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leikkipuistot ovat Helsingissä lähes satavuotias instituutio. 
Alkuun tavoitteena oli valvotun tekemisen ja huolenpidon tarjoa-
minen vähäosaisille lapsille. Nykyään puistot ovat perheiden pal-
velu- ja kohtaamispaikkoja. Kaikkina aikoina lapset ovat halunneet 
keinua, kiipeillä, liukua ja rakentaa hiekkakakkuja.

Tällä hetkellä kaupungin päivähoidon vastuualueeseen kuuluvia 
leikkipuistoja on 69. Aamupäivisin puistoissa järjestetään pikkulap-
siperheille suunnattua toimintaa, iltapäivisin palvellaan pieniä kou-
lulaisia. Noin puolet leikkipuistoista tarjoaa nyt kerhotoimintaa, jo-
ka on tarkoitettu ensisijassa kotihoidossa oleville lapsille ja johon 
haetaan samoin kuin päivähoitoon.

Leikki, luovuus ja ilo kuluvat kaikkiin ikäkausiin ja leikkipuistoja 
voidaankin suunnitella myös vanhemmalle väestölle. Ikäihmisten 
palveluna ne toimivat fyysisen ja sosiaalisen kuntoutuksen tukena. 

Rita ekelund

Leikkipuistot ovat 
kaupunkielämän keitaita, 
jotka tarjoavat iloista 
tekemistä kaikenikäisille 
ympäri vuoden.
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koHtuus elämäntavoissa tuo lisää hyviä vuosia, 
neuvoo väestön terveydentilasta huolestunut 
kaupungin terveyskeskus.

metRotunneleiden ja aseman louhinta Lautta
saareen on parin vuoden urakka, jossa kalliota täytyy 
paitsi pehmittää myös lujittaa.

Heikki savolan paperikauppa Töölössä on 
kiinnostava esimerkki lukuisista pikku putiikeista, 
joissa saa erinomaista palvelua.

ikäiHmiset virkistyvät tanssien ja muistellen. 
Taide uudistaa hoitokäytäntöjäkin. 

maaHanmuuttaJaäidit voivat opiskella suomea 
leikkipuistojen kursseilla ja tutustua muihin 
perheisiin.

pääHenkilö. Juha Nurminen on palkittu aloit-
teestaan puhtaan Itämeren puolesta. Hän kaipaa 
puheiden sijasta lisää konkreettisia toimenpiteitä.

lapsuuteni Helsinki. Aarne Laurilan lapsuudessa 
Malmi oli aivan oma maailmansa. 

tapaHtumasivuilla paljastetaan muun muassa 
valkoiseksi maalattujen kenkien Tie taivaaseen sekä 
missä seikkailevat Peter Pan tai pussaileva putkimies.  

info på svenska. Busklubben är den gemensamma 
benämningen på Luckans många olika program för 
barn.

helsinki-info | Internetversio www.hel.fi/helsinkiinfo

4 | 2011 helsinki-info 2

seuRaava Helsinki-info 
jaetaan 24.–28.10.
palautetta leHdestä 
voi lähettää joko postitse 
(Helsinki-info, PL 1, 00099 
Helsingin kaupunki) tai 
sähköisesti osoitteeseen 
helsinki-info.palaute@hel.fi. 
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� English supplement 
Helsinki-info – this printed newspaper – is published by the  
City of Helsinki and distributed to all Helsinki households 
six times a year. The English Supplement is published on the  
City website at www.hel.fi/helsinki-info � In English. 

Lukijakilpailu
Sivulla 20 tunnis-

tettavaksi tarjotaan 
keskeisellä paikalla 
sijainnutta punatii-

listä kolossia. 
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 stadilla duunissa

Uuden 
sairaalakoulun 
luotsaaja 
Rehtori Sirpa Lautjärvi  
johtaa opetusta yhdistetyssä 
sairaalakoulussa. 
 
(1) Mitä työhösi kuuluu?
Johdan Sophie Mannerheimin koulua, joka opettaa sairaala-  
tai avohoidossa olevia esi- ja peruskouluikäisiä. Hallinnollis-
ten, taloudellisten ja opetuksen laatuun liittyvien asioiden li-
säksi pidän erityisen tärkeinä hyvää ilmapiiriä, yhteisöllisyyttä 
ja kaikkien osallisuutta. Saan ilokseni johtaa huippuammatti-
laisia, jotka osaavat tarvittaessa keventää tilanteita huumorilla. 
Tavoitteemme on, ettei sairastuminen aiheuta lapselle tai nuo-
relle syrjäytymistä: sairaus voi olla hidaste, ei este.

(2) Miten sairaalakoulun opetus 
toteutetaan?
Oppilaillamme on somaattisia, psyykkisiä ja neurologisia  
pulmia, joten opetustavat ja -aika räätälöidään huomioiden 
sairauden laatu ja hoitoon tarvittava aika. Suurin osa oppilais-
tamme tulee päivisin opiskelemaan johonkin seitsemästä toi-
mipisteestämme, mutta opettajamme työskentelevät myös 
osastoilla. Opiskeluajat kestävät päivästä kolmeen vuoteen. 
Oppilas säilyttää sairaalakouluaikanaan oman koulupaikkan-
sa. Yhteydenpito oppilaan huoltajien, hoitohenkilökunnan 
ja oman koulun kanssa on tiivistä. Oppilaat kokevat koulun-
käynnin usein tärkeäksi normaaliksi asiaksi poikkeuksellises-
sa elämäntilanteessa. 

(3) Millaisia terveisiä lähettäisit 
helsinkiläisille? 
Lapsen sairastuminen on perheelle mullistus, johon tarvitaan 
paljon tukea. Toivoisin ihmisten muutenkin huomioivan lä-
himmäisiään ja kysyvän rohkeasti, voivatko olla avuksi. Kult-
tuurissamme korostetaan lapsen omatoimisuutta ja itsenäi-
syyttä, mutta usein se on synonyymi lapsen omapäisyydelle ja 
yksinäisyydelle. Lasten kanssa kannattaa olla tuntosarvet pys-
tyssä, sillä esimerkiksi monen kympin oppilaan pahaa oloa ei 
huomaa, koska se on kääntynyt hiljaisesti sisäänpäin. Toisaal-
ta uhittelijat ja räyhääjät ovat usein keinottomia, pelokkaita ja 
yksinäisiä. Sairaat lapset eivät tarvitse sääliä, vaan kannustavaa 
myötäelämistä ja konkreettista apua arjen haasteissa.
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Sophie Mannerheimin koulu on sairaalakoulu, jonka opetuk-
sen järjestää ja rahoittaa Helsingin kaupungin opetustoimi. 
Oppilaita on kerrallaan pari sataa, vuodessa yli tuhat. Henki-
lökuntaa on 47. Elokuussa avattuun kouluun yhdistettiin Au-
roran, Haartmanin ja Lastenlinnan koulut muun muassa hal-
linnon ja käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Koulu toimii 
myös osaamiskeskuksena jakaen tietoa esimerkiksi sairau-
den vaikutuksista oppimiseen. Oppilaina on potilaita HUS:n 
sairaaloiden ja avohoitoyksiköiden lisäksi yksityissairaalois-
ta, Syömishäiriökeskuksesta ja Diakonissalaitoksesta.

”Oppilaat osallistuivat 
innokkaasti koulun ni-
men etsintään ja ovat 
tyytyväisiä tulokseen. 
Sophie Mannerheim oli 
kulttuurivaikuttaja ja 
maamme sairaanhoi-
don uranuurtaja, joka 
muun muassa perusti 
Lastenlinnan”, kertoo 
rehtori Sirpa Lautjärvi 
työhuoneessaan oppi-
laiden tekemien töiden 
äärellä.
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teRveys 

Kohtuus tuo lisää 
hyviä elinvuosia

peRinne 

Stadin Silakkamarkkinat 
Helsingin vanHin perinnetapah-
tuma Stadin Silakkamarkkinat jär-
jestetään Kauppatorilla 2.–8.10. Si-
lakkamarkkinoita on järjestetty 
vuodesta 1743 alkaen. Itämerellä 
työskentelevät kalastajat tuovat jo-
kavuotiseen tapaansa Silakkamark-
kinoille parastaan. Ostettavaa on 
perinteisistä suolasilakoista herkul-
lisiin silakkamarinadeihin, joita ryy-
dittävät mausteet pihlajanmarjois-
ta punapippuriin. Markkinoilla on 
tarjolla myös saaristolaisleipää sekä 

saarilampaiden villasta tehtyjä kä-
sitöitä.

Avajaispäivänä 2.10. Kauppatoril-
la on ohjelmaa klo 11–16. Ohjelman 
päättää tilaisuus, jossa palkitaan 
Vuoden maustekalan ja Vuoden Si-
lakkayllätyksen tekijät.

Markkinat ovat avoinna sunnun-
taista perjantaihin klo 7–19, la klo 
7–16. Avajaispäivän 2.10. ohjelma al-
kaa klo 11 ja silakkatuotekilpailun 
tulokset ja palkintojen jako on vuo-
rossa klo 16.

