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Uutiset
Vallilan hissipalon sytyttäjät:
napautimme nykyhallintoa (22.9.)
Koskelan asuntopalon syy: poika
leikki tulella (22.9.)
Juoppohullun päiväkirjasta
ilmaisnäytös asunnottomille (22.9.)
Osuuspankissa tehtyä rikosta
tutkitaan törkeänä varkautena
(22.9.)

Directa Oy:n tutkintapyyntö ei
johda esitutkintaan (22.9.)
Liittymätöille irtoaa Iiriskeskuksesta kiitosta (22.9.)
Kulttuuriratikka tänään kiskoille
(22.9.)

Urheilumuseolle seniorikierros
(22.9.)

Kahvissa voi olla yöelämänkin
aromi (21.9.)
Millaista oli Helsingissä 60-luvulla?
(21.9.)

Kulttuuri
Junat liikuttavat Katriina Honkasta
ympäri Suomea (22.9.)
Tanssikisa saa finaalinsa (21.9.)
Kolme Canthia Töölössä (20.9.)
Rokkarinaisten lasikatto on vasta
vähän säröillä (18.9.)
Joel Keskinen näyttelee ensi kertaa
suomeksi (17.9.)
Metallia muksuille (17.9.)
Festarikonkari aikoo palata
talkootöistä asiakkaaksi (17.9.)
Aida tuo 1920-luvun Töölönlahdelle
(13.9.)

Malmitalo svengaa kahdesti (12.9.)

Jäälle pääsee maksutta (22.9.)
Autiomaan ylitys loi tyhjän olon
(17.9.)

Ihmiset

Tapahtumat

Blogit

Kulttuuritapahtumat

Visat

Kumppanit

KARTAT

Bensiinin katkua, moottorien
ulvontaa, tiukkoja mutkia ja
taistelua sekunnin
sadasosista. Tätä kaikkea ja
paljon muuta tarjoavat
viikonloppuna käytävät
Keimola Weekend -kisat
Helsingin kartingradalla
Tattarisuolla.
Keimola FK-kartingkerhon
järjestämä kilpailu on
tarkoitettu kaikille kartingia
harrastaville. Osallistujat
saapuvat eri puolilta
pääkaupunkiseutua ja EteläSuomea. Paikalle odotetaan
70–80 kilpailijaa, jotka
kilpailevat kahdeksassa eri
luokassa.
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Kirja-arvostelut

Hirviöbändi Lordi tähtää EteläAmerikan valloitukseen (11.9.)

KELTAISET SIVUT

Kartta

Turku 2011

Kirja-arvostelut
Sika vatukossa (22.9.)
Oman elämänsä sankari (20.8.)
Tästä syntyy nostalgia (16.8.)
Etsivä löytää oman identiteetin
(3.8.)

1970-luvun paha poika avoimena
(24.6.)

Tarpeellista ja ajankohtaista
kirjallisuutta (24.6.)
Johtaja vapaasta halustaan (8.6.)
Panen, panet, panee (20.5.)
Millaista on olla kirjailija? (17.5.)
Miesten välisestä ystävyydestä
Vantaalainen Oscar Raunio tähtää
oman luokkansa voittoon Keimola
Weekend -kisoissa. &ndash; Ajolinjoja
pitää vielä harjoitella, hän kertoo.
(Kuvaaja: Päivi Tuovinen)

–Halusimme nostaa niin
sanottujen kerhokilpailuiden
tasoa tuomalla niihin hyvät
palkinnot ja koko viikonlopun
kestävän ohjelman. Vuoden päästä pidämme täällä isommat kansalliset
aluemestaruuskisat. Tämä on hyvää harjoitusta sitä varten, kerhon
puheenjohtaja Mika Raunio kertoo.
Viikonlopun kisat alkavat aika-ajoilla, joista edetään kahteen eräajoon.
Erien pisteet lasketaan yhteen, ja parhaat pääsevät finaaliin. Kisojen
aikana nähdään yhteensä viisi lähtöä jokaisesta eri luokasta.
Nuorimmat kuskit ajavat 7–12/13-vuotiaiden luokassa. Raunion mukaan
nuoret ja vanhemmat kilpailijat mahtuvat hyvin samaan tapahtumaan.
–Ikä ei merkitse tässä harrastuksessa juuri mitään, vaan kaikki tulevat
loistavasti toimeen keskenään. Vanhemmat kuljettajat neuvovat nuorempia
ja joskus vanhemmat jopa yrittävät pysyä nuorempien kovassa kyydissä
mukana
Ulkopuolisen silmään karting vaikuttaa onnettomuusalttiilta lajilta. Raunio
kuitenkin huomauttaa, että suojavarusteet ovat hyviä.
– Aika harvoin mitään sattuu. Aina joskus tulee pahoilta näyttäviä
kolaritilanteita, mutta niistäkään ei ole seurannut mitään vakavampaa.
Kisa-autojen turvallisuus tarkistetaan aina ennen kisoja. Lisäksi autot
punnitaan ja tarkastetaan ennen ja jälkeen ajon. Kisat otetaan siis yhtä
tosissaan kuin F1-kisat.
–Totta kai. Ei sitä oikein voi lähteä leikkimään, Raunio toteaa.
Raunion poika , Oscar, osallistuu hänkin kisoihin viikonloppuna.
Yhdeksänvuotias on ajanut kartingia jo viisivuotiaasta.

Huuhkajafanit suomifutiksen
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(11.5.)

