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English Supplement on the Web
Helsinki-info – this printed newspaper – 
is published by the City of Helsinki and 
distributed to all Helsinki households 
six times a year. Helsinki Info’s English 
Supplement is published only on the 
City Website, also six times a year.

Now on the Web:
Diversity Seen As Richness
Child day care can provide an 
important bond between Helsinki’s 
foreign-born and main stream 
populations.

Children are children to us irrespective of their 
backgrounds,” says Satu Järvenkallas, Head 

of Child Day Care at the City of Social Services 
Department.

 “We meet them as individuals. We want to 
learn about them and to support their families.”

Ever since Järvenkallas took charge six years 
ago, the number of foreign-born children has 
grown rapidly in City-provided day care and to-
day amounts to 13 per cent of all children, exceed-
ing 20 per cent in some day-care centres. The to-
tal number of languages spoken at the centres is 
close to 80. 

“This is Helsinki today,” Järvenkallas says. 

She explains that diversity is a source of rich-
ness and can be an important means to build a 
better society: 
“The Finnish-born children learn a great deal 
about the world, and they acquire an internatio-
nal awareness from early on. We teach the foreign-
born children Finnish culture and society – in ad-
dition to the Finnish language, which children ac-
quire very quickly.” 

Finnish traditions are built into day-care rou-
tines with respect to foreign-born children’s cul-
tural and religious backgrounds, including recog-
nition of various religious holidays. 

As a result, day care is one of the key insti-
tutions that help to build a harmonious society.
	 Read	more:	www.hel.fi/helsinki-info > In English

International bookshop and 
cultural meeting place

International bookshop Arkadia Oy has thou-
sands of dedicated customers, who often pop 

in to exchange views with the owner, Ian Bour-
geot. On many nights the shop turns into a cul-
tural venue, where themes range from politics to 
poetry, from architecture to music.

Like in many success stories, good timing and 
luck coincided in the birth of the Arkadia book-
shop in the Töölö district of Helsinki.
	 Read	more:	www.hel.fi/helsinki-info > In EnglishSa
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Mullan himo
Maan ja mullan veto elää väkevänä helsinkiläisten keskuudessa. Lähi-

luontoa ja lähiruokaa arvostetaan. Helsingissä on 9 siirtolapuutarhaa 
ja 40 viljelypalsta-aluetta ja lisää kaivattaisiin. Uusimpana villityksenä sissi-
viljelijät valtaavat joutomaita laariviljelyyn.

Historian pitkässä perspektiivissä kyse ei ole kovinkaan uudesta ilmiös-
tä. 1800-luvun Helsingissä kaupunkilaisilla oli pieniä takapihojen viljelypals-
toja tavanomaisten elintarvikkeiden hankkimiseksi. 

Kaupunkirakenteen tiivistyminen, elintason nousu ja päivittäistavarakau-
pan kehittyminen tekivät entisaikain kotitarveviljelyn sekä tarpeettomaksi että 
mahdottomaksi. Kauempana sijaitsevilla viljelypalsta-alueilla perinne jatkui.

Siirtolapuutarha-aate levisi Suomeen Saksasta ja Pohjoismaista 1900-lu-
vun alussa. Viljely ja ulkosalla oleskelu nähtiin perheiden virkistyksen ja elä-
mänilon lähteenä, ei niinkään ravinnon tuottamisen menetelmänä. Elintarvi-
kepulan aikoina palstat kuitenkin valjastettiin hyötykasvien viljelyyn. 

Alkuun palstan joka sentti käytettiin ruuan tuotantoon ja kukat 
valtasivat alaa vasta myöhemmin, muistelee 70-vuotiaassa Oulun-
kylän siirtolapuutarhassa sen perustamisesta lähtien kesiään viet-
tänyt Pirkko Levanto, 85, haastattelussaan s. 14.

Kaupunki priorisoinee tulevissa maankäyttösuunnitelmissaan asun-
totuotannon tarpeet. Pitkällä aikavälillä uusia siirtolapuutarha-alueita 

tai entisten laajennuksia selvitellään muun muassa Siltamäen, Mellunmäen 
ja Pakilan suunnalla. 

Uusien asuintalojen ja piha-alueiden suunnittelussa on myös mahdol-
lista huomioida monin kekseliäin keinoin asukkaiden mullassa möyrimi-
sen himo. Vihreät kerrostalot ovat tulossa. Maailmalla suunnitellaan jo mo-
nenlaisia lämpöä, ruokaa ja uudenlaista yhteisöllisyyttä tuottavia kaupun-
kitaloja vastauksena ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän rakentamisen  
haasteisiin.

Syksyn tullen puutarhoista ja palstoilta joka tapauksessa siirrytään sisä-
tiloihin ainakin Suomen oloissa. Onneksi siellä voi sentään hoidella huone-
kasveja kevättä odotellessa. Palstaviljelyyn intohimoisesti suhtautuva saa tal-
ven pimeinä iltoina paljon iloa Sanni Sepon hellyttävästä valokuvateokses-
ta Palsta (Maahenki 2010).

Jos palstaviljelijälle aiheuttavat harmia ja mielipahaa sen seitsemät tou-
kat ja tuholaiset, ei ole kaupunkilainen turvassa edes omassa kodissaan. Lu-

teet ovat yleistyneet Helsingissä, ja paljon muitakin ötököitä elää kutsumat-
tomina vieraina kanssamme. Ne ovat järjestään epämiellyttäviä, mutta 
kaikki eivät kuitenkaan muodosta uhkaa terveydellemme. Tietoa sisäti-

lojen tuholaisista ja niiden torjunnasta löytyy sivulta 15.
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Kannen kuva: 
Vesivoimistelusta on tullut Kontulan 
palvelukeskuksen suosituin liikunta-
laji. Liikunnanohjaaja Pirjo Kettunen 
näyttää mallia ryhmälleen.
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Iloa arkeen
12–13Kontulan palvelukeskuksen runsas 

tarjonta liikunnasta keskusteluryh-
miin on tehnyt paikasta suositun. Terttu Heik-
kinen (edessä) aloittelee käsityöpajassa räsy-
maton tekemistä repimällä matonkudetta. 
Johtava toiminnanohjaaja Sari Hedman on poi-
kennut tervehtimään pajalaisia.

Ykkönen yrityskätilönä
10–11Helsinki on Euroopan paras kaupun-

ki aloitteleville yrityksille, kertoo 
kansainvälinen tutkimus. YritysHelsingin työn-
tekijät neuvovat yrittäjiksi aikovia. Naisyrittä-
jyyskeskuksessa puolestaan paneudutaan erityi-
sesti naisten yrittäjyyden edistämiseen.

Stadin starat
8–9Rakennusviraston ja Staran johtajat 

Raimo K. Saarinen (vas.) ja Mauri 
Suurperko kertovat, miten kaksi organisaatio-
ta tähtää yhteiseen tavoitteeseen kuntalaisten 
parhaaksi.

Tuholaisia liikkeellä
15Luteet (oik.) ovat yleistyneet ja 

niistä myös tavataan aiempaa 
sitkeämpiä kantoja Helsingissä. Myös 
esimerkiksi vyöturkiskuoriaiset ja niiden 
toukat (yllä ja alla) aiheuttavat harmia.

YritysHelsingin toimitilat sijaitsevat Kaisanie-
menkatu 6 A:n kuudennessa kerroksessa.

Kävelin Stockalta kotiin Ruttopuiston kautta. 
Oli keskiviikko, eli hummeripäivä, ja olin 

käynyt hakemassa Herkusta tämän viikon sat-
sini. Päivä oli lämmin, ja puiston nurtsit täynnä 
väkeä. Kuulin kovan vislauksen, ja hetken aukio-
ta skannattuani huomasin Claricen vilkuttavan 
minulle. Se istui Indigon, Janin ja Ronjan kans-
sa viltillä ja leikkasi juuri siivua isosta juusto-
palasta. Kävellessäni heitä kohti nappasin har-
haan lentäneestä frisbeestä kopin, ja palautin 
sen näppärällä forehandilla pyjamahousuihin 
sonnustautuneelle takkutukalle.”

Lainaus on Tuomas Vimman vuonna 2005 
ilmestyneestä teoksesta Toinen, kirjailijan 
Helsinki-trilogian toisesta osasta.  
Ensimmäinen osa, Vimman esikoisromaani 
Helsinki 12 ilmestyi vuonna 2004, 
ja päätösosa Gourmet vuonna 2008.

Identiteetiltään	etelähelsinkiläiselle	kirjailijalle	
Punavuori	on	tärkeä	kaupunginosa.		
Tuomas	Vimman	Elävä Rööperi	sivulla 22	aloittaa	
kirjoitussarjan,	jossa	erilaiset	kaupunkilaiset	
kertovat	lapsuutensa	Helsingistä.

”
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Kesäkuussa työnsä aloittanut 
matkailupäällikkö Katri-

lena Eklöf nauttii työhuoneen-
sa aurinkoisuudesta. Hänen pie-
ni kulmaparvekkeensa aukeaa 
Kauppatorin suuntaan Havis 
Amandan patsaalle. Alapuolel-
la katutasossa on Helsingin kau-
pungin matkailutoimisto. Näin 
tuntuma kauniiseen keskustaan 
ja turisteihin säilyy.

Espoossa asuva Eklöf jää töi-
den jälkeen mielellään keskus-
taan nauttimaan hyvistä ravin-
toloista ja kulttuuritarjonnasta. 
Samalla hän aistii, tutustuu ja 
tutkii kaupunkia ammattilaissil-
min. Hän haluaa olla tietoinen 
siitä, mitä turistit täältä hakevat 
ja miten he kaupungin kokevat. 
Järjestyksessä kaupungin nel-
jännen matkailupäälikön rooliin 
kuuluu myös välittää matkailijoi-
den toiveita eteenpäin. 

”Elämänläheisistä ja yksin-
kertaisistakin asioista tai il-
miöistä voi tulla matkailun uusia 
hittejä”, hymyileväinen Eklöf sa-
noo.

Kosmopoliitti Eklöfin mu-
kaan Helsinkiin tullaan lähimat-
kailemaan niin kotimaasta kuin 

naapurimaistakin. Matkailun 
megatrendejä ovat lyhyet kau-
punkilomat, jotka varataan vain 
joitakin viikkoja ennen lähtöä. 
Ja kaupunkielämykset tuntuvat 
kiinnostavan matkailijoita kan-
sallisuuteen katsomatta. 

Tätä nykyä Helsingissä käy 
eniten venäläisiä, saksalaisia, 
brittejä, ruotsalaisia, amerikka-
laisia, japanilaisia ja italialaisia 
turisteja. 

”Ajan myötä esimerkiksi Kii-
nasta saattaa tulla turisteja niin 
Helsinkiin kuin muihinkin poh-
joismaisiin pääkaupunkeihin”, 
Eklöf kertoo.

Helsinki ja koko pääkaupun-
kiseutu kiinnostavat maail-

malla. Maantieteellinen sijain-
ti, neljä vuodenaikaa ja pääkau-
punkiseudun pikkukaupunki-
maisuus houkuttelevat matkai-
lijoita. 

”Helsingin kaupunginosia, 
joilla on oma erityinen luonteen-
sa voisi jatkossa markkinoida 
enemmänkin”, Eklöf miettii.

Matkailutoimiston tehtävä-
nä on neuvoa, tiedottaa, tutkia, 
analysoida ja markkinoida.

Roihuvuoressa asuu aktiivisia 
ja innostuneita ihmisiä, jotka 

haluavat tehdä asuinympäristös-
tään entistäkin viihtyisämmän.

Roihuvuori on myös alue, 
jonne mielellään muutetaan ta-
kaisin. Oiva esimerkki paluu-
muuttajista on Roihuvuori-Seu-
ran puheenjohtaja Veijo Lehto, 
joka ensi kerran muutti Roihik-
seen vanhempiensa kanssa vuon-
na 1955. Alueella vierähti pari-
kymmentä vuotta, ja sitten oli 
aika katsella muitakin maisemia. 
Nyt Lehto on perheineen asu-
nut Roihuvuoressa jälleen lähes 
20 vuotta. 

”Enkä lähde täältä kuin Mal-
min hautausmaalle”, naurahtaa 
Lehto. 

Pienestä kylämäisestä Roi-
huvuoresta tunnetaan ehkä pa-
raiten sen maamerkkinä toimiva 
vesitorni sekä japanilaistyylinen 
puutarha. Suosittu on myös kir-
sikkapuisto, jossa keväisin kukin-
ta-aikaan vietetään Hanami-juh-
laa. Silloin yli 200 kirsikkapuun 
katveeseen kokoontuu pari - kol-
metuhatta ihmistä eväsretkelle. 

Roihuvuoressa yhdessä teke-
minen on voimissaan. Siitä ovat 

mainiona esimerkkinä talkoil-
la järjestetyt mittavat kyläjuhlat 
sekä uusi, kirjaston alakertaan 
perustettu asukaskahvila Peu-
kaloinen, joka on avoinna kolme 
kertaa viikossa.

Alueen kerrostalojen vaihtele-
vamaastoiset pihapiirit kau-

niine kukkaistutuksineen ja pöy-
täryhmineen henkivät nekin yh-
teisen tekemisen meininkiä. Joil-
lakin pihoilla on myös yhteisvilje-
lyyn sopivia puutarhalaatikoita.

”Viimeisten parin vuoden 
aikana on Roihuvuoressa tapah-
tunut paljon. Kaupunginosayhdis-
tys kutsuu kerran kuussa roihu-
vuorelaisia kuuntelemaan alusta-
jia ja pohtimaan yhteisiä asioita 
kirkon seurakuntasaliin. Kokouk-
sissa käy 50 – 80 asukasta ja niissä 
käsitellään uusia hankkeita sekä 
puidaan muita yhteisiä asioita. 
Keväällä esimerkiksi käsiteltiin 
uuden, kaikenikäisille suunnatun, 
puiston suunnitelmia. Nyt puis-
ton rakentaminen on jo käynnis-
tynyt”, kertoo Veijo Lehto. 

Elokuussa Suomen Kotiseutu-
liitto nimesi Roihuvuoren vuoden 
kaupunginosaksi. Kunnianosoitus 

”Matkailumarkkinointim-
me perustuu pitkäjänteisyy-
teen, kohdentamiseen ja tois-
toon parhaan mahdollisen näky-
vyyden saavuttamiseksi. Pyrim-
me vastaamaan myös globaalei-
hin muutoksiin.”

Eklöf tuli kaupungille Invest 
in Finlandista, jossa hän oli mat-
kailun toimialajohtajana.

Sosiaalinen ja virkeä luonne 
on avuksi, kun henkilökun-

taa on 30 ja kesäisin vielä puolet 
enemmän. Muita yhteistyökump-
paneita ovat kaupungin monet 
tahot, markkinointi- ja matkailu-
organisaatiot ja yritykset.

Eklöfin mukaan matkai-
lijoiden yöpymiset lisääntyi-
vät pääkaupunkiseudulla vuosi-
na 2002 – 2009 noin 20 prosent-
tia. Ja esimerkiksi kansainvä-
listen risteilyvieraiden määrät 
ovat kasvaneet yli 250 prosenttia 
kymmenessä vuodessa.

”Me kaikki voimme vaikuttaa 
Helsingin imagon luomiseen ja 
ylläpitämiseen, jotta matkailijat 
saavat meistä hyvän kuvan ja mie-
luisan muiston”, Eklöf tiivistää.

Nina Rintala

on kaunis kiitos tiiviille asukas-
yhteistyölle. 

Veijo Lehto on ollut Roihu-
vuori-Seurassa jäsenenä pitkään 
ja kuulunut myös sen johtokun-
taan. Puheenjohtajana hän on 
ensimmäistä vuotta.

”Nyt eläkkeellä ollessa mi-
nulla on aikaa tähän työhön, 
aiemmin se ei ollut mahdollis-
ta”, toteaa varatuomari Lehto.

Aktiivisen miehen aikaa vie-
vät myös useat yhteisöt, muun 
muassa jäsenyys Helsinki – Tal-
linna seurassa.

”Aamut kuluvat läppäril-
lä ja sitten onkin aika laittaa 
vaimolle ruoka pöytään, kun 
hän tulee iltapäivällä töistä. Il-
lat menevät usein kokouksissa, 
mutta kotiin ehtii silti hyvin 
uutisille”, kuvailee Lehto päi-
värutiinejaan.

Lehto viihtyy kirjojen parissa. 
Mielilukemistoa ovat Kel-

taisen kirjaston kirjat, ja lempi-
kirjailijoikseen hän nostaa Kurt 
Vonnegutin ja John Irvingin. 
Lukemisen ohella Lehto naut-
tii asuinalueensa luonnonlähei-
syydestä. 

”Parasta Roihuvuoressa ym-
päröivän luonnon lisäksi on se, 
että aivan kaikki on lähellä. Vain 
muutaman minuutin matkan 
päästä löytyvät nekin palvelut, 
joita ei kotikylällä ole. Ja vaikka 
meiltä on palveluita kadonnut-
kin, on hyvä muistaa, että tääl-
tä edelleen saa leivät ja maidot 
pöytään”, hän toteaa. Muuta hy-
vää seuran puheenjohtajan mie-
lestä ovat liikenneyhteydet: kak-
si bussilinjaa ja palvelulinja Jou-
ko. Kodikkaalla asuinalueella 
löytyy kuitenkin myös parannet-

tavaa. Seuran nettisivuilla käy-
dään ajoittain kiivastakin kes-
kustelua ostarin ympäristös-
sä leiriään pitävistä laitapuolen 
kulkijoista.

Seuran puheenjohtaja ei 
pidä sitä kuitenkaan aivan jä-
risyttävänä asiana ja haluaakin 
lainata erään asukkaan kom-
menttia asiasta.

”Kyllähän Satumaassa pi-
tää olla peikkoja ja menninkäi-
siäkin.” 

Leena Seitola
	Lisätietoja	www.roihuvuori.com

Roihuvuori-Seuran puheenjohtaja Veijo Lehto ja pienet artistit val-
mistautuvat kyläjuhliin.

Roihiksessa elää talkoohenki 

Uusi lobbaaja Helsingille 

Matkailupäällikkö Katrilena Eklöf tuo vahvaa markkinointiosaa-
mista kaupungin matkailun kehittämiseen.
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LyhytInfo

Stadin Junnuksi valitun Juho 
Valtosen odotetaan vielä tuik-

kivan maailmantähtien joukossa.
”Tyyppi on monipuolinen, 

lahjakas jangsteri, jost vena-
taa suomalaist export-kamaa 
maailman estradeil”, totesi Sta-
din slangi -yhdistys nimetessään 
17-vuotiaan Valtosen ensimmäi-
seksi Stadin Junnuksi. Tunnus-
tus annettiin Valtoselle ennen 
kaikkea hänen viulistin taitojen-
sa, mutta myös helsinkiläisyy-
tensä ja miellyttävän persoonan-
sa vuoksi. Yhdistys halusi lisäksi 
kiinnittää huomiota siihen, ”ettei 
uusia Juhoja tule, jos koulujen 
taideaineita vähennetään”.

Vaan mitä tuumaa tunnus-
tuksesta ja helsinkiläisestä soi-
tonopetuksesta itse juhlakalu, 
koko ikänsä Puistolassa musii-
kin täyttämässä kodissa elänyt 
Valtonen?

”Valinta tuli täytenä yllä-
tyksenä, mutta mukavaltahan 
se tuntuu. Minusta Helsin-
gissä on aika paljon mahdol-
lisuuksia harrastaa ja opis-
kella soittamista. Esimerkik-
si musiikkiopistoja on useita, 
mutta niiden lukukausimak-
sut ovat aika tyyriitä. Toivoisin, 
että opistoja tuettaisiin enem-
män, jotta maksuja voitaisiin 
pienentää.”

Valtonen opiskelee Sibelius-
Akatemiassa päivisin viulun-

soittoa ja käy iltaisin Eiran aikuis-
lukion iltakoulua.

”Sibiksen nuoriso-osastolla on 
kannustava ilmapiiri. Lempipaik-
kani Helsingissä taitaakin olla 
meidän R-rakennuksen viidennen 
kerroksen sohva, jolla nuorisolai-
set hengailevat luppoajallaan.”

Valtonen käy lisäksi lahjak-
kaille nuorille viulisteille tarkoi-
tetun Savonlinnan Viuluakatemi-
an kursseilla muun muassa viu-
lutaiteilija Elina Vähälän opis-
sa. Eniten Valtosta on kuitenkin 
opettanut hänen isänsä, Käpy-
län musiikkiopiston viulunsoiton 
lehtori Ahti Valtonen – aina siitä 
asti kun Juho aloitti soittamisen 
nelivuotiaana.

”Minulle ei uskallettu antaa 
viulua aiemmin, koska olin niin 
villi. Soitin kuitenkin innokkaas-
ti pahvista viulua ja halusin olla 
kuin isäni ja kaksi isosiskoani. 
Isä on opettanut minua tosi pal-
jon. Arvostan sitä kovasti.”

Valtonen soittaa vanhaa vah-
vasointista viulua, jonka hänen 
isänsä sai aikanaan isältään.

”Pohjassa olevien tietojen mu-
kaan soitin on rakennettu vuonna 
1717 Venetsiassa. Sain viulun isäl-

tä, koska hän ajatteli sen sopivan 
juuri minulle.”

Juho Valtonen on soittanut ja 
toiminut konserttimestarina isän-
sä johtamissa Käpylän musiikki-
opiston orkesterissa ja Lauttasaa-
ren Orkesterissa. Solistina Valto-
nen on esiintynyt muun muassa 
Radion Sinfoniaorkesterin nuor-
ten solistien konsertissa, mikä on 
hänen soittajan taipaleensa huip-
puhetkiä. Niihin kuuluvat myös 
oman trion voitto Erkki 
Melartin -kamari-
musiikkikil-
pailussa 

ja toinen sija valtakunnallisis-
sa Juvenalian kamarimusiikkikil-
pailuissa. Menestys toi kolmikolle 
myös Pro Musican tuntuvan apu-
rahan opiskeluja ja kilpailuja var-
ten. Lisää mainetta saattaa olla 
luvassa marraskuussa, sillä Valto-
nen on ilmoittanut Melartin-kil-
pailuun tällä kertaa kvartettinsa.