”tupakointi, alkoholin liikakäyttö ja 
ylipaino”, Helsingin terveyskeskuk-
sen kehittämisjohtaja Riitta Simoi-
la luettelee helsinkiläisten keskeiset 
terveysuhat.

”Näihin vaikuttamalla voimme 
merkittävästi kohentaa väestön ter-
veydentilaa.”

Helsinkiläisten erot sairastavuudes-
sa ja kuolleisuudessa ovat huomatta-
via. Väestön terveyserojen kaventami-
nen ja ehkäisevä terveydenhoito ovat 
terveyskeskuksen työn painopistealu-
eita.

”Kaupungin kannalta epätoivot-
tavaa on kehitys, jossa odotettavissa 
oleva elinikä nousee, mutta samalla 
väestön terveydentila heikkenee. Jos 
tämä trendi jatkuu, sillä on tuhoisa 
vaikutus kaupungin talouteen - pu-
humattakaan yksittäisten ihmisten 
elämästä”, Simoila sanoo.

”savuttoman Helsingin puolesta on 
menestyksellä kampanjoitu vuodes-
ta 2007”, Simoila kertoo. Kaupungin 
omat työpaikat ovat savuttomia. Äi-
tiysneuvoloihin ulottuvan työn tulok-
sena odottavien äitien tupakointi on 
selvästi vähentynyt. Nuorten paris-
sa kouluissa kampanjointi ei kuiten-
kaan näytä vielä purreen.

Helsinkiläisten avuksi on perus-
tettu myös tupakkaklinikka, joka jär-
jestää vieroituskursseja ja antaa hen-
kilökohtaista neuvontaa lopettami-
sen tueksi.

alkoHolin kulutus on moninker-
taistunut Suomessa viime vuosikym-
menien aikana. Suomalaisten nuor-
ten humalajuominen on yleisempää 
kuin Euroopassa keskimäärin.

Aikuisväestön liikakäyttö on  
yhteydessä lukuisiin sairauksiin ja se 
lisää myös tapaturmariskiä. 

”Alkoholi tappaa nimenomaan 
työikäisiä ihmisiä, jopa enemmän 
kuin sydäntaudit ja syöpä”, Simoila 
huomauttaa. 

”Vastuullisen alkoholinkäytön toi-
menpideohjelmalla terveyskeskus 
pyrkii vähentämään alkoholin koko-
naiskulutusta, vaikuttamaan alkoho-
lin mainonnan kieltämiseen kaupun-
gin omistamilla paikoilla ja suojele-
maan etenkin lapsia ja nuoria.”

kasvava ylipaino on suomalais-
ten uusin terveysriski. Helsingissä on 
asuinalueita, joissa neljännes odotta-
vista äideistä on ylipainoisia, mikä li-
sää myös lapsen paino-ongelmien to-
dennäköisyyttä.

”Kuulumme jo Euroopan lihavim-
piin kansoihin”, Simoila toteaa. Suo-
malaisesta aikuisväestöstä 58 pro-
senttia miehistä ja 43 prosenttia nai-
sista on ylipainoisia.

Ylipaino on riskitekijä monien sai-
rauksien synnyssä, muun muassa 
kakkostyypin diabeteksessa.

”Mikäli painokäyrät jatkavat kas-
vuaan, kakkostyypin diabetestapa-
ukset tulevat kasvamaan dramaatti-
sesti.”

Simoila kannustaa kaikkia Hel-
singin päättäjiä mukaan terveystal-
koisiin. Siihen velvoittaa myös tänä 
vuonna voimaan tullut terveyden-
huoltolaki, joka teki terveys- ja  
hyvinvointivaikutusten huomioon 
ottamisen päätöksenteossa laki-
sääteiseksi.

JoHanna lemola
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”Ottamalla 
enemmän vas-
tuuta omasta 
terveydestäm-
me saamme li-
sää hyviä elin-
vuosia.”
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Ali saaren, läpi kiven  
länsimetRon tunnelityömaalle Laut-
tasaaressa sukelletaan Hedengrenin 
talon kulmalta Lauttasaarentie 50:n 
kohdalta. Maan alla odottaa kallio, jos-
ta Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n on pus-
kettava läpi, jotta metrojunat pääsevät 
aikanaan kulkemaan Helsingin ja Es-
poon väliä. 

Kiveä ei pehmitetä silkalla voimal-
la, vaan taidolla ja harkiten. 

”Louhinta etenee siten, että po-
raamme kallioon tunnustelureiät, joi-
hin ajamme paineella vettä ja mit-
taamme, paljonko vettä kallio imee”, 
työmaan vastaava mestari Martti Käh-
könen kertoo. ”Jos vettä menee yli 60 
litraa minuutissa, louhijoilla on hau-
rasta kiveä edessään. Silloin poraam-
me kallioon reikiä, jotka injektoidaan 
eli täytetään betonilla. Niin kummal-
liselta kuin se maallikosta kuulostaa-
kin, kalliota täytyy joskus vahvistaa, 
ennen kuin sitä uskaltaa räjäyttää. Be-

toni estää myös sen, ettei kallio vuoda 
vettä louhinnan päälle.” 

Lauttasaaressa injektointia on jou-
duttu tekemään paljon. Louhijoille on 
myös tullut vastaan ruhjekohtia, jois-
sa kallio on rapautunut, joten tunne-
lin seiniä on pitänyt vahvistaa ruisku-
betonilla. 

”Louhintatöissä on mentävä kiven 
ehdoilla eteenpäin, eikä turhia riskejä 
pidä ottaa, sillä koneet ovat kalliita ja 
ihmishenget vielä kalliimpia.”

kallioRakennus-yHtiöt oy:n urak-
kana on louhia Lauttasaaren alit-
se kaksi kahden kilometrin mittais-
ta ajotunnelia, sillä metrojunat kul-
kevat erillisissä tunneleissa itään ja 
länteen. Lisäksi yhtiö louhii metroase-
man sisäänkäynteineen sekä kaksi pai-
neentasauskuilua ja kaksi poistumis-
tiekuilua. Ajotunneleiden louhinta al-
koi maaliskuussa. Työt ovat vasta alus-

sa, sillä urakalle on laskettu aikaa reilut 
kaksi vuotta. Kallion kimpussa ahertaa 
yli 30 työntekijää, niin porareita kuin 
panostajiakin. 

Louhinta-aikoja rajaavat Uuden-
maan ympäristökeskuksen antamat 
määräykset. Lauttasaaren työmaal-
la saa porata ja räjäyttää arkisin kel-
lo seitsemästä aamulla iltakymme-
neen asti. 

Vaikka Länsimetro Oy teetti kunto-
tarkastuksen kaikissa metroradan ym-
päristön taloissa ennen louhintojen al-
kua, jyrinä ja tärinä ovat poikineet työ-
maatoimistoon sekä pelästyneitä että 
vihaisia yhteydenottoja. 

”Mutta olemme saaneet myös kii-
tosta”, Kähkönen kertoo. ”Muuan soit-
taja kyseli minulta kohteliaasti työai-
kaamme ja sanoi keskustelun lopuk-
si, että teemme arvokasta työtä, koska 
lauttasaarelaiset tarvitsevat metron.”

tapio tolmunen

kysely 

Mielipiteitä kotikulmista  
ekotalo 

Ympäristökeskus Viikkiin
 kaupunkisuunnitteluviRasto 

kerää asukkaiden mielipiteitä Ou-
lunkylästä ja Laajasalosta, joita on 
tarkoitus kehittää Esikaupunkien 
Renessanssi-hankkeen mukaisesti. 

Mielipiteitä hyödynnetään laa-
dittaessa kehittämissuunnitelmaa, 
joka jatkossa ohjaa alueiden kaa-
voitusta. Oulunkylän suunnitelma 
koskee Maunulaa, Metsälää, Pato-
laa, Veräjämäkeä ja Veräjälaaksoa 
sekä Käpylän aseman ympäristöä.

Laajasalon suunnitelmaan kuu-
luvat Yliskylä, Hevossalmi, Jollas 

Helsingin kaupungin ympäristökes-
kus muuttaa uusiin toimitiloihin Viik-
kiin. Toiminta talossa aloitetaan 26.9. 

Viikin uusi ympäristötalo on Suo-
men vähiten kuluttava toimitalo. Se 
on rakennettu matalaenergiavaati-
musten mukaan, ja sen energiakulu-
tus on reilusti alle puolet normaalista. 
Lisäksi rakennuksessa kokeillaan uu-
siutuvien energiamuotojen hyödyntä-
mistä ja huomioidaan ympäristöasi-
at niin taloteknisissä ratkaisuissa kuin 
materiaalivalinnoissakin. 

