jakaa sukupolvia voimakkaasti. Muutos tapahtuu
yli 56-vuotiaissa, joista vajaa viidennes ei halua tehdä mitään autokaupan osaa
verkossa.
– Autokauppa ei varmasti siirry kokonaan verkkoon, vaan jatkossa se on
yhdistelmä verkossa tehtävää vertailua ja palvelui-

den hankkimista sekä perinteisessä autokaupassa
asioimista.
Maantieteellisesti positiivisimmin verkkoon suhtautuvat Uudellamaalla asuvat.
Heistä 24 prosenttia olisi
valmiita hoitamaan koko
auton ostoprosessin verkossa.

Edellisessä
autokaupassa verkko
isossa roolissa
Tutkimuksessa kysyttiin
myös, miten suomalaiset
käyttivät verkkoa edellisen
auton hankinnassaan. Jonkinlaista tietoa ennen autonhankintaa haki 86 prosenttia vastanneista.
Ennen autonhankintaa Internetistä haettiin selvästi eniten hintatietoja, joita
vertaili 66 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten haetaan automerkin ja
-mallin teknisiä tietoja sekä
kulutus- ja päästötietoja.
Autorahoituksen hinnasta
tietoa etsi 19 prosenttia auton ostajista.
– Rahoitus on keskeinen
osa autokauppaa. Sen helppo varmistaminen on tärkeä osa ostopäätöstä. Se on
myös autokaupan palanen,
jonka hoitaminen verkossa
on luontevaa, Kuuri sanoo.

Maarnela

Sydämeltään
Karjalanpalauttaja
■■Istuin Kalle Könkkölän
kanssa Kynnys ry:n toimitiloissa Hakaniemen torin
juurella juomassa kahvia
keittiön pöydän ääressä.
Kysyin häneltä, että mitä
mieltä hän on tuosta Karjalan palauttamisesta. Kalle
sanoi, että emme me Karjalaa tarvitse. Kun kommentoin siihen vastaamalla, että tietääkös Kalle mitä
yhteistä on meillä vammaisilla ja Karjalanpalautuksella. Että hiton kalliiksi ne
tulevat eikä monikaan tarvitse. Se oli se ainoa kerta
kun muistan, että Kallelta
ei tullut loogista vastausta.
Ensimmäisen näköhavaintoni Kallesta muistan Emmauksen tiimoilta (Helsingin ensimmäinen kirpputori
oli Emmauksen perustama nykyisen Kampin palvelutalon paikalla olleessa
puutalossa). Elettiin 80-lukua, Kalle oli Eduskunnassa ja Jokioisissa oleva Emmaus-yhteisö oli muuttanut
talvella telttaan asumaan,
koska verottaja oli katsonut
heidän asuntonsa jotenkin
työsuhde-etujen verotuksen
alaiseksi. Kalle Könkkölä
puuttui asiaan. Sitten muistan Kallen niiltä ajoilta, kun
hän lähti sähköpyörätuolilla ajamaan pitkin Hangontietä, koska jokin asia oli
pielessä.
Sen aikaiset biologian
opintoni johdattivat ensimmäiseksi puolueekseni Vihreät – meidän kun

piti pelastaa maailma. Kalle
itse jatkoi siinä puolueessa maailman pelastamista
loppuun asti. Syvästi kyllä
ääneenkin ihmettelin vammautettujen ihmisten hölmöyttä, että miksi häntä
ei äänestetty jatkoon. Kalle
uskalsi avata suunsa ja puhua ja laittaa itsensä likoon.
Ja koska Eduskunnassa ei
vielä kuorma-autoilla asioita hoideltu, niin Kalle olisi
ollut kova tekijä. Kalle olisi
ollut todellinen asian puolesta taistelija.
Sitten kävi niin, että Helsingin kaupungin veteraaneille osoittamat määrärahat loppuivat kesken
vuoden ja me Vihreät äänestimme lisämäärärahoja
vastaan. Vaikka muuta oli
luvattu. Otin se henkilökohtaisesti.Totesin kokouksessa, että meidänhän piti
valehdella vain äänestäjille – ei toisillemme.
Mutta katu-uskottavuutta
Kallelta ei ainakaan puuttunut. Kallellahan olisi ollut
oikeus käyttää takseja myös
Juhannusyönä ja muutoinkin kuin työajossa. Mutta
eikös tuo mokoma Kynnyksestä kotiaan matkatessaan
huristanut sähkärillä ensin
Hakaniemen ratikkapysäkille ja kun avustaja siihen sitten hengästyneenä
perässä ehti – niin eikös
tuo mokoma ihan julkisilla mennyt. Noh. Mikäs oli
mennessä. Pysäkiltä kun
pääsee nykyään jouhevas-

ti ratikkaan. Kuka lie oli
senkin asian edestä peistä taittanut.
Vanhukset, vammaiset ja
Karjala – kyllä - hiton kalliiksi ne kaikki tulevat. Siksi tarvitaan ulkopuolisia
järjestöjä ajamaan asioita
– suomeksi sanottuna painostamaan päättäjiksi päässeitä. Olivat ne sitten ketä
tahansa.
Näin elämä on taas täyttynyt, eikä Kallea enää ole.
Mies on mennyt mutta maine jäi. Ja töitäkin niin pirusti. Se ken lisää Kallen
seikkailuista haluaa lukea,
niin Heini Sarasteen kirja
´Huoneekseni tuli maailma´
on mitä oivin opus.
Koska Vihreät ja Persut
ovat tunnetusti verivihollisia – julkisuudessa – niin
yritin toki sittemmin olla
uskollinen uudelle puolueelleni. Eräässä Kynnyksen taidenäyttelyssä, kun
Kalle lähtiessään siinä pyysi, että annako hänelle kolme suolatikkua ja että laita ne suoraan suuhun - no
toki annoin ja laitoin. Mutta vain kaksi. Rakkautta yli
puoluerajojen.
Ari Maarnela
Siperiatyöryhmä
Kallionseudun Perussuomalaiset ry
emaarnela@gmail.com

Autotunneli voidaan
rakentaa Sörnäisiin
Sörnäisten rantatie ja Hermannin rantie
voidaan yhdistää tunnelin avulla

Anni Sinnemäki ja Pekka Manninen.

Helenin maanalainen lämpö- ja
jäähdytyslaitos vihittiin käyttöön
■■Apulaispormestari Anni
Sinnemäki vihki tänään
käyttöön Helenin maanalaisen lämpö- ja jäähdytyslaitoksen, joka sijaitsee Esplanadin alla. Laitoksen isoilla
lämpöpumpuilla tuotetaan
kaukolämpöä ja -jäähdytystä.
Esplanadin lämpöpumppulaitoksen rakentaminen
aloitettiin keväällä 2017.
Laitos on ollut käytössä
alkukesästä saakka, ja tänään se vihittiin käyttöön
virallisesti.
Lämpöpumppulaitos sijaitsee Esplanadin puiston
alla noin 50 metrin syvyydessä. Sen yhteydessä sijaitsee myös jättimäinen,
25 miljoonan litran kylmävesivarasto. Yhdessä ne
muodostavat maanalaisen
Esplanadin lämpö- ja jääh-

dytyslaitoksen.
– Hukkalämpöä hyödyntävä jäähdytyslaitos vähentää Helsingin riippuvuutta
fossiilisista polttoaineista,

Helen lämpöpumppu.

kuten kivihiilestä ja ottaa askeleen kohti kestävämpää energiantuotantoa
ja energiansäästöä. Tällainen kiertotalous sopii hy-

■■Sörnäisten autotunnelin
mahdollistava asemakaavamuutos meni läpi kaupunginvaltuustossa elokuun lopussa.
Kalasataman
uuden
asuin-, toimisto- ja palvelukeskittymän läheisyyteen
rakennetaan Sörnäistentunneli autoliikennettä varten.
Asemakaavan muutoksessa on kysymys Sörnäistentunnelin rakentamisesta Sörnäisten rantatien ja
Hermannin rantatien yh-

distämiseksi.
Uusi tunneli kulkisi suurin piirtein Tukkutorin
alueen alta.
Tunnelin rakentamisesta päätetään erikseen. Nyt
tehty päätös muutti kaavaa
ja mahdollistaa tunnelin rakentamisen.

vin maailman toimivimmalle kaupungille, ja se tukee
hyvin Helsingin kunnianhimoista hiilineutraaliustavoitetta, sanoi apulaispormestari Anni Sinnemäki
vihkiäispuheessaan.
– Kun ilmasto lämpenee

ja jäähdytyksen tarve lisääntyy myös Suomessa, ainoa kestävä tapa on käyttää
viilennykseen hukkalämpöä. Kuluneen kesän hellepäivien myötä jäähdytyksen
tarve huomattiin niin helsinkiläisissä kodeissa kuin

Hotelli Hakaniemeen
Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi myös toisen asemakaavan muutok-

sen. Se mahdollistaa uuden
hotellin rakentamisen Hakaniemeen.
Muutos koskee katu- ja
vesialuetta, joka sijaitsee
Hakaniemenrannassa.
Ratkaisulla mahdollistetaan hotellin, katuaukion,
ja julkisen rannan rakentamisen pääosin täyttömaalle Siltavuorensalmen pohjoisrannalle.
Suunnitteluvarauksen on
tehnyt norjalaissijoittaja.

työpaikoillakin, sairaaloista
puhumattakaan. Kaukojäähdytys on viisas tapa viilentää, kun sen avulla saadaan
kiinteistöjen hukkalämmöt
kierrätettyä hyödynnettäväksi kaukolämpöverkossa, Sinnemäki totesi.
– Helenin tavoitteena on
ilmastoneutraali energiantuotanto, ja tämä uusi lämpöpumppulaitos on yksi
tärkeä askel tavoitetta kohti. Olemme yksi Suomen
suurimmista investoijista ja
tulemme seuraavan 10 vuoden aikana investoimaan
noin puoli miljardia euroa, kun siirrymme kivihiilestä biopolttoaineisiin,
hukkalämpöjen hyödyntämiseen sekä toivottavasti
myös muihin, uusiin päästöttömiin energiaratkaisuihin, sanoi toimitusjohtaja
Pekka Manninen vihkiäispuheessaan.
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Palvelu pelaa
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la

KALLIO
HÄMEENTIE 16

su

7-23
7-23
10-23

K-Market Kallio avaa

UUDISTETTUNA ovensa to 20.9.!

Avajaisia vietämme 27.9.2018, jolloin myymälässä
kahvitarjoilu klo 10-18. Avajaisten kunniaksi
tarjoukset voimassa 20.9.- 30.9.2018.
Muutama tärppi alla ja myös paljon muuta!
Tervetuloa kaupoille!
Tarjoukset voimassa 20.-30.9.2018, ellei toisin manita.
OULULAINEN

SAARIOINEN

1

1

99
PL

K-Market Kallio
Hämeentie 16
00530 Helsinki

250 g

00

PKT

Kaurajuoma
Barista
1l

6 kpl

99

KASLINK AITO

Oltermanni ja
Oltermanni 17%

Reissumies

Vegekebakko

2

VALIO

KNORR

Veggie Snack

1

99
KPL

1

00

PS

KPL

PRINGLES

PEPSI MAX

190 g

0,33 l 6-pack

Perunalastut

1

50
PRK

KALLIO
HÄMEENTIE 16

Virvoitusjuomat

2

99

6

PACK
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Ajatar sulkee ovensa kauppakeskus
Forumissa 66 vuoden jälkeen
■■Helsingissä vuonna 1952
perustettu ja alusta lähtien
kauppakeskus Forumissa
toiminut perheyritys, johtava takkitalo Ajatar lopettaa liiketoimintansa. Ajatar
on keskittynyt laadukkaiden ja trendikkäiden takkien ja asusteiden vähittäismyyntiin.
– Uudet vuokraehdot eivät mahdollista enää kannattavaa liiketoimintaa. Liike on perustettu aikoinaan
takkien vähittäisliikkeeksi
ja toiminut samalla konseptilla samassa osoitteessa
koko historiansa ajan. Ajatar on kuin Michelin-tähden takkikauppa, ja sijainti
Forumissa on ollut tärkeä
osa sen identiteettiä. Siksi
muutto ei ollut mielekäs
ajatus, kertoo toimitusjohtaja Sari Ihatsu. Yritys on
jo 1970-luvulta lähtien ollut Ihatsun perheen omistuksessa.
Lopettamispäätökseen
vaikuttaa myös vaatevähittäiskaupan iso rakennemuutos.
– Vähittäiskauppa kantaa
kohtuuttoman vastuun tuotteen jakelemisesta eikä yhtälö näin ollen enää toimi.
Ajatar on multibrand-liike, joka myy takkeja ja
asusteita usealta kymmeneltä suomalaiselta ja kansainväliseltä tuotemerkiltä.
Vaikka yrityksellä ei ole
omaa tuotantoa, on se osallistunut aktiivisesti mallistojen suunnitteluun ja kehittämiseen takkivalmistajien

Ajatar vanhassa Forumissa 1970-luvulla.
kanssa.
Leudot talvet ovat vähentäneet tarvetta lämpimille,
korkealaatuisesti valmistetuille takeille ja turkistuotteille.
– Perinteiset talvialennusmyynnit alkavat nykyisin
viimeistään joulun jälkeen
ja mikäli kylmät ilmat tulevat vasta tammi-helmikuussa, kaikki tuotteet ovat jo
alennusmyynnissä, kuvaa
Ihatsu ilmastonmuutoksen
vaikutusta alaan.
Muotialan kokenut asiantuntija Ihatsu näkee myös
laajemman trendimurroksen nousun.

– Vaatteen rooli oman
elämäntyylin kannanottona on pienenemässä, ja tilalle ovat tulleet muut lifestyle-ilmiöt kuten se, mitä
syöt, miten vietät vapaa-aikasi ja mihin matkustat.
Vaate ei enää ole muotia
perinteiseen tapaan.
Ajatarta pidetään tunnettuuden, valikoiman ja
asiantuntemuksen perusteella alan johtavana liikkeenä. Yritys teki myös Forumin tunnetuksi vuonna
1972 julkaistulla Ajatar on
Forumissa -jinglellä.
– Ajatar on poikkeuksellinen tarina vaatealan ja suo-

Ajatar julkisivu.
malaisen naisen historiassa. Ajatar on nähnyt naisen
irtautumisen kotiäidin roolista, tasa-arvoistuvan ja itsenäistyvän. Liike on tullut
tunnetuksi ja saanut arvostusta ja menestystä. On ol-

lut ilo ja kunnia olla mukana tarinassa, sanoo Ihatsu.
Ajatar järjestää jäähyväismuotinäytöksen ”Ajatar on
Forumissa – viimeisen kerran” syyskuun 20. päivänä Forumissa sijaitsevassa

Apollo Live Clubissa kello 18.00 (Mannerheimintie
16). Loppuunmyynti Helsingin Forumissa sijaitsevassa
liikkeessä alkoi viime keskiviikkona 12. syyskuuta.