Valtonen soittaa mieluiten ka-
marimusiikkikokoonpanoissa, 

muttei vierasta muitakaan. Hänen 
teossuosikkejaan ovat Sibeliuk-
sen, Tshaikovskin ja Mendelssoh-
nin viulukonsertot. Valtonen ha-
luaa musiikista itselleen amma-
tin, mutta tarkka muoto ei ole vie-
lä selvinnyt.

”Hienointa olisi saada esiin-
tyä, mutta voisin myös opettaa. 
Tällä hetkellä tiedän varmasti 
vain sen, että aion jatkaa esiinty-
mistä niin pitkälle kuin pääsen.”

Vaikka nuoren miehen elämä 
onkin musiikintäyteistä, mahtuu 
siihen myös esimerkiksi kaverei-
den kanssa oleilua.

”Käyn myös kuntosalilla ja 
lenkkeilen, koska yritän pitää li-
haskunnon hyvänä. Rämpytän jos-
kus kotona kitaraakin, mutta ei se 
voita viulunsoittoa.” 

Tiina Kotka
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Matkalla maailman lavoille

2 Juho Valtonen taikoo lähes 
300-vuotiaasta viulustaan säveliä 
sellaisella taidolla, että hänestä 
povataan maailmantähteä.

Törkeen paljon 
tekemistä
Nuorisotaloilla	on	tänä	syksynä	tarjol-
la	aikaisempaa	laajempi	valikoima	eri-
laisia	harrastusmahdollisuuksia.	Mu-
kana	on	niin	uusia	kuin	tuttujakin	har-
rastuksia:	muun	muassa	tanssia,	skeit-
tausta,	laneja,	soittotreeniä,	bändilei-
rejä,	kartingia,	teatteria,	lyhyteloku-
van	tekoa,	fudista,	bilistä,	taidetta	ja	
tuunausta.

Nuorisoasiainkeskuksen	nettisivus-
ton	uudistunut	harrastushaku	esitte-
lee	talojen	harrastusmahdollisuudet,	
ilmoittautumisohjeet,	aikataulut	ja	yh-
teystiedot.	Toiminta	on	pääasiassa	il-
maista,	tai	kursseista	peritään	korkein-
taan	pieni	materiaalimaksu.

Nuorisotalojen	toimintaan	pääsee	
mukaan	ilmaisella	jäsenkortilla,	joka	
on	tästä	syksystä	alkaen	Helsingin,	Es-
poon,	Vantaan	ja	Kauniaisten	yhteinen.	
	Lisätietoja	saa	http://nuoriso.hel.fi	
-nettisivuilta.

Sinustako musiikin 
mesenaatti?
Helsingin	Musiikkitalon	säätiö	on	avan-
nut	kaikille	avoimen	musiikkitalo	-ke-
räyksen,	jolla	kootaan	varoja	sää-
tiön	Mesenaatti-rahastoon.	Rahastos-
ta	myönnetään	avustuksia	ja	apuraho-
ja	sellaisille	muusikoille	tai	taiteilija-
ryhmille,	joilla	ei	muuten	olisi	mahdol-
lisuutta	järjestää	konserttia	tai	muuta	
tilaisuutta	Musiikkitalossa.

”Mesenaatti-rahastoon	lahjoitta-
malla	kukin	voi	omalta	osaltaan	olla	li-
säämässä	äänien	ja	tyylien	kirjoa	Mu-
siikkitalon	tarjonnassa”,	totesi	Helsin-
gin	sivistystoimen	apulaiskaupungin-
johtaja	Tuula Haatainen	avatessaan	
keräyksen	Musiikkitalon	pihajuhlassa	
tämän	kuun	alussa.	

”Musiikkitalon	on	oltava	paikka,	
jossa	ihmiset	ja	kaikenlainen	musiikki	
–	kukkopilleistä	kurkkulauluun,	etnos-
ta	elektroniseen	ja	tangosta	klassiseen	
–	voivat	kohdata	aidosti	ja	rennosti”,	
sanoi	Haatainen.	Hän	on	Musiikkitalon	
säätiön	puheenjohtaja.
	Lisätietoja	saa	www.musiikkitalo.fi	
-nettisivuilta.

Lisää latauspaikkoja 
matkakorteille
Matkakortin	voi	nyt	ladata	myös	kaikis-
sa	Helsingin	seudun	K-citymarketeissa.	
Muiden	matkakortin	myyntipisteiden	
tapaan	niissä	voi	ladata	matkakortil-
le	kautta	ja	arvoa,	hankkia	uuden	mat-
kakortin	sekä	saada	tulosteen	korttinsa	
tiedoista.	Lisäksi	K-citymarketeista	voi	
ostaa	vuorokausilippuja.

Matkakortin	myyntipisteitä	on	
kaikkiaan	noin	270.	Matkakorttiasiois-
sa	palvelevat	myös	R-kioskit,	Stock-
mannin	tavaratalot,	VR:n	lipunmyynti-
asemat,	muut	matkakorttitunnuksella	
merkityt	myyntipisteet	sekä	matkakor-
tin	palvelupisteet.
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UutisInfo

Senaatintorilla on jo muuta-
man viikon ollut komea ko-

koelma karhupatsaita. Näytte-
lyyn kuuluu 142 yksilöllisesti 
maalattua vähän yli kaksimetris-
tä karhupatsasta, jotka edustavat 
YK:n tunnustamia valtioita. Jo-
kaisen karhun on maalannut jä-
senmaan taiteilija oman maansa 
ominaispiirteitä korostaen. Suo-
mea edustavan karhun on maa-
lannut taiteilija Mirka Raito. 

United Buddy Bears -hank-
keen taustalla ovat berliiniläi-
set Eva ja Klaus Herlitz, jotka 
ensimmäisellä alun perin kerta-
luontoiseksi taidetapahtumak-
si tarkoitetulla näyttelyllä Berlii-
nissä halusivat herättää ajatuk-
sia maailman kulttuurien moni-
muotoisuudesta ja suvaitsevai-

Helsingin kaupunki pyrkii vä-
hentämään kasvihuone-

kaasupäästöjä ja liikennemelua 
sekä parantamaan ilmanlaatua 
keskustassa. Kaupunki osallis-
tuu ilmastotalkoisiin hankkimal-
la vähäpäästöisiä ajoneuvoja. 

Karhuja torin täydeltä

Malmin päivystys muutti Marian sairaalaan
Päivystystoiminnot säilyivät lähes ennallaan, tilaa tuli lisää.

suudesta kansojen välillä. 
Berliinistä vuonna 2004 

maailmankiertueelle lähte-
nyt näyttely on kiertänyt muun 
muassa Istanbulissa, Buenos 
Airesissa, Sydneyssä ja Tokios-
sa. Senaatintorille karhupatsaat 
saapuivat Kazakstanin pääkau-
pungista Astanasta. 

Helsingin näyttelyn aikana 
luodaan uusi suomalainen kar-
hupatsas ja vanha myydään huu-
tokaupalla, jonka tuotto lahjoi-
tetaan paikallisille lastensuoje-
lujärjestöille. 

Näyttelyn aikana järjeste-
tään myös valokuvakilpailu, jos-
sa omaperäisin Senaatintorin 
näyttelystä otettu valokuva pal-
kitaan kahden hengen matkalla 
Berliiniin.

Näyttelyn järjestävät Saksan 
suurlähetystö, Buddy Bär Berlin 
GmbH ja Goethe-Institut Finn-
land Helsingin kaupungin ja DB 
Schenkerin tuella. Näyttelyn 

Berliinistä vuonna 2004 maailmankiertueelle lähteneet karhupatsaat ovat Senaatintorilla 26.10. saakka.

Pysäköintietuja vähäpäästöisille ajoneuvoille
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Malmin terveyskeskus- ja 
sairaalapäivystykset ovat 

muuttaneet Marian sairaalaan. 
Malmilla toimivat edelleen esi-
merkiksi terveysasema, akuutti-
vuodeosastot ja laborato-
rion näytteenottopiste.

Malmin päivystykset 
ovat Marian sairaalassa 
arviolta 3,5 vuotta eli niin 
kauan kuin uuden päivys-
tysrakennuksen valmistu-
minen sekä säilytettävien 
rakennusten peruskorjaaminen 
Malmilla kestävät.

Marian päivystys pal-
velee ensisijaisesti itäisen, 
kaakkoisen, koillisen ja poh-
joisen Helsingin yli 16-vuo-
tiaita asukkaita. Alle 16-vuo-
tiaat ohjataan Lasten ja nuor-
ten sairaalaan Lastenkli-
nikalle. Muilla Helsingin 
alueilla asuvien tulisi 
asioida Haartmanin päi-
vystyksessä.

Marian päivystykseen 
yksin tai saattajan kanssa saapu-
vat potilaat otetaan vastaan La-
pinlahdenkatu 16:n sisäpihal-

la olevassa rakennuksessa 15 C. 
Ambulanssilla tuotavien potilai-
den sisäänkäynti on Mechelinin-
katu 1:ssä. Sairaalan eteen lii-
kennöi bussilinja 55.

”Jos on epävarma siitä, tar-
vitseeko kiireellistä apua, kan-
nattaa soittaa neuvontanume-
roon 10023. Siellä sairaan- ja 
terveydenhoitajat neuvovat ym-

päri vuorokauden, miten me-
netellä. Marian sairaalassa po-
tilaan ottaa vastaan hoitaja, 
joka tekee arvion siitä, tarvit-
seeko asiakas terveyskeskus- 
vai sairaalapäivystystä tai voi-
daanko asia hoitaa kiireettömä-
nä terveysasemalla. Olisi kaik-
kien etu, että päivystykseen tul-

taisiin vain kiireellisissä ta-
pauksissa ja käytettäisiin aina 
oman alueen päivystyspistet-
tä”, painottaa Malmin ter-

veyskeskuspäivystyksen joh-
tava ylihoitaja Katariina 
Jantunen.

Marian terveyskeskuspäi-
vystys on avoinna arkisin kel-
lo 16 – 22 ja viikonloppuisin sekä 

pyhinä kello 8 – 22. Sairaala-
päivystys on avoinna ympä-
ri vuorokauden. Jos äkilli-

nen sairastuminen sattuu ar-
kisin virka-aikaan kello 8-16, on 
helsinkiläisten ensisijainen hoi-
topaikka oman alueen terveys-
asema. 

Marian sairaalaan muutta-
vat Malmilta terveyskeskus- ja 
sairaalapäivystysten lisäksi päi-

vystysosastot M1 – M4, sisätau-
tien poliklinikka, HUS-Röntgen 
ja HUSLABin toimipisteet. Sitä 
vastoin Malmin sairaala-alueelle 
jäävät terveysaseman ja labora-
torion näytteenoton lisäksi vuo-
deosastot A1 – A5, muistipolikli-
nikka, fysio- ja toimintaterapia-
palvelut, alueellinen apuväline-
keskus ja kotisairaala. 

Marian sairaalaan tehtiin 
Malmin päivystysten muuttoa 
varten pintaremontti sekä esi-
merkiksi puhdistettiin ja säädet-
tiin ilmanvaihtokanavat.

”Tilaa on enemmän kuin 
Malmilla, mikä on hyvä, sillä ter-
veyskeskuspäivystyksessämme 
hoidettiin viime vuonna lähes 
49 000 ja sairaalapäivystyksessä 
16 200 potilasta. Saimme käyt-
töön magneettikuvauslaitteen, 
jota ei ollut Malmilla. Muutoin 
toiminnot säilyvät lähes ennal-
laan”, kertoo Jantunen.

Tiina Kotka
 Marian	päivystys,	Lapinlahdenka-
tu	16,	rakennus	15	C,	sisäpiha.	Terveys-
keskuspäivystys,	p.	09	310	67468,	päi-
vystyspoliklinikka,	p.	09	310	67204.

suojelijana on kaupunginjohtaja 
Jussi Pajunen.

United Buddy Bears – the art 
of tolerance -näyttelyyn voi tu-
tustua Senaatintorilla 26.10. asti 

maksutta ympäri vuorokauden.
Leena Seitola

 Lisätietoja	ja	valokuvauskilpailun	
osallistumisehdot	löytyvät	
www.ubb-helsinki.com	-nettisivuilta.

Karttaan punaisella pallolla merkittyyn Marian sairaalaan 
pääsee julkisista kulkuvälineistä kätevimmin bussilla 55, sillä 
reitti kulkee aivan sairaalan vierestä.

Helsinki kannustaa myös 
kaupunkilaisia vähäpäästöisten 
autojen hankintaan myöntämäl-
lä niille 50 prosentin alennuk-
sen yleisten liikennealueiden py-
säköintimaksuista. Alennettu py-
säköintimaksu maksetaan auto-

kohtaisella maksulaitteella tai 
mobiilipäätelaitteella, johon on 
mahdollista ohjelmoida alenne-
tut taksat. Kriteerit täyttävät ajo-
neuvot saavat 50 prosentin alen-
nuksen myös oman vyöhykkeen-
sä asukas- ja yrityspysäköintitun-

nusten lunastusmaksusta. 
Liityntäpysäköintialueil-

le merkitään vähäpäästöisil-
le ajoneuvoille varattuja py-
säköinti- sekä latauspaikko-
ja täyssähköautoille ja ladat-
taville hybrideille. Selvitettä-

vänä on myös sähkö- ja kaasu-
jakeluverkostojen laajentami-
nen sekä biokaasun saanti- ja 
jakelumahdollisuudet. 

Tavoitteena on saada etuuk-
sia koskeva järjestelmä käyttöön 
vuoden 2011 alusta.
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Iloinen puheensorina ja vael-
televat ihmiset täyttivät muu-

tama viikko sitten Töölössä si-
jaitsevassa Kirjailijanpuiston. 
Aiheen tapaamiselle antoi kir-
ja-alan puistoon lahjoittamat 12 
runopenkkiä. Sadepisarat ja let-
keä musiikki siivittivät juhlati-
laisuutta, joka sai alkunsa neljä 
vuotta sitten puistoon istutetun 
muistopuun ansiosta. Kaupun-
ginpuutarhassa jalostetun ome-
napuun, lajiltaan Malus Kirjai-
lija, lahjoitti silloin 100-vuotista 
taivaltaan juhlinut kirjakauppa- 
ja kustannusalan yhdistys Libro 
ry. Idea puusta ja sen seuraukse-
na syntynyt ajatus runopenkeis-
tä on lähtöisin yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajalta Leila 
Kettuselta. 

”Halusimme juhlistaa merk-
kivuotta näkyvästi, ja kun kau-
pungin rakennusvirasto ehdot-
ti muistopuun sijoituskohteek-
si Kirjailijanpuistoa, oli ajatus 
meistä erinomainen. Idea ru-
nopenkkeihin syntyi puolestaan 
siitä, ettei puihin saa kiinnittää 
muistolaattoja”, taustoittaa Lei-
la Kettunen. 

Hankkeeseen lähtivät mu-
kaan niin kustantajat, kirjakau-
pat, kuin liitotkin. Kettunen to-
teaa myös, että idean toteutumi-
seen vaikutti ratkaisevasti Kir-
jakauppaliiton toimitusjohtaja 

Katriina Jaakkolan aktiivinen 
osallistuminen hankkeeseen. 

”Innostuneita osallistujia 
olisi ollut enemmänkin, mutta 
mukaan mahtuivat vain nopeim-
mat. Nämä 12 penkkiä sijoittu-
vat Kirjailijanpuiston yläosaan, 
mutta puistohan jatkuu alas Las-
tenlinnalle asti. Ehkä sinnekin 
vielä syntyy lisää runopenkkejä”, 
toteaa Kettunen toiveikkaasti. 

Rakennusviraston puolesta 
puistonpenkit otti vastaan Rai-
mo K. Saarinen. Penkit ovat 
historiallisia Kaivopuisto-mal-
lisia puupenkkejä, jotka on val-
mistettu kaupungin rakentamis-
palvelu Staran puusepänvers-
taalla. Kuhunkin penkkiin on 
kiinnitetty messinkilaatta, jossa 
on runo tai aforismi sekä lahjoit-
tajan logo. Lahja on merkittävä, 
sillä Raimo K. Saarisen mukaan 
kukin penkki on maksanut hy-
vän sohvan verran.

Esimerkiksi Like Kustannuk-
sen valitsema runo on kuin kut-
su istahtaa hetkeksi aloilleen:

”Miksi kiire
Hidastellaan vähän
katsellaan

En tahtoisi vielä
joutua perille”

Kyllikki Villa (1923 –2010)

Leena Seitola

Rakennusvirastossa on meneillään kak-
si asukaskyselyä, jotka antavat mahdol-

lisuuden vaikuttaa omien kotikulmien viih-
tyvyyteen. 

Lokakuun alkupuolella päättyvä kysely 
koskee rakennusviraston Puotilan ja Vartio-
harjun sekä Yliskylän alueille tehtäviä alue-
suunnitelmia. Suunnittelun tueksi kerätään 
asukkaiden näkemyksiä muun muassa avoi-
milla verkkokyselyillä, joihin voi osallistua 
4.10. saakka. Puotilan ja Vartioharjun suun-
nittelualuetta rajaavat Itäväylä, Kallvikintie, 
Rantakiventie, Vartiokylänlahti ja Meripel-

lontie. Yliskylän suunnittelualueeseen kuu-
luvat Yliskylän Laajasalontien itäisen puo-
len alueet sekä pohjoisosa Laajasalontien 
länsipuolisista Yliskylänlahden ympäristössä 
olevista alueista.

Toinen kysely koskee Pihlajamäen, Pih-
lajiston ja Savelan katu- ja viheralueiden 
suunnittelua. Siihen on aikaa vastata 30.10. 
asti. Suunnittelualuetta rajaavat lännes-
sä Oulunkylän siirtolapuutarha ja VR:n pää-
rata, pohjoisessa Seppämestarintie, idässä 
Pihlajamäentie ja Ketokivenkaari, etelässä 
Lahdenväylä ja Maaherrantie.

Molemmissa aluesuunnitelmissa esite-
tään miten katuja, puistoja, metsiä ja mui-
ta viheralueita pitäisi hoitaa, mitkä kaduista 
ja viheralueista tarvitsevat kunnostusta sekä 
mitä uusia palveluja pitäisi rakentaa.

Suunnittelun tueksi kerätään asukkai-
den näkemyksiä verkkokyselyllä, johon voi 
osallistua osoitteessa www.hkr.hel.fi/alue-
suunnitelmat. Kyselyyn voi osallistua myös 
rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoi-
nen Makasiinikatu 9). Kyselyiden tuloksiin 
voi tutustua rakennusviraston verkkosivuil-
la ensi talvena.

Ajatus runopenkeistä virisi Leila Kettusen mielessä kun Libro ry 
täytti 100 vuotta.

Vaikuta kotikulmien suunnitteluun

Kirjailijanpuistoon saatiin runopenkkejä 
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Helsingin kaupunginkirjasto on pidentä-
nyt aukioloaikaansa tunnilla. Lähikir-

jastojen ovet avataan nyt kello 9. 
Poikkeuksen tekevät Pikku Huopalah-

den ja Ruoholahden koulujen yhteydessä 
olevat lastenkirjastot sekä Suomenlinnan 
kirjasto. 

Kulosaaressa palvelee kirjastoauto, joka 
pysähtyy kirjastorakennuksen edessä keski-
viikkoisin kello 19.20 – 20. Käpylän ja Oulun-
kylän kirjastot ovat remontissa. Oulunkyläs-

sä tehtävä pintaremontti on valmiina tämän 
vuoden loppupuolella ja Käpylän kirjaston 
kunnostuksen odotetaan valmistuvan ensi 
heinäkuun alkuun. Kirjastoauto pysähtyy 
Oulunkylän asema-aukiolla (Oulunkylänto-
ri 2) torstaisin kello 15.05 – 15.35. Lähimmät 
kirjastot remontin aikana ovat Malmilla, Pa-
silassa, Maunulassa ja Viikissä.

Käpylässä kirjastoauto pysähtyy kirjas-
ton vieressä Kalervon kadun puolella tiistai-
sin kello 15.15 – 15.45. Käpylän asukkaat ovat 

avanneet myös Väinöläntie 2:een oman asu-
kaskirjaston.
 Ruoholahden lastenkirjasto: ma klo 13 – 19, 
ti klo 12 – 16, ke – to klo 13 – 19, pe klo 12 – 16.
 Pikku Hupalahden lastenkirjasto: ma klo 
13 – 19, ti – ke klo 13 – 18, to – pe klo 12 – 16.
 Suomenlinnan kirjasto: ma – pe klo 12 – 18 
ja la klo 10 – 15. 
	Tarkempaa	tietoa	kirjastoista	saa	nettisivuil-
ta	www.lib.hel.fi	tai	arkisin	puhelimitse	numerosta	
09 310 8511	(vaihde	kello	8.15	–	16).

Kirjastot auki entistä aiemmin

Asukasviestintää 
tutkitaan 
Asukkaiden	odotuksia	kaupungin	
viestinnästä	ja	vuorovaikutusmahdol-
lisuuksista	selvitetään	syksyn	aikana	
11	kaupungissa.

Satunnaisesti	valituille	kaupunki-
laisille	postitetaan	syyskuussa	kysely,	
johon	vastaamalla	he	voivat	lähettää	
risuja	tai	ruusuja	kaupungin	viestin-
nästä	vastaaville.	Kyselyjä	lähetetään	
kaikkiaan	7	300.

Tutkimuksessa	ovat	mukana	muun	
muassa	Helsinki,	Espoo,	Vantaa,	Oulu,	
Turku,	Jyväskylä	ja	Kouvola. 

Tulosten	perusteella	kaupun-
git	voivat	kehittää	viestintäänsä	si-
ten,	että	se	palvelee	asukkaita	entis-
tä	paremmin.

Tutkimuksen	toteuttaa	FCG	Finnish	
Consulting	Group	Oy	yhteistyössä	Suo-
men	Kuntaliiton	kanssa.	Tulokset	val-
mistuvat	viimeistään	joulukuussa.

Silakkaa 
markkinoilta
Kauppatorilla	vietetään	silakkamark-
kinoita	3.	–	9.10.	Helsingin	vanhin	pe-
rinnetapahtuma	järjestettiin	ensi	ker-
ran	vuonna	1743.	

Itämerellä	työskentelevät	kalas-
tajat	tuovat	jokavuotiseen	tapaan-
sa	markkinoille	parhaita	herkku-
jaan.	Suolasilakat	ja	silakkamarinadit	
tarjoavat	herkullisen	lisän	syksyn	
kalapöytään.	

Kalaherkkujen	lisäksi	toril-
la	on	myynnissä	saaristolaisleipää	
sekä	lampaanvillasta	valmistettu-
ja	käsitöitä.	

