
N uorisoasiainkes-
kuksen ja Lähiö-
projektin yhtei-
nen Lähiöpuu-
tarha-hanke on 
kylvänyt viime ke-

väästä asti väriä neljään hel-
sinkiläislähiöön: Meri-Rastilaan, 
Roihuvuoreen, Jakomäkeen ja 
Kontulaan. Ensi keväänä toi-
minta laajenee Maunulaan.  

-Hankkeen tavoitteena on li-
sätä lähiöiden viihtyvyyttä, vah-
vistaa yhteisöllisyyttä ja toimia 
eri alueverkostojen, kuten kou-
lujen, päiväkotien, vanhusten 
palvelutalojen ja nuorisotalojen 
kanssa, kertoo hankkeen koor-
dinaattori Aino Kaila.

Jokaisessa lähiössä on teh-
ty pienimuotoisia puutarhoja 
ja viljelyprojekteja, jotka on to-
teutettu toimijoiden ja asukkai-
den kanssa yhdessä. Puutarhat 
muodostuvat esimerkiksi vilje-
lylaatikoista, betonialtaista tai 
kohopenkeistä. Ainon tehtävä-
nä on mahdollistaa puutarhojen 
syntyminen.

-Esimerkiksi Jakomäessä 
vanhusten palvelutalon asuk-
kaat ja nuorisotalon kesätyönte-
kijät suunnittelivat ja rakensivat 
yhdessä yrttilaatikon palveluta-
lon pihalle, Aino sanoo.

Hanke on saanut kaikissa lä-

hiöissä positiivista palautetta. 
Erityisesti on pidetty siitä, että 
puutarhoista on muodostunut 
tekijöidensä näköisiä. 

Hanke jatkuu vuoden 2017 
loppuun. Talvella suunnitellaan 
tulevaa kautta yhdessä toimi-
joiden kanssa. Pidempien yh-
teistyöprojektien lisäksi hanke 
järjestää avoimia viljelytapah-
tumia. Lokakuun alussa on tu-
lossa syystalkoot Kontulaan ja 
Jakomäkeen. Aino toivottaa 
tervetulleeksi kaikki toiminnas-
ta kiinnostuneet. 

-Kaupunkiviljely sopii kaikille!  

 LISÄTIETOJA 

kasvitarha.munstadi.fi/

lahiopuutarha 

 FACEBOOK 

Lähiöpuutarha

 KONTULASSA 

Lähiöpuutarhan 

syystapahtuma kirjaston 

ja toimintakeskus Luupin 

edessä ke 5.10. klo 14–18. 

 JAKOMÄESSÄ 

Lähiöpuutarhan 

syystapahtuma Jakomäen 

aukiolla to 6.10. klo 12–16.

O peraatio Pulssi tar-
joaa 12–18-vuotiaille 
nuorille maksutto-

mia harrastuksia ja muu-
ta tekemistä Koillis- ja Län-
si-Helsingissä. 

Malmitalolla seitsemän 
nuorta ja koillispulssilaiset 
suunnittelevat parhaillaan 
marraskuun 18. päivä järjes-
tettävää Tubemiittiä, joka vii-
me vuonna oli iso menestys.

13-vuotiaat Mikael ja 
Yassine ovat olleet muka-
na Tubemiitin suunnittelus-
sa alusta lähtien. Pojat ovat 
olleet valitsemassa tubettajia 
ja suunnittelemassa tapah-
tuman aikataulua ja toimin-
taa. Mikael on myös ideoinut 
markkinointia.  

-Tässä on päässyt otta-
maan vastuuta. Kun ensin 
on järjestämässä pienempiä 
tapahtumia, voi joskus päästä 
isompiin tapahtumiin, vaikka 

Tubeconiin, Mikael pohtii.
Tubemiittiin on suunnit-

teilla monta houkuttelevaa 
juttua. 

-Meet and greeteissä pää-
see tapaamaan tubettajia, 
niiden kanssa voi vaikka ot-
taa kuvan. Ollaan myös mie-
titty haastetta, jossa yleisö 
saa heittää tubettajille kysy-
myksiä, ja tubettajat saavat 
myös kertoa omasta uras-
taan tubettajana, Yassine 
luettelee.