Viikinkaari 2a, avoinna ma–pe  
klo 8.15–16, p. 09 310 1635, 

elintarvike neuvonta p. 09 310 14000 
ja asumisterveysneuvonta p. 09 310 
15000. Neuvontanumerot ovat jo  
käytössä ja palvelevat ma, ke–pe  
klo 9–12, ti klo 9–15. 

� www.hel.fi/ymk
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ja Kaitalahti sekä osa Tahvonlah-
desta. Laajasalon renessanssista 
ja Kruunuvuorenrannan ajankoh-
taisista suunnitelmista kerrotaan 
asukastilaisuudessa keskiviikkona 
28.9. kello 18–20 Laajasalon pe-
ruskoulun Alatalossa osoitteessa 
Holmanmoisionpolku 1. 

Oulunkylää koskevia kom-
mentteja voi jättää 2.10. asti ja 
näkemyksiä Laajasalon tulevai-
suudesta kerätään 16.10. asti ver-
kossa osoitteessa http://kerro-
kartalla.hel.fi. 

Porat laulavat 
Helsinki saa länsimetron myötä kak-
si uutta asemaa, Lauttasaaren ja Koi-
vusaaren. Metrotunneleiden louhinta 
Koivusaareen alkoi tämän vuoden hei-
näkuussa. 

Ruoholahdesta Matinkylään kul-
kevaa rataa varten louhitaan kaksi lä-
hes 14 kilometrin mittaista ajotunnelia, 
joista on tällä hetkellä valmiina noin 
kymmenesosa. Porat laulavat seuraavi-
na vuosina ahkerasti, sillä tunneleiden 
on määrä valmistua vuonna 2013. 

Ensimmäiset asemaurakat käynnis-
tyvät jo vuonna 2012. Sitten on vuoros-
sa ratojen rakentaminen ja automaat-
timetron asennus ja testaus, sillä länsi-
metroa ajetaan ilman kuljettajaa liiken-
teen alusta lähtien.

Mikäli työt etenevät aikataulussa, 
Lauttasaaresta ja Koivusaaresta pääsee 
metron kyytiin vuoden 2015 lopulla. 

Lauttasaaren asema sijoittuu Laut-
tasaarentien ostoskeskuksen ja Gylde-
nintien välille, Koivusaaren asema puo-
lestaan Länsiväylän eteläpuolelle Vas-
kilahden alle. Länsimetro Oy arvioi, et-
tä Lauttasaaren aseman kautta kulkee 
jatkossa noin 20 000 matkustajaa päi-
vässä ja Koivusaaren kautta puolet vä-
hemmän. 

Martti Kähkösen 
työmaa on 
maan alla.
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Huutokonttorissa 
kerrotaan Jätkäsaaresta
ensin olivat Bysa, Sandis ja Uttern 
– ryhmä saaria Helsingin eteläkärjes-
sä. Sittemmin syntyi Jätkäsaari-nimi-
nen, mantereeseen kiinnittynyt ko-
konaisuus, johon muut saaret sulau-
tuivat.

Nyt Helsinki rakentaa Jätkäsaa-
reen uutta merellistä kaupunginosaa 
noin 16 000 asukkaalle ja 6000 työ-
paikalle.

Jätkäsaaren infokeskuksessa  
alueen rakentamista ja suunnitelmia 
esitellään pienoismallin, karttojen ja 
isojen kuvapintojen avulla. Suurelta 
kosketusnäytöltä, ”monikosketussei-
nältä”, voi useampi käyttäjä yhtä ai-

kaa selata tietoja ja kuva-aineistoja.
Infokeskus sijaitsee vastikään 

kunnostetussa vanhassa Huutokont-
torissa. Avarat näyttelytilat ja neu-
vonta ovat toisessa kerroksessa.  
Alakertaan on tulossa kahvila ja sen 
yhteyteen esittelytilaa Jätkäsaaren 
rakennuttajien kohteille. 

”Asiakkaat haluavat tietoa eten-
kin Jätkäsaareen tulevista asunnois-
ta ja asumismuodoista. Monet kävijät 
ovat myös yleisemmin kiinnostuneita 
alueen tulevaisuudesta”, kertoo Huu-
tokonttorin koordinaattori Risto Mä-
keläinen.

Huutokonttorin nimi juontuu 

ajoilta, jolloin satamatyöläiset tuli-
vat aamuisin ilmoittautumaan laiva-
lastien purkutöihin. Huutokonttorilla 
miehet kirjaimellisesti huudettiin töi-
hin päivittäisen tarpeen mukaan. Nyt 
rakennuksessa sijaitsevat infokeskuk-
sen lisäksi Jätkäsaaren pelastusase-
ma ja alueen logistinen operaattori.

Rita ekelund

Infokeskus Huutokonttorin osoite on 
Tyynenmerenkatu 1, avoinna keski-
viikkoisin klo 15–19 ja lauantaisin klo 
12–17.

� www.uuttahelsinkia.fi
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Osallistu alueiden 
kehittämiseen 
Kaupunki toivoo asukkailta mielipi-
teitä alueiden kehittämiseksi verkon 
kerrokartalla-sivuille. Ajatuksia toi-
votaan esimerkiksi Puotilan, Vartio-
harjun ja Fallbakan katu- ja viheralu-
eista sekä Kivikon liikuntapuistoon 
ja Paukkulanpuistoon suunnitellun 
frisbeegolfradan ratasuunnitelmas-
ta. Tietoja kerätään lisäksi Malmin ja 
Pukinmäen viihtyisyydestä, turvalli-
suudesta ja huolestuttavista asiois-
ta osoitteessa http://kerrokartalla.
hel.fi/.

Vastaus pulmiin 
chatista
Nuoret voivat keskustella pulmis-
taan nimettömästi ammattilaisten 
kanssa Pulmakulmassa. Maksuton 
12–25-vuotiaille suunnattu chat-pal-
velu löytyy osoitteesta www.nuoret.
info. Paikalla vuorottelevat tiistaisin 
ja torstaisin kello 17–20 terveyden-
hoitaja, sosiaalityöntekijä ja psyko-
logi. Nuoret voivat myös tukea toisi-
aan vastaamalla kysymyksiin ja ker-
tomalla omista kokemuksistaan. Pal-
velua ylläpitävät Helsingin kaupunki 
ja lähikunnat.

Keskustele 
demokratiasta
Kaupunki kannustaa asukkaita kes-
kustelemaan demokratiasta netissä 
osoitteessa http://demokratia.hel.
fi. Sivuilla voi avata keskusteluja ja 
osallistua meneillään oleviin. Sivut 
kuuluvat kaupunginhallituksen aset-
tamalle 15-henkiselle työryhmälle, 
joka pohtii demokratian kehittämis-
tä ja helsinkiläisten vaikutusmahdol-
lisuuksien lisäämistä. Ryhmässä ovat 
edustettuina kaikki valtuustoryhmät. 
Sivuilla julkaistaan ryhmän kokous-
ten aineisto ja jäsenten kirjoituksia, 
joita voi kommentoida.
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”Tervetuloa ky-
selemään Jät-
käsaaren tule-
vaisuudesta!” 
kehottaa Risto 
Mäkeläinen in-
fokeskuksessa.

kuRssi 

Oppia 
kompostointiin 

uudistus 

Päätöksenteko 
sähköistyi 

Hsy taRJoaa maksuttomia kompos-
tointikursseja Helsingissä ja ympäris-
tössä. Kurssi kestää pari tuntia yhte-
nä iltana.

Kompostointi on jokamiehen kei-
no hillitä ilmastonmuutosta. Valmis 
komposti on erinomainen maanpa-
rannusaine puutarhaan. Seuraava 
kurssi on 24.9. klo 10–12 Herttonie-
messä suomenkielisen työväenopis-
ton Silkkikutomolla. Lokakuulle jatku-
vista kursseista saa tietoa www.hsy.fi/
jatehuolto -nettisivuilta. 

kaupungin päätöksenteon seuraa-
minen netin avulla parani elokuussa, 
kun käyttöön otettiin sähköinen Ah-
jo-asianhallintajärjestelmä. Sen avulla 
pystytään julkaisemaan verkossa vii-
me tingassakin esityslistoille tulevat 
asiat. Ahjo poisti paperipinkat muun 
muassa kaupunginhallituksen ja -val-
tuuston sekä lautakuntien kokouksis-
ta, sillä esityslistat julkaistaan enää 
vain sähköisesti. Esityslistoja löytyy 
esimerkiksi osoitteesta www.hel.fi � 
Päätöksenteko ja hallinto.
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 AjAnkohtAistA
ulkoilu 

Neljä uutta 
luontopolkua
RakennusviRasto on avannut nel-
jä uutta luontopolkua, jotka sijait-
sevat Haltialassa Keskuspuistossa 
ja Vihdin Salmessa, Nuuksion järvi-
ylängöllä.