Joka	vuosi	kalastajat	myös	kilpai-
levat	onnistuneimmista	tuotteistaan	
ensimmäisenä	markkinapäivänä.	Vuo-
den	maustekala	ja	Vuoden	silakkayllä-
tys	julkistetaan	torilla	3.10.	

Markkinat	ovat	avoinna	sunnun-
taista	perjantaihin	klo	7	–	19	ja	lauan-
taina	klo	7	–	16.	Avajaispäivänä	Kaup-
patorilla	on	ohjelmaa	kelo	11	–	16.
	Lisätietoja:	www.portofhelsinki.fi

Helsinki–Vantaa-
selvityksiä netissä
Helsingin	ja	Vantaan	mahdollisen	yh-
distymisen	etuja	ja	haittoja	arvioi-
neet	teemaryhmät	ovat	saaneet	työn-
sä	valmiiksi,	ja	niiden	raportit	on	jul-
kaistu	Helsingin	seudun	kuntien	por-
taalissa	osoitteessa	www.helsingin-
seutu.fi.

Teemaryhmien	aiheet	ovat	demo-
kratia,	sosiaali-	ja	terveyspalvelut,	si-
vistystoimen	palvelut,	maankäyttö,	
asuminen,	liikenne	ja	ympäristö,	hen-
kilöstö	sekä	kilpailukyky.	

Teemaryhmä,	joka	selvittelee	kun-
tataloutta,	konsernihallintoa	ja	tu-
kipalveluita,	sai	lisäaikaa	syyskuun	
loppuun.
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Helsinki irrotti vuoden 2009 alussa rakennusvi-
rastosta sen tuotantoyksiköt HKR-Ympäristö-

tuotannon ja HKR-Tekniikan. Mukaan tuli vielä kiin-
teistöviraston geotekninen pohjatutkimustuotanto. 
Näin syntyi uusi virasto, joka sai nimekseen Stara. 

Kaupunki tähtäsi uudistuksella vastuiden ja 
työnjaon selkeyttämiseen tilaajan ja tuottajan välillä. 

”Kaupunkilaiselle selkeä vastuunjako merkitsee 
muun muassa sitä, että hänen palautteensa viras-
tojen töistä pystytään kohdentamaan entistä tar-
kemmin juuri oikealle taholle”, sanoo rakennus-
viraston johtajana 1. syyskuuta aloittanut Raimo 
K. Saarinen, joka ennen kaupungininsinöörin vir-
kaan valitsemistaan toimi viraston katu- ja puisto-
osaston päällikkönä. 

Uudistuksella saavutetaan myös taloudellista 
hyötyä. 

”Kun kummallakin virastolla on oma budjetti, 
palveluiden järjestämisen ja tekemisen hinta voi-
daan erotella entistä helpommin. Tarkka kustannus-
ten seuranta on myös veronmaksajien etu. Kun työt 
tehdään virastojen välillä, myös sopimukset laadi-
taan astetta tarkemmin kuin ennen ja niihin kirja-
taan täsmällisesti, miten töitä valvotaan ja kuinka 
monta työmaakokousta pidetään.” 

”Yhteistyötä Staran kanssa hiotaan koko ajan”, 
Saarinen kertoo. ”Rakennusvirasto tilaa töitä myös 
yksityisiltä, joten tuomme yksityisen puolen käytän-
töjä yhteistyöhön Staran kanssa. Toisaalta palaut-
teet kulkevat hyvin rakennusviraston ja Staran vä-

lillä, joten voimme ottaa järjestelmästä mallia yk-
sityisten suuntaan.” 

Haasteina raha ja ilmastonmuutos 
”Rakennusviraston tavoite on olla vahva isäntä, joka 
lunastaa paikkansa palveluitten järjestäjänä sekä 
päättäjien että kaupunkilaisten silmissä”, Saarinen 
luotaa tulevaisuutta. 

Helsingissä on käynnissä suuria uudisrakennus-
hankkeita, kuten entiset satama-alueet ja Sipoon 
liitosalue. Niille on suunniteltava ja rakennutetta-
va niin tiet, puistot kuin sillatkin, mikä tietää mit-
tavasti töitä rakennusvirastolle. 

Samaan aikaan 1970- ja 1980-luvuilla rakenne-
tut alueet kaipaavat kohentamista. ”Mikäli siltaa ei 

Kaksi virastoa, yksi tavoite
Helsingin katujen ja puistojen rakentaminen sekä kunnossapito ovat nykyään kahden eri 
viraston työmaata. Rakennusvirasto suunnittelee ja tilaa työt ja Stara eli Helsingin 
kaupungin rakentamispalvelu heiluttaa lapiota ja vasaraa. Kun tilaaja ja tuottaja 
erotettiin toisistaan, suunnittelun ja tekemisen hintaa on entistä helpompi seurata. 

Tuottaja ja tilaaja: Mauri Suurperkon (vas.) Stara ja Raimo K. Saarisen rakennusvirasto tekevät saumatonta yhteistyötä.
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Stara 
	 Helsingin	kaupungin	oma	palveluntuottaja,	joka	

muun	muassa	rakentaa	ja	hoitaa	katuja	ja	puistoja,	
korjaa	rakennuksia	ja	tuottaa	logistiikan	ja	teknisen	
alan	palveluja. 

	 Suurimpia	asiakkaita	ovat	rakennusviraston	
katu-	ja	puisto-osasto,	kiinteistöviraston	tilakes-
kus,	HKR-rakennuttaja	sekä	Helsingin	seudun	
ympäristöpalvelut. 

	 Osastoja	on	kahdeksan:	itäinen,	läntinen	ja	pohjoi-
nen	kaupunkitekniikka,	talonrakennus,	ympäristön-
hoito,	geopalvelu,	logistiikka	sekä	hallinto.	

	 Työntekijöitä	on	talvella	noin	1	600,	kesällä	2	000.
  www.hel.fi/stara

Rakennusvirasto 
	 Vastaa	Helsingin	katujen	ja	viheralueiden	suunnit-

telusta,	rakentamisesta	ja	hoidosta	sekä	pysäköin-
ninvalvonnasta.	Tehtäviin	kuuluvat	myös	kaupungin	
toimitilojen	suunnittelu	ja	rakennuttaminen.	

	 Osastoja	on	kolme:	katu-	ja	puisto-osasto,	
	 HKR-Rakennuttaja	sekä	Arkkitehtuuriosasto.	
	 Työntekijöitä	470.	
  www.hkr.hel.fi

Puistojen tarinat
E lina Nummi,	alias	Täti	Vihreä,	on	vetänyt	rakennusviraston	opas-

tettuja	puistokävelyitä	vuodesta	2003	lähtien.	Puistokävelijöi-
den	toivomuksesta	lähti	kehkeytymään	kirja,	johon	on	koottu	24	
puistoretkeä	karttoineen	ja	kuvineen.	

Keväällä	julkaistu	Vihreät	sylit	-kirja	on	aarre	ei	vain	puistojen	
ja	puutarhojen	ystäville,	vaan	kaikille	Helsingin	ja	Suomen	histo-
riasta	ja	kulttuuriperinnöstä	kiinnostuneille.	Puistojen	ja	patsaiden	
tarinoiden	kautta	hahmottuu	koko	itsenäisen	Suomen	tarina	ja	kä-
väistään	myös	keisariajan	ja	Ruotsin	vallan	aikaisessa	Helsingissä.	

Puistoretket	ulottuvat	Esplanadilta	esikaupunkeihin.	Mukana	on	
myös	erikoisuuksia,	kuten	Roihuvuoren	Kirsikkapuisto	ja	Vuosaaren	
täyttömäki.	Puiden	ja	kasvien	esittelyn	lisäksi	kirja	avaa	laajemman	
näkymän	kuhunkin	kaupunginosaan	ja	sen	asukkaiden	maamerk-
keihin	ja	rakkaisiin	paikkoihin,	joissa	katse	lepää	ja	mieli	virkistyy.	

Kirja	on	tietopankki	ja	kotiseutuopas,	jonka	runsaus	ei	jätä	muu-
ta	toivomisen	varaa	kuin	kunnollisen	hakusanahakemiston	sisällön	
jäsentämistä	helpottamaan.	
	Elina	Nummi:	Vihreät	sylit.	Kävelyretkiä	Helsingin	puistoihin.	
Edita	2010

Nimien kertomaa
Paikannimen tarina -näyttely kertoo nimistöstä 
osana kulttuuriympäristöä.

Kaupunkisuunnitteluviraston	Laiturilla	esillä	oleva	näyttely	esit-
telee	paikannimistön	eri	kerrostumia	maaseudulla	ja	kaupun-

gissa.	Eriaikaisia,	erikielisiä	ja	eri	tavoin	syntyneitä	nimiä	ovat	esi-
merkiksi	Växär,	Taivassalo,Turtsa	ja	Meritullintori,	joiden	taustoi-
hin	kävijä	voi	perehtyä.

Näyttelyssä	on	kolme	teemaa:	perinnäinen	nimistö,	kaupunki-
ympäristön	suunniteltu	nimistö	ja	kaupunkilaisten	käyttämä	epä-
virallinen	nimistö.	Suomenkielisen	ohella	esitellään	ruotsin-,	saa-
men-	ja	viittomakielistä	nimistöä.

Näyttelyn	verkkosivusto	on	Kotimaisten	kielten	tutkimuskes-
kuksen	verkkopalvelussa	www.kotus.fi.	Lisäksi	Helsingin	kaupun-
gin	Kerro	kartalla	-verkkopalvelussa	(kerrokartalla.hel.fi)	kau-
punkilaiset	voivat	kertoa	muun	muassa	hauskoista	ja	tylsistä	ni-
mistä	Helsingissä.

Helsingin	kaupungin	nimistötoimikunnan	50-vuotisjuhlaluen-
tosarjassa	esitellään	helsinkiläistä	nimistöä	Laiturilla	syyskuun	
ajan	tiistaisin.
	Kaupunkisuunnitteluviraston	kohtaamispaikka	Laituri	sijaitsee	
Kampissa	osoitteessa	Narinkka	2,	ja	se	on	avoinna	ti	–	pe	klo	10	–	18	
sekä	la	–	su	klo	12	–	16.	Lisätietoja:	näyttelykoordinaattori	Reetta	
DeWan,	p.	040	334	5314.
	Paikannimen	tarina	-näyttely	on	esillä	Laiturilla	30.	syyskuuta	asti.	
Lokakuussa	näyttely	on	Vantaalla	ja	marras-joulukuussa	Espoossa.

pidetä kunnossa, saattaa käydä, kuten Myllysillalle 
talvella Turussa”, Saarinen kiteyttää. 

Isännälläkin on isäntänsä, tässä tapauksessa ki-
reä kuntatalous. ”Helsingissä rakennetaan kyllä uut-
ta, mutta vanhan korjaukseen ei tahdo riittää rahaa. 
Kaupungin pitäisi kehittää elinkaariajatteluaan.” 

Saarinen nostaa esille myös ilmastonmuutok-
sen. ”Säiden ääri-ilmiöiden lisääntyminen täytyy 
ottaa rakentamisessa entistä paremmin huomioon, 
samoin tulvasuojelu. Myös puistojen kasvillisuudel-
le voi koitua yllätyksiä. Satavuotiaaksi aiotut puut 
saattavat elää huomattavasti lyhyemmän ajan, jos 
ilmastonmuutos tuo Suomeen uusia kasvitauteja 
tai -tuholaisia.” 

Rakennusvirastolla riittää haasteita, mutta Saa-
rinen luottaa väkeensä. ”Meitä on yli neljäsataa kor-
keasti koulutettua asiantuntijaa. Se on tukeva pe-
rusta, jolta mennä eteenpäin.” 

Uusi Stara 
Stara juontaa sanoista Stadin rakentajat. ”Sanoihin 
kiteytyy tehtävämme. Pidämme Stadista huolta ja 
muistamme, että teemme työtämme kaupunkilaisia 
varten”, toimitusjohtaja Mauri Suurperko sanoo. 

Uuden viraston alkuun saatteleminen oli vaa-
tiva tehtävä sekä johtajalle että hallinnolle. ”Työt 
kentällä eivät pysähtyneet, vaikka virasto vaihtui. 
Hallinto oli rakennettava käynnissä olevan koneen 
päälle. Nyt alkaa jo helpottaa.” 

Suurperko siirtyi Staran vetäjäksi yksityiseltä 
sektorilta. Aikaisempaa työkokemusta hänelle on 
kertynyt muun muassa kiinteistö- ja siivouspalve-
luyrityksen toimitusjohtajana, insinööritoimiston 
toimitusjohtajana, yrittäjänä sekä toimitilapalve-
luyritys Engelin aluejohtajana. 

”Yksityisen ja julkisen puolen toimintakulttuu-
reissa on eroja, mutta olen halunnut tuoda Staraan 
yksityisellä puolella hyväksi havaitsemiani tapoja”, 
Suurperko kertoo. ”Teemme sen, mitä meiltä tila-
taan ja huolehdimme siitä, että tulomme ovat suu-
remmat kuin kulut.” 

”Stara on kilpailutilanteessa, koska asiak-
kaamme ostavat myös yksityiseltä. Valtionvarain-
ministeriö pohtii parhaillaan lakimuutosta, jonka 
mukaan kaupungin markkinoilla toimivat yksiköt 
pitäisi yhtiöittää. Laki saattaa koskea myös Staraa, 
mutta yrittäjämäinen tapa toimia antaa meille val-
miudet onnistua myös yhtiönä.” 

Kaupunkilaisille tutuksi 
Yhteistyö rakennusviraston kanssa on sujunut Suur-
perkon mukaan ongelmitta. Alkukitkoja oli pikem-
minkin talon sisällä. Uudistuksiin liittyy aina muu-
tosvastarintaa. 

”Rakennusviraston kulttuuriin kuului, että yksi-
köt toimivat hyvin itsenäisesti, kun meillä ne pitäi-
si saada pelaamaan yhteen. Olemme kuitenkin saa-
neet hyvin draivin päälle. Työntekijät ovat Starasta 
aidosti ylpeitä ja haluavat kehittää sitä.” 

”Seuraava tehtävämme on tehdä itsemme tun-
netuksi kaupunkilaisten silmissä. Siksi oli tärkeää, 
että Staralle muun muassa luotiin oma ilme.” 

Staran vihreä väri alkoi levitä keväällä katuku-
vaan esimerkiksi niin, että viraston tukikohtiin eri 
puolilla kaupunkia kiinnitettiin uudet nimikyltit. 
Ensi kesään mennessä viimeinenkin rakennusvi-
raston aikainen työasu on vaihdettu Staran ilmeen 
mukaiseen pukimeen. 

Tapio Tolmunen 

Rakennusviraston projektipäällikkö Elina Nummi 
kokosi puistoista kirjan.
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Helsinkiläiset yrittäjät poikkeavat muun Suo-
men yrittäjistä iän, sukupuolen ja koulutusta-

son perusteella. Yleensä ajatellaan, etteivät naiset 
eivätkä ainakaan nuoret korkeasti koulutetut naiset 
ryhdy yrittäjiksi ja tämän ryhmän yrittäjyyttä pyri-
tään valtakunnallisesti myös tukemaan. Helsingis-
sä on erityisen paljon nuoria, korkeasti koulutettu-
ja naisyrittäjiä”, kertoo YristysHelsingin toimitus-
johtaja Timo Onnela. 

”Asiakkaistamme 45 prosenttia on naisia. Yleen-
sä naiset perehtyvät yrityksen perustamiseen, lain-
säädäntöön ja vakuutuksiin ehkäpä miehiä perus-
teellisemmin ja käyvät aktiivisesti yrittäjäkursseil-
la”, yritysneuvoja Ruut Malmberg kertoo.

YritysHelsinki on vuonna 2008 perustettu seu-
dullinen eri toimijoiden yhteinen palvelukeskus 
yrittäjiksi aikoville ja yrittäjänä toimiville. Yritys-
Helsinki työllistää 13 yritysneuvojaa.

”Viime vuonna palvelimme 3000 uutta asiakasta, 
ja kasvua edellisvuoteen oli 25 prosenttia. Kolmas-
osa asiakkaistamme on maahanmuuttajataustaisia”, 
Timo Onnela kertoo. 

Kaikki YritysHelsingin palvelut ovat asiakkaille 
ilmaisia. 

Maahanmuuttajat aktiivisia 
yrityksen perustajia
YritysHelsinki tarjoaa yritysneuvonnan lisäksi yri-
tystoimintaa suunnitteleville henkilöille Minus-
tako yrittäjä -infotilaisuuksia suomeksi, ruotsiksi, 
englanniksi, venäjäksi ja arabiaksi. YritysHelsingin 
kotisivuilla tietoa on tarjolla kahdeksalla kielellä. 

Maahanmuuttajataustaisille yrittäjille Yritys-
Helsinki järjestää iltakoulutuksia englannin ja ve-
näjän kielellä. Lisäksi yrittäjyydestä kiinnostu-
neille maahanmuuttajille järjestetään työvoima-
poliittisena koulutuksena yrittäjäkursseja suomen  
kielellä. 

Suomen noin 6 000 maahanmuuttajien perusta-
masta yrityksestä lähes puolet toimii pääkaupun-
kiseudulla.

”Vaikka pystyisikin asioimaan suomeksi asiak-
kaiden ja viranomaisten kanssa, monelle maahan-
muuttajataustaiselle yrittäjälle on kuitenkin tär-
keää saada selvittää erityisalojen kuten kirjanpi-
don perusteet omalla äidinkielellään”, Ruut Malm-
berg muistuttaa. 

”Joillakin toimialoilla saattaa pärjätä ilman suo-
men kieltäkin, esimerkiksi venäjänkielinen palve-

Tukea aloittaville yrittäjille
Helsinki on Euroopan paras kaupunki aloitteleville yrityksille. Viime toukokuussa 
Helsingille myönnettiin ykkössija aloittelevien yrittäjien palvelukategoriassa 37 Euroopan 
kaupungin yrittäjyystutkimuksessa. Yrittäjän onkin viisainta hakea neuvoja ja apua 
etukäteen ja ajoissa. Erityisesti naiset kaipaavat rohkaisua yrittäjäuralle ryhtymiseen.

”

lualan yrittäjä saattaa menestyä tarjoamalla palve-
lujaan vain venäjänkieliselle asiakaskunnalle. Kan-
sainvälisillä markkinoilla pärjää englannilla. Suo-
men kieli on perusedellytys kannattavalle liiketoi-
minnalle, kun asiakaskunta on suomenkielistä”, sa-
noo yritysneuvoja Hannele Kostiainen. 

Yritysneuvojat kyseenalaistavat väitteen, että 
maahanmuuttajat perustaisivat vain ravintoloita 
tai kioskeja. Pääkaupunkiseudulla maahanmuut-
tajayrittäjien toimialajakautuma on samanlainen 
kuin kantasuomalaisilla.

Neuvoja ajoissa
YritysHelsingin yritysneuvojien työn painopiste on 
aloittavan yrittäjän neuvonnassa.

”Yrittäjän kannattaa suunnitella liiketoimintan-
sa hyvin ja hakea tarvittaessa apua ja neuvoja etu-
käteen ja ajoissa. Tämän puolesta puhuvat myös ti-
lastomme. Meidän asiakkaistamme 83 prosentilla 
oli yritys vielä viiden vuoden kuluttua sen perusta-
misesta. Kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä 
viiden vuoden jälkeen on toiminnassa vain 40 pro-
senttia”, yritysneuvojat kertovat.

YritysHelsinki palvelee myös kasvuyrityksiä 
Kiihdytyspiste-palvelullaan. Lisäksi YritysHelsinkiin 
kuuluu palvelualan yrityshautomo, joka tukee inno-
vatiivisten aloittavien yritysten kehitystä ja kasvua. 

Päivi Arvonen
	www.yrityshelsinki.fi	
	www.liiketoimintasuunnitelma.com

Yrittäjän kannattaa hakea apua ja neuvoja ajoissa ja etukäteen”, korostavat YritysHelsingin yritysneu-
vojat Ruut Malmberg (vas.), Hannele Kostiainen (kesk.) ja Päivi Erkkilä.
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Venäjältä Suomeen neljä vuotta sitten muuttanut 
Larisa Pelle arkaili yrittäjäuralle lähtemistä 

kotimaansa yrittäjyys-konseptin erilaisuuden vuok-
si. Sukulaisen suosituksesta hän osallistui kevääl-
lä 2009 YritysHelsingin maahanmuuttajataustais-
ten yrittäjien kurssille. Tämän vuoden huhtikuussa 
hän rekisteröi Changing Light Media -toiminimen.

”Kuvittelin yrityksen perustamisen paljon vai-
keammaksi. Viranomaisasiointikin on Suomessa 
helppoa. Yrityksen rekisteröimiseen, vakuutusten 
ottamiseen ja yritystilin avaamiseen kului aikaa tun-
ti, Venäjällä siihen olisi kulunut viikkoja.”

Kotimaassaan toimittajaksi opiskellut ja Venä-
jän National Geographic-lehdelle työskennellyt sekä 
Venäjän Cosmopolitanissa viisi vuotta omaa mat-
kailupalstaa pitänyt Larisa Pelle yllättyi helposta 
työllistymisestään Suomen media-alalle. Ilman suo-
men kielen taitoa työllistyminen olisi ollut vaikeaa.

Naiset tarvitsevat etenkin yrittäjäuran alkuvai-
heessa rohkaisua – sitä, että joku muukin us-

koo liikeideaan. Miehet lähtevät usein spontaanisti 
’soitellen sotaan’ ja selvittävät asioita matkan var-
rella. Naiset arastelevat yrityksen perustamista ja 
saattavat käydä yrittäjäkurssin kaksi vuotta ennen 
yrittäjäksi ryhtymistä”, kertoo Naisyrittäjyyskeskuk-
sen toimitusjohtaja Taru Päivike.

Hänen mukaansa naiset kaipaavat rohkaisua 
ja tukea myös oman osaamisensa hinnoitteluun 
ja myyntiin.

”Meiltä naiset saavat laadukasta palvelua yri-
tyksen perustamisvaiheessa. Liikeideoita ei tyrmätä 
vaan tarvittaessa kannustetaan jalostamaan niitä. 
Kaikki neuvojamme ovat naisia, joten he ymmärtä-
vät naisten elämäntilannetta ja naisten toimialoja.”