Ajatar sisäänkäynti Forumissa.

Yksinäisyys koskettaa
etenkin ikäihmisiä
Ajatar Forumissa vuonna 2018.

Noin 1 500 kiinteistön verotus
muuttuu kantakaupungissa
Uudistus voimaan
vuonna 2019
Helsingin kaupunki on
toimittanut Verohallinnolle vuoden 2019 verotusta
varten kiinteistöissä toteutuneet kerrosalatiedot noin
1 500 kaksitasokaavakiinteistöstä, joissa toteutunut
rakentaminen ylittää kaavaan merkityn rakennusoikeuden.
Kyseiset kiinteistöt ovat
pääosin asuinkerrostaloja
ja ne sijaitsevat Eiran, Ullanlinnan, Kaartinkaupungin, Punavuoren, Kampin,
Katajanokan,
Kruununhaan, Kluuvin, Etu- ja Taka-Töölön,
Meilahden,
Munkkiniemen, Laakson,
Alppiharjun, Vallilan, Kallion ja Sörnäisten kaupunginosissa.

Kiinteistöverotuspäätöksen yksittäisille kiinteistöille tekee aikanaan Verohallinto. Kaupunki voi
arvioida korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
vaikutuksia helsinkiläisten kiinteistöverovelvollisten maksamiin kiinteistöveroihin vain yleisellä tasolla.
Kaupungin arvion mukaan kiinteistövero nousee
kyseisissä kohteissa vuonna
2019 tyypillisesti muutamia
tuhansia euroja.
Sadoissa kohteissa korotus jää selvästi alle tuhannen euron, mutta yksittäisissä kohteissa korotus voi
olla enimmillään 20 000–
35 000 euroa. Korkeimmat
summat kohdistuvat kuitenkin hyvin suuriin kiinteistöihin, joissa on reilusti yli sata asuntoa.

Verotuloilla
rahoitetaan
kaupungin palveluita
Siirtyminen tosiasialliseen
rakennusmassaan perustuvaan kiinteistöverotukseen
kaksitasokaavakohteissa
tuo Helsingin kaupungille
arviolta 5–10 miljoonaa euroa lisätuloja vuonna 2019.
Ilman verotusmuutosta Helsingin ennakoitu kiinteistöverotulo vuonna 2019 olisi
273 miljoonaa euroa.
Kaiken kaikkiaan Helsingissä on noin 35 000
verotettavaa
kiinteistöä.
Kaupunki edistää kiinteistöveron pohjana olevien
tietojen tarkentamista ja
päivittämistä, jotta verotus
toteutuisi mahdollisimman
oikeudenmukaisesti.

■■Yksinäisyys on nostettu
syksyn Sotiemme Veteraanit -keräyskampanjan teemaksi. Tuotoilla järjestetään
veteraaneille sekä heidän
leskilleen esimerkiksi kiireetöntä kotiapua, jonka aikana he saavat apua kodin
askareisiin sekä juttuseuraa.
Yksinäisyysteemalla kerättyä tuottoa ohjataan mm.
Sotainvalidien Veljesliiton
avustajatoimintaan sekä
Me-säätiön rahoittamaan
nuorten työllistämisprojektiin, jossa nuoret käyvät veteraanien luona tekemässä
kevyitä ja helppoja kotitöitä ja vaihtavat kuulumisia
iäkkäiden veteraanien ja
heidän leskiensä kanssa.
Sotiemme veteraanit ovat
olleet hyvin kiitollisia, kun
ovat saaneet arkeensa helpotusta ja seuraa avustajatoiminnasta:
Avustajan käynnit kestävät kahdesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin, joten siinä ehtii hoitaa asiat
ja jutellakin. Eikä ole kiire, toiminnan piirissä oleva
sotainvalidin leski sanoo.
On joku, jota odottaa.
Joku, jolle voi puhua ja jolta saa tukea ja turvaa, kommentoi puolestaan veteraa-

nin leski kiireetöntä apua.
Veteraanien yksinäisyyttä helpotetaan myös veteraanijärjestöjen aktiivisella
yhdistystoiminnalla. Keräystuottoa käytetään veteraaniyhdistysten järjestämien
lounastilaisuuksien kulujen
kattamiseen ja kuljetuskustannuksiin, jotta iäkkäät veteraanit sekä heidän puolisonsa ja leskensä voivat
osallistua tilaisuuksiin.
Yhä suurempi osa veteraanipolvesta on naisia; itse
rintamatunnuksen omaavia
tai veteraanien ja sotainvalidien puolisoita ja leskiä

sekä sotaleskiä. Myös he
ovat tehneet suuren työn
sodassa olleiden rinnalla
eläen ja yhteiskuntaa rakentaen.
Sotainvalidien Veljesliitolla oli varallisuutta jäljellä 158 euroa sodassa
vammautuneiden sotainvalidien ja heidän iäkkäiden
aviopuolisoidensa ja leskiensä hyväksi. Suomessa elää edelleen noin 12
000 sotien veteraania sekä
25 000 puolisoa tai leskeä.
Kunniakansalaistemme keski-ikä on jo yli 93 vuotta.
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Vain muutos pysyy
– Ravintola Oivan kabinetissa

Kansanedustaja Ilmari Nurmisen

Lakialoite tuotti tulosta:

Suomi puolittaa ruokahävikin
vuoteen 2030 mennessä
■■Suomessa vietetään parhaillaan hävikkiviikkoa.
Kansanedustaja Ilmari Nurmisen vaalikauden alussa
tekemä lakialoite ruokahävikin torjumiseksi on tuottanut tulosta. Ruokahävikin
ehkäisyyn on kuluneella
vaalikaudella panostettu
pitkälti yli miljoona euroa.
– On hienoa, että olen
saanut tehtyä ruokahävikin
vähentämiseksi jotain näin
konkreettista ja merkittävää. Kun tein aloitteen ei
asiasta paljon keskusteltu,
nyt ruokahävikki on kestopuheenaihe, se on edellytys asian korjaamiseksi,
Nurminen iloitsee.
Tavoite
ruokahävikin
puolittamisesta
vuoteen
2030 mennessä ei ole vaatimaton. Hävikkiä syntyy
ruokatuotannon jokaises-

sa vaiheessa. Suomalaisissa kotitalouksissa ruokahävikkiä syntyy yhteensä 450
miljoonaa kiloa vuodessa.
– Tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen.
Se edellyttää, että poliittisten päättäjien lisäksi koko
elintarvikeala sitoutuu tavoitteeseen. Kauppojen on
nykyistä paremmin sitouduttava antamaan tietoa
syntyvästä hävikistä, jotta
lainsäätäjillä on realistinen
kuva tilanteen kehityksestä. Lisäksi lainsäädäntöä on
kehitettävä koko ajan niin,
ettei hävikkiä pääsisi alun
alkaenkaan syntymään.
– Syksyllä eduskunta
saa käsiteltäväkseen uuden elintarvikelain, jonka
yhteydessä käydään läpi
päiväysmerkintöjä ja mm.
Eviran ohjeistus toimijoil-

le uudistetaan. Se on jälleen yksi askel kohti puolittamistavoitetta.
Lakialoite hävikkiruoasta on vaalikauden aikana
poikinut yhteensä yli 1 200
000 euroa erilaisiin hävikkiruoan vähentämiseen tähtääviin hankkeisiin, selviää
Eduskunnan tietopalvelun
laskelmasta.
– Tämä on hyvä alku, josta on tulevilla vaalikausilla syytä kulkea eteenpäin
ja laajentaa ajattelua kestävän kehityksen Suomesta.
Seuraava askel voisi olla
kiinnittää huomiota kasvavan vaatehävikin osuuteen
maailmassa, joka lähentelee
jo 50 000 000 kiloa vaatejätettä pelkästään Suomessa,
Nurminen linjaa.

■■Ripaus nostalgiaa, hyppysellinen huolta tulevasta, riemua nähdystä Risto
Aallon maalauksia Ravintola Oivan kabinetissa 1.30.9.2018, Porthaninkatu 5,
00530 Helsinki
Risto Aallon näyttely tutkii ajan kulumista ja katsoo
menneeseen, nykyhetkeen
ja tulevaan. Mitä kaunista
kotikaupungissa oli ennen
minua?
Onko aika pysähtynyt jossain? Mitkä paikat ovat pysyneet entisellään, vaikka
itse olisi muuttunut? Säilyykö näkymä tai tunne
samana vuodesta toiseen?
Auringon paahtamat silokalliot lämmittävät edelleen mieltä, vaikka poika on kasvanut isoisäksi.
Rantojen aarteet kiehtovat
varttunuttakin miestä.
Entä paikat, joissa ei ole
käynyt, mutta jotka kiehtovat mielikuvitusta? Mitä
aika on niille tehnyt? Ihminen muuttaa ilmastoa ja
asiat, joiden luulisi tai soisi säilyvän, eivät ehkä enää
säilykään meitä seuraaville.
Millaisia muutoksia meidän
on tehtävä, jotta uhkakuvat
jäisivät toteutumatta?
Risto Aalto (synt. -58)
on koulutukseltaan mainosgraafikko ja toiminut AD:na helsinkiläisissä mainostoimistoissa ja tehnyt mm.
kuvituksia oman yrityksensä kautta. Luonnossa liikkuminen on ollut hänelle
tärkeää lapsuudesta asti.

Syksyä metsässä, öljy. Maalaukseen on ikuistettu sininen
hetki metsässä, kun koivut vielä hehkuvat, mutta ensimmäiset
pakkaset tekevät tuloaan. Tällaiset ohimenevät tuokiot ovat
jääneet mieleen nuoruuden Lapin vaelluksilta.

Graunin kylä, öljy. Maalauksen maisema näyttää unenomaisen mielikuvitukselliselta, vaikka versioi todellista valokuvaa
patoaltaan upottamasta kirkosta Tirolissa. Kylällinen ihmisiä
on väistynyt teollisuuden vaatimusten tieltä. Toistuuko sama
tulevaisuudessa, kenties laajemmassa mittakaavassa merenpinnan noustessa?

Acktén kesäsarjan päätöskonsertti Café Sonckissa
■■To 27.9.klo 19 Café Sonck
Ranskasta pohjoiseen
Acktén kesäsarjan päätöskonsertissa sellisti Tomas
Nuñez-Garcés ja pianisti Kirill Kozlovsky esittävät musiikkia Ranskasta ja

pohjoismaista. Konsertissa
kuullaan Claude Debussyn,
Walter Wolffin ja Edvard
Griegin teoksia.
Claude Debussy Sonaatti
sellolle ja pianolle d-molli
Walter Wolff Sonaatti sellolle ja pianolle

Edward Grieg Sonaatti
sellolle ja pianolle a-molli, op. 36
Tomas Nuñez-Garcés, sello, Kirill Kozlovsky, piano
Kesto 1 h Liput 20€

Tarinankertojat kisaavat
Lauluntekijäkilpailun finaalissa
Juuri Nyt Urban Folk Festivalilla

Tomas Nuñez-Garcés

Kirill Kozlovsky

la 29.9.2018
Ravintola Kapsäkki, Hämeentie 68, Helsinki
■■Ravintola
Kapsäkissä
syyskuussa ensimmäistä
kertaa järjestettävän Lauluntekijäkilpailun finalistit on
valittu. Lauluntekijäkilpailu järjestetään osana Juuri
Nyt Urban Folk Festivalia,
joka kokoaa syyskuussa saman katon alle tämän hetken kiinnostavimpia folkja indieartisteja.
Lauluntekijäkilpailu oli
avoin kaikille, joka säveltävät, sanoittavat ja sovittavat
laulunsa pääosin itse. Osallistujamäärä alkukarsintaan
oli huima ja kilpailijoiden
taso korkea - mukaan ilmoittautui sekä uusia ja
tuntemattomia kykyjä että
kokeneita konkareita.
Finaalissa nähdään (kuvassa ylhäältä vasemmalta)

Katri Onnela, Anna Minkkinen, Saima, Taru Still,
Otto Juhana, Milka Räisänen, Harri Nyman ja Elina
Teini. Finalistien valinta oli
esiraadille haastava tehtävä: lukuisten hienojen kappaleiden joukosta lopulta
erottuivat finalistit aitoudellaan, omaperäisyydellään ja
läsnäolollaan.
Lauluntekijäkilpailun finaalin tuomaristossa istuvat Johanna Sauramäki Saura Booking Agencystä, Jyri
Lehtonen Bafe’s Factory
-levy-yhtiöstä, lauluntekijä ja näyttelijä Antti Korhonen Kapsäkki-osuuskunnasta sekä kokenut toimittaja
ja musiikkialan monitoimimies Janne Flinkkilä.
Motiivi Lauluntekijäkilpailun järjestämiselle on luoda lahjakkaille lauluntekijöille tilaisuuksia päästä

esiin musiikki edellä ja ilman ulkopuolisten tahojen
voitontavoittelua. Kilpailijat
saavat mahdollisuuden esittää musiikkiaan yleisölle ja
musiikkialan vaikuttajille,
mikä voi parhaassa tapauksessa auttaa lauluntekijöitä pääsemään uran alkuun.
Loppukilpailu on yleisölle avoin ja pääsymaksuton.
Juuri Nyt Urban Folk Festivalilla esiintyvät Lau Nau
Kvartetti, kansanelektroyhtye Suistamon Sähkö, yhden naisen folkorkesteri ja
tuore Emma-voittaja Maija
Kauhanen, kansanperinnettä beatboxingiin yhdistävä
Tuuletar, melodisen folkpopin mestariduo John McGregor & Jarmo Saari, nuori lauluntekijä Elsi Sloan ja
vokaalikvartetti Äijä.

Avautuu torstaina 20.9.
TERVETULOA!
Avoinna: Ma-pe klo 09-21
		
La klo 
09-18
		
Su klo 
12-18

NYT MYÖS

palvelee Sinua myös
Kalasataman Redissä!
Kookosöljy

Luomu ja Reilu kauppa

Säästösi 47 %

Avajaistarjous Redin Ruohonjuuressa 30.9. asti

Foodin, 1 litra

10,(norm. 18,95€)
10,- €/l (18,95 €)

Chia-siemenet
Rawsom, 1 kg

10,(norm. 19,95€)
10,- €/kg (19,95 €)

Luomulaatua!