Haltialan Korpipolku on reilun ki-
lometrin pituinen ja sen erikoisuute-
na on tutustuminen ennallistettuun 
metsään. Ennallistamisen tarkoi-
tus on palauttaa ihmisen muuttama 
metsä takaisin kohti alkuperäistä 
luonnontilaa. Korpipolun alkuun on 
viitoitus Kuninkaantammentieltä.

yRittäJä
 

Pienen putiikin 
erikoisuuksia

väestö 

Väestö lukuina
 Helsingin 583 350 asukkaasta vain 
42 prosenttia on syntynyt Helsingis-
sä. Tänne on muutettu ympäri maan, 
mutta varsinkin lähikunnista. Muual-
la pääkaupunkiseudulla syntyneitä 
on lähes 6 prosenttia, ja esimerkiksi 
syntyperältään pohjoissavolaisia rei-
lut 3 prosenttia. Ulkomailla syntynei-
den osuus on 10 prosenttia. 

Helsingin tilastollinen vuosikirja 
2010. Helsingin kaupungin tietokes-
kus. Saatavissa tietokeskuksen kir-
jastosta Ympyrätalosta tai netistä, 
www.hel.fi/tietokeskus, Julkaisut � 
Tilastot � Muut tilastot ja julkaisut.
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töölön papeRi Runeberginkadulla 
on liike, jonka hyllyiltä löytyy kaiken-
laista postikorteista ja kirjoista pie-
niin lahjatavaroihin. Sieltä voi hank-
kia niin pelit, kynät ja mapit kuin ik-
kunaliimapaperitkin. Myymälän 
erikoisuus on yli 6 000 erilaisen pos-
tikortin valikoima, jonka paperikaup-
pias Heikki Savola valitsee henkilö-
kohtaisesti. 

”Kortteja meiltä hakevat myös ke-
räilijät ja kansainväliseen postcros-
sing-verkostoon kuuluvat harrasta-
jat”, kertoo Savola. 

Kirjojen ja toimistotarvikkeiden 
ohella myymälässä on valikoima kiil-
tokuvia sekä paperinukkeja, joiden 
joukosta voi valita eri vuosikymmen-
ten pukeutumisteeman nukkeja tai 
Töölön Paperin omaa tuotantoa ole-
via viehättäviä satueläimiä. Eläimet 
ovat lastenkirjakuvittaja Salla Savo-
laisen käsialaa. 

Jos kaipaa pieniä lahjavinkkejä kan-
natta tutustua vaikkapa vedessä 
pomppiviin palloihin tai pikkuruisiin 
Guatemalassa käsin valmistettuihin 
huolinukkeihin, joille voi iltaisin ker-
toa murheensa. Suosittuja ovat myös 
pyöreät numeropinssit. 

”Niitä ostetaan esimerkiksi synty-
mäpäiväsankareille ja 80-lätkällä on-
nitellaan ajokortin saajaa. Pinssejä 
voidaan tehdä myös asiakkaan omis-
ta kuvista.” 

Savola on toimittanut ja julkaissut 
kirjan verran myös Töölö-aiheisia tie-
tokilpailukysymyksiä ja muutaman 
tarinan töölöläisten kauppamuistoja. 
Kauppamuistoja kerätään edelleen 
vuoden loppuun asti, ja mikäli tari-
noita saadaan talteen riittävä määrä, 
tullaan ne julkaisemaan kirjana. Sa-
volan pari vuotta sitten kustantama 
Töölön historiaa käsittelevä lautapeli 
on tällä hetkellä myyty loppuun. Siitä 
on kuitenkin toiveissa uusintapainos, 
kunhan rahoitus järjestyy. 

Töölön Paperin palveluihin kuulu-
vat myös faksien lähetys ja vastaanot-

58 % 
Helsingin 
asukkaista 
on syntynyt 
muualla.

to sekä tulostuspalvelu muistitikuilta. 
Myymälästä kannattaa kysyä kier-

rätysmateriaaleistakin valmistettu-
ja tuotteita. Niistä oiva esimerkki on 
Savolalle yön tunteina syntynyt idea 
lehtiöstä. 

”susileHtiö on tehty hukkapaperista. 
Teemme niitä ylijäämäpaperista, ku-
ten vanhoista kalentereista.”    

Heikki Savola haluaa vetää nyky-
aikaista vastuullista yritystoimin-
taa. Siksi Töölön Paperi on myös hii-
lineutraali, tosin epävirallisesti, sil-
lä päästöt on laskettu ilman konsult-
tiapua.   

”Vastuullinen yritystoiminta ei 
ole ainoastaan sitä, että yritys mak-
saa veronsa ja noudattaa työehtoso-
pimuksia. Me yritämme elää kestä-
vän kehityksen mukaan ja haluamme 
kompensoida omat kasvihuonepääs-
tömme”, toteaa Savola.  

Töölön Paperi on mukana myös 
Helsingin Energian ympäristöpenni-
ohjelmassa, jossa tietty osa liikkeen 
kuluttaman sähkön perusmaksusta 
menee tuulivoimapuiston rakenta-
miseen.

leena seitola

Poikkea putiikissa
Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu 
ja Helsingin Yrittäjät  toteuttivat ensi 
kertaa syyskuun alussa Poikkea putii-
kissa -kampanjan. Kampanjan tavoit-
teena on tuoda paremmin tunnetuk-
si Helsingin pieniä yrityksiä, jotka tar-
joavat erinomaista palvelua, yksilölli-
siä tuotteita ja kaupanteon elämyksiä. 
Kampanjaa on tarkoitus jatkaa muu-
taman kerran vuodessa ja se toteute-
taan seuraavan kerran ensi keväänä. 
Töölön Paperi on yksi ensimmäiseen 
tapahtumaan osallistuneista yrityk-
sistä. Lisätietoa mukana olevista noin 
200 yrityksestä saa www.poikkeaputii-
kissa.fi -nettiosoitteesta.
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Salmen ulkoilualueella on kolme 
uutta polkua: Kartanotontun kierros 
(1,5 km) sopii erityisesti lapsiperheille, 
Salmijärven ranta- ja niittymaisemia 
esittelevä Paavon polku (1,6 km) kou-
lulaisille ja Tapion taival (10 km) hyvä-
kuntoisille vaeltajille. 

� www.hkr.hel.fi/luontopolut
   

Töölön Paperissa 
on postikortti 
poikineen.
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Tanssi pyöräyttää arjen uudeksi  
 

teksti  tiina kotka  valokuvat eva peRsson

�
 vanHustyö

Tanssi ja muu taide tuovat vanhustenkeskuksiin virkistyksen lisäksi uusia työtapoja. 
Hoitajat saattavat laulaa asiakkaita pestessään ja viestiä sormilla tanssien.

Minna Talaskallio  
tempaa Toivo Torstin 
valssin pyörteisiin  
Roihuvuoren vanhus-
tenkeskuksessa.
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Tanssi pyöräyttää arjen uudeksi  
 R oiHuvuoRen vanhustenkes-

kuksessa tanssitaiteilija on 
tuttu näky, sillä Iina Taijon-
lahti on vetänyt siellä useita 
taidetuokioita ja kouluttanut 
henkilökuntaa. Tänään hän 
vie päivätoimintakeskus Kais-
lan asiakkaat kuvitteellisel-

le veneretkelle Lammassaareen. Ikäihmiset tekevät 
soutuliikkeitä innokkaasti hänen ympärillään.

”Soudetaan pitkin vedoin. Välillä vähän huo-
vataankin. Ranta lähestyy, vedetään nyt vene hie-
kalle. Voi kun tekee mieli uimaan, eiköhän lähdetä 
yhdessä polskimaan”, ohjaa Taijonlahti.

Yksi ryhmäläisistä, Marja-Liisa Hirvonen, 
kommentoi tanssituokiota jälkeenpäin iloisesti. 

”Se piristi! Tanssija osasi tempaista meidät mu-
kaansa. Oli mukava miettiä, millaista liikettä eri 
esineistä tulee mieleen ja valita tanssijalle aiheet 
esitykseen. Se oli aika erikoinen, mutta kaunis ja 
taidokas. Lopuksi oli kiva tanssia valssia pareit-
tain.”

Tanssitaiteilija Iina Taijonlahti on käynyt Kais-
lan lisäksi vanhustenkeskuksen ryhmäkodeissa. 
Hän räätälöi tuokiot osallistujien kunnon mukaan.

”Ne jotka eivät enää puhu, saattavat kommuni-
koida sujuvasti käsillään. Ja ne, jotka eivät kävele, 
voivat tanssia tuoli- ja käsitansseja. Sormien toi-
minta on tärkeää esimerkiksi syömisen kannalta, 
joten jo sormitanssilla voidaan ylläpitää olennais-
ta osaa toimintakyvystä. Pelkkä liikkeen katsomi-
nenkin aktivoi ihmistä, sillä keholla on tietoa ja 
taitoa solutasolla”, toteaa Taijonlahti.

Taijonlahti pitää tanssituokioissa tärkeänä yh-
teisöllisyyttä ja pyytääkin niihin mukaan ikäihmis-
ten lisäksi henkilökuntaa ja omaisia.