Naisyrittäjyyskeskus ry on perustettu vuonna 
1996 alun perin nimellä Naisyrittäjyyden edistä-
miskeskus. Taru Päivike aloitti kolme yritysneuvo-
jaa työllistävän keskuksen toimitusjohtajana tam-
mikuussa 2009. Keskuksen neuvojien tavoin hänel-
läkin on taustallaan pitkä ura yrittäjänä: hän pe-
rusti ensimmäisen yrityksensä 19-vuotiaana ja on 
hankkinut kokemusta niin toiminimestä kuin omis-
tajayrittäjänä kommandiitti- ja osakeyhtiöstäkin. 
Hän on toiminut myös yritystoiminnan lehtorina 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. 

Mentoreilla suuri kysyntä
Naisyrittäjyyskeskus antaa maksutonta yritysneu-
vontaa sekä järjestää maksullisia yrittäjäkursseja. 
Vuonna 2009 keskuksen kolme yritysneuvojaa pal-
velivat 300 asiakasta. Keskeinen toimintamuoto on 
myös mentorointi, johon kaivataan nykyisten 120 
mentorin rinnalle uusia mentoreita.

”Mentorointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Men-
toroinnin syvällisistä keskusteluista hyötyy myös 
mentori. Vaikka kaikki neuvojamme ovat naisia, 
mentoreina on myös miehiä. Mentoreiden tarve on 
suuri ja mentoriksi voidaan valita kokenut yrittä-
jä, jolla on halu auttaa aloittelevaa yrittäjää”, Taru 
Päivike kertoo. 

Mentor – aktor-suhde kestää yleensä puolesta 
vuodesta vuoteen. Vuosittain Naisyrittäjyys orga-
nisoi 40 mentorsuhdetta. 

Yrittäjyydelle rakenteellisia esteitä
Taru Päivike harmittelee yrittäjyyden rakenteelli-
sia esteitä, jotka kaipaisivat muutosta. 

”Merkittävin rakenteellinen yrittäjyyden este 
on se, että yrittäjä maksaa verot ja maksut etukä-
teen. En ymmärrä tätä logiikkaa, eiväthän palkan-
saajatkaan maksa veroja ennakkoon vaan vasta pal-
kan saamisen jälkeen. Etenkin aloittelevalle yrittä-
jälle ennakkomaksut ovat kohtuuton haaste.”

Naisyrittäjyyden tukemiseen Päivike toivoisi 
vanhemmuuden kustannusten nykyistä tasapuo-
lisempaa jakamista miesten ja naisten työnanta-
jien kesken. 

”Verotusta pitäisi muuttaa yrittäjyyttä kannus-

”Suomeen muutto oli luontainen asia. Isäni oli 
inkerinsuomalainen ja kävin lukioni Kuhmossa. 
Lähes kaikki sukulaiseni asuvat Suomessa”, Lari-
sa Pelle kertoo. 

Pellen yritys on mediatoimisto, joka tarjoaa jour-
nalismin ja valokuvauksen lisäksi myös matkailu-
markkinointipalveluja eri maiden viranomaisille. 
Pelle toimii myös kulttuurivälittäjänä ja tulkkina 
erityisesti venäläisille maailmalla toimiville yrityk-
sille. Yrityksen nimi Changing Light Media kuvas-
taa sen toimenkuvaa.

”Näkökulmat muuttuvat ja muutokset tuovat 
uutta valoa”, Larisa Pelle kuvailee. 

”Minulla on kotoisa olo Helsingissä, viihdyn tääl-
lä hyvin. Helsinki on maailman parhaan maan pa-
ras kaupunki, jossa on paljon kulttuuritarjontaa ja 
asioiden hoitaminen on helppoa. Myös avun saa-
minen on nopeaa ja helppoa. Arvostan erityisesti 
luonnon läheisyyttä ja Helsingin kaupungin panos-
tusta ekologisuuteen.”

Päivi Arvonen
1 Larisa Pelle hyödyntää työssään paljon kirjas-
tojen matkailukirjoja.

Yrityksen perustamisen helppous yllätti
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tavampaan suuntaan. Esimerkiksi yhteisöveroa voi-
si laskea nykyisestä 26 prosentista, jotta yritys voi-
si käyttää omaa eikä vierasta pääomaa kehittymi-
seen ja kasvuun. Osakeyhtiöiden kohdalla 9 pro-
sentin nettovarallisuusrajan tulisi säilyä ennal- 
laan.”

Taru Päivike lähettää terveisiä myös Helsingin 
kaupungin elinkeinopalvelun johdolle:
”Joka toinen asiakkaamme on helsinkiläinen eli 
tuemme aktiivisesti työpaikkoja Helsingissä ja oli-
simme iloisia, jos kaupunki osallistuisi toimintam-
me tukemiseen.”

Naisyrittäjyyskeskuksen toimintaa rahoittavat 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Opetusministeriö, Yk-
sityisyrittäjäin Säätiö sekä yksityiset yritykset, pan-
kit ja vakuutusyhtiöt. 

Päivi Arvonen
	www.nyek.fi

Naisyrittäjyyskeskuksen toimitusjohtaja Taru Päivike haluaa rohkaista naisia oman työn hinnoitte-
lussa ja markkinoinnissa.

Naiset tarvitsevat rohkaisua
”
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Kontulan palvelukeskuksen käsityöpajassa on aurin-
koinen tunnelma. Valo levittäytyy sisään isoista ikku-

noista, seinien värit hehkuvat ja tilan täyttää iloinen pu-
heensorina. Herttoniemeläinen Terttu Heikkinen repii 
vanhasta lakanasta pitkiä suikaleita räsymattoa varten.

”Matonkudonnan taitoni ovat ruostuneet. Onneksi oh-
jaajalta saa neuvoja. Teen täällä ensimmäistä kertaa kä-
sitöitä, mutta vesijumpassa olen käynyt pitkään, koska 
se auttaa nivelkremppoihini. Allasosasto saunoineen on 
hieno. Välillä palautan kirjaston kirjoja talossa olevaan 
toimipisteeseen”, kertoilee eläkkeellä oleva Heikkinen.

Käsityöpajasta löytyy kangaspuiden lisäksi ompeluko-
neita ja saumuri. Tila on suurimman osan ajasta asiakkai-
den vapaassa käytössä; ohjaaja auttaa heitä tarvittaessa. 
Pajassa pidetään myös kursseja.

”Meillä on ollut teema-askartelua, virkkausta, näytte-
lykäyntejä ja retkiä. Kurssit ovat yleensä muutaman tun-
nin tai korkeintaan parin illan mittaisia ja ilmaisia. Mate-
riaaleista perimme omakustannushinnan. Tänne saa toki 
tulla pelkästään katsomaan muiden tekemistä ja seurus-
telemaan. Keinutuolissa istuukin aika usein joku”, kertoo 
kädentaitojen ohjaaja Raija Mustonen.

Muukin henkilökunta kannustaa eläkeläisiä ja työttö-
miä ottamaan keskuksen toiseksi olohuoneekseen ja tule-
maan sinne vaikka vain jutustelemaan muiden kanssa tak-
katulen loimussa, pelaamaan biljardia tai ruokailemaan.

Palvelukeskus tarjoaa kuitenkin myös runsaasti mak-
sutonta ohjelmaa tansseista konsertteihin, yhteislauluun 
ja runoesityksiin. Liikuntaa on tarjolla kaikenkuntoisille 
tuolivoimistelusta itämaiseen tanssiin, tasapainorataan, 
punttijumppaan ja senioritanssikurssiin. Kuntosalia voi 
käyttää vapaasti niinä aikoina, kun salissa ei ole ryhmiä.

”Ryhmämme ja tapahtumamme ovat ilmaisia lukuun 
ottamatta vesijumppaa, josta perimme saman kausimak-
sun kuin liikuntavirasto omistaan. Palvelujamme käyttääk-
seen tarvitsee maksuttoman palvelukeskuskortin, jon-
ka saa odottaessa neuvonnastamme todistettuaan, että 
on helsinkiläinen eläkeläinen tai työtön. Samalla kortil-
la saa lounaan edullisempaan hintaan. Lounasta tarjoil-
laan viikonloppuisinkin. Meillä käy päivittäin noin 250 
asiakasta”, kertoo palvelukeskuksen johtava toiminnan-
ohjaaja Sari Hedman.

Keskuksessa työskentelee myös yksityisiä palvelun-
tarjoajia, kuten jalkaterapeutti, parturi-kampaaja ja hie-

roja. Helsingin kaupunki ylläpitää talossa laitoskirjastoa, 
josta voi lainata aineistoa samaan tapaan kuin mistä ta-
hansa kaupunginkirjaston toimipisteestä.

Somalinaisille oma ryhmä
Kontulan palvelukeskuksessa kokoontuu iäkkäille maa-
hanmuuttajille tarkoitettuja ryhmiä, kuten somalinais-
ten, venäjää puhuvien ja afganistanilaisnaisten ryhmät.

”Olemme yhtä lailla käyneet retkillä kuin puhuneet 
hyvinkin arkisista asioista, kuten jätteiden lajittelusta ja 
järjestyssäännöistä. Olen auttanut tarvittaessa viranomais-
kaavakkeiden täyttämisessä. Monilla maahanmuuttajil-
la ei ole vielä paljon tuttavia, joten keskustelu- ja harras-
tusryhmät ovat hyvin tärkeitä. Tällä seudulla asuu aika 
paljon maahanmuuttajia, joten on luonnollista suunnata 
palveluja myös heille”, kertoo ryhmiä vetävä sosiaalioh-
jaaja Marja Säikkä.

Palvelukeskuksen sosiaaliohjaajat auttavat tarvit-
taessa asiakkaita ja heidän omaisiaan löytämään tuki-
palveluja. He neuvovat esimerkiksi siinä, miten asukkaan 
kunnon heiketessä voi saada tämän kotiin apua ruokai-
luun, terveydenhoitoon ja asiointiin liittyen. 

Virkeyttä kotiin viemisiksi
Kontulan uusi palvelukeskus on suosittu monipuolisuutensa vuoksi. Eläkeläisiä ja työttömiä 
käy talossa yhtä lailla ruokailemassa kuin vesijumpassa tai keskusteluryhmissä.

Vesivoimistelusta on tullut suursuosittua. Tätä ryhmää vetää liikunnanohjaaja Pirjo Kettunen.
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Vanhusten viikkoa 
vietetään lokakuussa

Valtakunnallista vanhustenpäivää vietetään sunnun-
taina 3.10. ja sitä seuraava viikko on vanhusten viik-

ko. Teema on ”Meitä on moneksi”.
Viikon tapahtumia järjestetään esimerkiksi Kampin 

palvelukeskuksessa. Siellä voi osallistua Muistitorille 6.10. 
kello 10 – 14.30. Muistiaiheisia luentoja järjestetään juh-
lasalissa kello 12.30, 13.15 ja 14.

	Kampin palvelukeskus,	Salomonkatu	21	B,	
avoinna	ma	–	to	klo	8	–	20,	pe	klo	8	–	16	ja	la	klo	9	–	16.

	Kontulan vanhustenkeskuksen (Kontukuja	
5)	juhlasalissa	on	vanhusten	viikolla	

seuraavaa	ohjelmaa:
	5.10. klo 13 – 16	monenkirja-

vat	virkkuut.	Tehdään	yhdes-
sä	virkatuista	paloista	torkku-

peittoja	palvelukeskuksen	takan	
nojatuoleihin.
	6.10. klo 13 – 14.30	päivätansseja	
tahdittaa	Bel	Ami.

	7.10. klo 13.30 – 15	kulttuuriluento:	
Pyhän	maan	perintö	ja	perilliset.

	8.10. klo 13.30	vanhusten	viikon	konsertissa	
kuullaan	sävelmiä	1700-luvulta.

Kinaporin palvelukeskus 
remontin takia eri tiloihin

Kinaporin palvelukeskus ja päivätoimintayksiköt muut-
tavat peruskorjauksen vuoksi väliaikaistiloihin. Muu-

ton aikana marras-joulukuussa toiminta keskeytyy. Palve-
lutalon reilulle 70 asukkaalle on hankittu toiset asunnot.

Palvelukeskuksen nykyiset tilat Kinaporinkadulla Sör-
näisissä ovat avoinna 12. marraskuuta asti. Sitten muut-
to keskeyttää toiminnan kuukaudeksi. Läheltä löytyneet 
väliaikaistilat osoitteessa Käenkuja 1 B avataan 13. jou-
lukuuta. Päivätoimintayksiköt Kammari ja Touhula ovat 
vanhoissa tiloissa 26. marraskuuta asti ja avaavat oven-
sa Käenkuja 1 B:ssä joulukuun 7. päivänä.

Reilun vuoden ajan kestävässä peruskorjauksessa uusi-
taan muun muassa ilmastointia, lämmitystä ja turvatek-
niikkaa. Piha-alueet istutuksineen kunnostetaan. Lisäksi 
pihalle asennetaan fysioterapeuttisia laitteita.

”Suuri parannus on se, että jokaisesta palvelutalon 
asuinkerroksesta tulee suora kulkuyhteys viereiseen pal-
velukeskukseen. Näin palvelutalon asukkaat pystyvät käyt-
tämään palvelukeskuksen monipuolisia toimintoja mah-
dollisimman esteettömästi. Väliaikaistiloissa pystytään 
jatkamaan toimintaa entiseen malliin, sillä vain sauna- 
ja uintimahdollisuudet puuttuvat”, kertoo toiminnanoh-
jaaja Eija Mustonen Palvelukeskus Kinaporista.

Palvelutaloon tulee kolme 13-paikkaista dementia-
ryhmäkotia ja 30 itsenäiseen asumiseen soveltuvaa yk-
siötä. Peruskorjauksessa uusitaan saunat ja asennetaan 
osaan asunnoista korkeussäädettäviä yläkaapistoja pyö-
rätuoliasukkaita ajatellen.

Peruskorjaus tulee näkymään palvelukeskuksen puo-
lella parantuneena esteettömyytenä ja käytännöllisyyte-
nä. Pohjakerrokseen saadaan kuntosali ja kahvioon ul-
koterassi. Päivätoimintayksiköihin ei tehdä suuria muu-
toksia, koska ne peruskorjattiin muutama vuosi sitten.

Kun Kinaporin uudistustyöt valmistuvat arviolta kevääl-
lä 2012, muuttaa Käenkujalta vapautuviin väliaikaistiloihin 
puolestaan Kampin palvelukeskus peruskorjauksensa ajaksi.

Tiina Kotka

Asukkaiden toiveita kuullaan
Kontulan palvelukeskuksessa otetaan käyttäjien toiveita 
huomioon monin tavoin. Yksi niistä on säännöllisesti ko-
koontuva asiakasneuvosto, jossa on sekä henkilökunnan 
että asiakkaiden edustajia. Neuvosto suunnittelee ja ke-
hittää palvelukeskuksen toimintaa.

”Neuvostossa saamme tietoa asiakkaiden toiveista ja 
pääsemme yhdessä kehittämään toimintaa. Asiakkaat va-
litsevat edustajansa neuvostoon kahdeksi vuodeksi ker-
rallaan. Seuraavat vaalit pidetään marraskuussa”, ker-
too Hedman.

Asiakkaiden ja henkilökunnan toiveita kuultiin myös 
uuden palvelukeskuksen suunnittelussa. Erityistä huo-
miota kiinnitettiin esteettömyyteen, turvallisuuteen ja 
toimivuuteen. Vaikka uuden rakennuksen valmistumi-
seen totuteltiin vaihe vaiheelta viereisessä vanhassa pal-
velukeskuksessa, oli muutto monille kuitenkin vähän vas-
tentahtoinen.

”Uudet tilat tuntuivat monesta kliinisiltä vanhojen 
nuhjaantuneiden tilojen jälkeen. Nyt kun sisustus ja toi-
minta alkavat olla mallillaan, ja tilojen käytännöllisyys 
pääsee oikeuksiinsa, ovat asiakkaatkin alkaneet ottaa 
paikkaa omakseen. Henkilökunnallakin on ollut opette-
lemista, varsinkin uuden teknologian kanssa. Kuljemme 
esimerkiksi huoneisiimme ilman avaimia sormenjälkitun-
nistuksen avulla”, Hedman sanoo.

Kesällä virallisesti käyttöön vihitty Kontulan palvelu-
keskus on osa laajempaa Kontulan vanhustenkeskusta. 
Yhteisessä suuressa kerrostalossa on palvelukeskuksen 
lisäksi 14 ryhmäkotia ja 2 päivätoimintayksikköä, joissa 
on paikat lähes 200 asiakkaalle ja asukkaalle. Päivätoi-
mintayksikköön haetaan muutaman kerran viikossa esi-
merkiksi omaishoitajiensa kanssa asuvia helsinkiläisiä. 
Näin pyritään pitämään yllä asukkaiden toimintakykyä ja 
omaishoitajien jaksamista.

Tiina Kotka

Terttu Heikkinen (vas.) repii van-
hasta lakanasta matonkudetta kä-
dentaitojen ohjaajan Raija Musto-
sen opastuksella. Johtava toimin-
nanohjaaja Sari Hedman (taka-
na) on tullut jututtamaan käsityö-
pajalaisia.

 Kontulan	palvelukeskus,	Kontukuja	5,	p.	09 310 61800,	avoinna	arkisin	kello	8	–	18,	viikon-
loppuisin	kello	9	–	15.	Ravintola	on	avoinna	kello	9	–	15,	lounas	tarjoillaan	kello	11	–	14.	Lisä-
tietoa	löytyy	nettiosoitteesta	www.hel.fi/sosv	>	Vanhukset	>	Palvelukeskukset.	Kontulan	
metroasemalta	pääsee	palvelukeskukseen	kätevästi	linja-autolla	94	A.

Esimerkkejä tulevista tapahtumista:  28.9.	klo	10	–	11	runoryhmä.	 30.9.	klo	13.30	–	15	
luento	musiikista,	MuM	Veli-Antti	Koivuranta.	 Keskiviikkoisin	kello	13	–	14.30	päivätanssit.

Ku
va

t 
Ki

m
m

o 
Br

an
dt

Ku
va

 w
w

w
.v

an
hu

st
yo

nk
es

ku
sl

ii
tt

o.
fi



14 Helsinki-info  4  2010

70 vuotta puutarhailoa Viljely vetää
Helsingissä on 9 siirtolapuutar-

haa ja 40 viljelypalsta-aluet-
ta. Viljely kiinnostaa kaupunkilaisia. 
Palstoja jonotetaan ja myyntiin tule-
vat mökit käyvät nopeasti kaupaksi. 

Suomen ensimmäinen siirtola-
puutarha perustettiin 1916 Tampe-
reelle. Helsingissä vanhin on vuon-
na 1918 perustettu Ruskeasuon 
siirtolapuutarha. Kumpula perus-
tettiin 1920-luvulla, Vallila, Tali ja 
Herttoniemi seuraavalla vuosikym-
menellä.

Koska siirtolapuutarhapaikko-
jen kysyntä jatkui vilkkaana koko 
1930-luvun, kaupunki päätti perus-
taa uuden alueen Oulunkylään. Pe-
rustustöitä viivästytti ensin valmis-
tautuminen sittemmin peruuntunei-
siin vuoden 1940 olympiakisoihin ja 
sitten sodan puhkeaminen syksyl-
lä 1939.

Helsinkiin perustettiin sotien 
jälkeen 1940-luvulla vielä Marja-
niemen ja Pakilan alueet ja pit-
kän tauon jälkeen 1977 Klaukka-
lanpuiston ryhmäpuutarha. Nykyi-
sin 320-palstainen Pakila on suurin 
siirtolapuutarha-alue. Oulunkylässä 
palstoja mökkeineen on 203.

Uusia siirtolapuutarha-alueita ei 
ole tulossa aivan lähiaikoina, mutta 
eri mahdollisuuksia selvitellään.

Sekä viljelypalsta-alueet että 
siirtolapuutarhat on vuokrattu yh-
distyksille. Yhteystietoja löytyy Suo-
men siirtolapuutarhaliitosta net-
tiosoitteesta www.siirtolapuutar-
haliitto.fi sekä kaupungin raken-
nusviraston nettisivuilta osoitteesta 
www.hel.fi/hkr > Viheralueet. RE

Elämänlanka kukkii Myllypellontien reu-
nassa verkkoaidalla, joka rajaa Oulun-

kylän siirtolapuutarhaa. Aidan toisella puo-
lella muhkuraiset omenapuut notkuvat run-
sasta satoaan pienten mökkien pihamailla.

Syksyn kosketus näkyy jo luonnossa, 
mutta syysleimut, orvokit ja korkeat kul-
tapallot hehkuvat yhä Pirkko Levannon 
puutarhapalstalla. Oulunkylän siirtolapuu-
tarhassa vietettiin vastikään alueen käyt-
töönoton 70-vuotisjuhlaa. Pirkko Levannon 
vanhemmat Saara ja Kalle Ritvanen oli-
vat vuonna 1940 aloittaneen siirtolapuu-
tarhan perustajajäseniä.

”Muita perustajajäsenien jälkeläisiä 
täällä ei enää olekaan kuin minä ja Aar-
ne Auveri, joka tosin ei ollut silloin vielä 
ihan syntynytkään. Saimme molemmat yh-
distykseltä viirit nyt juhlavuonna”, Pirkko 
kertoo ja muistelee alkuaikoja:
”Olin tuolloin 15-vuotias ja nelilapsisen 
perheemme kuopus. Asuimme Iso-Roo-
bertinkadulla. Isä työskenteli kivimiehe-
nä kaupungin palveluksessa. Veljet olivat 
sotaväessä ja sisareni kanssa olimme van-

hempien apuna raivaamassa palstaa. Muis-
tan, miten hidasta ja raskasta oli kääntää 
kovaa savimaata.”

Pääradan ja Vantaanjoen rajaama pel-
totasanko annettiin siirtolapuutar-

hakäyttöön, kun kaupunki oli todennut 
sen joen tulva-alueena soveltumattomak-
si asuinrakentamiseen. Sodan puhkeami-
nen syksyllä 1939 keskeytti perustamis-
työt ja palstat saatiin käyttöön vasta seu-
raavana keväänä. Mökkejä alueelle alkoi 
nousta pikku hiljaa.