Tapahtumat
Ovatko itämaiset uskonnot
haaste kristinuskolle? (22.9)
Syyskranssikurssi ke 22.9. klo
17–19 (22.9)
A!klubilla Tiikerinpoika tanssiteatteriteos (22.9)
Kaikki mitä rakastin (22.9)
Venho (22.9)
Ilari Johansson, Pirjo Heikkilä,
Jason Rouse (CAN) (22.9)
Tasaus-kampanjan tapahtuma
(23.9)

Helsingin kaupungintalolla
japanilaisittain (23.9)
Omaelämäkerrallinen ilta to
23.9.2010 klo 18-19.30 (23.9)
TÄYDELLINEN PÄIVÄ (23.9)
Venäläisiä romansseja (23.9)
All in English: HEDBERG,
SCHWARZMANN, ZEZERAN,
LYONS, ROUSE (23.9)
KOVAT KOROISSA NYT ! konsertti / Tavastia (23.9)
Teatteria koko perheelle (24.9)
Naperokino (24.9)
Teatteria koko perheelle (24.9)
Nashvillestä New Yorkiin,
Mississippistä Motowniin (24.9)
Helsinki Poetry Jam juhlii
syntymäpäiviään 24.9.2001 (24.9)
Keskustelussa nyt
Re: Silta syrjäyttämässä tunnelin
It... (22.9.)
Re: Directa Oy:n tutkintapyyntö
ei j... (22.9.)

Ota yhteyttä
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lipunkantajia (17.9.)
Helsinkiläisjoukkueet kovina
kiekkoliigaan (15.9.)
Helsinki City Triathlonissa 700
selviytyjää (14.9.)
SM-viestit suunnistetaan
Nuuksiossa (14.9.)
Häntäpään valvojana Tour de
Helsingissä (8.9.)
”Rannalle” yli 4 000 juoksijaa
viikonloppuna (8.9.)
Ilmaiseksi salibandya katsomaan

–Isä toi minut radalle ensimmäisen kerran. Tykkäsin ajamisesta, joten
aloin harrastaa tätä, hän kertoo.

(8.9.)

–Aion voittaa, tietysti.

Helsingin Yöjuoksusta tuli heti
täysosuma (7.9.)

Furön - risteilijä
Edustavia ja tunnelmallisia
ristei- lyjä vanhalla
hinaajalla. Tutustu!

Nuori kuski käy Tattarisuon radalla nelisen kertaa viikossa.
–Parasta on, kun saa ajaa kovaa, hän tuumaa.
Esikuvakseen Oscar Raunio nimeää epäröimättä Kimi Räikkösen. Hän
toivoo pystyvänsä seuraamaan tämän jalanjäljissä.
–Haluan päästä F1-kisoihin, hän ilmoittaa.
Raunion paras kierrosaika on tällä hetkellä noin 0.56 – 1.00 minuuttia
autosta riippuen.. Hän uskoo pärjäävänsä viikonlopun kisassa hyvin.

www.reen.fi

Kulttuurikumppanit

Keimola Weekend lauantaina ja sunnuntaina 25.–26.7. Helsingin
kartingradalla, Tattarisuontie 32, Helsinki. Vapaa pääsy.

Suosittele

www.furon.fi

Lux Risteily Huvijahdilla
Tasokkaat tilausristeilyt
Helsinki my/Vita Nova
Fairline squadron59

Re: Asukkaat vastustavat
fuusiota (21.9.)
Re: Pyöräilijät (21.9.)

Kallio Kipinöi 2010 ohjelmia
kerätään
Kallion Kulttuuriverkosto kerää syksyn
2010 Kallio Kipinöi ohjelmia. Kallion
kulttuuriviikko, Kallio Kipinöi on 19.11 28.11. Tapahtuma muodostuu
paikallisten yksittäisten henkilöiden,
yhteisöjen, yhdistysten jne. itsenäisesti
toteuttamista ja tuottam... Lue lisää »

Sinä suosittelet
tätä. Kumoa · Ylläpitäjän
sivu · Virhe
Sinä suosittelet tätä.
kaveripiirisi
ensimmäinen, joka
suosittelee

Keskustelua aiheesta
Osallistu keskusteluun

Loppurutistus käynnissä!
Kohta se alkaa!

Lue lisää kulttuuriuutisia!

Hella Wuolijoen ”Niskavuoren Heta”
kuvaa maailmaa, jossa ymmärretään
mieluummin viettelijää kuin
langennutta. Se on kuva maailmasta,
jossa yhteisö asettuu mieluummin
naistenmiehen kuin vahvan naisen
taakse ja se kertoo tarinan tästä
naisesta, joka päät... Lue lisää »

Toiminnot

Top 10 kumppanit

Kumppanien uusimmat jutut

Rekisteröidy

Henri Tötterman (13)
Julius Vauhkonen (9)
Sari Okko (6)
Ilpo Rossi (6)
Sofia Rancken (5)
Aija Palomäki (5)
Mika Hilska (5)
Riitta Puukko (4)
Larri Helminen (4)
Merja Heino (3)

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Kirjaudu sisään
Tunnus

Salasana

Kirjaudu

Love ry:n sarjassa asiantuntijat keskustelevat traumoista
Kallio Kipinöi 2010 ohjelmia kerätään
Erä haastaa mestarit Salibandyliigan avauksessa perjantaina
Ylioppilaskirjoitukset nostavat stressikäyrät pilviin
Kauden alku lähenee
M-Team aloittaa sarjakauden kahdella kotiottelulla
Hattuhuumaa...
Tapanilassa kuuluu nyt MELU
Loppurutistus käynnissä! Kohta se alkaa!
Giants avasi voitolla

(juttua/kk)

Salasana unohtunut?
Vaihde 020 610 0110. Katuosoite: Rälssitie 7 A, Vantaa (avoinna arkisin 8-16). Postiosoite: PL 350, 01511 Vantaa.
Sähköposti:helsingin.uutiset(at)lehtiyhtyma.fi
Etusivu Videot
yhteyttä
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