”Ikäihmisen on tärkeää tuntea itsensä tasaver-
taiseksi. Yhdessä löydämme myös helpommin ne 
muistot ja asiat, joiden avulla kukin saadaan liik-
keelle. Esimerkiksi entisen hevosmiehen voi saada 
liikkumaan rollaattorillaan, kun käytetään mieli-
kuvaa hevosen ohjastamisesta.”

Taijonlahden ajatuksiin yhtyy tanssituokiossa 
mukana ollut sairaanhoitaja Kristiina Auveri.

”Olin yllättynyt siitä, kuinka hyvin arimmatkin 
asiakkaamme lähtivät mukaan tanssiin ja tarinoin-
tiin. Varmasti jokaisen vuorollaan saama huomio 
kannusti heitä. Itselleni tuokio oli hyvä muistutus 
siitä, että ohjaaja voi välillä antaa asiakkaidenkin 
vetää tilannetta, toki valvotusti ja kunkin kunnon 
huomioiden. Jokainen haluaa tuntea itsensä tar-
peelliseksi ja osaavaksi.”

tanssitaiteiliJa Taijonlahti edustaa uutta tanssia, 
johon voi liikkeen lisäksi kuulua esimerkiksi puhet-
ta, laulamista tai kädestä pitämistä. Taijonlahti ha-
luaa tuoda hoivayhteisöihin uutta myös musiikil-
lisesti. 

”Käytän taustalla usein uutta musiikkia, kuten 
Chisua. Asukkaat eivät useinkaan tule kuulleek- �

teksti  tiina kotka  valokuvat eva peRsson

Tanssi ja muu taide tuovat vanhustenkeskuksiin virkistyksen lisäksi uusia työtapoja. 
Hoitajat saattavat laulaa asiakkaita pestessään ja viestiä sormilla tanssien.
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si sellaista musiikkia ja kommentoivat sitä uteli-
aina. Toki myös valssaamme Annikki Tähden ja 
muiden tutumpien artistien tahtiin. Laitoksissa 
asukkaiden elämänpiiri usein kapeutuu ja muut-
tuu kaksiulotteisemmaksi. Siksi olisikin tärkeää 
houkutella heitä välillä irti rutiineista ja auttaa pi-
tämään liikkumisen avulla yllä omaa keho-
tuntemustaan.”

Koulutuksissaan Taijonlah-
ti rohkaisee henkilökuntaa luo-
vuuteen ja kohtaamaan jokai-
sen asiakkaan yksilöllisesti.

”Olemme harjoitelleet esi-
merkiksi lempeän arvostavaa 
koskettamista, koska taval-
la, jolla hoitaja vaikka kään-
tää vuodepotilaan, on valtava 
merkitys. Kannustan hoitajia 
tekemään rutiinitöitään luovasti, 
esimerkiksi laulamaan, tanssahtele-
maan ja hassuttelemaan niiden aikana. Tutki-
mukset ovat todistaneet luovan otteen piristävän 
sekä asiakkaita että henkilökuntaa.”

Henkilökunta on antanut myönteistä palautetta 
koulutuksista vanhustenkeskuksen johtajalle Ma-
ritta Haavistolle.

”Hoitajat ovat saaneet uusia ideoita ja toimin-
tatapoja arkeensa. Ne ovat lisänneet työn mielek-
kyyttä ja iloa. Huumoria ja hassuttelua viljellään 
aina kun se sopii tilanteeseen. Muistisairaat ais-
tivat tunnelmat hyvin herkästi, joten hyväntuuli-
suus on tärkeää ja se myös helpottaa arkea. Tans-
si kuului jo aiemmin hoitajien työtehtäviin, sillä 
he ovat tanssittajia keskuksemme tansseissa. Nyt 
pystymme laajentamaan tanssin käyttöä arjessa”, 
iloitsee Haavisto ja lisää:

”Tanssin avulla voi olla luonnollisesti lähellä 
toista. Se on tärkeää asukkaillemme ja asiakkail-
lemme, sillä monen puoliso on kuollut vuosia sit-
ten. Moni ottaa mielellään kädestä kiinni tai tulee 
istumaan viereen. Taputus olkapäälle, ihon sivele-
minen tai hartioiden hierominen voivat olla heille 
ainoita hetkiä, kun joku koskettaa heitä. Oma tär-

keä roolinsa välittämisen osoittamisessa ja kosket-
tamisessa on myös osastojemme kissoilla, työn-
tekijöidemme koirilla ja kesälampailla, jotka ovat 
alueen muidenkin asukkaiden ilona pihallamme 
lokakuuhun asti.”

RoiHuvuoRen vanhustenkeskuksessa tar-
joillaan tanssin lisäksi muitakin tai-

delajeja musiikista kuvataiteisiin.
Tiloissa pidetään esimer-

kiksi taidenäyttelyitä ja taide-
työpajoja. Roihuvuoressa on 
kaupungin muiden vanhus-
tenkeskusten tapaan virike-
toiminnanohjaaja, joka tuot-

taa ohjelmaa karaoketansseis-
ta maalaustyöpajoihin. Lisäksi 

Roihuvuoressa tehdään yhteis-
työtä esimerkiksi Itä-Helsingin 

musiikkiopiston kanssa, ja käy-
vätpä läheisen leikkipuiston ja päiväko-

dinkin lapsetkin esiintymässä keskuksen vä-
elle.  

”Yhteistyö ja vapaaehtoiset esitykset 
ovat tärkeitä, koska voimme käyttää vuosit-
tain kulttuuriin vain reilut pari tuhatta eu-
roa, mikä on 0,02 prosenttia kokonaisbud-
jetistamme. Erilaisiin projekteihin osallis-
tuminen ja apurahojen hakeminen tuovat 
tarpeellista lisää kulttuuritarjontaamme. 
Esimerkiksi tanssitaiteilija Iina Taijonlah-
ti tuli meille alun alkaen Tanssin portaat 
-hankkeen ansiosta, jota on ollut rahoitta-
massa esimerkiksi Uudenmaan taidetoimi-
kunta”, kertoo johtaja Haavisto. �

”Tanssin 
avulla voi olla 
luonnollisesti 
lähellä toista.”

Vanhusten päivää 
vietetään sunnuntai-
na 2.10. ja Vanhus-
tenviikkoa 2.–9.10. 
Tapahtumatietoja 

saa vanhusten-
keskuksista.

Tanssitaiteilijan vetämä taidetuokio päättyy yhteistanssiin. Jalalla pistävät koreasti sairaanhoitaja 
Kristiina Auveri (vas.), Mauri Kotiranta, lähihoitaja Arja Malkki ja Mauno Viinikainen.

Vauhtia 
vanhusten 
kulttuuriin
ikäiHmisten kulttuuripalveluja kehitetään 
Helsingissä nyt vauhdilla. Työssä ovat muka-
na monet toimijat taiteilijoista julkishallintoon 
ja yhdistyksistä yrityksiin. Jotta ne löytäisivät 
paremmin toisensa, palkkasi kaupunki viras-
toilleen yhteisen kulttuurisuunnittelijan.

”Tavoitteenani on luoda Helsinkiin kulttuu-
risen vanhustyön verkosto. Koordinoin muun 
muassa koulutushankkeita, joissa hoivahenki-
löstö oppii käyttämään kulttuuria työssään. Eri 
alojen taitelijat puolestaan luovat malleja, joi-
den avulla vaikka elokuvaa, sarjakuvaa tai nuk-
keteatteria voi käyttää työskentelyssä ikäih-
misten kanssa. Autan toimijoita löytämään 
toisensa sekä tiedotan hankkeista ja apura-
hoista esimerkiksi uutiskirjein”, kertoo vuoden 
alussa Helsingin sosiaaliviraston ja kulttuuri-
keskuksen yhteisenä kulttuurisuunnittelijana 
aloittanut Jenni Varho (kuvassa).

Varhon mukaan vanhustyön hoivayksiköi-
den virkistys- ja kulttuuribudjetit ovat pieniä.

”Yksiköt käyttävät virkistys- ja kulttuuritoi-
mintaan vuosittain keskimäärin 1000–4000 
euroa. Summiin on eri paikoissa kuitenkin las-
kettu mukaan muutakin kuin kulttuurin tuot-
tamiseen liittyviä kuluja, kuten viherkasvihan-
kintoja ja tv-lupamaksuja. Pienelläkin rahal-
la onnistutaan joskus luomaan monipuolista 
kulttuuritarjontaa, varsinkin kun talojen vir-
kistys- ja kulttuuritoiminnasta vastaavat ovat 
tuottaneet sitä kekseliäästi. He tuntevat hoi-
dettavansa hyvin ja ovat onnistuneet valitse-
maan juuri heille sopivaa ohjelmaa.”

Ikäihmisille palveluja tuottavat toimijat 
ovat saaneet lisätyksi kulttuuritarjontaansa 
erityisesti hankkeiden ja apurahojen turvin.