”1940-luvulla oli pulaa vähän kaikesta, 
myös rakennustarvikkeista. Vanhempieni 
onnistui saada tuttavan kautta lautatava-
raa ja niin saatiin pystyyn ensimmäinen 
mökki tälle palstalle. Alkuun lähes joka 
sentti 427 neliön maapalasta käytettiin 
hyötyviljelyyn ja nurmikkoa oli vain pie-
ni pläntti. Viljelimme porkkanaa, kaalia, 
lanttua ja purjoa ja lisäksi radan varres-
sa erillistä perunamaata. Kasteluvesi tuli 
joesta, kuten nytkin, ja talousvettä varten 
oli kaksi kaivoa.”

Mukavuudet lisääntyivät, kun siirtola-
puutarhalaisten perustama saunaosakeyh-
tiö Suvilöyly Oy 1940-luvun lopulla rakensi 
joen rantaan vieläkin käytössä olevan sau-
nan. Myöhemmin mökkeihin vedettiin kau-
pungin kesävesijohto.

Kaupungin puutarhaneuvojana 1920- lu-
vulta 50-luvulle asti työskennellyt Elisabet 
Koch neuvoi palstalaisia viljelyssä ja laati 
suosituksia kasvien sijoittelusta palstoille.

”Kolme omenapuuta istutettiin riviin 
ja kaikilla on samalla tontin laidalla va-
delmapensaat, joten näkösuoja on kesällä 
molempien naapureiden suuntaan”, Pirkko 
kertoo. Tien puolelta tontit rajattiin ora-
pihlaja-aidoin.

Omenien ja vattujen lisäksi pihalla kas-
vaa viinimarjoja ja karviaisia, salaat-

tia, yrttejä ja kesäkurpitsaa. Mutta hyöty-
viljelystä painopiste on jo aikaa sitten siir-
tynyt kesäkukkien ja perennojen vaalimi-
seen ja leppoisaan oleiluun.

”Siirtolapuutarhat ovat muuttuneet ke-
säisen lomanvieton keitaiksi ja muistan, 
että muutos alkoi oikeastaan jo 1950-lu-
vulla”, Pirkko toteaa.

Pitkän työuran muun muassa Armi Ra-
tian aikaisessa Marimekossa ja Postipan-
kin palveluksessa tehnyt Pirkko Levanto 
vietti heinäkuussa puutarhassaan 85-vuo-
tispäiviään. Palstanpidon vastuut ja vel-
vollisuudet hän jakaa nykyään veljenpo-
jan kanssa ja perinteisesti koko lähisuku 
osallistuu syys- ja kevättalkoisiin.

Uusia siirtolapuutarhapolvia Oulun-
kylään on jo varttumassa. ”Veljenpoika-
ni kaksivuotias pojanpoika Akseli nauttii 
kovasti tässä nurmikolla kirmaamisesta.” 

Rita Ekelund

Talviomenasato kypsyy Pirkko Levannon mökkipalstalla Oulunkylän siirtolapuutarhassa.

Keltaisena hehkuva kultapallo tuo väriä puutarhan syksyyn.
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Asukkaat ovat ottaneet yhteyttä viime 
aikoina lutikoiden takia lähes päivittäin. 

Edellisvuonna meille ilmoitettiin 58 tapausta, 
mutta tämän kuun alkuun mennessä meille on 
tullut jo yli 80 ilmoitusta. Todelliset lutikkamää-
rät ovat suuremmat, koska kaikki eivät kerro 
syöpäläisistä emmekä tilastoi yksityisille tuho-

laistorjujille ilmoitettuja tapauksia”, to-
teaa ympäristöneuvoja Monica Gor-
batow Helsingin kaupungin ympäris-
tökeskuksesta.

Öisin liikkuvat ja ihmisistä verta 
imevät lutikat paljastuvat yleensä pu-

remien avulla. Niistä tulee joillekin pu-
noittavia läiskiä tai kutiavia näppylöitä. 

Sängystä saattaa myös löytyä pieniä veriläiskiä 
tai luteiden ulosteita.

”Luteet voivat jäädä huomaa-
mattakin, sillä kaikkien iho ei rea-
goi puremaan eikä se satu, koska lu-
teiden imuosassa on puuduttavaa nes-
tettä. Jos on lutikkaepäilys, kannattaa tar-
kastaa sänky saumoja ja puuosia myöten sekä 
läheisten taulujen taustat, sillä luteet eivät liiku 
kauaksi ruokailupaikastaan. Jos kerrostalossa 
asuva isäntäväki on pitkään poissa, lutikat siir-
tyvät muihin asuntoihin hormeja ja ovenrakoja 
pitkin”, kertoo Gorbatow.

Lutikkakanta on lähtenyt nousuun muun 
muassa lisääntyneen matkailun vuoksi. Ainakin 
osa uusista kannoista on osoittautunut aiem-

paa sitkeämmiksi ja vaikeammin hävitet-
täviksi. Lutikat voivat levittää tauteja, 

ja ne onkin määritelty lainsäädännös-
sämme terveydellistä haittaa aiheut-

taviksi.
”Jos asuntoyhtiössä asuva huomaa lu-

tikoita, hänen pitää ilmoittaa asiasta vä-
littömästi isännöitsijälle ja omakotitaloasu-

jan tilata tuholaistorjuja, jotta lutikat saadaan 
myrkytettyä asianmukaisesti. Kerrostaloissa täy-
tyy selvittää, kuinka moneen asuntoon lutikat 
ovat levittäytyneet. Lutikoita voi olla erittäin 
puhtaissa ja muutenkin hyvin hoidetuissa ko-
deissa, joten asiaa ei pidä hävetä”, pai-
nottaa Gorbatow.

Täysikasvuiset lutikat ovat ruskei-
ta, 5 – 8 millimetrin kokoisia ja niillä 
on muodoltaan pyöreä, mut-
ta litteä alaruumis. Toukka-
asteen yksilöt ovat kuin vaa-
leampia ja pienempiä versioita aikui-
sista. Jos ei ole varma kodista löytyneestä tuho-
laishyönteisestä, voi sen viedä kaupungin ympä-
ristökeskuksen asiakaspalvelupisteeseen tun-
nistettavaksi. Tunnistus tehdään odottaessa ja 
maksutta.

Tautiset torakat
Helsingissä elää Gorbatowin mukaan vanha to-
rakkakanta, joka ei onneksi näytä tällä hetkellä 

suuria lisääntymisen merkkejä. Torakoiden hävi-
tys on syytä antaa tuholaistorjujien hoidettavaksi.

”Viime vuonna saimme 13 ilmoitusta tora-
koista ja tämän kuun alussa ilmoituksia oli 13. 
Torakoihin kannattaa suhtautua vakavasti, kos-
ka ne voivat levittää tauteja, kuten salmonel-
laa. Torakat onkin määritelty lainsäädännös-
sämme terveydellistä haittaa aiheut-
taviksi.”

Torakoita on sekä ruskeita että 
kellertäviä ja ne voivat olla erikokoi-
sia. Yleisimmin Helsingissä tavataan 
russakoita eli saksantorakoita. Niiden 
kellanruskeissa selissä on tummanruskeat juo-
vat. Aikuiset yksilöt kasvavat 8 – 13 millimetrin 
mittaisiksi. Niiden siivet ulottuvat yli takaruu-
miin, ja rihmamaiset tuntosarvetkin ovat pitkät. 
Toukat ovat aikuisten näköisiä, mutta pienem-

piä ja tynkäsiipisiä. 

Myslipussissa riisihäröjä
Luteiden ja russakoiden lisäksi 

helsinkiläisten kiusana ovat monet 
muutkin tuholaishyönteiset. Elintar-

viketuholaisista ovat yleisimpiä riisihäröt. Aikui-
set yksilöt ovat pitkulaisen mallisia, ruskeita, 
kooltaan 2,5 – 3,5 millimetrin pituisia kovakuo-
riaisia, joiden etuselän reunat ovat 
sahalaitaiset. Toukat ovat vaaleam-
pia ja 3 millimetrin mittaisia.

”Riisihäröistä on tullut viime 
päivinä monia yhteydenottoja. Näi-
tä tuholaisia voi löytää esimerkiksi mys-
li- ja riisipusseista. Jos niitä on, täytyy ruo-
kakaapit liitoskohtineen imuroida ja myrkyttää 
tarkasti. Myrkytyksen voi tehdä itse tuholais-
hyönteisten torjunta-aineilla, joita myyvät esi-
merkiksi apteekit, tavaratalot ja rautakaupat”, 
kertoo ympäristöneuvoja Gorbatow ja lisää:
”Ulkomailta tuoduissa elintarvikkeissa ja maus-
teissa voi olla erilaisia munavaiheessa olevia tu-
holaisia, jotka kehittyvät täyteen mittaansa vas-
ta Suomessa. Esimerkiksi ulkomaantuliaisina 
saadut mausteet kannattaa laittaa varmuudelta 
pakastimeen kolmeksi vuorokaudeksi.”

Vaatteisiin reikiä
Tekstiilituholaisista yleisimpiä ovat vyö- ja 

pilkkuturkiskuoriaiset. Ne syövät pyörei-
tä tasareunaisia reikiä vaattei-
siin tai katkovat turkis-
ten karvoja. Turkiskuo-

riaiset viihtyvät myös van-
hojen talojen rakenteissa ja 

esimerkiksi lattiaeristeissä, joissa on or-
gaanisia aineita.

”Turkiskuoriaiset ovat hankalasti hävi-
tettäviä. Jos niitä löytää kerrostaloasunnos-
ta, pitää ottaa yhteyttä isännöitsijään, joka sel-
vittää, onko kuoriaisia muissakin asunnoissa. 
Mikäli niitä on, tulee koko talo myrkyttää, sil-

lä jos jättää yhdenkin asunnon myrkyttämättä, 
kuoriaiset palaavat. Jos turkiskuoriaisia löytyy 
vain yhdestä asunnosta, voi tuholaistorjunnan 
tehdä itse. Turkiskuoriaisia tavataan yleisim-
min 1920  – 1940-luvuilla rakennetuista taloista”, 
kertoo ympäristöneuvoja Gorbatow.

Vyöturkiskuoriaiset tunnistaa rus-
keassa selässä olevasta vyömäisestä 

kellertävästä aaltojuovasta sekä kar-
vaisesta pinnasta. Aikuiset yksilöt 
kasvavat 4 – 6 millimetrin pituisik-

si. Pitkulaiset toukat ovat puolet pi-
dempiä ja niillä on takapäässä sukas-

tupsu sekä keskiruskeassa värityksessä tummia 
poikkiraitoja.

Pilkkuturkiskuoriaiset ovat tummia, mutta 
niissä on nimensä mukaisesti kaksi hopeanhar-
maata pilkkua selän keskiosassa. Aikuiset kas-
vavat 5 millimetrin mittaisiksi, pitkulaiset tou-
kat puolet pidemmiksi. Toukkien keskiruskeaa 
väritystä halkovat tummemmat poikkiraidat ja 
takapäässä on sukastupsu. 

Tekstiilituholaisiin kuuluvat myös pienil-
tä perhosilta näyttävät vaatekoit, jotka ovat ny-
kyään melko harvinaisia. Noin 9 – 16 millimet-
rin mittaisiksi kasvavilla aikuisilla on oljenkel-

taiset etusiivet ja kellanharmaat takasii-
vet, joita reunustavat ripset. Väriltään 

vaaleampi toukka kasvaa noin 10 mil-
limetrin pituiseksi ja kuljettaa mu-
kanaan kuidusta ja erittämästään 

silkistä tekemäänsä putkilomais-
ta suojaa. Koit voi myrkyttää itse kau-

poista saatavilla aineilla.

Hopeinen väläys lattialla 
Hyvin yleisiä, mutta ihmisille vaarattomia, hyön-
teisiä ovat hopeanväriset pitkulaiset sokeritou-
kat, joita voi nähdä viillettävän esimerkiksi ves-
san tai keittiön lattialla. Aikuiset sokeritoukat 
ovat noin 12 millimetrin mittaisia. Niiden tunto-
sarvet ovat pitkät, samoin kuin niiden takapään 
kolme sukaa.

”Sokeritoukat lisääntyvät lattiakaivoissa ja 
liikkuvat yleensä koko kerrostalossa, joten jos 
niitä myrkytetään, pitää se tehdä kaikissa asun-
noissa”, painottaa Gorbatow.

Tiina Kotka

 Lisätietoa	tuholaisista	saa	Helsingin	kaupungin	ym-
päristökeskuksesta,	osoitteesta	Helsinginkatu	24,	arki-
sin	kello	9	–	13,	p.	09 310 13000,	sähköpostiosoittees-

ta	ymk@hel.fi	ja	nettiosoitteesta	www.hel.fi/ymk	
>	Asuminen	ja	terveys	>	Sisätilojen	tuho-

laiset.	Nettiosoitteesta	löytyy	esimerkiksi	
esite	”Kodin	kutsumattomat	vieraat”,	jota	

on	käytetty	tässäkin	artikkelissa	tausta-
lähteenä	ympäristöneuvojan	haastattelun	lisäksi.	

Hyönteisiä	voi	viedä	tunnistettavaksi	ympäristökes-
kuksen	asiakaspalveluun	arkisin	kello	8	–	16.

Kutsumattomat vieraat yleistyvät
Onko sängyssäsi kutsumattomia vieraita? Lymyääkö sellaisia kaapeissa? 
Tilanne kannattaa tarkastaa pikaisesti, sillä lutikat ovat yleistyneet ja 
muutamat muutkin tuholaishyönteiskannat kukoistavat.

”
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Elokuvia

Näyttelyitä

Muksuille

… ja varsinkin elokuvanteon. 
Helsingin kulttuurikeskuksen 
klassikkoelokuvasarjassa näh-
dään nyt ranskalaista kuvaa. Elo-
kuvassa Riemuloma Rivieralla 
(1953) Ranskan rakastetuin koo-
mikko Jacques Tati marssittaa 
esiin Monsieur Hulot’n legendaa-
risen hahmon: hyväntahtoisen, 
mutta kömpelön miekkosen, jon-
ka pelkkä läsnäolo yleensä ai-
kaansaa riemukkaita ketjureak-
tioita. Paitsi mestarillista fyysi-
sen komiikan rytmitystä, elokuva 
sisältää myös lämminhenkistä ir-

Malmitalossa nähdään 
16.10. kello 15 iloises-

ti svengaava lastennäytelmä sis-
kosta ja pikkuveljestä, jotka lau-
lelevat ja leikkivät yhdessä päi-
vät pitkät – vaan kuinkas käy, 
kun sisko aloittaa koulun. Sis-
koa jännittää ensimmäinen kou-
lupäivä ja uuteen, tuntematto-
maan maailmaan astuminen. 
Pikkuveli puolestaan harmitte-
lee kotona, kun tulee tylsää il-
man rämäpäistä seuraa. Kenen 
kanssa sitten voi kujeilla?

Teatteri Vantaan Jos oisin 
jo iso on Kanerva Pasasen esi-
koisnäytelmä, hän on myös teh-
nyt siihen musiikin. Pasanen 

Helsingin Messukeskuksessa 
on 15. – 17.10. luvassa kau-

neutta, terveyttä, muotia, häitä 
ja rakkautta sekä uusi tapahtuma 
korujen ja kellojen ystäville. 
TERVEYSMESSUILLA on tarjol-
la muun muassa terveystestejä, 
asiantuntijaluentoja ja Hidas alue, 
jolla etsitään rentoutta elämään 
ja pyristellään irti suorittamisesta. 
Lääkärit antavat neuvontaa ja krii-
siterapeutit kutsuvat ”huolituo-
liin” huojentamaan mieltä. 
 www.terveysmessut.fi
KAUNEUSMESSUILLA ovat vauhdis-
sa meikkaajat, stylistit ja hius-
muotoilijat. Siellä voi poimia 

uusimmat vinkit meikkaukseen, 
hiusmuotiin, kynsien koriste-
luun ja ihonhoitoon sekä seurata 
työnäytöksiä. 
 www.kauneusmessut.fi
MUOTIMESSUILLA kohdataan 
huippusuunnittelijoita, katsel-
laan muotinäytöksiä ja kuullaan 
asiaa muodista.
 www.muotimessut.fi
GOLD SILVER WATCH on uusi ta-
pahtuma korujen ja kellojen ys-
täville. Tietoiskulavalla esitel-
lään muun muassa uniikkisor-
muksen syntymistä sekä keskus-
tellaan kullasta ja jalometalleis-
ta. Tapahtumatorilla korualan 

on helsinkiläinen kirjoittaja ja 
muusikko, joka on valmistunut 
elokuva- ja tv-käsikirjoittajak-
si. Kesto noin 35 min. Yli 3-vuo-
tiaille. Liput 4 e. Lipunmyynti 
09 310 12000 ja Lippupalvelu.
 Malmitalo	Ala-Malmin	tori	1,	
www.malmitalo.fi

huippuammattilaiset esittele-
vät taitojaan. 
 www.gswmessut.fi
HÄÄT&RAKKAUS tarjoaa vinkke-
jä häiden suunnitteluun ja luo 
katsauksen uusimpaan hää-
muotiin. Lisäksi messujen oh-
jelmassa on tietoa pukeutumis-
etiketistä, rakkausrunoja sekä 
polttarivinkkejä.  www.häät.fi
 Helsingin Messukeskus,	Messu-
aukio1.	Aukioloajat	ja	pääsyliput:	
pe	klo	10	–	19,	la	klo	10	–	18,	su	klo	
10	–	18,	liput	13	e	aik.,	7	–	15	v.,	opis-
kelijat,	varusmiehet	ja	eläkeläiset	
9	e,	perhelippu	(max.	2	aikuista	ja	
alle	16	v.	lapset)	28	e.	

vailua ranskalaisen luokkajärjes-
telmän kustannuksella. 

Ranskalaisen uuden aallon 
avainteos 400 kepposta (1959) 
on François Truffaut’n ensim-
mäinen pitkä elokuva, joka rai-
vasi tiensä oitis elokuvahisto-
riaan. Omaelämänkerrallisek-
si mainitussa tarinassa vanhem-
piensa laiminlyömä 12-vuotias 
Antoine Doinel pyrkii löytämään 
paikkansa maailmassa kipeän 
ulkopuolisuuden, kuulumatto-
muuden ja rakkaudettomuuden 
painamana. 

Truffaut’n ohjaama on myös 
Jules et Jim (1962). Henri-Pier-
re Rochén omaelämänkerralli-
sen romaanin hahmot ja tunnel-
mat älykkäästi tallentanut elo-
kuva kuvaa rakkauden, vapau-
den ja lojaliteetin ristiaallokkoa. 
 Elokuvia,	joihin	on	vapaa	pääsy,	esi-
tetään	Helsingin	alueellisissa	kulttuu-
rikeskuksissa.	Esitysajat	ja	lisätiedot:	
www.kanneltalo.fi,	www.malmitalo.
fi,	wwwa.stoa.fi,	www.vuotalo.fi

Kyllä ne ranskalaiset osaavat

13. – 23.10. Vuorovaikutuksellinen tanssiteos 0 – 3-vuotiaille, jos-
sa tanssi, musiikki ja kuvataide käyvät vuoropuhelua keskenään 

ja yleisön kanssa. 13. – 15.10. klo 10.30 ja 12.30, 16.10. klo 12.30, 
13.30 ja 15.30, 19. – 21.10. klo 10.30 ja 12.30, 22.10. klo 13.30. 

Liput 5 e (esitys + museon pääsymaksu 9 e.) Varaukset 09 1733 6401, 
ainfo@ateneum.fi. Ateneum-sali, Kaivokatu 2.

Perjantaisin Annantalon Na-
perokinossa klo 9.30 – 11.30 

pyörivät piirretyt lyhytelokuvat. 
Pienimpien lasten elokuvateatte-
riin voi tulla vaikka hetkeksi ker-
rallaan. Talon nettisivuilta voi la-
data aiheeseen liittyvää pedago-
gista materiaalia sisältävän pake-
tin www.annantalo.fi. Vapaa pääsy.

Annantalon taideneuvola in-
nostaa, opastaa ja ohjaa kotona 
olevia vanhempia ja heidän 3 – 6- 
vuotiaita lapsiaan tekemään ja ko-
kemaan taidetta yhdessä tiistaisin 
klo 10.30 – 12.30. Vapaa pääsy. 
 Annantalo,	Topeliuksenkatu	16.

Jos oisin jo iso

Kaikuja Ateneumissa

Piirroselokuvia & taidetta 
pienten iloksi

Helsingin kaupunginmu-
seon syksyn kohokohta-

na on Hakasalmen huvilas-
sa 14.10. avautuva Asfalttia ja 
auringonkukkia -näyttely, joka 
esittelee Simo Ristan ja Eeva 
Ristan Helsinki-kuvia vuosilta 
1969 – 79. 

Sederholmin talon Yö-näyt-
telyyn voi syventyä ennakkotie-
doista poiketen 16.1.2011 saak-
ka. Kaupunginmuseon näyttelyi-
hin on vapaa pääsy. Aukioloajat 
löytyvät osoitteesta www.helsin-
ginkaupunginmuseo.fi.

Lähde nostalgiaretkelle 1970-luvulle 
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Kalliolainen lastentarha matkalla Tokoinrannan leikkipuistoon 
toukokuussa 1970. 

Ensimmäisestä Sodankylän 
elokuvafestivaalista tulee 

tänä vuonna kuluneeksi neljän-
nesvuosisata. Juhlanäyttely su-
keltaa valokuvan, piirrosten sekä 
liikkuvan kuvan avulla legendaa-
risiin festivaalitunnelmiin vuosi-

Elokuvataivaan alla 
– 25 vuoden matka Sodankylään

Elokuvaohjaa-
ja Milos Forman 
sekä näytteli-
jä Seymour Cas-
sel, taustalla elo-
kuvaohjaaja Vei-
ko Õunpuu. Portti-
koski, 2008. Ku
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kymmenien varrelta. Näytte-
ly on avoinna kaupungintalon 
Virka Galleriassa 10.10. asti.
 Virka	Galleria,	Sofiankatu	1,	
avoinna	ma	–	pe	klo	9	–	19,	la	–	su	klo	
11	–	17.	Ilmainen	sisäänpääsy.	
P.	09 310 11111,	www.virka.fi

Tennispalatsissa voi tutustua eteläafrikkalai-
seen nykytaiteeseen. Peekaboo-näyttely luo 

läpileikkauksen teemoihin, jotka ovat tällä het-
kellä tärkeitä Etelä-Afrikan taiteessa. Apartheidin 
jälkeensä jättämät traumat, poliittinen satiiri, uu-
denlaisten identiteettien rakentaminen ja uskon-
tojen muuttunut rooli ovat aiheista keskeisiä. Ran-

koistakin teemoista huolimatta teosten toteutus-
tapa saattaa olla runollisen henkilökohtainen ja 
herkkä, usein myös huumorin keventämä.
 Helsingin	Taidemuseo,	Tennispalatsi,	Salomonkatu	15.	
Näyttely	on	avoinna	16.1.	asti	ti	–	su	klo	11	–	19.	
Liput:	8/6	euroa,	alle	18	v.	ilmaiseksi.	Perjantaisin	ilmainen	
sisäänpääsy	klo	11	–	16.	www.helsingintaidemuseo.fi

Peekaboo eli kukkuluuruu

Samaan aikaan samalla lipulla
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Musiikkia

Malmitalon Jazz’n Jam -sar-
ja jatkaa kotimaisen jazz-

kentän esittelyä. 27.9. klo 19 
esiintyvät Esa Pethman & Wade 
Mikkola. Duo jakaa lavan haas-
tavalla huilu/basso-yhdistelmäl-
lään. Illan ohjelmisto esittelee 
molemmat muusikot myös sävel-
täjinä. Liput 6 e.