Säästösi 50 %

Avajaistarjous Redin Ruohonjuuressa 30.9. asti

Ruohonjuuri Kalasatama: Kauppakeskus Redi

KAUPPAKESKUS REDISSÄ!
Redin avajaisten kunniaksi

*
–25
%
kertaostoksesta vain

sunnuntaihin 23.9. asti!
Paljon avajaistarjouksia!
esim. erä verhoja vain
29 €/kpl! (norm. 59 €)
*Etu normaalihintaisista Vallilatuotteista, ei koske tilaustuotteita.
Edut voimassa niin kauan kuin
tavaraa riittää.

tuhansien kuvakokojen

www.kuvatehdas.fi

Vallila REDI, Hermannin rantatie 5
MA–PE klo 9–21, LA 9–18 SU 12–18

010 231 3102

redi@kuvatehdas.fi

WE ARE REDI.

LAAKKONEN REDI
BMW-AVAJAISET 20.9.
Laakkonen tarjoaa pääkaupunkiseudulla ylivoimaisen BMW-palvelun. Espoossa ja Helsingissä sinua palvelevat suuret BMW-liikkeet ja

huollon 24/7-palveluautomaatit. Torstaina 20.9. avautuu Laakkonen BMW -palvelupiste kauppakeskus Redissä. Se tuo BMW-

palvelut entistä helpommin käsillesi: voit varata huollon, jättää autosi huoltoon ja tutustua BMW-malliston virtuaaliesittelyyn kauppakeskuksen
aukioloaikoina. Tervetuloa Laakkonen Rediin tutustumaan parempaan BMW-palveluun. Aamusta iltamyöhään, 7 päivää viikossa.
Laakkonen REDI Helsinki
Hermannin rantatie 5
Puh. 010 214 7750

Avoinna
Ma-pe 9-21,
la 9-18, su 12-18

Puheluhinnat 010 –yritysnumeroon: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv. 24 %)
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CARLSON AVAA 20.9.

laadukkaan ruoanlaiton ja kattamisen
myymälän Kauppakeskus REDIin

Villeroy & Boch
Louis 15-osainen

Villeroy & Boch
Cellini
12-OSAINEN

TARJOILUSETTI

RUOKA-ASTIASTO

ETU YLI 70%

34,90

69,-

(119,-)

Ainoana Suomessa
Villeroy & Boch
koko valikoima tilattavissa
osoitteessa

(374,80)

ETU YLI 80%

Kauppakeskus REDI 2. krs, Kalasatama
Hermannin rantatie 5A HELSINKI
ma-pe 9-21 la 9-18 su 12-18

LOISTAVAT AVAJAISTARJOUKSEMME
BERGHOFF
KRISTALLILASIT
Belgialaisen
BergHOFF:n
kristalliset
konepestävät
puna- ja
valkoviinilasit

LEO ANGLED LIP

GSW NANOPAN 28cm

TB-HAUTE EVERCUT VEITSET

Bambuinen leikkuulauta, jossa kätevä ”lip”
minkä turvaan voit kerätä pilkkomiasi ruokia,
ilman niiden putoamista pöydälle

Saksalaisen GSW:n
Nanotitaanipinnoitettu paistinpannu
valetusta alumiinista. Super
kestävä pinnoite ja
kevyt käyttää!
Sopii kaikille
liesityypeille,
myös
induktiolle.
5 vuoden
takuu.

Ranskalaisen TB-hauten taidonnäyte.
Yhdistelmä ruostumatonta terästä ja titaania =
5 kertaa vahvempi kuin keraaminen veitsi.
Ei tarvitse teroittaa.
Japanin myydyin veitsi.
Ikuinen takuu!

39

90

6 kpl

3990

(59,90)

99

90

(129,90)

69

90

(69,90)

(99,90)

ORREFORS JÄRNVERK
VALURAUTAPADAT 5L

SAGAFORM YRTTIRUUKKU
Sagaformin kaunis yrttiruukku, missä
säilytät ja hoidat lempi yrttiäsi.

89 14

Perinteisen Ruotsalaisen Orrefors Järnverkin
iso valurautapata, missä valmistat pataruoat
isollekin porukalle.
Emali pinnoite helpottaa
puhdistamista.
Sopii kaikille liesityypeille
sekä uuniin.
(129,90)

90

90

(19,90)

VILLEROY&BOCH
SALAATTIKULHO DUNE
Villeroy&Boch:n Dune
salaattikulhoja saa nyt
2kpl naurettavaan hintaan.
Kulhot voi pestä koneessa.

1590
(19,90)

Tule hyödyntämään
loistavat avajaistarjoukset
ja rekisteröidy
kanta-asiakkaaksemme.
Cashback -kanta-asiaskasjärjestelmä toimii
tuhansissa yrityksissä 47 maassa ympäri
maailmaa. Saat jokaisesta ostoksestasi suoraan
rahaa tilillesi sekä Shopping pointseja, joilla
voit ostaa yhteistyöyrityksien tuotteita ja
palveluita. Kortin saat suoraan puhelimeesi tai
halutessasi perinteisen kortin.

Tervetuloa!

Tarjoukset voimassa 23.9. asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

NoXor Shop | Kauppakeskus REDI:n toinen kerros | Hermannin rantatie 5, 00580 HKI
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Pesula REDI

AVAJAISTARJOUS!
Tervetuloa tutustumaan
Kauppakeskus REDIn SOL Pesulaan!
Avajaistarjous voimassa 20. - 29.9.2018

PÄÄLLYSTAKIN
PESU
(Norm. 30,00)

UNTUVATAKIN
PESU
(Norm. 42,00)

SOL Pesulapalvelut Oy
Kauppakeskus REDI, K1
p.040 779 7218

20€

NEW STORE OPENING
Lindex REDI 20.9. klo 9!

-20 %

kaikista tuotteista

30€

Voimassa 23.9.2018 asti.

www.sol.fi

Kallio, are you REDI?
Helsinki ei tarvitse enää
yhtään kauppakeskusta
– tätä sanomaa
kuuluttaa myös 20.9.
ovensa avaava REDI.
■■Kyseessä ei ole tavallinen
kauppakeskus, vaan kaikkien helsinkiläisten elämis-,
olemis-, ja viihtymiskeskus. Sanan kauppakeskus
voi siis unohtaa, nyt puhutaan kaupunkikeskuksesta.
Mikä sitten tekee REDIstä erilaisen? Jos katsoo listaa keskuksen avautuvista
liikkeistä, ei eroa heti huomaa. Erottava tekijä löytyy REDIn ideologiasta ja
halusta olla osana itäisen
kantakaupungin kukoistavaa yhteisöllisyyttä. REDI
haluaa tarjota kaupunkilaisille uudenlaisen tavan
elää, viihtyä ja käydä ostoksilla. Helsingin Kalasataman sydämeen nouseva keskus lupaa olevansa
muutakin kuin perinteinen
vähittäiskauppakeskittymä.
Tavoitteena on ollut luoda
kaupunkilaisille tila, minne
voi tulla tapaamaan ystäviä,
inspiroitumaan, nauttimaan
taiteesta ja kaupungin koko
kirjosta.
REDI-nimi tarkoittaa suojaista ankkuroitumisaluetta sataman edustalla. Jos
jonnekin on ollut oival-

Viisi
poimintaa
kalliolaisille:
1. Hävikkiruokakauppa
WeFood
2. Pääset perille
nopeasti pyörällä –
satoja pyöräpaikkoja
sekä sähköpyörien
latauspisteet
3. Puistohengailua
Brygalla, REDIn
puistokannella
4. Löytyykö sinulta
sähköauto?
REDIstä löydät 250
latauspistettä
5. Tekisikö mieli tehdä
jotain erilaista?
Kokeile REDIn
lentosimulaattoria tai
kiipeilyareenaa

lista rakentaa Helsingin
suojasatama, niin Kalasataman merelliseen ilmapiiriin. REDI haluaakin olla
suojaisa paikka kaupungin
kaikille asukkaille. Paikka,
mihin voi saapua omana itsenään. REDIin ovat tervetulleita kaikki. REDIn erilaisesta asenteesta kertoo
esimerkiksi keskukseen
avattava, jo kesällä aloitettu yhteisöllinen hanke,
Kalasataman Vapaakaupunki. Vapaakaupungissa kaupunkilaiset pääsivät tekemään omia tapahtumiaan
ja sama henki jatkuu tilan
avauduttua lokakuussa. Rakennuksen katolta löytyvä
lähes Esplanadin puiston
kokoinen puistokansi, Bryga, taas toivottaa myös lemmikit tervetulleeksi, ja piknik-pöydissä on valmiina
perheen pienimmille syöttötuolit. Taloon on valmistunut jo paljon taidetta ja
lisää on tulossa, kun seitsemän metriä korkea merenneitopatsas saapuu Kalasatamankadulle – sen laineilla

voi vaikka lautailla.
REDI kasvaa osana muutenkin kehittyvää kaupunginosaa. Kalasatamaan rakentuu 25 000 asukkaan
asuinalue, jonne ovat jo sijoittuneet koulu, päiväkoti
sekä terveys-ja hyvinvointikeskus. REDI haluaakin
olla mukana kehittämässä koko itäisen kantakaupungin palveluiden visiota
yhdessä sen alueen asukkaiden kanssa. Tulevaisuudessa REDIn voi nähdä
jo kaukaa, sillä keskuksen
ympärille kohoavat korkeat
tornitalot. Helsingin siluetti saa pian uuden muodon,
sillä ensimmäisen tornin
pitäisi valmistua vuoden
2018 aikana. Korkein torni kohoaa jopa 134 metrin
korkeuteen. REDIn ostosmahdollisuudet, ravintolat
ja kahvilat ja 30 metrin korkeudessa sijaitseva puistokansi tekevät arjesta helppoa ja nautinnollista. Oman
metroaseman lisäksi REDIin
voi saapua myös ratikalla,
bussilla, omalla autolla, kä-

vellen – tai vaikka veneellä.
Olennaista kalliolaiselle
REDIssä on myös sen läheisyys ja toimivuus: kun
astut ulos metrosta kaupunkikeskuksen kolmannessa kerroksessa, olet alle
minuutissa ruokakaupassa.

ORIGINALDONITSI JA
JUOMA*
AVAJAISTARJOUS!

REDI for Life!

4 00

*pieni kahvi, tee tai limu

Uusi upea Life-myymälä avataan torstaina 20.9.

Avajaistarjouksena Life-tuotesarja
Osta 3 Maksa 2, tarjoamme edullisimman!

Tarjous voimassa
30.9. saakka.

Tarjous on voimassa 30.9. saakka REDIn ja Arabian myymälöissä.

Life Arabia

REDI

Hämeentie 111, puh. 09 877 6426

Life REDI

Hermannin Rantatie 5, puh. 050 477 6344
Katso muut myymälät: www.life.fi

www.arnolds.fi
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JYSK
REDI
AVAJAISET 20.9.2018 KLO 9
KAIKKI PEITOT JA TYYNYT

KAIKKI KORISTETYYNYT JA HUOVAT

-40-75%*

GOLD
KORKEALAATUINEN

-40-70%*

10

VUODEN
TAKUU

Säästä

75%

BRURI KUITUTÄYTTEINEN PEITTO
Silikonoitu kuitu-untuvatäyte, yhteensä 700 g.
100% puuvillapäällinen. 150x210 cm 99.-

25.-

GOLD
KORKEA-

GOLD
KORKEALAATUINEN

Säästä

Säästä

62%

NELL SATIINIPUSSILAKANASETTI
100% puuvillasatiini. 150x210 cm 39,99

15.-

AVAJAISPÄIVÄNÄ:
KLO 16-18
OSTAESSASI YLI 50,- SAAT 10,LAHJAKORTIN

68%

KARLSTAD KÄSIPYYHE
100% puuvilla. 500 g/m². 50x70 cm 4,69

AVAJAISPÄIVÄNÄ:
100:LLE ENSIMMÄISELLE
ASIAKKAALLE TYYNY
ILMAISEKSI

LISÄÄ HUIPPUTARJOUKSIA JYSK.fi
Scandinavian Sleeping & Living

TARJOUKSET VOIMASSA VAIN JYSK REDI 20.-26.9.2018 AVAJAISTARJOUSTUOTTEITA RAJOITETUT ERÄT

150
*Ei koske AINA EDULLINEN HINTA -tuotteita.
Alennus lasketaan normaalihinnasta.
Lisää malleja myymälässä