”Helsingin kaupunki sai juuri EU-pohjaista 
rahoitusta parivuotiseen Osaattori-hankkee-
seen, jolla koulutetaan luovan alan ammatti-
laisia ja hoivahenkilökuntaa hyödyntämään 

kulttuuria hoivatyössä. 
Helsingin kulttuuri-

keskus on lisäk-
si alkanut kehit-
tää avustusjär-
jestelmää, jolla 
halutaan tur-
vata ammat-
titaiteilijoi-
den pitkäjän-
teinen työ 
hoivayhtei-
söissä”, ker-
too Varho.

Osa hel-
sinkiläisistä 
taidelaitoksis-

ta panostaa jo 
tuntuvasti ikäih-

misten palveluihin 
väestön ikääntyessä. 

Muutamat taidelaitokset 
ja -ryhmät ovat esimerkiksi ryhtyneet kum-
meiksi hoivayksiköille.

”Taide- ja hoiva-alan yhteistyö tiivistyy kai-
ken aikaa. Olen siitä erittäin iloinen, koska ih-
misen hyvinvointiin tarvitaan muutakin kuin 
fyysistä hoivaa”, toteaa Jenni Varho.
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laukku Jää kuukaudeksi  
Oravanpesään, jotta kaikki ryh-

mät ehtivät käyttää si-
tä. Yksikkö lainan-

nee myöhemmin 
lisää Muistojen mat-

kalaukkuja. Niitä on museol-
la yhteensä neljä. Yhden sisäl-
tö liittyy talviurheiluun, toi-
sen kahvikesteihin ja kahden 
muun kotiin ja harrastuksiin. 
Kussakin laukussa on viiti-
senkymmentä esinettä lähin-
nä 1960–1980-luvuilta. Van-
hin esine, verkon puikkari, on 
1800-luvulta. Tavarat ovat pe-

räisin muun muassa museon 
käyttökokoelmista ja kirpputo-

reilta. Esineisiin saa ja on suota-
vaa koskea.

”Kotiin ja harrastuksiin 
liittyvissä peruslaukuissam-
me on paljon tuoksuvaa si-
sältöä, koska hajuaisti vie 
muistot kaikkein pisimmäl-
le ja luo ison muistijäljen. 
Osallistujat voivat haistella 

esimerkiksi kardemummaa, 
kölninvettä, piipputupakkaa, 

kahvia, mäntysuopaa ja vanil-
liinisokeria”, luettelee työpaja-

ohjaaja Päivi Makkonen.
Ikäihmisille suunnattuja laukku-

ja voivat lainata esimerkiksi hoivayksi-
köt korkeintaan kuukaudeksi. Museon työpajaoh-
jaaja tuo laukun ja vetää ensimmäisen muistelu-
tuokion sekä opastaa henkilökuntaa laukun käyt-
töön. Hyvän kysynnän ja palautteen vuoksi museo 
kokoaa lähitulevaisuudessa lisää laukkuja eri tee-
moista.

”Vaikka laukkuja ei ole vielä tämän enempää, 
olemme saaneet välitettyä niillä mukavasti muis-
telutuokioiden mallia ja kerättyä tietoa. Laukut 
ovat olleet nyt käytössä vuoden verran, ja erityisen 
paljon niistä ovat hyötyneet muistisairaat. Laukun 
käyttö ei maksa muuta kuin laukun palauttamisen 
vaivan ja kulut. Varauskirjassamme on tälle vuo-
delle vielä vapaita aikoja”, vinkkaa Makkonen. �

Ikäihmisten iloksi ja hyödyksi on kehitetty muisteluun tarkoitettuja laukkuja. 
Kaupunginmuseo tuo niiden avulla historian ikäihmisten luo ja kerää heiltä tietoja.

Laukku herättää muistot
teksti tiina kotka  kuvat kimmo BRandt Ja Helsingin kaupunginmuseo

 ”Hoivapaikoissa ole-
vat pääsevät har-
voin museoihin, jo-
ten tuomme histori-
aa heidän luokseen. 
Keskustelemme yh-
dessä laukussa ole-
vista esineistä ja ker-

ron niihin liittyvästä kulttuurista. Mukavat muistot 
luovat hyvää mieltä ja aktivoivat muistia. Muistojen-
sa avulla ryhmän jäsenet myös tutustuvat toisiinsa 
paremmin. Museo puolestaan saa talteen arvokas-
ta arjen tietoa”, kertoo Helsingin kaupunginmuseon 
työpajaohjaaja Päivi Makkonen.

Hän opastaa Muistojen matkalaukkujen käytös-
sä ja vetää muistelutuokioita. Tänään on vuorossa 
Riistavuoren vanhustenkeskuksen muistisairaille 
suunnattu Oravanpesä. Makkonen laittaa vanhas-
ta matkalaukusta ottamansa tervanarupussukan ja 
-purkin kiertämään ympärillään oleville ikäihmisil-
le. Tervan tuoksu herättää heissä mitä erilaisimpia 
muistoja veneen tervaamisesta epäonnisiin hiihto-
kilpailuihin, joissa upouudet pohjasta tervatut suk-
set katkesivat.

tunnin mittainen muistelutuokio hujahtaa kuin 
siivillä ja lisää selvästi osallistujien hyväntuulisuut-
ta. Pentti Nurmiselle, 90, tulvi muistoja erityisesti 
varpuvispilästä. 

”Tein pikkupoikana äidille tuollaisia vispilöitä 
aina keväisin, koska silloin kuori irtosi hyvin. Tai-
sin vispata itsekin monet kerrat, suuressa perhees-
sä kun laitettiin lapsetkin hommiin. Tavarat toivat 
mieleeni unohtuneita asioita, ja muiden kertomus-
ten avulla muistin niitä vielä lisää”, toteaa Nurmi-
nen iloisena.

Muistelutuokioon osallistunut sosiaaliohjaaja 
Ulla Sneckin on tyytyväinen.

”Keskustelusta huomasi, että esineet avasi-
vat muistia hyvin, ja varmasti monelle tuli mieleen 
myös asioita, joita he eivät kertoneet. Olemme pi-
täneet vastaavia muistelutuokioita postikorttien 
avulla, mutta tulevaisuudessa otamme varmaan 
käyttöön muitakin esineitä. Ehkä keskitymme kui-
tenkin vain yhteen tai kahteen tavaraan ja menem-
me niiden avulla vielä syvemmälle muistoi-
hin.” 

Samoilla linjoilla on Oravanpe-
sään piipahtanut vanhustenkes-
kuksen johtaja Marja-Leena 
Hinttala.

”Teemme varmasti vastaa-
van laukun tai laukkuja. Ne so-
pivat mainiosti muistisairail-
le. Heidän on esineiden avulla 
helpompi löytää kiinnekohtia, 
joihon tarttua ja joista keskus-
tella, sillä heidän kykynsä olla 
yhteydessä ympäröivään maa-
ilmaan on vähentynyt.”

� ”Mitä tämä esine tuo teille mieleen”, kyselee työpajaohjaaja Päivi Makkonen Leo Koivikolta, Pentti 
Nurmiselta, Aarne Seiseltä ja Reijo Tikkaselta Riistavuoren vanhustenkeskuksen muistelutuokiossa.

� ”Tämä liina on kirjailtu 
kirjontaneulalla laakapistoin”, 

kertoo työpajaohjaaja 
Makkonen.

� Eila Sakslin tutkii piippu-
tupakkaa sisältävää rasiaa.
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 peRHepalvelut

 K aupungin leikkipuistoJen 
uusimpia palveluja ovat mak-
suton kerhotoiminta sekä 
suomen kielen kurssit maa-
hanmuuttajaäideille. 

”Maahanmuuttajissa on 
pienten lasten äitejä, joille 
kaupunki tarjoaa mahdolli-

suuden osallistua suomen kielen opetukseen leik-
kipuistossa. Kurssin ajaksi on järjestetty lastenhoi-
to. Keväällä alkaneesta kokeilusta on saatu hyvää 
palautetta ja kurssit jatkuvat syksyllä”, kertoo Hel-
singin vs. maahanmuuttoasioiden johtaja Leena 
Pellilä.

Helsingissä asuvat maahanmuut-
tajat ovat hyvin heterogeeninen ryh-
mä, Pellilä toteaa.

”Maahanmuuttajat edustavat yli 
sataa eri kansallisuutta ja he tule-
vat hyvin erilaisista taustoista. Lap-
siperheitä yhdistää kuitenkin sa-
manlainen elämäntilanne. Leik-
kipuisto on luonteva paikka 

kohdata muita äitejä ja kielikurssi on myös 
väylä muuhun koulutukseen. Samalla lap-
set saavat kosketusta varhaiskasvatukseen.” 

tuoRinniemen leikkipuistossa saatiin hyviä 
kokemuksia keväällä järjestetystä suomen kie-
len kurssista.

”Maahanmuuttajaäitien suomen kielen opetuk-
sen tarpeen ja tilauksen huomaa hyvin leikkipuis-
ton arjessa”, kertoo leikkipuisto Tuorinniemen oh-
jaaja Henna Niiles.