25.10. klo 19 kuullaan sata-
prosenttista improvisointia. ZO-
GAn kokoonpanossa ovat muka-
na vokalisti Reija Lang (ZOGAs-
sa nimellä Karla Namak), viulu-
virtuoosi Mikko-Ville Luolajan-
Mikkola ja lyömäsoittaja Otzir 
Godot. Liput 6 e. 

Malmitalon muita jazzesityk-
siä kuullaan 2.10. Klo 14.40 al-
kavan jaZZantia festivaalin pää-
tähtenä on Raoul Björkenheim. 

Stoan lavalla nähdään valovoi-
maisen näyttelijätrion mu-

siikki-ilta 13.10. klo 19, kun Tii-
na Lymi, Sari Mällinen ja Ursu-
la Salo irrottelevat tuoreella esi-
tyksellään Just nyt poimitut. 
Kolmikko esiintyy yhdessä sävel-
täjä-pianisti Jussi Tuurnan kans-

Cantores Minores -kuoron kasvatti jazz-
virtuoosi Iiro Rantala on suunnitel-

lut kaupungintalon juhlasalissa 31.10. 
klo 15 toteutettavan konsertin, jossa hä-
nen lisäkseen esiintyy kuoron solisteja ja 
pienyhtyeitä. Konsertti kuuluu osana Hel-
singin Bach -viikon (29.10. – 5.11.) ohjel-

maan, jonka järjestää Cantores Minores. 
Ilmaiset pääsyliput kaupungintalon 
Virka Infosta 24.10. klo 11 alkaen.
	Virka	Info	ja	Galleria,	kaupungintalo,	
Pohjoisesplanadi	11	–	13/Sofiankatu	1.	
Avoinna	ma	–	pe	klo	9	–	19,	la	–	su	11	–	17,	

p.	09 310 11111,	www.virka.fi

Orkesterin säestämässä 
mykkäelokuvakonsertis-

sa kaupungintalon juhlasalis-
sa 3.10. klo 15 nähdään aluk-
si Lumière-veljesten kuvaama 

lyhytelokuva, joka on esitetty 
samassa paikassa Suomen en-
simmäisenä elokuvaesityksenä 
vuonna 1896. Pääelokuvana on 
helsinkiläissyntyisen Mauritz 

Stillerin Ruotsissa 1917 ohjaa-
ma mykkäfilmi ”Thomas Graals 
bästa film”. Ilmaiset pääsyliput 
kaupungintalon Virka Infosta 
26.9. klo 11 alkaen.

Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä 
-teosjärkäleessä musiikilla on merkittävä 

rooli muistojen ja mielikuvien aistivoimaisena 
herättäjänä sekä muistojen kestävänä säilöjänä. 
Kanneltalossa laskeudutaan Proustin maail-
maan ja kuullaan aikalaisten ja Kadon-
nutta aikaa etsimässä -teoksen mahdollis-
ten esikuvien Ernest Chaussonin, Claude 

Debussyn, César Franckin säveliä. Kama-
ri 21: Kadonnutta aikaa etsimässä – kon-
sertti Marcel Proustin hengessä esite-
tään 19.10. klo 19, liput 10/8 e, varauk-
set p. 09 310 12000 (ark. 12 – 18) sekä li-

punmyynti.kanneltalo@hel.fi
	Kanneltalo,	Klaneettitie	5,	
www.kanneltalo.fi

Tango nuevon aistikas, in-
tensiivinen ja arvaamaton 

maailma kääntyy Johanna Juho-
lan (haitarit, accordina) käsis-
sä entistä arvaamattomammak-
si, sillä Peppi Pitkätossun roh-
keudella ja huumorilla varus-
tettu muusikko yhdistää tangon 
pelottomasti kamarimusiikilli-
siin folksävyhin ja biitikkääseen 

Yhdysvaltalaisen Fishtank-
yhtyeen musiikissa kuuluu 

vaikutteita ajoilta, jolloin sen al-
kuperäisjäsen, ranskalaisviulisti 
Fabrice Martinez, kiersi Euroop-
paa muulin vetämällä karavaa-
nilla folkia soitellen. Rockabilly- 
ja punk-asenteella soi kaikenlai-
nen musiikki ranskalaisesta hot 
jazzista flamencoon sekä perin-
teiseen serbialaiseen ja transil-
vanialaiseen mustalaismusiik-
kiin muun muassa viulujen, har-
monikan, pasuunan, banjon ja 

JW Jones Band Kanadasta esiintyy Mal-
mitalossa 5.10. klo 19. Kitaristi JW 

Jones on kotimaassaan bluesin huippuni-
miä. Hänen lavakarismansa on energistä 
ja yllättävää. Jones on kiertänyt soitta-
massa joka mantereella. Liput 12 e.

Shaw Taylor konsertoi yhtyeineen 
27.10. klo 19. Nuori Joanne Shaw 
Taylor hämmästyttää soittamalla ki-
taraa rajuin ottein Jimi Hendrixin 
hengessä. Tayloria pidetään yhtenä 
tyylilajinsa parhaista kitaristeista.  
Liput 15 e. Lipunmyynti p. 09 310 12000 
ja Lippupalvelu.
 Malmitalo	Ala-Malmin	tori	1,	www.malmitalo.fi

Fredrik Chopinin syntymäs-
tä on tänä vuonna kulunut 

200 vuotta. Helsingin kaupun-
ginorkesteri kunnioittaa pianon 
suurta runoilijaa kahtena ilta-
na (29. & 30.9. klo 19) esittä-

Intialainen slide-kitaristi, Mohan Vee-
na -kitaran luoja Vishwa Mohan Bhatt 

esittää hindustanilaista taidemusiik-
kia Malmitalossa 6.10. klo 19. Hän lu-
moaa puhtaalla soitannallaan, joka 
herkkyydestään huolimatta sisältää 
palavaa alkuvoimaa. Hänet tunnetaan 
parhaiten Grammy-palkitusta albumis-
taan A Meeting By The River, jonka hän levytti Ry Cooderin kanssa. 
Liput 12/10 e. Lipunmyynti p. 09 310 12000 ja Lippupalvelu.
	Malmitalo	Ala-Malmin	tori	1,	www.malmitalo.fi

Säihkyvät bluestähdet 
suuntaavat Malmille

Jazzia talon täydeltä

Päivän esiintyjinä ovat myös 
Veli Kujala, Clas Andersson sekä 
Mikko Hassisen Muuntaja-yhtye. 
Liput yksittäisiin konsertteihin 
9/6 e, yhteislippu kaikkiin kon-
sertteihin 21 e.

Jazzia suurella bändillä on 
vuorossa 13.10. klo 19. Esiinty-
jänä on Sid Hille Jazz Orchestra. 
Liput 15/10 e.

Swingiä kajauttaa kerran 
kuukaudessa The Great Helsin-
ki Swing Big Band. 20.10. klo 
19 solistina on Wade Mikko-
la. Liput 15 e. Lipunmyynti p. 
09 310 12000 ja Lippupalvelu.
	Malmitalo	Ala-Malmin	tori	1,	
www.malmitalo.fi

Vishwa Mohan Bhatt

Mykkäelokuvakonsertti kaupungintalolla

sa. Ohjelmassa on tätä produkti-
ota varten sanoitettuja ja sävel-
lettyjä kotimaisia lauluja, höys-
teenä näyttelijöiden omia teks-
tejä. Herkistä balladeista liidel-
lään tuliseen tangoon, lyyrises-
tä melodiasta iskevään etnoon. 
Musiikki-illan kesto on noin 2 

h. Liput 12/8 e. Lipunmyynti: 
09 310 12000, stoa.lipunmyynti@
hel.fi ja Lippupalvelu. 
	Stoa	Itä-Helsingin	kulttuurikeskus,	
Turunlinnantie	1,	www.stoa.fi

Just nyt poimittua Stoassa

sahan säestämänä. Fishtank 
(USA) – Woman in sin 1.10. klo 
19. Liput 22/20 e.
 3.10. klo 18 italialainen Ka-
takló-Athletic Dance Theatre tuo 
lavalle luovan teoksensa Love 
Machines, jossa yhdistyvät tans-
sin liikkeet ja kuntosalilta peräi-
sin olevat voimat. Liput 22/20 e.
 12.10. klo 19 The Campbell 
Brothers & Sacred Steel Gui-
tars (USA) on afroamerikkalai-
nen yhtye, joka yhdistää sacred 
steel musiikkiinsa muun muassa 

funkya, bluesia ja jazzia. Liput 
32/30 e. 
 14. – 16.10. Helsinki Klezmer 
Festival. Juutalaisen musiikin 
festivaalin esiintyjinä ovat Ke-
den Saksasta, Klezmer Shipl Or-
chestra Israelista sekä Klingon 
Klez USAsta. 
	Savoy-teatteri,	Kasarmikatu	46	–	48,	
www.savoyteatteri.fi

J.S. Bachia mukaellen ja sovitellen

konemusiikkiin. Tuloksena on 
energinen keitos, jossa poreile-
vat naivistiset sävelkulut ja vir-
tuoottinen hehkutus; vakavasti 
otettavalla ja täysverisellä muu-
sikolla on varaa olla villi ja leik-
kisä. Johanna Juhola: Reaktori 
29.9. klo 19, 10/8 e, varaukset p. 
09 310 12000 (ark. 12 – 18) sekä 
lipunmyynti.kanneltalo@hel.fi 

Kaiken takana on tango nuevo

	Kanneltalo,	Klaneettitie	5,	
www.kanneltalo.fi

Etsitkö yhä, Marcel?

Maailmanmusiikkia Savoyssa

mällä Copinin ensimmäisen pia-
nokonserton vuodelta 1830. So-
listina on maamme etevin Cho-
pin-tulkki Janne Mertanen. Li-
put 20/13/6 e.
	Finlandia-talo,	Mannerheimintie	13.	

Fredrik Chopin 200
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Muuta	menoa

Teatteria

Lintujen syysmuuttoa pääsee 
seuraamaan Viikissä sun-

nuntaina 26.9. klo 11 – 13. Kes-
kipäivän aurinko houkuttelee 
syysmuutolle petolintuja, jotka 

Helsingin Kaupunginteatte-
rin syksyn uutuus on Broad-

wayn suursuosikki, Wicked-mu-
sikaali. Erilaisuutta ja yksilölli-
syyttä puolustava musikaali on 
ilmiö, joka on villinnyt miljoo-
nia katsojia ympäri maailmaa. 
Wicked on tarina epätodennä-
köisestä ystävyydestä. Se ker-
too vallanhimosta ja kateudes-
ta, mutta samalla pyyteettömyy-
destä, aseistariisuvasta hyvyy-
destä ja ikuisesta ystävyydes-
tä. Wicked on myös audiovisuaa-
linen ilotulitus, jossa toisensa 
kohtaavat henkeäsalpaavat la-
vasteet ja puvut, koskettavat ja 
räväkät musiikkikappaleet, ak-
robaattiset temput, upeat ko-
reografiat ja taitavat näyttelijät, 

Koulujen syyslomalla Stoassa 
on tarjolla upouusi urbaa-

ni taidefestivaali nuorilta nuoril-
le ja nuorekkaille. Neljä päivää 
esityksiä, artistivieraita ja work-
shoppeja. 14.10. – 17.10. Urban-
Apa kysyy, kokeilee, herättää ja 
kutsuu katsojat mukaan. 
 15.10. & 16.10. klo 19 Mon-
key night – RaW edition on Ur-
baania taidetanssia, performans-
sia ja Murha-kollektiivin uuden 
teoksen kantaesitys. Illan isäntä-
nä SuperJanne. Liput 7/5 e.
 17.10. klo 13 – 16 Avoin api-
na. Workshoppien tuotoksia, ka-

Vuotalon Maestro ja minä -il-
lassa taiteilija ja haastatte-

lija kohtaavat. 1.10. klo 19 ta-
vataan Pelle Miljoona, 1970- ja 
80-lukujen suomalaisen punk-
liikkeen pioneeri, jonka ura jat-
kuu yhä. Pellen yhtyeiden tun-
netuimpia kappaleita ovat muun 
muassa ”Moottoritie on kuuma”, 
”Pelko ja viha” ja ”Juokse vil-

Idän silta -tapahtumassa 8.10. 
klo 9 – 18 saa kerralla tehok-

kaan tietoiskun Itä-Helsingin 
alueen palveluista ja idän yh-
distysten toiminnasta. Tarjolla 
on esittelypöytiä, luentoja, kes-
kustelutilaisuuksia, työpajoja ja 
kulttuuriohjelmaa. Juhlamusiik-

Stoassa nähtävä Aki Suzukin 
tanssiteos yhdistää Suomen 

ja Japanin sekä perinteisen ja 
modernin tanssin. Kahdentois-
ta tanssijan ja muusikon ryhmä 
loihtii katsojan eteen japanilai-
sen kylän kesäjuhlan, joka avau-
tuu ikkunaksi luontoon, arkielä-
mään ja mystiseen maailmaan. 

Kaupunginmuseo tuottaa Seu-
rasaaren Kansantanssi-

joiden ja Sakilaiset-orkesterin 
kanssa hilpeän musiikkiteatte-
riesityksen, joka herättää eloon 
1910 – 20-luvun Helsingin. Esityk-
sen ytimenä ovat J. Alfred Tanne-
rin ja Oskari Nyströmin kupletit, 
jotka kuvaavat aikansa ihmisiä ja 
ilmiöitä ilkikurisen osuvasti.

Helsingissä elettiin 1900-lu-
vun alkuvuosikymmeninä kiih-
keän muutoksen aikaa. Puutalot 
väistyivät korkeiden kivikortteli-
en tieltä, bisnes ja keinottelu ku-
koistivat, sähköstä, puhelimesta, 
hisseistä ja muista tekniikan ih-
meistä tuli arkipäivää, ilmestyipä 
kaduille autojakin. 

Maailma muuttuu, Marttaseni! Globalisoitunut, sähköistynyt, no-
pea ja sähäkkä aikamme vaatii uutta, parempaa ihmistä. Työ-

elämän kiivaat muutokset koskettavat myös klovni Marttaa Taina 
Mäki-Ison esityksessä Kohti horisonttia. Martta on saanut pot-
kut ja se käynnistää klovnin omintakeisen ihmettelyn paikas-
taan globaalissa maailmanmenossa. Kestääkö Martan identi-

teetti ja miten se myllerryksessä muuttuu? Vakavasti hauska ja 
hauskasti vakava esitys yhdistää klovneriaa, musiikkia, tans-
sia ja teatteria. Ikäsuositus K13, kesto 60 min. HUOM! Tie-

dustelut lukiolaisille järjestettävistä klovneria-
työpajoista p. 09 310 37841. Esitykset: 27.9. 

klo 19, 30.9. klo 19, 2.10. klo 14, 10/8 e, 
varaukset p. 09 310 12000 (ark 12 – 18) ja 

lipunmyynti.kanneltalo@hel.fi
	Kanneltalo,	Klaneettitie	5,	www.kanneltalo.fi

yhdistyen taianomaiseksi esityk-
seksi joka vie mennessään. 

Wicked on voittanut lukuisia 
palkintoja, mutta merkittävin-
tä on ollut sen valtava yleisöme-
nestys Broadwaylla, West Endis-
sä, Tokiossa, Melbournessa, Syd-
neyssä, Chicagossa, Los Angele-
sissa, Stuttgartissa ja nyt myös 
Helsingissä.

	Helsingin	Kaupunginteatterin	suuri	
näyttämö	(Eläintarhantie	5).	Liput:	per-
manto	51/26	e/	parveke	46/21	e.

	Lipunmyynti,	p.	09	394	022,	Ensi	Lin-
ja	2,	ma	–	pe	klo	9	–	18,	Eläintarhantie	
5,	la	klo	12	–	18,	Eerikinkatu	2	p.	09	696	
27 033,	ma	–	pe	klo	9	–	19,	la	klo	12	–	19,	
ja	Lippupiste	joka	päivä	klo	7	–	22	p.	0600	
900 900	(1,75	e/min	+pvm).	

Wicked lumoaa Kaupunginteatterissa

Wicked on tarina ystävyydestä. 
Kuvassa Maria Ylipää ja Anna-
Maija Tuokko.

Matsuri kuljettaa 
japanilaiseen kyläjuhlaan

Esitykset: 2.10. klo 15.30 (en-
si-ilta), 3.10. klo 15, 21.10. klo 
18.30, 14.11. klo 15 & 18.11. 
klo 18.30. Liput 15/12 e. Lipun-
myynti: 09 31012000, stoa.lipun-
myynti@hel.fi ja Lippupalvelu. 

	Stoa	Itä-Helsingin	kulttuurikeskus,	
Turunlinnantie	1,	www.stoa.fi

käyttävät hyväkseen nousevia il-
mavirtauksia. Opastetulle lintu-
retkelle lähdetään klo 11 Helsin-
gin yliopiston maatalousmuseon 
sisäänkäynnin edestä (Hakalan-

Lintujen muuttopuuhia tarkkaillaan Viikissä

kia kaiuttavat muun muassa Sta-
din juhlaorkesteri ja Helsingin 
poliisisoittokunta. Katso tark-
ka ohjelma netistä: www.stoa.fi 
tai hae ohjelmalehtinen Stoasta. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy.
	Stoa	Itä-Helsingin	kulttuurikeskus,	
Turunlinnantie	1,	www.stoa.fi

Päivitä tietosi idästä

li lapsi”. Laulujen lomassa ju-
tustelua ohjaa illan isäntä Hei-
mo ”Holle” Holopainen. Klubi-il-
ta, A-oikeudet, ovet avataan klo 
18.30, kesto 90 min. Liput 11/9 e.
 9.10. klo 19 ilma sakenee 
rummun sykkeestä kun kak-
si loistavaa rumpalia ottaa mit-
taa toisistaan orkesterin säes-
tyksellä Vuotalon Jazz-lauan-
taissa. Suomalaisen kevyen mu-
siikin raskaan sarjan rumpalit, 
Jartsa Karvonen ja Mikko Kaak-
kuriniemi nousevat kehään asei-
naan ainoastaan kapulat ja su-
dit. Drum Battle – Rumputaiste-
lu on klubi-ilta, A-oikeudet, ovet 
avataan klo 18.30, kesto 2x45 
min. Liput 11/9 e.
 19.10. klo 14 Senioritiistaissa 
esiintyy Forssan teatteri, jonka 

esitys Päällystakki on moderni 
uudelleentulkinta Nikolai Gogo-
lin klassikkonovellista. Sydäntä 
riipaiseva ja nauruhermoja re-
pivä komedia kertoo työelämän 
huononemisesta viime vuosi-
kymmeninä. Tapahtumapaikka-
na on pankki, pääosassa vähek-
sytty virkailija Akaki Akakijevitš. 
Tarinan edetessä Akakin kulah-
tanut palttoo vaihtuu Armanin 
huippuluomukseen. Ja aivan ku-
ten Gogolin novellissa, päällys-
takki ja sen tuoma elämänmuu-
tos koituvat nytkin pikkuvirka-
miehen kohtaloksi. Kesto 160 
min, sis. väliajan. Liput 4 e.

	Vuotalo,	Mosaiikkitori	2,	lippuva-
raukset	p.	09 310 12000	arkisin	klo	
12	–	18	(pvm),	www.vuotalo.fi

Vuotalo tarjoaa klubi-iltoja ja Gogolia

tutanssiesityksiä ja artistivierai-
ta. Vauhdikas koko perheen päi-
vätapahtuma. Vapaa pääsy. Li-
säksi maksuttomat workshopit: 
Tanssiva kaupunkiapina (katu-
tanssia) ja Lava-apina (esiinty-
mistaitoja). Ilmoittautumiset: 
karoliina.korpilahti@hel.fi tai 
09 310 88404.
	Festivaali	on	osa	Lokaviikko-
jen	ohjelmistoa.	www.stoa.fi	tai	
www.lokaviikot.fi.	Lipunmyynti:	
09	310	12000,	stoa.lipunmyynti@hel.fi	
ja	Lippupalvelu.	
	Stoa	Itä-Helsingin	kulttuurikeskus,	
Turunlinnantie	1,	www.stoa.fi

Valloittavaa apinameininkiä 
syyslomalla

tie). Lähimmäksi lähtöpaikkaa 
pääsee busseilla 68 ja 550. Gar-
denian ja Helsingin ympäristö-
keskuksen järjestämälle retkelle 
on vapaa pääsy.

Katse kohti horisonttia! 

Tunnin kestävässä esitykses-
sä matkataan laulaen ja tans-
sien ratikalla torille, vieraillaan 
Klippanilla ja Mosabackan laval-
la sekä tutustutaan pontevaan 
naiskonduktööriin, suulaaseen 
tattariin, puhkurin ajajaan eli 
taksikuskiin ja rehvakkaaseen 
Gulashi-parooniin.

”Helsinki – kuplettien ja 
kepeiden tanssien kaupun-
ki” ennakkoesitys 10.10. klo 
15 Stoassa, ensi-ilta 15.10. klo 
19 Työväenopiston juhlasalis-
sa, 30.10. klo 15 Kanneltalos-
sa, 13.11. klo 15 Malmitalos-
sa, 12.12. klo 15 kaupunginta-
lon juhlasalissa, Pohjoisesplana-
di 11 – 13. 