LAATUINEN

Viikot 38-39

15

Harvinaista kansanmusiikkia Suomessa

Taimyrin ”mummot” Malmin Työväentalossa
■■Kansanmusiikkiryhmä
Dentedie – nganasanien
kielellä revontulet - tulee
esiintymään Malmin Työväentalolle keskiviikkona
lokakuun 17 päivä klo 19.
Kyseessä on ainutlaatuinen kulttuuriesitys, joka
liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan Sugrifest 2018 kokonaisuuteen
esitellen
monipuolisesti
suomalais-ugrilaisten sukukansojen kulttuurituotantoa. Malmin työväentalossa on Dentedien-ryhmän
ensi esiintyminen Suomessa. Lippujen ( 10 € ) myynti alkaa ja kahvio avataan
tuntia ennen eli klo 18.
Kannattaa tulla paikalle hyvissä ajoin, että saa hyvät
paikat. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomi-Venäjä-Seuran Malmin ja Kallio-Vallilan osastot.
Dentedie on vuonna 2006
perustettu maailman ensimmäinen nganasanien kieltä ja kulttuuria esittelevä
folkloreryhmä, jossa on ollut mukana kolmen sukupolven edustajia. Ryhmä
on vuosien varrella osallistunut moninaisiin festivaaleihin sekä elokuva- ja
tv-ohjelmiin. Yhtyeen perustaja ja taiteellinen johtaja on Svetlana Zhovnitskaja, joka on samalla
nganasanin kirjakielen äiti.
Suomessa esiintyvään ryhmään kuuluu viisi esiintyjää, joilla äidinkielenä on

nganasan. Esiintyjien keski-ikä on korkea, mikä johtuu nganasanien yleisestä
ikärakenteesta. Kaikki eivät ole mummoja. Dentedien esitys tuo mukanaan
Taimyrin niemimaan tuulen ja sukupolvelta toiselle
kulkeneet uskomukset. Esitys yhdistelee nganasanien
tanssia, suullista perinnettä, laulua, soittimia, pukuja,
shamanismia ja rituaaleja.
Esiintyjien lauluäänten ja
taustanauhojen lisäksi ääntä
saadaan perinnesoittimista,
kuten erilaisista rummuista,
”poronsorkista”, munniharpuista ja kellosoittimista.
Nganasanit ovat maailman pohjoisin alkuperäiskansa, joka elää Jäämeren partaalla puuttomalla
ja tuulisella Taimyrin niemimaalla. Talvisin pakkasta
saattaa olla jopa -70 astetta.
Ainoa kulkuväline syrjäisiin
kyliin on ”vezdehod” (vaikeiden olosuhteiden maastoajoneuvo). Poronhoito ja
kalastus ovat alueen perinteisiä elinkeinoja. Vuoden
2010 väestönlaskennan mukaan nganasaneja oli 860,
joista nganasanin kieltä puhui 125. Tällä hetkellä luvut
ovat jo varmasti näitäkin
pienemmät. Kielenosaajien
keski-ikä on korkea: pientä valoa kehitykseen ovat
tuoneet suomalaistenkin tukemat kielipesät, joissa lapsille puhutaan päiväkodissa nganasania. Nganasanin

kieli kuuluu etäisesti suomelle sukua oleviin samojedikieliin. Eristyneestä sijainnista johtuen nganasan
on rakenteeltaan eräs maailman monimutkaisimmista
kielistä. Taimyrilla puhutaan lisäksi neljää muuta pientä alkuperäiskieltä:
enetsiä, nenetsiä, dolgaania ja evenkiä.
Taimyrin niemimaa on
jäämereen työntyvä niemimaa Siperiassa Euraasian
mantereen pohjoisimmassa osassa, Karanmereen aukeavan Jeniseinlahden ja
Laptevinmereen aukeavan
Hatanganlahden välissä, Severnaja Zemljan saariston
eteläpuolella. Niemimaa
on noin tuhannen kilometrin levyinen, 500 kilometriä pitkä ja alaltaan noin
400 000 neliökilometriä.
Taimyrin niemimaalla on
suuri Taimyrjärvi, sen läpi
virtaava Taimyrajoki sekä
Byrrangavuoret. Byrrangavuorilla on syviä kanjoneita ja itse vuoristo koostuu mm. intruusiokivestä
ja silttikivestä. Vuorilta saavat alkunsa Hutadabigaja Tšetyreh-joet. Nimimaan
vuorettomat osat ovat matalakasvustoista tundraa järvineen ja soineen. Ilmasto on
mantereinen, arktinen, osin
subarktinen. Meri on jäässä yleensä syyskuusta kesäkuuhun. Taimyrin alueella
elivät Euraasian mantereen
viimeiset mammutit, vielä

Dentedien kansanmusiikkiesitys tuo mukanaan Taimyrin niemimaan tuulen ja sukupolvelta
toiselle kulkeneet uskomukset.
11300-10600 kalenterivuotta sitten. Wrangelinsaarella mammutteja eli kuitenkin paljon myöhemminkin.
Niemimaan eteläosissa kasvaa 250 erilaista putkilokasvia, pohjoisessa kasvaa
vain 50, moniaa harvinaisia
arktisia lajeja joita ei kasva

muualla. Taymyrin niemimaalla elää tundrapeuroja.
Jääkarhukin viihtyy siellä.
Tule sinä Malmin Työväentalolle viihtymään yhdessä Dentedien kanssa. Taimyrille olisi pitempi matka.
Dentedien esitykset Helsingissä:

Ke 17.10. klo 19 Malmin
työväentalo, Takaniityntie 9
(liput 10 €, klo 18 alkaen).
Su 21.10. klo 13 Musiikkitalon aula.
Jarmo Niemenkari

Oikaisu kuvateksteihin
Yhteisöllisyyttä Hermannissa -juttuun
■■Edellisessä Kallio lehdessä Yhteisöllisyyttä Hermannissa olivat kuvatekstit väärin.
Kuva 1. Kirjailija Kari
Varvikko pitää sylissään
Vellamonkatu 7-9:n nuorinta asukasta ( kuva vasemmalla, toiseksi ylin).

Kuva 2. Taiteilijat Jennie Storbacka (vas.) Elna
Romberg ja Lasse Piirainen. Kaikki talon asukkaita
(edellisen alla oleva kuva).
Kuva 3. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari
Varvikko ottaa Maija Rasinkankaalta vastaan tä-

män isän rakennusmestari
Kalevi Rasinkankaan pitämän päiväkirjan rakentamisen aloittamisesta vuonna
1958 (kuva edellisen kuvan rinalla).
Lisäyksenä myös, että valokuvat ovat Kari Lindstedtin.
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Helsingin yliopiston
Piirustussali avataan
■■Keväästä 2016 hiljaiseloa viettäneen Piirustussalin toiminta jatkuu jälleen
syyslukukaudesta 2018 alkaen. Klassista piirustuksen opetusta järjestetään
yliopiston opiskelijoille lokakuun alusta lähtien.

Myöhemmin
syksyllä
järjestetään myös kaikille
avoimia, maksullisia kursseja ja piirustusiltoja. Luvassa on klassista kipsimallien
piirtämistä, croquis-iltoja ja
elävän mallin piirtämistä.
Toimintaa koordinoi Hel-

singin yliopistomuseo. Lisätietoja opetuksesta löytyy
Yliopistomuseon verkkosivuilta.
Syyslukukauden opettajana toimii kuva- ja mediataiteilija Vappu Rossi
(s. 1976). Rossi on pitänyt

Kuva: Atte Rusanen

Kuva: Atte Rusanen

yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmänäyttelyihin
1990-luvun lopulta alkaen.
Hän on opettanut piirustusta mm. Kuvataideakatemiassa, Taidehallilla ja suurimmissa taidemuseoissamme.
Helsingin yliopiston Piirustussali on Suomen ensimmäinen
ja
vanhin
taideopetusta antava organisaatio, jossa piirustustaidon perusopetusta on

annettu 1700-luvun alusta
alkaen. Moni maamme tunnetuista taiteilijoista kuten
Walter Runeberg, Albert
Edelfelt, Martta Wendelin
ja Tove Jansson ovat uransa
alkuvaiheessa saaneet opetusta Piirustussalilla. Opettajina ovat usein toimineet
maineikkaat kuvataiteilijat
kuten Magnus von Wright,
Adolf von Becker, Eero
Järnefelt ja Åke Hellman.

Vuodesta 1957 Piirustussali on toiminut arkkitehti Aarne Ervin tarkoitusta
varten suunnittelemissa tiloissa Porthania-rakennuksen ylimmässä kerroksessa.
Parin viime vuoden aikana tiloissa on toiminut ainoastaan yliopiston henkilökunnan taidekerho HyArt,
joka jatkaa toimintansa entiseen tapaan.

postimerkeissä, johtaja Kaj
Kulp Postista sanoo. Hän
toimii myös Postimerkkitoimikunnan puheenjohtajana.
Timo Berryn suunnittelemat merkit on toteutettu
lämpöreagoivalla painovärillä, joka vaihtaa sormen
kosketuksesta väriä. Sormenpainalluksella voi nähdä havainnollisesti, miten
ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan Suomessa sääoloihin, luontoon ja
yhteiskuntaan lähitulevaisuudessa.
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ilmastonmuutoksen
strategisen
ohjelman johtajan Mikael
Hildénin mukaan uudet
postimerkit kuvaavat hyvin
erilaisia ilmastonmuutoksen mahdollisia seurauksia,
jotka tekevät vaikutuksista
arvaamattomia. – 
Tämän
vuoksi ilmastonmuutoksen
torjuntaan on tartuttava ripeästi eri rintamilla. Tärkein keino on vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä,
mutta samalla on panos-

tettava jo nyt sopeutumiseen ja sietokyvyn parantamiseen niin Suomessa kuin
muualla, Hildén sanoo.
Ilmastonmuutos-arkissa
on kolme kotimaan ikimerkkiä.
Posti julkaisee syyskuussa myös Stiina Hovin suunnittelemat rullapostimerkit,
joiden viidessä merkissä
esitellään Suomen luontotunnuksia valokuvissa.
Merkkien aiheina ovat Suomen kansalliseläin karhu,
kansallislintu laulujoutsen,
kansalliskoira suomenpystykorva, kansallishyönteinen seitsenpistepirkko ja
kansalliskukka kielo.
Karhupostimerkkiin on
valittu Rainer Carpelanin
tunnelmallinen valokuva,
jossa karhuemo ja pentu
nuuhkivat kesäyön ilmaa.
Joutsenia merkeissä edustaa
Mikko Karjalaisen valokuva
kaulailevista laulujoutsenista. Veli-Pekka Katajamäki
on kuvannut postimerkkiin
terhakkaan suomenpystykorvan lumisessa maisemassa.

Leppäkerttu kiipeilee ruohonkorrella Pasi Koskelan
valokuvassa ja nuokkuvat
kielonkukat on kuvannut
Jorma Ikonen.
– Uskon, että suurella
osalla suomalaisista on
omakohtainen kokemus
kansalliseläimistä ja -kasveista. Merkkejä suunnitellessani pääsin matkalle
suomalaisten kuvamuistiin.
Yhteiset luontotunnukset
ovat tavallaan myös kotimaamme Suomen tunnuksia, Stina Hovi kertoo.
Suomen luontotunnukset
-sarjan toiset viisi merkkiä
esitellään rullapostimerkeissä vuonna 2019.
Suomen luontotunnukset
-rullapostimerkissä on 100
kotimaan ikimerkkiä.
Postin julkaisemassa Kaupunkipuistot -merkkisarjassa esitellään Suomen kaikki
yhdeksän kansallista kaupunkipuistoa.
Kaupunkipuistot II -arkissa on 15 kotimaan ikimerkkiä.

Maailman ensimmäiset graffitipostimerkit tulivat myyntiin 12.9.
■■Syysmerkeissä myös ilmastonmuutosta, Suomen
luontotunnuksia ja kaupunkipuistoja
Posti tekee historiaa, kun
se julkaisi 12. syyskuuta
maailman ensimmäiset aitoja graffiteja esittävät postimerkit. Syyskuun merkkien
aiheita ovat myös ilmastonmuutos, Suomen luontotunnukset ja rannikkokaupunkien puistot.
Posti myönsi viime toukokuussa taidepalkinnon
suomalaiselle graffititaiteilija EGS:lle, jolta julkaistaan
nyt kaikkien aikojen ensimmäiset aitoja graffiteja esittelevät postimerkit. Merkkeihin valittiin kaksi EGS:n
maalaamaa graffitia maailmalta. Toinen graffiteista
on tehty Australiaan Melbournen kaupungin teollisuusalueelle ja toinen Pietariin pienen kuorma-auton
kylkeen. Molempiin graffiteihin on kuvattu kirjaimet
E, G ja S.
Kansainvälisesti tunnettu
ja tunnustettu EGS arvostaa,
että postimerkkeinä julkais-

taan oikeaan ympäristöön
tehtyjä graffiteja.
– Valokuva on paras tapa
dokumentoida aitoja graffiteja, jotka on aina tehty
tiettyyn aikaan, paikkaan
ja tunnelmaan. Luulen, että
postimerkkeihin kuvattuja
graffiteja ei ole enää olemassa. On hienoa, että ne
saavat miljoonapainoksena uuden elämän postimerkeissä.
Kirjeet ja postimerkit ovat
EGS:lle tuttuja jo vuosien
takaa. – Minulla oli eri puolilla maailmaa toistakymmentä kirjekaveria, joiden
kanssa vaihtelin kymppikuvia graffiteista. Nyt aion
lähettää vanhoille kollegoille nipun valokuvia ensipäivänkuoressa, jossa on
itse suunnitellut postimerkit
päällä. Se on vähän eri juttu kuin digikuvien julkaisu
jossain Instagramissa, EGS
naurahtaa.
Posti haluaa nostaa 10
000 euron arvoisella taidepalkinnolla sekä taiteen
että postimerkin arvostusta ja asemaa.

– Taidepalkinnolla Posti
etsii tekijöitä vakiintuneen
postimerkkimaailman ulkopuolelta. EGS rikkoo graffiteillaan perinteisen taiteen
tekemisen rajoja. Graffitit sopivat visuaalisuutensa puolesta hienosti postimerkkeihin, kertoo Design
Manager Tommi Kantola
Postista. Vuoden 2017 taidepalkinnon Posti myönsi kuvanveistäjä Jasmin
Anoschkinille.
Graffiti-arkissa on 10 kotimaan ikimerkkiä.
Ilmastonmuutos-postimerkkiarkin kolmessa postimerkissä kuvataan vaikutuksia, joita Suomen
kaltaisessa
pohjoisessa
maassa on odotettavissa
lähitulevaisuudessa, jos ilmaston annetaan lämmetä
nykytahtia.
–
Ilmastonmuutoksen
hillitseminen on aikamme
isoja haasteita maailmassa.
Myös Suomessa on virinnyt
keskustelu ilmaston lämpenemisen seurauksista. Halusimme nostaa tämän tärkeän teeman esille myös

Itäkeskuksen uimahalliin
unisex-pukuhuone
■■Itäkeskuksen uimahalli
palvelee syksyn 2018 alusta aikaisempaa paremmin
erilaisia asiakasryhmiä, sillä uimahalliin avataan unisex-pukuhuone.
Unisex-pukuhuone on
molemmille sukupuolille
sopiva paikka, jossa muun
muassa sukupuolivähemmistöihin kuuluvat asiakkaat, vauvaperheet ja liikuntarajoitteiset asiakkaat
(avustajana toista sukupuolta oleva henkilö) voivat
halutessaan pukeutua ja
käydä suihkussa. Pukuhuoneessa on 8 pukukoppia ja
noin 40 kaappia. Uimahallin alakerrassa sijaitsevaan
huoneeseen voi halutessaan pyytää avaimen kas-

salta. Pukuhuoneen opasteet uusitaan syksyn aikana
ja huone saa paremmat
varusteet vauvaperheiden
käyttöön.
– Sukupuolivähemmistöön kuuluvat asiakkaat
ovat kohdanneet rankkojakin
häirintätapauksia
liikuntapaikoissa ja tästä
syystä liikuntapalvelut eivät
ole monelle saavutettavia.
Esimerkiksi sukupuoltaan
korjaavan ihmisen liikuntaharrastus voi olla pitkään
katkolla muiden asiakkaiden uhkaavan käytöksen
takia, palveluohjaaja Miska Salakka Setan Transtukipisteeltä kertoo. Seta on
käynyt antamassa koulutusta uimahallin työnteki-

jöille sukupuolivähemmistöön kuuluvien asiakkaiden
kohtaamisesta, esimerkiksi miten työntekijät voivat
puuttua häirintätapauksiin.
Helsingin kaupungin liikuntapaikkoihin ovat kaikki asiakkaat tervetulleita.
Liikuntapaikkojen suunnittelussa liikuntapalvelut pyrkii huomioimaan erilaisten kohderyhmien tarpeet
aikaisempaa tarkemmin.
Maan alla sijaitseva Itäkeskuksen uimahalli otettiin käyttöön vuonna 1993.
Hallissa on tiloja kahdessa
kerroksessa, ja sinne mahtuu kerralla noin 1 000 kävijää.