”Leikkipuisto on äideille luonnollinen ympäris-
tö kohdata muita vanhempia. Kielikurssilla kynnys 
osallistua muuhunkin leikkipuiston toimintaan 

madaltuu. Kurssin oppitunnin jälkeen on hyvä 
tilaisuus harjoitella suomen puhumista leikki-
puistossa konkreettisissa arjen tilanteissa. Leik-
kipuisto auttaa kiinnittymään omaan lähiympä-
ristöönsä.”  

niiles muistuttaa leikkipuistojen olevan 
myös oman asuinalueen tietopisteitä lapsi-
perheille.

”Toivottavasti kokeilu laa-
jenee useampiin leikkipuis-

toihin. Halukkaita kursseil-
le on enemmän kuin paikkoja, 

mutta ohjaamme tarvittaessa äi-
din kurssille, jossa on tilaa.”

tšekeistä suomeen kuusi vuotta sitten muuttanut 
Lenka Piipari osallistui Tuorinniemen leikkipuis-
ton suomen kielen kurssille keväällä ja suosittelee 
vastaavaa kaikille maahanmuuttajaäideille.

”Minulle kurssi oli todella hyödyllinen koke-
mus. Osasin jo entuudestaan puhua suomea, mut-
ta en usein puhunut kavereitteni kanssa suomea 
vaan puhuimme yleensä englantia. Kurssilla roh-
kaistuin ilmaisemaan itseäni suomen kielellä myös 
kaveripiirissäni.” 

Leikkipuistoissa perheet kohtaavat

”Kurssi rohkaisi 
käyttämään  
suomea.”

teksti päivi aRvonen  kuvat päivi aRvonen Ja plugi
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Leikkipuistoissa perheet kohtaavat
”on todella Hyvä, että kurssin aikana joku 
hoitaa lapsia, sillä maahanmuuttajilla ei usein 
ole mummoja ja muuta sosiaalista verkostoa”, 
Piipari toteaa.

”Äidin on hyvä saada myös hiukan omaa ai-
kaa. Kurssin jälkeen oli helppoa jäädä juttele-
maan muiden äitien kanssa ja tutustua parem-
min heihin.”

 
piipaRin lapset, yksivuotias Eino ja kolmevuo-
tias Anežka viihtyvät hyvin leikkipuistossa.

”Äidin ollessa kurssilla lapset oppivat ole-
maan hetken ilman äitiä, mikä on hyvä pehmeä 
lasku päiväkotiin. Meillä lapset olivatkin ’leik-
kikurssilla’ kun äiti oli kielikurssilla.”

maaHanmuuttaJaäideille tarkoitettuja suo-
men kielen kursseja järjestävät Tuorinniemen 
lisäksi  leikkipuistot Lehdokki, Rantapuisto ja 
Traktori.  Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa vii-
kossa ammattiopettajan johdolla.  Kursseille pi-
tää ilmoittautua. Lisätietoja saa leikkipuistois-
ta. �

� ”Suomalaiset leikkipuistot ovat 
hieno järjestelmä ja varsinkin tal-
vella loistavia paikkoja”, kehuu 
Lenka Piipari lapsineen.

� Henna Niiles toimii ohjaajana 
Tuorinniemen leikkipuistossa. Kevyt vaihtoehto päivähoidolle

Helsingin leikkipuistoissa ja päiväkodeissa on 
järjestetty erilaista kerhotoimintaa jo reilun kym-
menen vuoden ajan. Tämän vuoden alussa leikki-
puistotoiminta siirtyi päivähoidon vastuualueelle ja 
leikkipuistojen kerhotoimintaa lisättiin. 

Kerhotoimintaa tarjotaan perheille, joiden van-
hemmista toinen hoitaa lasta kotona. Tästä syksys-
tä lähtien kerhotoiminta on maksutonta kokeilu-
luontoisesti parin vuoden ajan.

”Leikkitoiminnan kerhot ovat lapsen kasvua ja 
kehitystä tukevaa toimintaa, jossa on huomioitu 
lapsen ikätasoiset tavoitteet. Kerhoja ohjaa koulu-
tettu kerho-ohjaaja, jolla on hyvät ryhmänohjaus-
taidot”, kertoo Helsingin sosiaaliviraston leikkipuis-
totoiminnan päällikkö Marjut Marjanen. 

Marjanen korostaa, ettei leikkitoiminnan kerho 
korvaa päivähoitoa, mutta kerho tarjoaa lapsiper-
heille vaihtoehdon päivähoidolle.

”Tämä on loistava palvelu esimerkiksi pientä 
vauvaa kotona hoitavalle äidille, jolla on myös al-
le esikouluikäinen lapsi. Leikkitoiminnan kerhossa 
lapsi saa ammattilaisen ohjausta ja kokemusta ryh-
mässä olosta. Äiti saa kerhon ajaksi omaa aikaa tai 
olla kahdestaan vauvan kanssa, mutta kerhotoimin-
nan lähtökohtana on aina lapsi ja lapsen tarpeet.”

leikkipuistoissa JäRJestetään kerhotoiminnan 
ja koululaisten iltapäivätoiminnan lisäksi myös mo-
nenlaista avointa toimintaa lapsiperheille, joihin 
kaikilla perheillä on mahdollisuus osallistua ja tulla 
tapaamaan muita lapsiperheitä.

”Helsingin leikkipuistoissa on erittäin upeat ul-
kotilat. Monet leikkipuistot sijaitsevat ihanilla alu-
eilla luonnon keskellä, leikkipuistot ovat todellisia 
keitaita helsinkiläisille lapsiperheille”, Marjut Marja-
nen muistuttaa. 

Leikkitoiminnan kerhot toimivat alle 60 tun-
tia kuukaudessa syys-toukokuun ajan. Toi-
mintaan voi osallistua kahdesti tai kolmes-
ti viikossa 2½–3 tuntia kerrallaan. Kerho-
toimintaa järjestetään 29 leikkipuistos-
sa ja 11 päiväkodissa. Kerhopaikkoja on 
noin 600. Kerhoryhmässä on enintään 13 
iältään 2,5–5-vuotiasta lasta. Kerhoon hae-
taan samoin kuin päivähoitoon. Lisätie-
toja kerhoista saa oman asuinalueensa 
leikkipuistoista ja päiväkodeista. Lapsen 
osallistuminen kerhotoimintaan ei vä-
hennä vanhemman saamaa kunnallista 
kodinhoidontukea. 

� Marjut Marjasen pitelemä päivähoidon oma 
maskotti on nimeltään Snadi. ”Nimi tulee iskulau-
seesta `Stadissa on kliffaa olla snadi!´”
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Meri vie miestä 

�
 pääHenkilö

Juha Nurminen penää Itämeren pelastamiseen tekoja 
puheiden ja seminaarien sijaan ja näyttää itse esimerkkiä.

teksti nina Rintala valokuva peRtti nisonen

N elJännen sukupolven yrit-
täjä Juha Nurminen, 65, on 
elementissään Pasilassa si-
jaitsevassa työhuoneessaan, 
joka on viihtyisästi kirjojen, 
karttojen, valokuvien ja me-
rellisten esineiden täyttämä. 
Hän haaveili lapsena meri-

kapteenin urasta, ja piirustukset täyttyivät veneis-
tä ja laivoista.

Nurminen on koko ikänsä sinnikkäästi kehit-
tänyt kykyjään puhua ihmisiä mukaan erilaisiin 
hankkeisiin. Työhuoneessa piipahtaa jatkuvasti ih-
misiä, joiden kanssa Nurminen vaihtaa muutaman 
leppoisan lauseen, sillä luottoihmiset auttavat to-
teuttamaan sekä pienemmät että suuremmatkin 
projektit.

palJasJalkainen taka-töölön kasvatti on siir-
tynyt 1950-luvun poikasten pihatappeluista sovit-
televampiin piireihin. Toukokuussa kaupungin-
johtaja Jussi Pajunen palkitsi Nurmisen kultaisel-
la Helsinki-mitalilla pitkäaikaisesta työstään Itä-
meren hyväksi. Maailman saastuneimman meren 
puhdistamiseen tähtäävä Puhdas Itämeri -han-
ke käynnistyi Nurmisen tekemästä kansalaisaloit-
teesta vuonna 2004. Hän teki John Nurmisen sää-
tiölle avokätisen lahjoituksen rahaston perustami-
seksi. Sittemmin toiminnan rahoittajiksi on saatu 
yksityisiä, yrityksiä ja julkisia tahoja. Tällä hetkel-
lä keskitytään fosforipäästöjen vähentämiseen ja 
öljykatastrofien ennaltaehkäisyyn. Rehevöitymis-
hankkeilla vähennetään sinilevää, veden sameutta 
ja muita rehevöitymisen oireita pienentämällä Itä-
mereen jätevedenpuhdistamoilta päätyvää fosfori-
kuormaa. Tavoitteena on pienentää vuotuista mää-
rää 2500 tonnilla vuoteen 2015 mennessä. 

kesäkuussa vietettiin pietaRissa suuret päätös-
juhlat vuonna 2005 käynnistyneen Vodokanalin jä-
tevedenpuhdistushankkeen kunniaksi. Pietari on-
kin tällä hetkellä Itämeren vihreimpiä kaupunkeja, 
mitä tulee jätevesien puhdistamiseen. Hankkeen 
kokonaiskustannukset olivat 5 miljoonaa euroa, 
josta Vodokanal maksoi puolet. Pietarin kolmel-

la suurimmalla jätevedenpuhdistamolla leikataan 
vuosittain fosforipäästöjä yli 20 prosenttia kaikes-
ta Suomenlahteen valuvasta fosforista. Kaikkiaan 
Itämereen joutuu silti edelleen vuodessa lähes 30 
000 tonnia fosforia.