Kupletteja ja kepeitä tansseja 
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Inte äldst men störst

Flinka fingrar. Theo sågar och Fernanda bistår.

Det finns ingenting som inte är bra i Cygnae-
us lågstadieskola i Rödbergen. Inte åtmins-

tone om man får tro Olivia och Andrea som går i 
tvåan. Flickorna menar att man inte kan gå i en 
bättre skola och rankar rasterna och småslöjden 
som allra bäst. 

”Och lärarna är snälla. Dessutom har vi ro-
ligt på timmarna.”, sammanfattar flickorna ti-
digt en septembermorgon i väntan på att det ska 
ringa in. Skolgården är som många andra skolgår-
dar. Det viktigaste och mest synliga elementet är 
ett myller av elever som hojtar och stojar, pratar  
och pekar. 

Den här skolgården har sett tusentals elever 
hojta och stoja under årens lopp. Och i höst ska 
skolan fira de 100 första åren. Skolan invigdes den 

12 oktober 1910, då Finland ännu inte blivit själv-
ständigt och då över 42 procent av helsingforsar-
na hade svenska som modersmål.

”Cygnaeus är inte den äldsta skolan i stan. 
Kronohagen är äldre och verkar fortfarande. Och 
Annegatans folksskola grundades också före Cyg-
naeusskolan men den finns inte längre”, säger rek-
tor Ronnie Rehn.

I början talade man om Bangatans folkskola 
och skolan kallades i decennier för Banan, med 
korta vokaler. Men namnet Cyganeusskolan har 
alltid hängt med. Det har sitt upphov i den fin-
ländska folkskolans fader Uno Cygnaeus. 

Cygnaeus lågstadieskola, som skolan heter 
sedan grundskolan infördes 1977, är den största 
svenska skolan i stan. Redan i starten hade man 

över 600 elever och i något skede snuddade siff-
ran vid tusen.

”Men då gick inte alla samtidigt i skolan. I dag 
har vi 240 elever och har vi en modell där klas-
serna är sammanförda i arbetslag. Varje arbetslag 
består av fyra sammansatta klasser”, säger Rehn.

Skolan har tre terminer
”Vi arbetar under höstterminen som går till mit-
ten av november, vinterterminen som slutar när 
sportlovet börjar och sedan har vi vårterminen” 
berättar klassläraren Niklas Olin. 

Han brukar också vikariera i träslöjd och står 
i beråd att låta Anton, Nicholas, Theo, Fernanda 
och några till börja arbeta med ett precisionsspel. 
Det röner entusiastiskt mottagande. 

Eleverna gör detaljerade beskrivningar i ett 
skrivhäfte och så kompletterar man med bilder 
på resultatet. Som bilder på fjolårets jätteslips i 
trä. Den ena kravatten ystrare än den andra slöj-
dades som farsdagsgåvor men det är inte många 
som kan rapportera att deras pappa också burit 
accessoaren.

Världens bästa. Så säger Andrea och Olivia om sin skola, Cygnaeus som fyller 100 år i höst. 
Skolan är störst i stan med 240 elever.

Stilig jugend. Arkitekten Karl Hård av Segerstad ritade en hemtrevlig skola med sköna detaljer och fina dimensioner. 

När det gäller precisionsspelet får eleverna 
skapa fritt utgående från vissa mått. Det dröjer 
inte många sekunder innan vinkelhaken sitter sta-
digt i handen på Theo. Det gäller att mäta rätt för 
att det ska bli rakt. Sedan hugger han och Anton 
tag i bågsågen och flisorna yr när de kapar bat-
tingen. Och gentlemän som de är hjälper de Fer-
nanda med hennes bit.

Både Anton och Theo beskriver Cygnaeus som 
en prima skola.

”Bäst är slöjden och gymnastiken och mate-
matiken”, säger de och tillägger att maten är helt 
okej, nästan alltid. Eleverna i skolan är medvetna 
om de kommande festligheterna i oktober.

”Vi ska ha någon sorts projekt om skolans his-
toria”, säger de. 

Ronnie Rehn preciserar:
”Skolan ska ägna sig åt projekt om Helsingfors ut-
veckling och historia parallellt med Finlands. Och 
själva dagen ska vi fira med besked. Alla elever 
ryms inte i festsalen men kan följa med program-
met i realtid i klassrummet”, säger Rehn.

Jubileumsåret till ära ger man ut historiken 
Hundra år ung av Mardy Lindqvist. Boken skil-
dar både det förgångna och nutid och innehåller 
rikligt med bilder.

Och på frågan om hur han ska beskriva sär-
dragen i skolan tvekar han inte:
”Vi har jobbat mycket för att skapa en trygg at-
mosfär och en skola där alla är jämställda och 
har samma möjligheter. Resultaten har inte lå-
tit vänta på sig. Cygnaeus är en högpresterande 
skola och når alltid verkliga goda resultat i oli-
ka mätningar.”
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I	korthet

lar på Dianascenen i ok-
tober. Teater 90’ ger Ani-
ara – en revy om män-
niskan i tid och rymd 
på Kabelfabriken. Tea-
ter Taimine är en grupp 
som spelar på beställ-
ning i daghem och skolor.

Teaterhögskolans tredje årskurs ger i 
höst på svenska Scener ur ett äktenskap 
och så finns Universum som har Betani-
ahuset på Sjömansgatan som hemma-
scen och som inkluderar tre olika grup-
per, nämligen Teater Venus, Teater Mars 
och Siriusteatern. 

Lilla teatern är sedan flera år anknu-
ten till Stadsteatern.

Svenska teatern finns spelåret 2010 –  
2011 på Alexandersteatern medan moder-
huset genomgår en omfattande renove-
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Föreställningen kan ha en röd tråd el-
ler så gestaltar den sig som ett impro-

viserat lapptäcke. Men framförallt hand-
lar det om att skapa musik i realtid. 

Och det gör man genom ett alldeles 
eget teckenspråk. Ett musikens tecken-
språk som kompositören använder för att 
signalera sin önskan till musikerna som 
spelar utgående från det. 

Man kallar det Soundpainting, det vill 
säga att måla ljud.

”För att föreställningen ser ut som om 
någon målar i luften när han eller hon ges-
tikulerar och pekar med händer och fing-
rar. Det säger pionjären inom Soundpain-
ting i Finland, Sonja Korkman som kom 
i kontakt med Soundpainting under en 

Femton större eller mindre teatrar el-
ler teatergrupper spelar på svenska 

i Helsingfors. Det är inte illa med tan-
ke på att helsingforssvenskarna jämte de 
svenskspråkiga i regionen inte är så rys-
ligt många. 

De flesta känner Svenska teatern, 
Lilla teatern och Viirus men missa inte 
Stjärnfall som har satsat på improvisation 
eller Klockriketeatern som spelar på Di-
anascenen på Skillnadsgatan.

Labbet spelar på G18 på Georgsga-
tan 18 medan Oblivia ger Entertainme-
nt Island 3 i samarbete med Kiasma. Det 
är den tredje delen i ett projekt om po-
pulärkultur och underhållning gestaltat 
genom olika konstformer.

Teater Josefina med Johanna Ring-
bom och Fred Negendanck turnerar i 
höst med Pas de Deux – en dialog och spe-

Jouren på Malms sjukhus har stängt 
och i stället ska patienterna nu söka 

sig till Kampen, till Maria sjukhus på 
Lappviksgatan 16. Orsaken är att Malms 
sjukhus renoveras grundligt samtidigt som 
man uppför en tillbyggnad för jouren. Den 
öppnar våren 2014.

Inför det tillfälliga arrangemanget har 
Maria sjukhus renoverats och man har för-

storat väntrum och öppnat kafé. På Ma-
ria finns också magnetröntgen som Malms 
sjukhus har saknat. Ambulanstranspor-
terna blir längre men på räddningsver-
ket uppges att man har förberett sig för 
dröjsmål. Avstånden är ändå inte så långa 
som på många håll på landsorten.

Jouren på Maria sjukhus är avsedd 
för invånarna i de östra, sydöstra, nord-

östra och norra distrikten. Alla verk-
samheter flyttar inte ens tillfälligt från 
Malm och kvar blir bland annat hälsosta-
tionen, bäddavdelningarna A1 – A5, min-
nespolikliniken och fysio- och ergote-
rapitjänster. I första hand ska man all-
tid söka sig till sin egen hälsostation. 
På tfn 10023 ges hälsorådgivning dygnet  
runt.

Vår bästa tid är nu
Den	riksomfattande	åldringsveckan	eller	De	
gamlas	vecka	pågår	i	oktober.	I	Helsingfors	upp-
märksammar	man	evenemanget	på	olika	sätt.	

I	Luckan	dryftar	man	ålderdomens	väsen	
den	5	oktober	klockan	14	–	15.	Under	rubriken	
Vår bästa tid är nu	inleder	sjukhusprästen	Ann-
Sofi Storbacka	en	diskussion	om	den	goda	och	
den	skrämmande	ålderdomen.	Ålderdom	är	ett	
lika	krävande	utvecklingsskede	i	människans	
liv	som	barndom,	ungdom	och	medelålder.	Hur	
ska	man	förhålla	sig	till	och	tackla	de	föränd-
ringar	som	livet	på	äldre	dagar	för	med	sig?

Må bra eftermiddag
Och	servicecentret	i	Tölö	bjuder	på	Må bra ef-
termiddag	med	allt	från	massage	och	fysiotera-
peut	på	besök	till	dansuppvisning,	körsång	och	
information	om	äldreomsorgen.	Evenemanget	
pågår	den	20	oktober	mellan	kl.	12.30	och	17.30.

Cohen och Dylan 
på Verandan
Musikaftonen	i	oktober	i	Luckan	blir	en	akus-
tisk	artistvandring	från	Leonard Cohen	till	Bob 
Dylan.	Det	är	Charlie Harjulin	som	medverkar	
och	nu	handlar	det	om	den	7	oktober	med	start	
kl.	19.00.	Inträdet	är	5	euro,	servering	ingår.

När det är svårt att 
läsa och skriva
Specialläraren	Anna Björses	ger	tips	och	råd	i	
hur	man	kan	underlätta	och	hjälpa	barn	med	
läs-	och	skrivsvårigheter.	Det	gör	hon	den	
13	oktober	kl.	17	–	18.30	och	platsen	är	Luck-
an.	Hon	riktar	sig	inte	bara	till	folk	som	arbe-
tar	inom	skola	och	undervisning	utan	också	till	
föräldrar	och	andra	intresserade.

Vem leker med vem?
Information,	inspiration	och	inlevelse.	Och	mö-
ten	mellan	människor	som	arbetar	med	barn-
kultur.	Målgruppen	är	kulturarbetare,	pedago-
ger,	lärare,	föräldrar,	konstnärer,	beslutsfattare,	
föreningsfolk	och	tjänstemän.

Det	handlar	om	ett	halvdagsprogram	med	
föreläsningar	och	diskussion	och	adressen	är	
Annegården,	som	i	höst	verkar	på	Topeliusga-
tan	26.	Bland	föreläsarna	märks	professorn	i	
konstfostran	Pauline von Bonsdorff	som	har	
rubriken	Om konst, lek och allvar.	Tf	vd	för	Pro	
Artibus,	Hanna Kaihovirta-Rosvik	talar	å	sin	
sida	om	Fantasi och barndomens betydelse.	

Barnkulturseminariet	arrangeras	tisdagen	
den	2	november	kl.	13	–	17.

Ankdam och avantgarde
Svenska	litteratursällskapet	fyller	i	år	125	och	
ägnar	höstens	föredragsserie	åt	att	belysa	och	
dryfta	den	egna	verksamheten	ur	olika	per-
spektiv.	Den	gemensamma	rubriken	är	Från 
ankdam till avantgarde	och	den	11	oktober	
klockan	18.00	står	följande	på	programmet.	
Niklas Nyqvist	berättar	om	folkmusikforsk-
ningens	nationella	och	ideologiska	dimensio-
ner	med	Svenskfinland	som	fallstudie.	Däref-
ter	har	Katja Hellman	rubriken	Bland	gulnande	
brev	och	gamla	fotografier	–	Österbottningar-
nas	minnen	bevaras.

Malms sjukhus nu på Maria

tid som utbyteselev i Danmark. Korkman 
studerar sång vid Sibelius-Akademin och 
siktar på att bli magister i slutet av året.

Konceptet med Soundpainting är nytt 
hos oss och i höst startar man en serie 
konserter på Verandan i Luckan.

Soundpainting kommer från USA 
och har ursprungligen skapats av Wal-
ter Thompson som Sonja Korkman har 
studerat för.

”Soundpaintingens teckenspråk fung-
erar lika bra för dansare, skådespelare, 
konstnärer eller andra som arbetar med 
performancer, säger Korkman och tilläg-
ger att de musikaliska föreställningar-
na oftast rör sig inom nutidsmusiken. En 
förutsättning är naturligtvis att alla med-

verkande kan teckenspråkets signaler för 
allt från känsla till tempo och aktion. En-
semblen som ska uppträda på Verandan 
heter Play! Och i den ingår både instru-
mentalister och sångare.

”Men publiken har inte svårt att för-
stå vilken riktning tecknen leder till. Och 
på Verandan är programmet uppbyggt så 
att Play! Uppträder först och sedan ska vi 
engagera publiken”, säger hon.

Soundpainting Laboratory, som klubb-
kvällarna kallas, startar den 1 oktober och 
sedan blir det improvisationer på tecken-
språk månadens första fredag i november, 
december och under hela våren från janu-
ari till och med maj. Verandan finns i övre 
våningen på Luckan på Simonsgatan 8.

Gester för gäster. Sonja Korkman är pionjären som behärskar teckenspråket som styr och bygger upp hela föreställningar med 
musik eller dans eller skådespel.

Tillfälligt. Svenska teatern spelar på Alexandersteatern.

Tusen tecken målar musik

Teater för alla

ring. På repertoaren allt från Fanny och 
Alexander till två efterlängtade nypremi-
ärer, Grottmannen och Pippi Långstrump. 
Den lilla Skillnaden är Svenska teaterns 
nya scen på Skillnadsgatan.

Teater Viirus har för sin del hittat eget 
hem på Sjötullsgatan i Kronohagen. I sam-
band med flytten kommer hela ensemblen 
att förnyas och föryngras.

Information om repertoarer, tidtabel-
ler och adresser finns i den utmärkta bro-
schyren Repertoar som torde finnas på te-
atrarna och åtminstone i Luckan.
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Höstterminen på Arbis är i gång och 
utöver bredd i utbudet av kurser i 

allt från språk och mat till IT och motion, 
kretsar verksamheten i höst och vår fram-
förallt kring två teman, världsdelen Afrika 
och det nordiska projektet Balansakten. 

Balansaktens syfte är att spara jor-
den för kommande generationer. På Arbis 
värnar man om principen för hållbar och 
ekologisk livsstil genom att erbjuda kur-
ser och föreläsningar som kretsar kring 
åtgärder som alla har möjlighet att till-
lämpa i vardagen. 

På programmet står en matcirkel för 
ekologisk mat, en matdemonstration med 
klimatsmart mat, hur man kan använda 
elenergin i hemmet på ett klokt sätt och 
så kan man ta sig en funderare i en work-
shop med rubriken Är du skräpsamlare? 
En annan workshop har temat Vad inne-
bär hållbar livsstil för dig? Och kursen 
Ekostädning, som går först i april, har 
ett och annat att berätta om miljövänli-
ga städ- och tvättmedel. 

Afrika och afrikansk konst, afrikansk 
litteratur, afrikanska textilier, afrikansk 

muntlig tradition och bland annat en hel 
helg med heta afrikanska rytmer mitt i 
oktoberkylan. Tema Afrika har som mål 
att försöka gestalta den spännande, fas-
cinerande, sköna och också hårt drabba-
de världsdelen så mångsidigt som möjligt. 
Afrika går som en röd tråd i hela kursut-
budet och förekommer också i mat, mu-
sik och språk som till exempel en nybör-
jarkurs i somaliska.

Arbis kurshäfte finns att hämta på 
bibliotek, i Luckan och förstås både på 
Dagmarsgatan och i Stoa i Östra centrum.

Rim och rytm, ramsor och verser blir 
sagor, poesi och berättelser. Lekar 

med ord är inte bara förbehållet läskun-
nigt folk, också de allra minsta gillar att 
lyssna till och smaka på ord. Babypoesi, 
rimjam och ordverkstäder är redan eta-
blerade verksamheter som bland annat 
pågår på Richardsgatans bibliotek.

Linda Huldén är mamma till två små-
pojkar, Anton, fem månader och Einar, 
tre och ett halvt år. Einar är redan vete-
ran. Han gick som baby på babypoesi och 
har rutin i att låna på biblioteket. Först 
får han välja och vraka bland alla böcker 
och sedan hantera ”piparen”. Det är frå-
ga om den elektroniska självbetjäningen 

Dockteatern Tittut gästspelar i höst 
på flera scener och årets pjäs heter 

Pomelo den lilla elefanten. Tittut är Sve-
riges äldsta dockteater.

Pomelo är en rar liten ljusröd elefant 
som har klivit ut ur böckernas värld och 
betraktar med häpnad sin omgivning och 
naturen. Alla känner igen sig i Pomelo 
och föreställningen är avsedd för barn 

mellan 2 och 6 år. 
Tittut spelar Pomelo på Nordhuset i 

Nordsjö den 3 oktober kl. 16 och i Rastis 
i Nordsjö står i turen följande dag, den 4 
oktober kl. 10. Sedan ges Pomelo på Gam-
lasgården i Gamlas den 7 oktober kl. 10 
och ytterligare i samband med en av Saft-
salongerna i Luckan den 9 oktober kl. 13.

En vecka tidigare, den 2 oktober kl. 

13 har Saftsalongen gästats av Totem-tea-
tern med föreställningen Kalevala på spå-
ren som är en resa i den finländska myto-
login. Avsedd för barn mellan 5 och 12 år.

Söndagen den 17 oktober gästspelar 
dansteatrn Raatikko i Nordhuset med fö-
reställningen Circus Warvas där publiken 
tar del i handlingen genom att medverka i 
äventyret. För barn som är 3 år eller äldre. 

Serieteckning för unga
En workshop där man lär sig teckna serier 
ordnas i Luckan den 2 oktober kl. 11 – 14 
och är avsedd för unga som gillar att rita 
serier. Man får prova på olika tekniker, får 
praktiska tips och snabba uppgifter. Det 
är serietecknaren och illustratören Filip-
pa Hella som leder workshopen. Anmälan 
till unginfo@luckan.fi.

Arbis satsar på Afrika och ekologi

Smarta grönsaker är närproducerade 
och inte odlade i växthus som slukar en-
ergi. Som bönor, rotsaker, kål, rovor och 
rödbetor.

Tittut med liten elefant

Lek med ord för små och stora

Diktare. När bokstäverna ännu inte är självklara så kan man uttrycka sig med fär-
ger. Det fick barnen göra undr jippot Diktmånen för några veckor sedan.

ra veckor sedan gick det livat till. Ma-
lin Fagerudd och Michelle Mattfolk le-
der rimjam den här gången och barnen 
i åldern 1 – 3 år njuter av fulla drag när 
de jammar till ramsor med musikalisk  
sting. 

Babypoesi är avsett för ännu mindre 
barn, under ett år och stämningen är an-
passad därefter, lugn och mjuk. I båda 
ordlekarna ska någon vuxen följa med bar-
net. Rimjam i höst ordnas ytterligare 29 
september kl. 17.30 och 24 november kl. 
7.30 på Richardsgatans bibliotek. Babypo-
esi går varannan fredag kl. 10.30 – 11.15, 
bland annat 8 oktober och så vidare. Mer 
information ger Annika Sandelin, anni-
ka.sandelin@hel.fi eller tfn 09 310 8581.

Ordverkstäder är ordlekar för lite 
större barn som redan går i lågstadiet. Det 
handlar om bland annat att klippa sön-
der dikter och pussla ihop orden till nå-
got nytt. Ordverkstäder ordnas inte bara 
på Richardsgatans bibliotek, där verksam-
heten är gratis, utan också i regi av Syd-
kustens landskapsförbund i Kottby lågsta-
dieskola på fredagar och på Arbis Östra 
i Stoa på torsdagar. I de två sistnämnda 
är terminsavgiften 50 euro. Mer informa-
tion via michelle.mattfolk@sydkusten.fi.

Och vill man bara lyssna på ord och 
sagor så ordnar Tölö bibliotek traditio-
nella sagostunder på onsdagar kl 18 och 
det sker den 6 oktober, 3 november och 
15 december.

Babypoet. Anton ska gå på babypoesi i höst på Richardsgatans bibliotek och av allt 
att döma ser han fram emot det. 
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i utlåningen som piper till varje gång den 
har registrerat lånet.

”Jag vill göra själv. För jag kan”, sä-
ger Einar bestämt. 

Anton följer med beundran storebrors 
förehavanden. I höst ska Anton gå på ba-
bypoesi och Einar kanske på rimjam som 
är avsett för lite större barn. 

I starten av höstens rimjam är Einar 
ändå inte riktigt med på noterna. 

”Jag vill inte. Nu vill jag låna böck-
er”. Han är en bestämd liten kille som 
vet vad han vill.

Och så ska det vara. Rimjam ska kän-
nas roligt och alltid är man inte på rätt 
humör. På höstens första rimjam för någ-
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Helsinki	elokuvissa

Lapsuuteni	Helsinki
Kirjoitussarjassa erilaiset helsinkiläiset muistelevat kasvuvuosiensa kaupunkia.

Kava etsii suomalaisen elokuvan kuvauspaikkoja.

Historiallista elokuvaa Helmikuun manifesti (1939) kuvat-
tiin kesästä 1938 talveen 1939 Helsingissä ja lähiseudulla. 

Tunnistatko tarinan kunnantalon jossa venäläiset santarmit jär-
jestävät laittoman kutsunnan? Paikka saattaa oikeasti olla esi-
merkiksi ravintola tai koulu. Toinen kuva esittää talon lähiseu-
tua suomenmielisten ylioppilaspoikien (Tauno Palo, Eino Kai-
painen) paetessa rattailla paikalta.

Oletko nähnyt lapsuudessasi 1920-1950-luvulla nähnyt elo-
kuvien kuvauksia? Tiedätkö muiden elokuvien kuvauspaikkoja?