Viikot 38-39
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Kipattava lava,
P. 900 mm x L.1200 mm
3 avattavaa laitaa
joiden korkeus 280 mm.
Lavan kantavuus 210 kg.
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Kulttuuri

Risto Kolanen:

Kesän teatteria
ympäri Helsinkiä
Tervasaaren amfiteatteri ja Taivallahti olivat
esityskeitaita. Helleillan keskiyönä etuoikeutetut
katsojat näkivät Juha Liiran ohjaaman ”Macbethin”
englanniksi vauhdikkaana kuningasdraamana
Shakespearen tekstiin Tervasaaressa.
Kansainvaellusten
aikaa Mustikkamaalla
■■Ylioppilasteatterin ”Nomadia – myyttimatka muutokseen” on hyvin erilainen ”kesäteatteri”. Näin
sen vielä iltayönäytöksenä
Mustikkamaalla, jolloin elokuun pimenevä ilta loi ihan
oman tunnelmansa. Esitys
rinnastaa nykyisen kansainvaellusten, pakolaisuuden
ja ilmastomuutoksen ajan
jääkauteen tai uuden jääkauden odotukseen. Nyt ei
tehdä klassikkoa, sen uudelleen sovitusta tai nykykirjailijan tekstiä. YT:n uusi
johtaja Anni Mikkelsson
vastaa tekstistä ja ohjauksesta. Näyttelijöitä on 14,
uusia lauluja ja uutta musiikkia on tehty Jussi-Pekka Parviaisen ja tapahtumien johdattelijan Inkeri
Raittilan toimesta. Laulut
ovat kauniita, sanat persoonallisia, rönsyilevän maailmanselityksen pohjustusta.
Nomadiassa eletään aikaa, jolloin ”lihan ja sielun
aikakausi on ohi”. Kampakeraamisesta ajasta siirrytään raudantakojien aikaan.
On metsästäjä-keräilijöitä, joiden allerginen poika muuttuu ”Tammen Terhoksi”. On raamatulliset,
joiden tyttäressä on ”karhun muotoa”. Lopulta hänet naitetaan otsolle seremoniassa. On jamnat eli
arojen itsenäiset ratsastajat,
jotka eivät usko mihinkään,
eivät kiinnity mihinkään.
”Rakastettu” lapsi poikkeaa vanhemmista, kiinnittyy
paikalle. Iso karju on taivaan kannen vartija. Välillä
mennään aliseen, josta pursuaa savua ja tulta. Vaellusajan ihmiselle tapahtuu:
– Muuttuu karhuksi. / Rakentaa talon kivistä. / Käy
sinne nukkumaan.

Nauru tuo
pankkikriisi mieleen
Teatteri Helsingin ”Lainavaimo – luottokelpoinen komedia” oli päättyvän kesän hauskimpia,
perinteisimpiä
esityksiä
Tervasaaressa. Nimi pitää
lupauksensa: Hupaisa ja
nauraa saa. Tarina on kirjoitettu 2010-luvun alussa,
kun finanssikriisi ravisteli läntistä maailmaa ja Espanjaa erityisen rankasti.
Se sai alkunsa Yhdysvaltain asuntoluottokuplasta,
jossa lainoja sai epämääräisin vakuuksin. Pankinjohtajana Timo Mann teki
parhaan näkemäni roolinsa ja lainanhakijana Sami
Lanki oli mainion sutki
velmu Jari Ålanderin ohjauksessa.
Kaksi miestä vie näytelmää, taustajoukoissa on
pankinjohtajan veli ja vaimo, puhelimen toisessa
päässä, mikä tuntui hieman köyhältä ratkaisulta.
Puhuttu vaimo olisi kuulunut näyttämölle. Häntä lainananoja uhkasi ”panna”,
ellei saa lainaa. Hakija saa
lainan, talouskriisiin kuuluu, ettei vakuuksilla ole

niin väliä. Moni sai Suomessakin kärsiä pankkien
huonosta asioiden hoidosta. Lainanhakija saa supliikkimiehenä mitä haluaa
ja herkkäuskoisen pankinjohtajan pois raiteiltaan.
Jokaisella on heikko kohtansa, pankinjohtajalla pyrkyryys ja vaimo, lainanhakijalla vippinsä ja ikuinen
rahan puute. Loppu vähän
kestää.

Heikki Nousiainen (vas.), Miika Suonperä, Saga Sormunen, Jasir Osman, Sami Harjula ja Kaisa Lundán tekevät myyttisen vaellustarinan Mustikkamaalla. Kuva: Veera Konsti.

Hännätön kissa
saa hyväksynnän
Kylämetsä ry:n neljävuotinen näytelmäponnistus
Vaaleanpunaisella huvilalla merenrannalla on vakiintunut Laajasalon Huvilateatteriksi. Se esitti
ohjaaja, näyttelijä Markku Arokannon johdolla
mainiosti ruotsalaisen Gösta Knutssonin lastenkirjasarjaan perustuvan ”Pekka
Töpöhäntä”.
– Voi kerta kaikkiaan –
Täällä ei tarvita kuokkavieraita! toteaa Monni-kissa Töpöhännälle, Pillin ja
Pullan säestäessä:
– Voi Kerma kaikkiaan –
Täällä ei tarvita luokkasierainta! Tarina kysyy, miten
selviytyä elämästä kissojen urheilukilpailussa ja kalastamisesta ilman häntää?
Erilaisuus ja siihen perustuva kiusaaminen ovat aina
ajankohtaisia. Miten niistä
selvitään ja miten kissayhteisö reagoi Monnin syrjivään käytökseen?
– Se parhaiten naukuu,
joka viimeksi naukuu!
Rooleissa loistaa Jani Nikulainen Monnina. Hän rakentaa ilkeän kiusaajakissan taitavasti. Mirka Salo
ja Virpi Tammi ovat koominen säestävä kissapari.
Jaakko Tammi on salskea,
mutta hieman valju pääroolissa. Misku Välimäki on
hurmaava Maija Maitopartana, joka hyväksyy ensimmäisenä hännättömän
kissan. Vaaleanpunainen
huvila muuntui Kissalahden maailmaan sujuvasti.
Lapset nauttivat sanaleikeistä ja eläytyivät kissamaa-

Kumpulan taivaan alla esiintyivät eturivissä Elina Kanerva (vas.)
ja Petra Lumme; keskirivissä Carita Lindblad, Riikka Koskinen,
Arto Muukka, Senja Rajalin, Tommi Moilanen ja Sami Toikka; takarivissä Juhana Hurme ja Tommi Kokkonen. Kuva: Ian Hannon.

Timo Mann (vas.) ja Tommi Lanki ovat mainio pari Lainavaimo-komediassa Tervasaaressa. Kuva: Tiina Takala.
ilmaan mieluusti esitystä
koko ajan ääneen kommentoiden ja neuvoa jakaen.

Mies uhan alla
Haltialan kesäteatterissa, koe-eläintilan navetanvintillä valloitti keskikesällä kolme Meri-Lapin miestä
ja esitti siellä kahta kesäteatterinäytelmää: ”Uhanalainen mies” aikuisille ja
”Jori&Beiron – Me päätämme itse!” lapsille. Edellinen
oli stand up –tyylinen absurdi komedia - ja monelle
tosi tapahtumiin perustuva
tragedia, esittely kiusoittelee. – Mikä yhdistää suokukkoa, saimaannorppaa,
valkoselkätikkaa ja suomalaista miestä? Kyllä, myös
suomalainen mies on kuo-

Pekka Töpöhäntä, Jaakko Tammi tuo ujosti kukkia Maija Maitoparralle, Misku Välimäki, kun ilkeä Monni-kissa, Jani Nikulainen
vaanii takana. Kuva: Tiina Oasmaa.

lemassa sukupuuttoon.
Esitys kertoo miesten
omista peloista ja toiveista paremmasta. Näyttelijät
Niko Karjalainen ja Tomi
Turunen ovat Kokkolan
kaupunginteatterista. Antti Hanhisuanto ohjasi ja
käsikirjoitti. Kulissit olivat
todella kevyitä. Tämä oli
varmaan eksoottisin kokonaiselämys. Pohjoisen miesten piti tulla perustamaan
kesäteatteri Haltialan tilalle
Tuomarinkylään, kun emme
itse sitä keksineet…

Edistys on myrskyä
– Kuinka pian uudesta
ja hienosta tuleekaan vanhaa ja naurettavaa, kysytään ”Kumpulan taivaan
alla”. Kumpulan Metsäteatteri täytti 25 vuotta ja
juhli taivaltaan hienolla,
omaan paikkaan ja seutuun
liittyvällä teatteriesityksellä. Kymmenen enkeliä, jotka ovat vaeltaneet alueella aikojen alusta, kertovat
meille vapaamuotoisesti ja
leikkisää kekseliäisyyttä
käyttäen Kumpulan tunnetun historian uuden pääkaupungin kyljessä. Vanha
kartano, joka muuttui lopulta ”Kuppalaksi”, sukupuolitautisairaalaksi, tarjosi erilaisia omistussuhteita
aatelisten ja kauppiassukujen välillä.
Fakta ja fiktio törmäävät toisiinsa Ian Hannonin
ohjauksessa. Naiset esittävät miehiä ja päinvastoin.
Erityisen hauska on kohtaus vuodelta 1984, jolloin
nuori mies tuo ensimmäisen ”Mobira Talkmanin” ja
soittaa kaverilleen Kumpulan kalliolta. Laulut sujuvat
hyvin. Loppuun saadaan
aatteellinen nousu Walter

Benjaminin teoksesta Mesiaanisen sirpaleita, osuudesta, jossa filosofi tarkastelee Paul Kleen maalausta
”Angelus Novus”. Historian
enkelin kasvot ovat kääntyneet menneisyyteen: – Siinä missä tapahtumien ketju
näyttäytyy meidän silmiemme edessä, siinä se näkee
yhden ainoan katastrofin,
joka lakkaamatta kasaa raunioita raunioiden päälle ja
paiskaa ne sen jalkojen
juureen. – Se, mitä me nimitämme edistykseksi, on
tämä myrsky.

Huolehdi
ystävyydestä
”Tomppeli” oli tärkeä lastenteatteriesitys ystävyydestä ja siitä huolehtimisesta. Tervasaaren esityksen
tuotti HIT Mini, lastenteatteriesityksiä toteuttava kollektiivi. Ilja Mäkelä vastasi
käsikirjoituksesta ja ohjauksesta. Tapaamme 7 vuotta
täyttävän Eveliinan, hellyttävä Outi Ikonen, hänen
mielikuvitusystävän Tomppelin, ilmeikäs Vilma Putro
ja oikean ystävän Kalervon,
reippaan sirkusmainen Eikka Alatalo. Välillä tulee
ryppyä Eveliinan ja Tomppelin ystävyyteen.
Näytelmä on hyvin osal-

listava. Esiintyjät kysyvät
lapsilta neuvoja juonenkäänteisiin ja niitähän tulee heti. Kun lapset saivat
valita, haluavatko yhden
hyvän ystävän vai sata ystävää, he valitsivat jälkimmäisen. Näin Tomppelin
torstain hellesäässä, ja pääsin lasten lailla esityksen
jälkeen yhteiskuvaan näyttelijöiden kera. Tomppelia
tehtiin Tervasaaren viihtyisään amfiteatteriin urakalla, pitkälle syyskuulle asti.

Vegaanisusi
ei jahtaa porsaita
Pirteä ja monipuolinen
esikaupunkiteatteri Tuike
tuotti ensimmäisen ulkoilmateatterinsa Tapanilassa.
Se esitti Tapanilan kylätilan, vanhan kansakoulun
puurakennuksen, pihalla ”Kolme pientä porsasta”. Satuklassikko tapahtui
pääasiassa pihalla, mutta
myös puurakennusta käytettiin hyväksi. Porsaiden
vanha emakko lähettää isoiksi kasvaneet lapsensa
maailmalle, varoittaen isosta pahasta sudesta. Kuinka käy possujen, Suden ja
Pikku-Hukan? Lapset tietävät tarinan, mutta eläytyvät mukaan täysillä. Sanoma on nykyaikaistettu.

Eikka Alatalo, Vilma Putro (kesk.) ja Outi Ikonen ovat tavattoman
liikunnallisia Tomppelissa lTervasaaressa. Kuva: Annu Esko.
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Riina Nieminen (oik.) on hulvaton suden roolissa, yksi possuista
Sinikka Isoaho on jäänyt kiikkiin Tapanilan alakoulun pihalla.
Kuva: Nina Rinkinen.

Kati Kalke on jäädyttävän tehokas, kylmäävä Elvi
Räppääjä. Vastaavasti Vilma
Tihilä teki maailman ihanimman Rauha Räppääjän.
Onneton nahjus Lennart
Lindberg ei saa kosintaa
aikaiseksi. Kalle Kotilainen luonnostelee hänestä
oikein tehokkaan ikuisen
poikamiehen karikatyyrin.
Plantaasin valtaus omakotipihalla
– Minä luulen, että seuraavaksi menemme toiseen
esitystilaan, neljän esiintyjän ainoa nainen sanoo
meille ystävällisesti, mutta päättäväisesti. Siirrymme
puidenlehtien alta grillin
ääreen. Siinä meille tarjotaan palaneita puunkappaleita lautasella. Samat sanat
toistuvat joka kerta. Se on
ainoa repliikki. Katsoin esityksen, jossa omistajat olivat seuraamassa. He vaikuttivat tyytyväisiltä.
Uuden
Levoteatterin
”Puutahra” on kokeilu ”tilaja aikasidonnaiseen työskentelytapaan, jossa kukaan ei tiedä mitä tulee
tapahtumaan”.
Kuulemme jo hakumatkalla nauhalta opastusta teemaan,
paikalla radiosta puhetta
ja vanhasta, kierrettävästä, gramofonista musiikkia.
Heidi Bergström tuotti,
Niko Hallikainen, Minea
Lång, Eetu Palomäki ja
Topias Toppinen esiintyivät. Puutahraa saattoi kokea vain kahtena päivänä
päivällä ja illalla. Paikkana
oli omakotitalon piha Pukinmäessä. Eri esiintymistiloja oli luotu kekseliäästi
puutarhan eri osiin.