Tapahtumaan saapuu 
monta tunnettua ja mielen-
kiintoista tubettajaa niin pe-
limaailman kuin lifestylenkin 
saralta. Tapahtumassa pää-
see tapaamaan Pinkku Pins-
kua, Mikirottaa, Miro the Ga-
meria ja Pahaalasta.

-Kannattaa tulla, kaikille 
löytyy varmasti kiinnostavia 
tubettajia ja kivaa tekemistä, 
Mikael lupaa. 

Pulssissa nuoret järjestävät toimintaa syys-

lomalla. Ramla, Wonto, Zahra ja Suhan ovat 

suunnitelleet maksuttoman leffailtapäivän. 

Kuvassa myös Mikael ja Yassine.

Tubemiitti Malmitalolla 

perjantaina 18.11. klo 

18.00–21.30

 OPERAATIO PULSSIN  

 MAKSUTONTA TOIMINTAA  

 SYYSLOMALLA: 

Bändikurssi Malmitalolla 

ma–to 17.–20.10. klo 13–16.

Epic Gameing Assembling 6 

-lanitapahtuma Tapanilan 

Erän nuorisotalolla to–

pe 20.–21.10. klo 18–08, 

ennakkoilmoittautuminen 

tapanilan.nuorisotalo@

gmail.com.

Leffailtapäivä Malmitalolla 

pe 21.10. klo 15, leffa 

Captain America – Civil 

War + leffaeväät.

09 Helsinki Human Right-

sin Syyssähinät Malmin 

palloiluhallilla 17.–21.10. klo 

12–16. Ma fudista, ti ko-

ripalloa, ke käsipalloa, to 

kaupunkisotaa, pe tramp-

paa ja freestyle-kisa, johon 

voi koota oman joukkueen. 

Ilmoittautumiset ja lisätie-

dot: mishel.odeh@09hhr.fi.

16 -vuotias Valtteri Hei-
nonen on ollut vaikut-
tamisjärjestelmä Ruu-

din ydinryhmässä yhden kauden. 
Marraskuussa valitaan uusi ydin-
ryhmä vuodelle 2017. Nyt Valtteri 
vastaa muutamaan vaalikoneky-
symykseen.

›Julkisen liikenteen pitäi-
si olla Helsingissä maksutonta 
alle 18-vuotiaille.

Luulen että ei siitä hirveästi li-
sää rahaa saa. Eli kyllä se voisi olla.

›Nuorille on Helsingissä tar-
jolla riittävästi ja oikeanlaisia 
harrastus- ja vapaa-ajanvietto-
mahdollisuuksia.

Kyllä Helsingistä löytyy harras-
tuksia. Tietysti ne voisivat olla hal-
vempia, mutta onneksi ilmaisiakin 
harrastuksia löytyy.

›Nuorten on Helsingissä 
helppo päästä itsenäisen elä-
män alkuun.

Mielestäni esimerkiksi asunto-
jen löytäminen on vaikeaa, mut-
ta esimerkiksi tukiverkostot ovat 
Helsingissä hyvät.

Teksti: Kerttu Tamminen
Kuva: Hanna Oskarsson

Jutun tekijät kuuluvat  
Nuorten Ääni -toimitukseen

Ruudin ydinryhmän vaalit 3.–

17.11.2016. Ehdokkaisiin pääsee 

tutustumaan vaalikoneessa 

osoitteessa ruuti.net 21.10. alkaen. 

Nuorten vaikuttamistapahtuma 

RuutiExpo 3.11. Helsingin 

kaupungintalolla.

 RUUDIN YDINRYHMÄLÄINEN VALTTERI: 

''Julkinen liikenne voisi olla 
maksutonta alle 18-vuotiaille''

Hoodit esillä Laiturilla

16.11.–1.12.2016  Laiturilla (Narinkka 2)

Helsinki kasvaa vauhdilla, ja tulevaisuudes-

sa urbaani kaupunkielämä kukoistaa myös 

lähiöissämme. Tervetuloa tutustumaan, mi-

ten Helsingin kaupunki kehittää keskustan 

ulkopuolisista alueista entistä viihtyisämpiä, 

toimivampia ja kiehtovampia kaupunginosia. 

Näyttelyssä pääset myös kertomaan, mikä 

sinusta on parasta omassa lähiössäsi!