Kerro kallisarvoinen tietosi KAVA:n perinnetutkija Juha Sei-
tajärvelle. Ota yhteyttä sähköpostitse (juha.seitajarvi@kava.fi), 
soita 09 6154 0217 tai 045 657 7383 tai lähetä postia osoitteeseen 
KAVA/Seitajärvi, PL 16, 00501 Helsinki.
	Katso	lisää	suomalaisen	elokuvan	tiedonkeruun	esimerkkitapauksia	
Kavan	kotisivuilta	www.kava.fi

Tunnistatko kuvauspaikan?

80-luvun alun Rööperillä ja nykypäivän De-
sign District -Punavuorella tuntuu toisi-

naan Fredrikinkatua pitkin tassutellessa olevan 
enemmän eroavaisuuksia kuin yhteistä. Autoile-
vat ulkopaikkakuntalaiset helposti eksyttävät yk-
sisuuntaiset kadut sekä vuoden 1875 rakennus-
säännön ylärajoja hipovat kivitalot ovat vielä pai-
koillaan, mutta muuten aluetta on välillä vaikea 
uskoa samaksi, jota vielä muutama vuosikymmen 
sitten pidettiin kaupungin pahamaineisimpana.

90-luvulla alkanut niin sanottu Uudenmaanka-
tu-ilmiö ei tarkoittanut pelkästään muutamaa yli-
hintaista lattea tarjoavaa trendibaaria, vaan sillä 
on ollut paljon suurempi vaikutus katukuvaan. Pu-
navuoren itäosasta on tullut suomalaisten design-
liikkeiden sydänmaita, jossa lukuisten kauppojen 
ikkunoita koristaa musta Design district -tarra. 
Lapsuuteni ostaa, myy, vaihtaa ja varastaa -kaupat 
ovat pikku hiljaa haihtuneet, eikä ronskia pornoa 
myyviä liikkeitäkään taida enää olla kuin muutama.

Roobertinkatua pitkin kolisteli aikoinaan spo-
ra, mutta kävelykaduksi muututtuaan siitä tuli 
teinien valtakunta. Skeittilautojensa päällä is-
tuva nuoriso kansoitti kävelykadun iltaisin. Vas-
ta 90-luvulla muodostui Robasta sellainen yöelä-
män keskus lukuisine baareineen, läpi yön auki 
olevine pikaruokaloineen sekä minimarketteineen.

Vuosituhannen vaihteen lähestyessä Punavuori 
oli jo vakiinnuttanut paikkansa kauniiden ja muo-
titietoisten leikkikenttänä, eikä ollut kummoinen-
kaan ihme, että lyhyen aikaa kestänyt uusmedia-
huuma ylipalkattuine kaksikymppisine AD:neen 
löysi kotinsa juuri sieltä. Ajan ja paikan henki kul-
minoitui alkuiltapäivästä pienessä krapulassa Uu-
denmaankadun übertrendikkäässä kahvilassa lat-
teaan siemailevaan ja laiskasti läppäriään naput-
televaan tietotyöläiseen. 

Internet-zeppelin syöksyi liekehtien mereen, 
mutta trendikkyyden leima ei lähtenyt Punavuo-
resta. 50 euroa miesten hiustenleikkuusta rokot-
tavat parturit, sisäänpäinlämpeävät pintaliitoka-
pakat sekä kotimaista underground-muotia myy-

vät pikkuboutiquet olivat tulleet jäädäkseen. Pu-
navuoresta oli muodostunut pääkaupungin sisäl-
lä eräänlainen luovien ja menestyneiden ihmis-
ten enklaavi. Entisestä työväenluokan kaupungin-
osasta oli tullut myös kovan rahan asuntomarkki-
noiden himotuin kohde. Halpa keskiolut vaihtui 
saksalaiseen pintahiivaan, Pizza Hut Michelin-ra-
vintolaan. Samalla saivat laukkunsa pakata kes-
kiluokkaiset lapsiperheet, joilla ei enää ollut yk-
sinkertaisesti varaa asuttaa sataneliöisiä jugend-
kämppiä. Tämä näkyy selkeästi paitsi tilastoissa 
(Punavuoren asukasluku on puolittunut muuta-

massa kymmenessä vuodessa), mutta myös katu-
kuvassa. Kadonneet ovat Koffin puistosta valta-
vat, joskus jopa satapäiset kirkonrottaa tai purk-
kista pelaavat lapsilaumat, sillä heidän kotejaan 
asuttavat nykyisin hyvätuloiset keski-ikäiset ark-
kitehtipariskunnat. Lasten lisäksi puuttuvat lä-
hes kokonaan myös rantojen harmaat ja hiljaiset 
miehet. Heidät lienee korjannut pois järjestyspo-
liisi tai talvipakkaset.

Punavuoren kaduille on ilmestynyt myös uusia 
tulokkaita; turistit. Uudenmaankatu-ilmiö sekä 
Punavuoren muutos ei jäänyt ulkomaisilta mat-
kaoppaiden kirjoittajilta tai toimittajilta huomaa-
matta. Ensimmäisenä Rööperin löysivät kuitenkin 
saksalaiset teinitytöt, jotka istuivat sinnikkäästi 
Fredrikinkadulla sijaitsevan kerrostalon portailla 
vielä vuosia sen jälkeen kun Ville Valo oli muut-
tanut talosta pois. Seuraavaksi saapuivat homo-
miehet Roobertinkadun jättimäisen DTM-yöker-
hon houkuttelemina. Helsingin kansainvälistyes-
sä näitä pioneereja seurasivat myös muut turis-
tit, josta innostuneena alkoivat suuret hotelliket-
jut rakentaa kilpaa hotelleja.

Mitä on vanhasta Punavuoresta sitten enää jäl-
jellä? Hagelstamin kirjakauppa Fredrikinkadulla, 
Digeliuksen levykauppa Viiskulmassa, sekä liik-
keensä edessä sikariaan poltteleva pornokeisari 
Tom Sjöberg lienevät viimeisiä vanhoista maa-
merkeistä. Lestinheittäjiä ei enää porttikongeis-
sa pyöri, mutta Irto-Pirkot ovat löytäneet tiensä 
takaisin vanhoille metsästysmailleen Punavuoren 
sydämeen, Ratakadulle.

Rööperin tulevaisuutta ei kukaan varmuudel-
la tiedä, mutta todennäköistä on, että salakapa-
koiden, ilotalojen ja sakilaisten kaupunginosasta 
muodostuu eräänlainen West Hollywood tai Coco-
nut Grove, jossa harva oikeasti asuu, mutta johon 
kansa tungeksii syömään, juhlimaan ja shoppaa-
maan. Onko muutos sitten hyvästä, sitä en tiedä. 
Mutta ainakin Punavuori elää, ja täysillä.

Tuomas Vimma
Kirjoittaja	on	helsinkiläinen	kirjailija.

Elävä Rööperi

Punavuoresta Polynesiaan. Kirjailija vaimon-
sa kuvaamana jossakin Tyynen valtameren ran-
tamilla.
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LukijakilpailuPalveluInfo

Kuvassa on keskeistä pääkaupunkia ikuistettu-
na viime vuosisadan alussa. Hieman muunnel-

tuna katunäkymä on tunnistettavissa 2000-luvulla-
kin. Mistä päin Helsinkiä löytyy tämä kuvauskohde?

Vastaukset pyydetään toimittamaan viimeistään 
4.10. osoitteella Helsinki-info ”Lukijakilpailu” PL 1, 
00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostitse helsin-
ki-info.lukijakilpailu@hel.fi. Muistakaa liittää vas-
taukseen myös postiosoitteenne.

Vastaus edellisen lehden kysymykseen
Kesäinen idylli palmuineen ja suihkulähteineen oli 
viimekertaisen kysymyskuvan aiheena.

Kuvassa oli niin sanottu vanhan Forumin viihtyisä 
piha Kukon korttelissa Mannerheimintien ja Simon-
kadun kulmauksessa. Tuo Forum valmistui olympia-
kesäksi 1952 jolloin uudisrakennuksen tieltä puret-

Tällä palstalla Virka Info vastaa helsinkiläisiä askar-
ruttaviin kysymyksiin. Jos kaipaat tietoa kaupunkisi 
asioista, ota yhteyttä Virka Infoon, Sofiankatu 1. Iloi-
nen ja osaava henkilökunta on tavoitet tavissa viikon 
jokaisena päivänä; ma – pe 9 – 19 ja la – su 11 – 17. Vuo-
den 2011 alussa Virka Infon tiedotusneuvojien joukko 
suurenee ja palvelu laajenee	(ks.	1.	kysymys).	

	 Puhelinneuvonta toimii arkisin 9 – 15 numerossa 
09 310 11111 ja sähköpostia voit lähettää mihin vuorokau-
den aikaan tahansa osoitteeseen: virkainfo@hel.fi, Inter-
net löytyy osoitteesta www.virka.fi. Tervetuloa! 

Olen kuullut, että Itäkeskuksessa sijaitseva maahan-
muuttajaneuvonta lopettaa. Miten se käytännössä 
tapahtuu?

	Maahanmuuttajaneuvonta	muuttaa	kaupungintalolle	
ja	sen	toiminta	Itäkeskuksessa	tosiaan	päättyy.	Neuvon-
ta	yhdistetään	Helsinki-tiedotuksen	yleisneuvontaan	Vir-
ka	Infoon.	Siirto	edellyttää	jonkin	verran	muutoksia	kau-
pungintalossa;	Virkan	toimiston	yhteyteen	remontoidaan	
työtilat	uusille	palveluneuvojille	ja	ala-aulan	palvelutis-
kille	tulee	yksi	neuvontapaikka	lisää.	Yksityisluontoiset,	
ajanvarausta	edellyttävät	neuvontatilanteet	tapahtuvat	

aulan	perällä	sijaitsevassa	erillisessä	kabinetissa.	Siirto	
tapahtuu	ensi	vuoden	alussa.

Vuoden	2011	alussa	Virka	Infon	toiminta	monipuolis-
tuu	myös	kaupungin	kirjaamouudistuksen	myötä.	Kir-
jaamopalvelut	siirtyvät	kokonaisuudessaan	kaupungin-
talolle	ja	osa	toiminnoista	on	siten	saatavilla	myös	Virka	
Infon	palvelutiskiltä.	Kirjaamon	asiakirjojen	nähtävillä	
olotila	tulee	myös	sijoittumaan	aulan	perälle	kabinettiin.

Mihin voin ottaa yhteyttä, kun tarvitsen esitteeseen 
Helsingin keskustan kartan käyttöluvan? 

	Kiinteistöviraston	kaupunkimittausosasto	huolehtii	kau-
pungin	paikkatietojärjestelmän	koordinoinnista	ja	kiin-
teistönmuodostamis-	ja	rekisteröintitehtävistä	sekä	kau-
pungin	karttalaitoksesta.	Kaupunkimittausosasto	myön-
tää	vuosittain	julkaisulupia	laatimistaan	kartoista	10	–	12	
miljoonan	kappaleen	painatusta	varten.	Erilaisia	julkai-
suja	tehdään	vuosittain	satoja	kappaleita.	Julkaisuluvat	
myöntää	kaupungingeodeetti.	

	Asiakaspalvelu	on	avoinna	ma	–	pe 8.15	–	16.00 osoit-
teessa	Viipurinkatu	2,	Helsinki	51,	(PL	2205,	00099	Helsin-
gin	kaupunki),	puhelin	09 310 31930,	faksi	09 310 31986.	
Palautteet	voi	laittaa	sähköpostilla	kmo@hel.fi	-osoit-	
teeseen.
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tiin useita puutaloja. Yksikerroksinen oman aikansa 
kauppakeskus sai puolestaan väistyä nykyisen Fo-
rumin tieltä 1970 – 80-lukujen vaihteessa.

Martti Helminen
Oikein	vastanneiden	joukosta	arvottiin	voittajaksi	Tuula 
Piili.	Palkintokirja	on	lähetetty	voittajalle.	Onnittelumme!

Ilmoittautuminen DanceActi-
on -tanssitapahtumaan käyn-

nistyy 24.9. Vuosittain Helsin-
gin Kulttuuritalolla järjestettä-
vä DanceAction on Suomen suu-
rin nuorten tanssikatselmus, jos-
sa sekä aloittelevat harrastajat 
että kokeneet tanssin konkarit 
ja yleisö kohtaavat. 

DanceAction ei ole tanssi-
kilpailu, vaan tapahtuman ta-
voitteena on tuoda tanssi kaik-
kien ulottuville; koota eri tans-
sityylien harrastajat yhteen ja 
päästää yleisö nauttimaan tans-
sin monimuotoisuudesta. Tapah-
tumaan voivat osallistua kaikki, 
joiden sydän palaa tanssille. Päi-
vä koostuu katselmuksista ja il-

Suomenkielisen työväenopis-
ton luennoilla saa vinkkejä 

kaaoksen taltuttamiseen.
Meillä on liikaa tavaraa, lii-

kaa paperia, liikaa menoja ja 
liikaa tekemisiä. Kaaos näkyy 
asunnossa ja kalenterissa, tun-
tuu jatkuvana kiireenä ja kalvaa 
huonona omatuntona. Joskus se 
jopa eristää, koska on helpom-
paa jättää vieraat kutsumatta. 
Asialle pitäisi tehdä jotain, mut-
ta kun ei tiedä mistä aloittaa, 
eikä aikaakaan ole. Luento ker-

too, mistä tämä johtuu ja mitä 
sille voi tehdä: kaiken yksinker-
taistaminen on avain selkeän 
elinympäristön luomiseen ja elä-
män hallintaan.

Luennoitsija on Hollan-
nissa asuva ja työskentele-
vä Professional Organizer 
Anne te Velde-Luoma. Luen-
not järjestetään keskiviikkoisin 
29.9. klo 18.30 – 20 ja 1.12. klo 
16.50 – 18.20. 
 Opistotalo,	Viipurinsali,	
	 Helsinginkatu	26

Itäkeskuksen kirjasto järjestää yhteistyössä työväenopiston kans-
sa keskiviikkoisin maksutonta tiedonhaun opetusta. Kurssit on tar-

koitettu vasta-alkajille. Ilmoittautuminen Itäkeskuksen kirjaston tie-
topalveluun.
 29.9. klo 9.30 – 13.30 Internet-tiedonhaun perusteet. Osallistujien 
tulee osata käyttää hiirtä. 
 6.10., 20.10. ja 27.10. klo 9.30 – 13.30. Kuinka hoidan asioita ver-
kon kautta. Opetus on tarkoitettu niille, jotka ovat jonkin verran käyt-
täneet nettiä ja hallitsevat hiiren käytön.
 Itäkeskuksen	kirjasto,	Turunlinnantie	1,	p.	09 310 85090.

lan gaalasta. Jokainen esiinty-
jä saa esityksestään palautteen 
alan ammattilaisraadilta. 

Myös nuorten omat ko-
reografiat ovat tervetulleita ta-
pahtumaan. Katselmus on avoin-
na kaikille 13 – 20-vuotiaille 
tanssijoille, tanssiryhmille ja 
nuorille. 1/3 ryhmäläisistä saa 
poiketa ikärajasta. Tanssitaus-
talla ja kokemuksella ei ole vä-
liä, tärkeämpää on halu esiintyä. 
Lajeina ovat klassinen, street, 
show, disco, maailmantanssi ja 
free. Lajien kuvaukset ja lisätie-
dot löytyvät netistä. Tapahtuma 
on maksuton.
 Lisätietoja	ja	ilmoittautumiset:	
	 www.nuoriso.hel.fi/danceaction

Ilmoittaudu DanceActioniin 

Elämä yksinkertaisemmaksi 
– ajatuksia tavarakaaoksen kesytykseen

Kuinka löydän tietoa 
internetistä
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Helsinkiläinen Stuba Nikula, 38, on rennon 
oloinen, mutta asiallinen mies. Hän puhuu 

paljon ja käyttää värikkäitä ja hauskoja kielikuvia. 
Nikula kuvaa itse itseään henkiseksi punkkariksi. 
Tosielämässä hän on median monitoimimies Jone 
Nikulan pikkuveli, entisen oikeuskanslerin Paavo 
ja taidehistorian professori Riitta Nikulan poika. 
Intohimo rakennuksiin on perua äidiltä, joka on 
rakennussuojelun ammattilainen.

Nuorena Nikula oli päättänyt, että hän ei aina-
kaan politiikkaan lähde. Työssä ei sitä kuitenkaan 
voi välttääkään, sillä hän on Kiinteistö Oy Kaape-
litehtaan toimitusjohtaja sekä Kaapelitehtaalla 
että Suvilahdessa.

”Kaupungin itsensä hallinnoiman osakeyhti-
ön tai säätiön käyttäminen on yhä yleisempi tapa 
tuottaa kaupunkiin sen tarvitsemia palveluita, eikä 
vain Helsingissä”, Nikula kertoo.

”Näin päätöksenteko on suoraa, ja tekeminen 
siten jouhevampaa kuin virastossa. Omistaja omis-
taa, hallitus hallinnoi ja johtaja johtaa. Ja johta-
jan voi helposti vaihtaa”, Nikula lisää pilke silmis-
sään. Hän on mukana myös Trans Europe Halles 
-verkoston johtokunnassa. Verkostoon kuuluu 50 

kulttuurikeskusta, jotka ovat herättäneet henkiin 
vanhoja eurooppalaisia teollisuusrakennuksia.

Kantava teema Nikulan tekemisissä on Hel-
singin kehittäminen mukavammaksi paikaksi 
asua. Vuosien vieriessä hän on siirtynyt konsert-
tien ja festivaalien tuottajasta vuokraisännäksi. 
Matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opet-
tajan koulutuksesta on ollut hyötyä, sillä huma-
nistien joukossa hän erottuu tämän vuoksi eduk-
seen. Nikula osaa ennakoida korjausrakentami-
sen menot, eivätkä kustannukset pääty vielä sii-
henkään. Seuraavaksi on vielä laskettava realis-
tiset toimintakulut.

Rakkaudesta rakennuksiin
”Tiivistäen voisi sanoa, että omistamme, perus-
korjaamme ja vuokraamme entisiä teollisuusra-
kennuksia taiteen ja kulttuurin tarpeisiin. Näin 
hankimme korun kauniille rakennuksille arvois-
taan käyttöä, sillä vanhoilla rakennuksillakin on 
tunteensa”, Nikula sanoo hymyillen. 

Tällä hetkellä Suvilahdessa on lähes 40 vuok-
ralaista, jotka toimivat kulttuurialalla. Ja yli 300 
tilahakemusta on sisällä. Vuoden liikevaihto on 

noin 500 000 euroa, ja se kertyy tilavuokrista. Osal-
ta peritään vuokrana käyttökulut, kun taas joiden-
kin osalta pyydetään markkinahintainen vuokra. 
Tasapainottelu osakeyhtiön hyvän taloudenpidon 
ja luovien alojen tukemisen välillä on toistaiseksi 
onnistunut hyvin.

Suvilahden haasteet ovat Nikulan mielestä en-
nen kaikkea sisällöllisiä. 

”Tarjoamme tilat erilaisille tapahtumille, mut-
ta emme ole tuottajaorganisaatio. Suvilahdella on 
vetovoimaa, ja siksi yhteydenottoja riittää. Onkin 
löydettävä juuri se vuokralainen, joka sopii koko-
naisuuden osaksi”. 

Kahvipöytäkeskusteluista yhteistyöhön
Yhtiön 12 vakituista työntekijää satsaa erilais-
ten ryhmien palvelemiseen Suvilahdessa ja Kaa-
pelitehtaalla. Nikula haluaa kehittää Suvilahtea 
osaksi Sörnäistenrannan ja Kalasataman aluetta. 

”Ajattelemme mielellämme Suvilahtea isom-
massakin, vähintään kansallisessa ja mieluiten 
kansainvälisessä mittakaavassa”, Nikula kertoo.

Yhteistyömahdollisuuksia riittää, sillä nuori-
sokeskus Happi, Teatterikorkeakoulu, Kuvataide-
akatemia, Taideteollinen korkeakoulu, Ateljeesää-
tiön taiteilijatalo ja monet muut mielenkiintoiset 
keskukset ovat aivan lähituntumassa. 

Yhtenä hyvänä esimerkkinä on Suvilahdessa 
toimiva Uuden Sirkuksen Keskus Cirko, joka käyn-
nistelee pohjoismaisessa mittakaavassa merkittä-
vää uuden sirkuksen toimintakeskusta, jossa al-
kaa myös Teatterikorkeakoulun sirkusammatti-
laisten koulutus. 

Rakentuvan alueen sydämessä
Suvilahti rakentuu vielä seuraavat kymmenen 
vuotta. 

”Kaikkea ei tehdä valmiiksi kerralla, vaan kor-
jaamme talo talolta”, Nikula paljastaa. Kalasata-
man metroaseman rakentaminen kauppakeskus-
maiseksi alkaa ensi vuonna. Ja koko Kalasataman 
alue laajenee seuraavat kaksikymmentä vuotta. 
Tämän hetken arvioiden mukaan alueelle tulee 
17 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa, joten läpi-
kulkua on luvassa runsaasti. 

”Helsinkiläinen on se kaupungin tärkein mat-
kailija. Ihanteellista on, se että ihmiset liikkuvat 
ja viihtyvät omassa kotikaupungissaan. Se on eko-
logista ja sitouttavaa”, Nikula sanoo. 

”Uutta kaupunkikulttuuria syntyy todennäköi-
semmin juuri siellä, missä tilat ja ympäristö eivät 
ole liian valmiita”, Nikula miettii. 

”Meillä pyöritetään satavuotiaita rakennuk-
sia, joille pohjustamme työksemme seuraavaa sa-
taa vuotta. Parhaillaan mietimme sopivaa käyt-
töä esimerkiksi Suvilahden kahdelle sylinterin-
muotoiselle kaasukellolle, jotka tuovat mieleen 
Rooman Pantheonin”, Nikula tiivistää silmissään 
kauas yltävä katse.

Nina Rintala

Toimitusjohtaja Stuba Nikula arvostaa Suvilahden rosoista tunnelmaa, joka helpottaa paikan tai-
pumista näyttämöksi mitä erilaisempiin tapahtumiin.

Tiloja luovuudelle
Tuomas Nikulaa on kutsuttu Stubaksi jo alle kouluikäisestä. Noin 15-vuotiaasta saakka hän on 
häärännyt kaupunkikulttuurin parissa. Nykyisin hän muovaa helsinkiläistä kulttuuria Kaapeli-
tehtaan lisäksi myös Suvilahdessa, jonka läheisyyteen kohoaa kokonainen uusi kaupunginosa.
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