Kansankomediaa idässä
Vilma Tihilä (vas.) ja Kati Kalke kilvoittelevat tossumaista roolia
vetävästä Kalle Kotilaisesta Risto Räppääjässä Taivallahdessa.
Kuva: Andy Lang.
Pikku-Hukka on hurahtanut lehmien mukana vegaaniksi ja haluaa mieluummin
syödä kaalia ja märehtiä
murisemisen ja lihansyönnin sijasta!
Saimme kokea vauhdikkaita takaa-ajokohtauksia,
mukaansatempaavia musiikkinumeroita ja hauskoja
hahmoja. Riina Nieminen
on ihastuttavan liikunnallinen ja viekas Iso-Susi, joka
joutuu nöyrtymään Noora
Kääriäisen Pikku-Hukan
hellyttävää tahtoon seurustella possujen kanssa. Puutalo ei kaadu puhkumalla.
Sallamaari Rapo on possujen viisas, kaiken tietävä johtaja. Sinikka Isoaho
on hauska Huilu-possu ja
Anna Norros Viulu-possu, joka heittää taitavasti kärrynpyörää hiekkapi-

halla. Ohjauksesta vastasi
Nina Rinkinen.

Risto räppää
sydämiin
Katsoin ”Risto Räppääjä ja Pakastaja Elvin” Taivallahden kesäteatterissa hellepäivänä kuuman
auringon alla. Sinikka ja
Tiina Nopolan tarina toimi siellä hyvin Kari Kinnaslammen ohjauksessa.
Parissa lasten roolissa oli
kaksi vuorottelijaa, koska
esityskausi oli pitkä. Risto
Räppääjän osassa oli vuorossa nuorempi punatukka,
joka selvisi muuten hyvin,
mutta itse räpit olivat liian
nopeita ja ulkokohtaisia.
Nelli Nuudelipään ja Alpo-kissan osat hoidettiin
sisarusten vuorovaihdolla.

Vuosaaren Kesäteatterin näytelmä oli, ei enempää tai vähempää kuin,
”Tulitikkuja lainaamassa”.
Se perustuu Maiju Lassilan romaaniin, josta Veijo
Meri on tehnyt käsikirjoituksen. Titta Halinen ohjasi . Rooleissa nähdään
paitsi kesäkonkareita, myös
paljon uusia kasvoja. Näytelmää esitettiin elokuun
ajan jo vakiintuneessa paikassa Villa Lill-Kallvikissa. Kaunis vanha tila otettiin uudella tapaa haltuun
– jokaiselta paikalta oli
näkyvyys taattu. Olimme
kuin tuvassa, jossa kaikki
tapahtui .
Lassilan teoksen maailma
on itäasuomalaista, Liperistä lähdetään kaupunkireissulle Joensuuhun. Niinpä
se sopii hyvin Helsingin
itäisimpään kolkkaan tunnistettavina ihmishahmoina. Antti Rytsölä ja Juha
Sihvola esittävät hersyväs-

Amerikkalainen mielisairaala muuntui Suomenlinnaan. Yksi lensi yli käenpesän esityksessä
Tommi Eronen, Robin Svartström, Robert Kock ja Amira Khalifa, taustalla Mikko Penttilä ja Tiia
Louste. Kuva: Mitro Härkönen.

Juha Sihvola tilallisen ja Kirsi-Maria Hartikainen leskivaimon osassa tekevät Maiju Lassilan
hersyvää kansankomediaa Vuosaaressa. Kuva: Maria Kimalle.

Kari Kinnaslampi (vas.), Tero Tiittanen, Eija Lamberg ja Kirsi Mäkelä tekevät täsmällistä tilannekomediaa Lentävissä morsiamissa Taivallahdessa. Kuva: Leo Bonsdorff.
ti tilallisia, ukkomiestä ja
leskeä, jotka lähtevät hakemaan tulitikkuja, mutta päätyvät kommellusten
kautta vaimon hankintaan.
Naisrooleissa loistavat Kirsi-Marja Hartikainen uhkeana leskivaimona sekä
Tanja Patronen talontyttärenä, jota paritetaan milloin
kellekin ja aina puhkeaa
tarttuva nauru. Erityismaininnan ansaitsee 1Raatikko-tanssija Tuula Hyyryläinen kiihtelysvaaralaisen
tilallismiehen karikoidusta luonneroolista.

Morsiamet
poikamiehen
lemmenkarusellissa
Ranskalaisen näytelmäkirjailija Marc Camolettin
”Lentävät morsiamet” oli
esillä 25 vuotta sitten Teatteri Tulin alkukuopissa, ja
nyt uudelleen kesän esityksenä. Se on kansainvälinen
menestyskomedia, joka tarjoaa hyvät lähtökohdat yhden huoneen tilannekomedialle, jossa olennaista on
sisääntulon ja poistumisen
oikea ajoitus. Meno on niin
vauhdikasta.
Taivallahden kesäteatteri nautiskelee nuorilla
esiintyjillä, joista osa on
television suosikkisarjasta tuttuja. Tero Tiittasen
esittämä poikamies pyörittää kolmen lentoemännän,
Birgitta Taussi, Kirsi Mäkelä ja Johanna Puhakka,
lemmenkarusellia. Ranska,
Saksa ja USA ovat edustettuina. Morsiamet lentävät
eri säännöllisillä vuoroilla
ympäri maailmaa. Karuselli
toimii täydellisesti, kunnes
yllättävät aikataulumuutokset sekoittavat hallitun kuvion täydellisesti. Siitä alkaa tapahtumien ketju, joka
johtaa kaaokseen. Katsoja
saa nauraa paljon, mutta
paikoin nuorempien tulkinta oli hieman ulkoa opittua
replikointia. Parhaiten pärjäsi teatterin vakiokasvot,

Levoteatterin Puutahra Pukinmäen omakotitalon pihalla synnyttää uteliaisuutta nuorta vapaata teatteria kohtaan. Kuva:
Heidi Bergström.
poikamiehen kaverina ohjaaja Kari Kinnaslampi ja
aina erittäin hyvän sanallisen ja eleilmaisun omaava
Eija Lamberg koomisena
palvelijana.

Hippiajan kriittinen
mielisairaalakuvaus
Teemoiltaan yhä ajankohtainen ”Yksi lensi yli
käenpesän” nähdään Juha
Kukkosen
ohjaamana
Suomenlinnan kesäteatterissa. Ken Kesey teki
romaanin 1960-luvun alussa, jolloin sen näytelmäksi
sovitti Dale Wasserman.
Suljettu miestenosasto tuli
ennen kaikkea maailmalle tunnetuksi Milos Formanin elokuvana 1975.
Ryhmäteatterissa
kyse
on sekaosastosta. Tarina
on ratkiriemukkaan hauska, mutta realistisuudessaan
myös vakava kuvaus siitä,
miten valtaa käytetään häikäilemättömästi heikoimpia
potilaita kohtaan.
Yhteiskuntaan sopimattomaksi luokiteltu entinen
työsiirtolavanki, jota Ro-

bin Svartström esittää Jack
Nicholsonin oloisesti, tulee uutena mielisairaalaan
odottamaan taudinmääritystä. Laitoksen säännöt ja
rutiinit eivät sovi auktoriteettivastaiselle ja säännöistä piittaamattomalle miehelle, joka on vastarinnan
dynamo, jolle käy lopussa
ohraisesti.
Osastoa johtaa kolkko ja
manipuloiva hoitaja, Minna Suurosen aika hillityllä
tulkinnalla valta-asemansa
suojelemiseksi. Näiden kahden tahtojen taistelua seuraa lähietäisyydeltä tarkkanäköinen kuuromykkä
potilas, ”Päällikkö”, jota
Robert Kock esittää hieman vaisusti. Sivuosissa
esiin nousee Tiia Lousteen professori ja jätetty aviovaimo sekä Samuli
Niittymäen herkkä poika.
Wanda Dubiel tekee lopussa pojan neitsyydestä päästäjän osan huikeana hempukkana. Tommi Eronen
ja Amira Khalifa rakentavat luotettavat sivuroolit.
Risto Kolanen
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Tule ma ista tehtyjä ruokia!
raaka-aine ma-pe 15-23, la 14-23, su 14-21

3€

Olutta tu1o0p€p.i
ja pizza inta)
(ei omaval

Keittiö avoinna

Burger ja
tuoppi 12€

Isot TV:t ja Screenit! Ilmakiekko ✰ Biljardi
Playstation ✰ Flipperi ✰ Pöytäfutis ✰ Kisakatsomo

Tietovisa keskiviikkoisin klo 18-21
Tule seuraamaan kaikenlaista
urheilua meille! Kaikki urheilukanavat!
Hämeentie 35, 00500 Helsinki ✰ p. 09-8720330
Avoinna Ma-to 14-02, Pe 14-04.30, La 12-04.30, Su 12-02

Kynnysmatto 40 x 70 cm

Samettityyny tupsulla
40 x 50 cm

10,00

19,90

SISUSTA SYKSYYN

UUTTA KOTIIN!
Köysilyhty

Tuoli Elizabeth

18,20

alk.

99,00

Sivupöytä korkeakiilto,
musta tai valkoinen
120 cm
130 cm

82,00
92,00

Kori, musta, muovia

15,00

alk.

www.etola.net

Etola Hakaniemi, Hakaniemen torikatu 4, MA-PE 9-18, LA 9-17
Hinnat voimassa 30.9.2015 asti, niin kauan kuin varatut erät riittävät.
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Pääkaupunkiseudulla
aloittaa uusi posteljooni
PKS Jakelu Oy aloittaa toimintansa osana
Jakeluyhtiö Suomen verkostoa
■■PKS Jakelu Oy on jättänyt viime tiistaina postitoimintailmoituksen Helsingin,
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueille. Yhtiö tulee
toimimaan Jakeluyhtiö Suomen verkostossa ja keskittyy osoitteellisten tuotteiden
(kirjeet, aikakauslehdet ja
pienpaketit) päiväjakeluun
edellä mainittujen kaupunkien alueella.
Yhtiön omistavat Sanoma Media Finland Oy, Keskisuomalainen Oyj, Alma
Manu Oy, Ilves Jakelu Oy,
TS-Yhtymä Oy, Kaleva365
Oy ja Keskipohjanmaan Kirjapaino Oyj.
Operatiivinen toiminta
pyritään aloittamaan noin
kuukauden sisään, ja tavoitteena on kattaa pääkaupunkiseudun noin 500
000 kotitaloutta ensi vuoden alkupuolella. Laajentuminen pääkaupunkiseudulle
kasvattaa Jakeluyhtiö Suomen tavoittavuuden noin
70 prosenttiin Suomen kotitalouksista, kun aiemmin
jakeluverkosto kattoi noin
puolet kotitalouksista. Kat-

tavan verkoston myötä Jakeluyhtiö Suomi kykenee entistä paremmin tarjoamaan
aidon vaihtoehdon Postille.
PKS Jakelu Oy:n operatiiviseksi päälliköksi on nimitetty Tanja Sammalisto,
joka on toiminut Postilla
useissa eri tehtävissä lähes
15 vuoden ajan. ”Tulemme
palkkaamaan pääkaupunkiseudulle parisataa uutta
jakajaa ja haemme aktiivisesti myös alihankintayrityksiä postinjakeluun”, kertoo Sammalisto.
PKS Jakelu keskittää toimintansa
osoitteelliseen
jakeluun eli kirjepostiin,
aikakauslehtiin ja pienpaketteihin. Vaikka jaettavien
postilähetysten, kuten aikakauslehtien, laskujen ja
osoitteellisen suoramainonnan volyymi on pienentynyt
vuosi vuodelta, ei laskeva
markkina pelota Jakeluyhtiö Suomea.
– Ketteryys ja hyvät jakelualan verkostot merkitsevät Postin kanssa kilpaillessa. Jokaisen, joka haluaa
menestyä uuden postilain

muovaamilla markkinoilla,
on hyödynnettävä teknologiaa ja kehitettävä uusia liiketoimintamalleja”, sanoo
Jakeluyhtiö Suomen toimitusjohtaja ja PKS Jakelun
hallituksen puheenjohtaja
Marko Toivari.
Jakeluyhtiö Suomen visiona on tarjota yritysasiakkaille valtakunnallisesti
riittävän kattava, laadukas
ja hintakilpailukykyinen
kotijakeluverkko valituissa tuoteryhmissä. Verkostomme työllistää yli 3000
jakajaa ja tavoitamme jakeluverkollamme vuoden
2019 alkupuolella noin 70
% suomalaisista kotitalouksista ja suuren osan yrityksistä. Tarjoamme Suomen
jakelumarkkinaan kilpailukykyisiä kotijakelupalveluita
erityisesti osoitteellisen kirjeen, lehtien, pienpakettien
ja kohdennetun osoitteettoman mainosviestinnän jakeluun. Olemme aktiivisia
myös täysin uudenlaisten
jakelutuotteiden ja -konseptien kehittämisessä. www.
jakeluyhtio.fi

Veli-Matti Hynninen

Punaposkiset papit
korva tarkkana
tuomiokirkossaan
■■Helsingin
hiippakunnan papit olivat sinä vuonna kokoontuneet Kallion
kirkkoon Helsingin hiippakunnan pappien synodaalikokoukseen. Lounastauon aikaan 500 pappia
laskeutui sitten korkealta
kirkonmäeltä mustissa juhlapuvuissaan ja lipereissään
Hakaniemen suuntaan lounasravintolohin.
Pappien vyöryessä alas
sattui kadunkulmassa seisoskelemaan aikaansa tappavia syrjäisiä miehiä, jotka ilmiselvästi säikähtivät
tätä pelottavan mustaa näkyä. Yksi heistä suorastaan
järkytyksestä huusi:
”Varokaa, nyt on maailmanloppu tullut!”
Synodaalikokous
on
piispan joka kuudes vuosi koolle kutsuma kaikkia pappeja koskeva neuvonpito, jossa punnitaan
kirkon tilaa ja papin työtä. Nyt Helsingin Tuomiokirkossa saarnasi itse piispa-Teemu ja säkenöivän
esitelmän piti hänen teologinen erityisavustajansa
Lauri Kemppainen. Oli virkistävää kuunnella seurakuntatyönsä hyvin tuntevaa
Teemu-piispaa ja syvältä
luotaavaa Lauria, kumpikin
oman alansa kärkeä.
Lauri Kemppainen pani
papiston aivosolut kohisemaan ja tunteet värähtelemään. Hän kuvasi materialisoituneen universumimme
säälimätöntä välinpitämättömyyttä ja sokeaa levotomuutta Juudaksen sydämen, Nietzschen sielun ja
evoluutiobiologi Richard
Dawkinsin kalun kautta.
Juudaksen sydän edustaa
bisneksen kaikkivoipaisuutta, Nietzschen sielu ”Jumalan kuoleman” herättämää
huolta ja Dawkinsin kalu

uusateismin aggressiivista
vimmaa siivota uskonto lopullisesti materialismin alle.
Kemppaisen valitsemat
mannekiinit edustavat kukin oman alueensa huippua. Innostuin kun huomasin miten tyhjän päällä
nämä kaikkitietävät ajattelijat lopulta keikkuvat.
Juudaksen sydän lupaa
liikoja nojatessaan taloudelliseen ylivaltaan. Pelkkään
kasvuun ja talousmahtiin
luottava kulttuuri ei johda
mihinkään kestävään.
Nietzcheä kutsutaan ”viimeiseksi kirkkoisäksi”, joka
kieltäytyi uskomasta luonnontieteiden voittoon kristinuskosta. Kristus kielsi kaiken, mikä nykyään
kulkee kristillisen nimellä. ”Kristus ristillä” on aina
oleva ylevin symboli. Synti on sitä, että ihminen käpertyy itseensä, eikä elä
orgaanisessa yhteydessä syvimpiin voimanlähteisiinsä. Kristuksessa meillä on
kaikki tarvittava.
Ateistikin tietää, että luomisen nojalla jokainen luotu tuntee kaipausta Luojaansa. Siitä seuraa, että
rakkauden ja hellyyden janosta ei ikinä voi, eikä
pidä päästä eroon. Dawkins palauttaisi ihmispolot
”sokeaan ja säälimättömään
välinpitämättömyyteen.”
Richard Dawkins on evoluutiobiologi. Hänen radikaali uusateisminsa näkee
tieteen ja uskonnon olevan
sotajalalla toisiaan kohtaan.
Miksi pitäisi olla? Olen vuosikymmenet opettanut rippikoulussa, että Raamattu
vastaa kysymykseen kuka
on kaikken Luoja. Tiede
vastaa kysymykseen miten
kaikki on tapahtunut. Eri
kysymykset, eri vastaukset. Evoluutioteoria ei ole

uskonkohde tai este.
Tapio Ahokallion kirja
Henkisyys vastaan materialismi terävöittää kuvaa
ateismin ja materialismin
olemuksesta kristilliseltä
kannalta. Hän sanoo, että
Nietzsche on
oli Freud ennen Freudia.
Vallantahto
johti
Nietzschen kilpailumentaliteettiin, kapitalismin
ja markkinatalouden tielle. Muta Nietzchen filosofiaan sisältyy vahva transendenttinen ulottuvuus:
juuri rajallisuus asettaa
transendentin, sen mistä
ei tiedetä, mutta joka kuitenkin on. Pohjimmiltaan
pappissuvusta ponnistanut
Nietzsche paljastuu tuonpuoleisuuden filosofiksi.
Etiikan perusteet lepäävät
hänen mukaansa transendentissa. ”Jumala on kuollut” -vertauskuva tarkoittaa
henkistä muutosta joka vaikeutti ihmisten uskoa tuonpuoleiseen.
Lauri Kemppaisen nostamat näkökulmat vahvistavat kristinuskon merkitystä länsimaisen kulttuurin
ja elämäntavan keskuksessa. Jumala on taivaallinen
isä jonka lapsia me kaikki olemme. Vaikka kuolemassa keho ja psykologinen minä tuhoutuvat,
ihmisen kuolematon sielu
siirtyy transendenttiin, iankaikkiseen elämään, todellisuuteen sellaisena kuin se
perimmältään on.
Hautajaisissa on kirkkautta, iloa ja valoa.
Veli-Matti Hynninen

Kalevi Sorsa -säätiöön
uusia työntekijöitä
■■Kalevi Sorsa -säätiön toiminta kasvaa ja kehittyy.
Syksyn aikana säätiössä
aloittaa kolme uutta työntekijää. Säätiö toimii Siltasaarenkadulla.
Kalevi Sorsa -säätiön toiminta kasvaa ja kehittyy.
Syksyn aikana säätiössä
aloittaa kolme uutta työntekijää. EU-tutkimushankkeen koordinaattorina on
elokuussa aloittanut YTM
Teemu Lari. Lari koordinoi

säätiön EU-tutkimushanketta, jossa herätellään keskustelua unionin nykytilasta ja
tulevaisuudesta julkaisujen
ja tilaisuuksien kautta.
Säätiö laajentaa yhteiskuntatutkimuksen toimintaansa. Otto Köngäs aloittaa
säätiössä uudessa tehtävässä analyytikkona lokakuun
alussa. Köngäs toimii osana yhteiskuntatutkimuksen
tiimiä, tehtävänään kehittää
ja tukea säätiön tutkimus-

toimintaa yhteiskunta-analytiikan ja tiedontuotannon
osalta. Köngäs siirtyy säätiöön Miltton Networksin
vaikuttajaviestinnän suunnittelijan tehtävästä.
Kalevi Sorsa -säätiön pitkäaikainen tutkimuspäällikkö Antti Alaja jää syyskuun
alussa tutkimusvapaalle ja
säätiö etsii parhaillaan Alajalle sijaista.

Nuorista lähes joka kolmas
käyttää pyöräilykypärää
■■Liikenneturva selvitti keväällä nuorten käsityksiä
pyöräilystä ja pyöräilykypärän käytöstä. Vaikka vajaa
kolmasosa nuorista kertoi
käyttävänsä kypärää pyöräillessään, yli kaksi kolmasosaa piti pyöräilykypärän käyttöä pyöräilijänä
tarpeellisena. Liikenneturvan pyöräilykypäräkampanja herättelee nimenomaan
nuoria kypärän käyttöön.
Liikenneturvan nuoriso-

tutkimukseen* vastanneet
15-20-vuotiaat nuoret kertovat turvallisuuden ja halun suojata päänsä olevan
suurin syy kypärän käyttöön. Myös se, että kypärää on käytetty pienestä
pitäen ja se, että kypärä
kuuluu pyöräilyyn nähtiin
syinä käytölle vanhempien
toiveiden lisäksi.
Suurimmat esteet kypärän käytölle koettiin olevan
hankaluudet sen käytössä

ja mukana kuljettamisessa:
kypärä hiostaa tai sotkee
kampauksen. Kypärää ei
myöskään yksinkertaisesti tule käytettyä tai sitä ei
omisteta. Nuorista 61 prosenttia kertoi, ettei käytä
kypärää pyöräillessään ja
29 % kertoi käyttävänsä.
Kymmenesosa ei pyöräillyt.
– Yksilötasolla nuoret
suhtautuvat kypärän käyttöön myönteisesti ja näkevät sen hyödyt.

Suomalaisten
flamencotaiteilijoiden kollektiivi
Camino Flamenco kiertää Suomea
■■Camino Flamenco on
kutsunut
syyskiertueen
vierailijaksi ruotsalaisen
flamencolaulaja Marianne
Holmboen. Viime talvena
he esiintyivät yhdessä Helsingin Flamencofestivaalin
kotimaisena pääesiintyjänä
ja hyvin sujunutta yhteistyötä päätettiin heti jatkaa.
Syyskiertuella 4.–14.10.
kollektiivin esitys Décadas
– Flamencon voimaa nähdään yhteensä kuudella eri
paikkakunnalla Helsingistä
Vaasaan. Suomalaisjäsenet
Toni Jokiniitty (kitara) sekä
Erika Alajärvi, Tove Djupsjöbacka ja Marja Rautakorpi (tanssi) ovat esiintyneet yhdessä keväästä 2016
asti. Heidän esityksensä on
nähty muun muassa Kausti-

sen kansanmusiikkijuhlilla,
lukuisilla näyttämöillä Turun Sibeliusmuseosta Kemijärven kulttuurikeskukseen
sekä Tukholmassa FlamencoFredag-konserttisarjassa.
– Syksyn kiertueella nähdään jälleen perinteistä flamencoa omin persoonallisin maustein. Mariannen
mukanaolo tuo tietysti
omat värinsä kokonaisuuteen. Esitystä on päivitetty
myös parilla uudella tanssinumerolla, kertoo parhaillaan toista levyään työstävä Toni Jokiniitty.
Usealla paikkakunnalla
pakettiin kuuluu myös Tove
Djupsjöbackan alustusluento, jonka kautta yleisö voi
syventää tietämystään flamencosta taidelajina en-

nen esitystä.
– Yli puolet keikoistamme tähän mennessä ovat sisältäneet myös luento-osuuden. Mielestämme se on
oivallinen tapa lämmitellä
yleisöä. He saavat lisätietoa
flamencosta ja mahdollisuuden esittää kysymyksiä jo
etukäteen, kertoo ensimmäisenä Suomessa flamencologian maisteriksi valmistunut Djupsjöbacka.
Marianne Holmboen vierailua tukee Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.
13.10. klo 19 ja 14.10 klo
18 Valtimonteatteri, Aleksis Kiven katu 22, Helsinki
Liput 25/22 €, ennakkovaraukset: camino@caminoflamenco.fi

Helsinkiläiset pelastivat 28 000 kg
ruokaa joutumasta hävikkiin
Helsingissä asuu tuhansia ruokahävikkiä
vähentämään pyrkiviä ympäristösankareita
■■Helsinkiläiset ovat pelastaneet vuodessa 28 000
kg hävikkiruokaa Suomeen
toimintansa kesällä 2017
laajentaneen verkkokauppa Matsmartin kautta. Matsmart myy alennettuun hintaan täysin käyttökelpoisia
elintarvikkeita, jotka olisivat muuten päätyneet
roskakoriin muun muassa
vaihdettujen pakkausten,
sesongin päättymisen tai
parasta ennen -päiväyksen
lähestymisen vuoksi.
– Asiakkaamme vähentävät ruokahävikkiä ostamalla
tuotteita, jotka olisi muuten
heitetty pois, ja säästävät
samalla rahaa. Vastaanottomme Helsingissä ensimmäisen vuoden aikana on
ollut loistava ja osoittaa,
että helsinkiläiset ovat erit-

täin ympäristötietoisia, sanoo Matsmartin toimitusjohtaja Karl Andersson.
Suomen lisäksi Ruotsissa
ja Norjassa toimiva, vuonna 2014 perustettu Matsmart on kasvanut räjähdysmäisesti. Vuonna 2017
yrityksen liikevaihto oli 15
miljoonaa euroa. Matsmart
on mukana tällä viikolla Suomessa vietettävällä
valtakunnallisella Hävikkiviikolla tuomassa esille
ruokahävikin vähentämisen tärkeyttä. Hävikkiviikon teemana on tänä vuonna yhteisöllisyys.
– Hävikkituotteita ostavien asiakkaidemme lisäksi
meidän kauttamme tuotteitaan myyvät tavarantoimittajat ovat todellisia ympäristösankareita. He antavat

koko Suomelle mahdollisuuden hyödyntää täysin
myyntikelpoiset tuotteet,
jotka muuten olisivat päätyneet roskakoriin. Siten tavarantoimittajat ja kuluttajat
yhdessä vähentävät ruokahävikistä koituvia ympäristövaikutuksia, sanoo Andersson.
Matsmartin verkkokaupasta löytyy kaikkea pastasta, oliiviöljystä ja tomaattimurskasta sipseihin,
suklaaseen ja virvoitusjuomiin. Tuotteita löytyy niin
suomalaisilta tuotemerkeiltä, kuten Fazerilta, Hartwallilta, Pandalta ja Turun
Sinapilta, kuin tutuilta ulkomaalaisilta brändeiltä, kuten Nestléltä, Unileveriltä,
Risentalta ja Santa Marialta.
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Kuvataide

Risto Kolanen

Syyskuun kuvataide
Seppo Kärkkäinen on suomalaisen
konstruktivistisen taiteen klassikoita, joka opiskeli
Vapaassa Taidekoulussa mm. Sam Vannin ja Unto
Pusan johdolla. Retrospektiivinen näyttely on 20.9.14.10. Galleria 68:ssa, Hämeentie 68, Vallilassa.
Läpileikkaus
lasitaiteilijan
elämäntyöstä
■■Designmuseon, Korkeavuorenkatu 23, laaja ja kattava näyttely Timo Sarpanevasta (1926-2006) on
puolen vuoden ajan tuonut
esille ennenäkemätöntä materiaalia lasitaiteilijan uran
varrelta: lahjakkaan graafisen taiteen opiskelijan oppilastöitä, painokangas- ja
tekstiilimalleja ja paljon sellaista materiaalia, jota ei ole
aiemmin ollut esillä. Näyttelyssä ovat myös Sarpanevan keskeiset lasiteokset
kuten Kajakki ja Orkidea
Milanon triennaalin läpimurtovuonna 1954. Siinä
nähdään myös Montrealin
maailmanäyttelyyn vuonna
1967 toteutettu suurikokoinen Ahtojää-teos. Lisäksi
mukana on monipuolinen
otos hänen käyttöesineistöään.
Näyttely paneutuu Timo
Sarpanevan loputtomaan
kykyyn uusiutua. Suunnittelija oli työteliäs, utelias
ja kommunikaatiokykyinen
lahjakkuus, kertoo Designmuseon kuraattori Harry Kivilinna. Keskeisenä
materiaalina ovat Marjatta
Sarpanevan kuvaamat ainutlaatuiset videotallenteet
taiteilijasta. Niissä ollaan
eri lasihyteissä, tehtailla ja
tuttujen ihmisten seurassa.

kiin.
Räisäsen teoksissa esiintyvien hahmojen lähtökohtina voivat toimia lähikioskilla iltaisin viihtyvät
puolalaiset raksamiehet,
naapurin luostarin asukkaat tai toilaileva jalkapallojoukkueen valmentaja
samoin kuin taiteilijan kotikaupungin Berliinin tunnelmat yhdistyvät synnyinseudun Lappi-viittauksiin.

Hiljaista elämää
Galleria 4-kuus, Uudenmaankatu 4–6, esittelee
jälleen taidemaalari Elina
Laurisen maalauksia. Uudessa Still Life-näyttelyssä
on kaksi teemaa; keittiön
arkiesineet ja isoille pinnoille maalatut toistuvat
kuviot. Hän teki talvella
työn, jonka laittoi facebookiin. Myönteinen palaute
kannusti. – Aluksi pohdin
lusikoiden ja lasien hiljaista eloa. Pian laseihin alkoi
ilmestyä kukkia, ja lopuksi syntyi viidakko. Kasviaiheissa liike on pysähtynyt
viivoiksi
Realistisemmat maalaukset ovat tutkielmaa vesilaseista, lasipurkeista ja aterimista, missä pysytellään

Maailmaa
avosylin vastaan
”XANADU – Hän ottaa
maailman avosylin vastaan” avautui Helsinki
Contemporaryssa, Bulevardi 10. Se koostuu taiteilija Janne Räisäsen uusista elämää humoristisella
ja rouhealla otteella lähestyvistä maalauksista. Arjen
huomioiden ja henkilöiden
tallentamisen lisäksi katse
on kääntynyt itseironiseksi ja pilke silmäkulmassa myös itseen: teoksissa
haahuilee henkisiä omakuvia omintakeisissa asuissaan. Nimi viittaa poplaulaja Olivia Newton-Johnin
1980-luvun diskomusiik-

Kuvataiteilija Janne Räisänen yhdessä teoksensa
“Calamity-Janne ja perinteinen lappilainen kullihame”
Helsinki Contemporaryssä.
Kuva: Raimo Granberg.

Kuvataiteilija Heli Hiltunen takanaan Unissakävelijä –teoksensa
kanssa Galerie Anhavalla. Kuva: Raimo Granberg.

Marjatta Sarpaneva Timo Sarpanevan Sculturra neofisicsle
-lasiveistoksen äärellä Designmuseon näyttelyssä. Kuva:
Hannele Salminen.

Taiteilija Elina Laurinen Siivillä-teoksen äärellä Galleria 4-kuudessa. Nimi tulee lintujen siipien liikkeestä. Kuva: Hannele
Salminen.
dellisuus. Taiteilijatapaa-

niukassa ja herkässä sävymaailmassa. Isoissa maalauksissa on kerroksellisuutta, struktuuria ja innoittavia
vastaväriyhdistelmiä, joissa
toistuvat kuvioinnit luovat
hienoista liikkeen tuntua.
Laurinen on opettanut jo
monta vuotta maalaamista Lehtisaaressa olevissa
työtiloissa niin aikuisille
kuin nuorillekin taiteilijan
aluille.

minen on sunnuntaina
30.9. klo 14–16.

Motiivi leikkii
kanssani

Uusi Huuto kaikuu
maailmalle
16 vuotta täyttävä Galleria Huuto, Eerikinkatu
36/Kalevankatu 43, kutsui
taiteen ystävät juhlimaan
“Huuto oot uuH“- näyttelyä. Perinteitä noudattaen:
uudet galleriatilat ja avajaisnäyttely on lähes viidenkymmenen jäsentaiteilijan
ja ”tolkuttomien talkootuntien” yhteinen ponnistus. Aktiivisen toiminnan
ja kaupungin avustuksella
paras vaihtoehto löytyi entisistä Metropolian konelaboratorion tiloista.
Päivi Allonen valmistui
kuvataiteilijaksi ja myös
opettaa ja kirjoittaa taiteesta. Pyöreät muodot ovat
puskeneet myös maalauksiin. Ne ovat olleet tyrkyllä juuri muotojensa vuoksi.
–Teokseni ovat installaatioita, veistoksia ja maalauksia. Kuvaan arkisia asioita:
aamuruuhkassa kiiruhtavia
hahmoja, yöelämässä riekkuvia ihmisiä ja verkostoitumisen vaikeutta.

Käyttöliittymä
taiteilijalle ja
katsojalle
Heli Hiltunen esittelee
Galerie Anhavassa, Fredrikinkatu 43, maalauksia,
kollaaseja ja valokuvia, jotka ovat eri tavoin yhdisteltyjä aistihavaintojen, näkemisen muistamisen, sen
ymmärtämisen ja toisintamisen kokonaisuuksia. Kuvataiteilijan työ on loputonta luottamista siihen, että
tekijä ja katsoja näkevät ja
tulkitsevat näkemänsä riittävän samoin – muutenhan
kuvataidetta ei olisi mitään
mieltä tehdä – ja loputonta
epävarmuutta tästä, Ilona
Anhava arvioi.
Taiteilija käyttää monenlaisia tekniikoita, mutta kaikkia hänen teoksiaan
yhdistää ja sitoo toisiinsa katsominen, muistaminen, ja pyrkimys luoda
yhteinen kosketuspinta tekijälle ja katsojalle. Teokset voivat olla hyvin reheviä ja meheviä tai erittäin
vähäeleisiä, mutta yhteistä
niille on kauneuden kai-

Kuvataiteilija Päivi Allonen ja teoksensa Heijastumia 2 Galleria
Huudossa Eerikinkadulla. Kuva: Raimo Granberg.
puu, kauneus.

Huone kuuluu
vain minulle
Marja Saleva on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänen teoksissaan pääosassa
on valokuva, johon yhdistyy usein tekstiä. Työskentelyn lähtökohtia ovat arki,
henkilökohtaisuus, intuitiivisuus, kokeellisuus ja isot
kuvamassat. Hän käsittelee töissään yksinelämistä
ja julkaisi siihen liittyvästä teossarjasta (”He is so
obsessed with me”) kaksi
osaa: valokuvakirjan, 2013
ja online-teoksen, 2017.
Töölön vaihtoehtogallerian Oksasenkatu 11,
näyttely ”A Room With”
koostuu eri materiaaleille tulostetuista valokuvista
ja lehdistä. Se on Salevan
ensimmäinen yksityisnäyttely. EU:n tilastolaitos Eurostatin 2015 julkaiseman
vertailun mukaan lapsettomien sinkkunaisten osuus
on Suomessa suhteellisesti EU-maiden suurin. – Jossain vaiheessa päätän poistaa kuvasta kaiken turhan
ja epäoleellisen, niin että
kukaan tai mikään tässä
huoneessa ei enää edusta
itseään – vaan ainoastaan
minua.

ta. Kerran turhautuneena
englannin tunnilla raaputin
pulpetin kanteen kirjoitusta. Jäin verekseltään kiinni.
Turunen sai sattumalta
käsiinsä vanhoja poikalyseon pulpettien kansia. –
Ajattelin tehdä sovun itseni ja menneisyyteni kanssa
ja käyttää pulpetin kansia veistosten materiaalina.
Kaiversin kansiin henkilökuvia – eräänlaisen nuoruuden luokkakuvan. Kansien
naarmut ja oppilaiden tekemät kaiverrukset jäävät
näkyviin tuoden mukaan
aikaperspektiiviä. Veistoksissa on yhtä aikaa läsnä
historia ja tämä hetki ja to-

Galleria Dix, Uudenmaankatu 19, esittelee suomenruotsalaisen itseoppineen kuvataitelijan Marina
Borgströmin kauniita teoksia ”Luonnoksia, luonnoksia kaikki nämä kuvat”.
Taiteilija sanoo, että paradoksaalisesti, tähän päivään
mennessä, vielä yksikään
maalaus ei ole valmistunut
sen näköiseksi kuin oli sen
itse alun perin ajatellut.
– Nuorempana yritin kovasti pitäytyä luonnoksessa,
ei se koskaan onnistunut.
Maalaus eli omaa elämäänsä, ja muuttui työn aikana.
Vanhempana hän antaa
maalauksen leikkiä kanssaan.
– Kaadan väriä kankaalle ja annan ideoiden tulla itsestään, motiivi leikkii
kanssani. Se on siveltimen,
värien, käden ja ajatusteni
peliä keskenään – näin se
on paljon mukavampaa.
Miten tiedetään, että ollaan oikeassa suunnassa?
Eksymällä siitä, hän lainaa

Ernst Billgreniä.

Teksti: Risto Kolanen

Luokkakuvia
pulpetin kansista
Harri Turusen uuden
näyttelyn työt Galleria Katariinaan, Kalevankatu 18,
saivat alkunsa, kun vanhat koulumuistot innoittivat häntä ottamaan uusien
töiden materiaaliksi käytöstä poistetut pulpettien
kannet. Hän kävi Joensuun
poikalyseon 1970-luvun alkupuolella. Isä oli yllättäen
kuollut, 42-vuotiaana. Poika oli 12-vuotias kuopus.
– Alkushokin jälkeen koin
suurta pettymystä ja vihaa,
jota en silloin osannut purkaa tai puhua muille asias-

Marja Salevan A Room With -näyttely koostuu eri materiaaleille
tulostetuista valokuvista ja lehdistä Oksasenkatu 11:ssä. Kuva:
Hannele Salminen.
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Kaupunkiympäristö
www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Aleksis Kiven katu 5

Asemakaavaa muutetaan Nordean korttelissa
Aleksis Kiven katu 5:een suunnitellaan uudisrakennusta. Osa Aleksis
Kiven kadun puoleisista rakennuksista korvataan uudella toimistotalolla.
Katutasoon sijoitetaan liiketiloja.

Ilmoita edullisesti
– soita puh. 413 97 332
tai 413 97 300

Valmisteluaineistoa on esillä 24.9.–12.10.:
• Vallilan kirjastossa, Päijänteentie 5
• info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
• www.hel.fi/suunnitelmat
Keskustelutilaisuus: ke 3.10. klo 17.30–19.30 Nordean kampuksella,
osoitteessa Aleksis Kiven katu 7 (käynti sisäpihalta). Mielipiteet: viimeistään 12.10.2018. Lisätietoja: Tiia Ettala, p. (09) 310 20511, tiia.ettala@hel.fi

Leipomot

Puh. 719 719

Leivät
Leivonnaiset
Pasteijat
Täytekakut
Voileipäkakut
Coctailpalat

Poimi vain sieniä,
jotka tunnet
■■Metsään kannattaa nyt
suunnata korin kanssa, sillä sienikausi on kuuman
kesän vuoksi vasta aluillaan. Kannattaa kuitenkin
olla tarkkana, mitä koriinsa kerää: Suomen metsistä löytyy myös myrkyllisiä sieniä, vaikka vakavat
myrkytykset ovat harvinaisia. Munuais- ja maksaliitto
muistuttaa, että eräät myrkkysienet voivat aiheuttaa
maksa- ja munuaisvaurioita. Poimi metsässä vain sieniä, jotka tunnistat varmasti.
Sienimetsässä ei kannata arvailla, vaan poimia ainoastaan sieniä, jotka tunnistaa varmasti. Munuais- ja
maksaliitto muistuttaa, että
kokenutkin sienestäjä voi
joskus erehtyä, tai lapsi
maistaa pihalta löytynyttä
sientä, joka onkin myrkyllinen. Pelkkä maistaminen
aiheuttaa harvoin vakavia
oireita, eikä pihapiiristä löytyneen sienen maistelusta
ole useimmiten haittaa edes
pienille lapsille.
Vakavissa myrkytyksissä
kyse on aina sienen syömisestä ateriana. Jos epäilee
sienimyrkytystä, on sienen
tunnistaminen tärkeää mahdollisen hoidon valitsemiseksi. Tuntomerkkien lisäksi
on hyvä miettiä, millaiselta
kasvupaikalta sieni on poimittu. Myrkytystietokeskus
vastaa ympäri vuorokauden
äkillisten sienimyrkytysten
ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin numerossa 09 471 977. Jos myrkylli-
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Hierontapalvelu

Kari Ruusunen
Urheilutalo,
Helsinginkatu 25
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siä sieniä on syöty ruoaksi,
on syytä hakeutua sairaalaan hoidontarpeen arviointiin ja seurantaan. Mahdollisimman nopeasti nautittu
lääkehiili estää myrkkyjen
imeytymistä.
Sienimyrkytyksen oireiden
alku vaihtelee sienestä riippuen vajaasta tunnista useaan vuorokauteen. Ensimmäisiä oireita voivat olla
pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu ja ripuli. Hermostoon
vaikuttavat sienet voivat aiheuttaa huimausta, päänsärkyä, sekavuutta ja harhoja
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Mäkelänkatu 49...............Mäkelänr. Uintikeskus
Mäkelänkatu 29...............Vallilan Apteekki
Neljäs linja 20..................Selma Palmu/leninkil.
Pasilanraitio 5..................Alepa

Porvoonkatu 19...............K-Market Alppila
Porthaninkatu 6...............Ravintola Oiva
Porthaninkatu 9...............Saiturin Pörssi
Päijänteentie 5.................Vallilan Kirjasto
Siltasaarenkatu 10........S-market
Siltasaarenkatu 11...........Kallion Apteekki
Siltasaarenkatu 18........Ympyrätalo, ala-aula
Siltasaarenkatu................Hakaniemen Lasihalli
Sturenkatu 27..................Alepa
Sturenkatu 40..................Alepa
Toinen linja 4...................Kallion Virastotalo
Toinen linja......................Kuntatalo
Toinen linja 31.................ELOKOLO
Torkkelinkatu 2................Ravintola Mäkikupla
Vanha Talvitie 8...............Veijo Votkin myymälä
Viides linja 11..................Kallion Kirjasto
Viides linja 4....................Ravintola Femma IV
Viipurinkatu 1..................Viipurin kukka
Ympyrätalo Hakaniemi.....S-Market

24

Viikot 38-39

Helppoa ja mutkatonta asunnonvaihtoa
Onnistuneet asuntokaupat syntyvät asiantuntemuksesta,
luottamuksesta ja hyvästä vuorovaikutuksesta.
Kun olet harkitsemassa kotisi vaihtoa, tarjoamme sinulle toimivaa ja laadukasta palvelua.
Tulemme arvioimaan asuntosi maksutta ja sitoumuksetta.
Tällä hetkellä kysyntä on vilkasta kaikenkokoisille asunnoille. Ole yhteydessä meihin,
niin sovitaan sinulle sopivin tapa myydä asuntosi.

JANNE PAASIMIES

Asiakkuusjohtaja, LKV, YKV
040 685 6100

JANINA LEHTONEN

Asuntomyyjä
040 680 7784

ANNE URAMO

Asuntomyyjä
050 321 7029

Kahdeksas päivä Oy
Hitsaajankatu 24
00810 Helsinki
www.kahdeksas.fi

LEA VIRTANEN

Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV
040 680 7713

PEKKA HALONEN

Asuntomyyjä
040 680 7783

JOANNA AUTTI

Asuntomyyjä
040 680 7702

JIMI PUKKILA

Asuntomyyjä
040 680 7709

SAIJU TOIVOLA-TANSKANEN

Asuntomyyjä
040 680 7721

VENLA ANTTILA

Asuntomyyjä
050 567 6638

MARJUT UUSMÄE

Asuntomyyjä
040 680 7717

KALLE JOKINEN

Asuntomyyjä
050 540 2011