”Puhdistamme Itämerta mahdollisimman kus-
tannustehokkaasti, ja vessavesien pistekuormituk-
sen puhdistaminen on yksi äärimmäisen tehokas 
keino. Hankalampia ovat maatalouden päästöt”, 
Nurminen kertoo. 

Itämeren mataluus ja vähäinen veden vaihtu-
minen eivät ainakaan helpota suojelua. 

suomenlaHti voi Jo Hieman paRemmin, mutta 
Saaristomeri, esimerkiksi Turun saaristo on muun 
muassa maatalouden päästöjen vuoksi edelleen 
huolestuttavassa tilassa. Ja Keskinen Itämeri kärsii 
edelleen laajoista kesäisistä sinileväkukinnoista.

”Fosforin merkittävä vähentäminen vähentää 
myös sinilevälauttoja. Jos päästöjä ei saada kuriin, 
meren pohja menee hapettomaksi ja sieltä vapau-
tuu suuria määriä ravinteita. Silloin rehevöitymistä 
on enää mahdotonta estää”, Nurminen muistuttaa. 
Siksi yhteistyö laajenee jatkossa EU-rahoitteisen 
projektin myötä myös Valko-Venäjälle, jossa säätiö 
toimii jo Brestin kaupungissa. Säätiöllä on Luoteis-
Venäjän ja Valko-Venäjän lisäksi jätevedenpuhdis-
tushankkeita myös Latviassa, Virossa ja Puolassa, 
yhteensä 12 kaupungissa.

Fosforipäästöjen lisäksi Itämerta uhkaavat öljy-
katastrofit karille ajavien öljytankkerien muodos-
sa. Tankkeriturva-hanke on johtamassa siihen, et-
tä öljytankkerit tekevät tulevaisuudessa ennakolta 
reittisuunnitelman, jonka merenkulkuviranomai-
set voivat tarkistaa, ja antaa laivoille sää-, jää- ja sa-
tamatietoja sekä viranomaisilmoituksia. Tavoittee-
na on, että ENSI-palvelu otetaan käyttöön kaikilla 
Suomenlahden öljytankkereilla vuonna 2013.

”Se on eräänlainen merten lennonjohtojärjestel-
mä”, Nurminen tiivistää.

meRenkulkuneuvos nuRmisen aikomuksena on 
vähentää toimintaansa bisnespuolella, mutta jat-
kaa edelleen aktiivisesti säätiössä. Hän on niitä ih-
misiä, jotka pysyvät vireessä ja hyvässä kunnossa, 

kunhan saavat puuhastella kaiken aikaa. Esimer-
kiksi kirjojen kustantaminen ja kirjoittamien yh-
dessä tietokirjailijavaimon, Marjo Nurmisen kans-
sa kuuluvat nyt vahvasti kuvioihin. Parhaillaan on 
tekeillä maailmankartan kulttuurihistoriasta kerto-
va teos, jonka Marjo kirjoittaa ja Juha päätoimittaa. 
Säätiöstä on viime vuosina tullut Suomen suurim-
pia tietokirjaviejiä, kun sen teoksia on myyty maa-
ilmalle eri kieliversioina yli 60 000 kappaletta.

Nurminen aikoo jättää perinnöksi puhtaamman 
Itämeren viidelle lapselleen. Nurmisen sukusaa-
ga meren parissa jatkuu, kun heistä jo yksi, Jukka 
Nurminen, tekee elämäntyötään Itämeren parissa. 
Nuorimmatkin lapsista ovat kovaa vauhtia kasva-
massa meren ystäviksi. �
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Merestä museossa
Kaupunginmuseon Hakasalmen huvilassa on esil-
lä näyttely Merelle – 150 vuotta purjehdusta Hel
singissä. Ensi tammikuulle jatkuva näyttely on 
tuotettu yhteistyössä helsinkiläisten pursiseuro-
jen, Ilmatieteen laitoksen ja John Nurmisen Sääti-
ön kanssa.

Näyttelyyn liittyy meriaiheisten yleisöluentojen sar-
ja. Tilaisuudet pidetään kahdesti kuussa torstaisin 
alkaen klo 18.

6.10. Leif Sandström: Från NJKs samlingar: flaggor, 
pokaler och kommodorer
20.10. Johanna Björkman: Purjehdusseurojen pavil-
jongit
3.11. Seppo Laurell: Hangon silmästä Muumipeikon 
kotiin – majakoita Helsingin lähivesiltä
17.11. Seppo Knuuttila: Puhdas Itämeri
1.12. Jukka Nurminen: Maisemia ja eliöitä Saaristo-
meren pinnan alla
8.12. Riitta Pakarinen ja Marja Pehkonen: Helsingin 
edustan kadonneet saaret

� www.puhdasitameri.fi  
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 palstatunnus

” Haluan edistää 
Itämeren 
toipumista 
konkreettisin 
keinoin.”
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 P ienelle poJalle Riitti Mal-
milla katseltavaa ja koettavaa, 
eikä siellä tuntenut oloaan tur-
vattomaksi. Meillä oli ympäril-
lä poikkeuksellisen laaja piha 
metsiköineen, aukioineen ja pi-
hapiireineen. Jokseenkin jokai-
sella malmilaisella oli vehreyttä 

pihassa marjapensaineen ja kasvimaineen. 
Lapset leikkivät usein piilosta ja nadea eli hip-

paa. Tytöt hyppivät ruutua.
Malmilla asui sulassa sovussa suomenkielisiä, 

ruotsinkielisiä ja romaneja. Saksalaisia ja venäläisiä 
oli muutama perhe. 

Ruotsia ei Joutunut käyttämään asioita hoitaes-
saan. Malmin ruotsinkieliset kävivät neiti Backma-
nin lihakaupassa ja suomenkieliset kävivät Lintu-
mäen lihakaupassa. 

Töitä, joita ei itse jaksettu tai ehditty tehdä, tee-
tettiin muilla. Oli kaikkien tuntemia pyykkäreitä ja 
siivoojia. Kotiompelijat ja -kutojat tekivät paljon sel-
laista, mitä nykyään ostetaan kaupasta. 

Yleiset saunat, joita oli kolme, olivat ahkerassa 
käytössä. Heinon saunassa miehet kävivät keski-
viikkoisin ja lauantaisin, naiset torstaisin ja perjan-
taisin. Minä kävin isän kanssa lauantaisin. 

isäni läHti aamuisin junalla töihin kaupunkiin. 
Kerran hän yllätti minut jalkapallolla, jonka hän 
oli ostanut silloisesta työpaikastaan Rakesta. Se oli 
nahkainen aarre. Olin itse hiukan saamaton urhei-
lumies, joten joskus huomasin seisovani kentän lai-
dalla, kun muut pelasivat pallollani. 

Poikien seikkailukirjat alkoivat kiehtoa, ja nii-
den jälkeen muun muassa Santeri Ivalon historialli-
set romaanit. Minusta kehkeytyi lukutoukka. Oppi-
kouluvuosinani kummitätini Martta Lehtonen vei 
minut silloin tällöin Kluuvikadun Elantoon kahville, 
jonka jälkeen kävimme elokuvissa. Yhdessä näim-
me sittemmin kielletyt saksalaiset elokuvat Kultai-
nen kaupunki ja Lumpeenkukka. Ihmettelen, mi-
ten se oli mahdollista, koska en ollut vielä viittätois-
takaan. 

malmilla oli paljon työpaikkoja tehtaissa ja kes-
kusvarastoissa, joihin johti pistoraiteitakin. Rata-
pihalla työskenteli päivystysveturi. Myös lentokent-
tä tarjosi mielenkiintoista katsottavaa pojille. Jatko-
sota toi sinne saksalaisiakin koneita.

Sotavuodet olivat tietenkin täynnä huolta rinta-
malla olevasta isästä ja tulevaisuudesta. Talvisodan 
ajaksi lähdimme äidin kanssa isäni kotiin Lammil-
le. Jatkosodan aikana sai taas pelätä ilmahälytyksiä 
ja hakeutua turvaan tuon tuostakin. Me menimme 
useimmiten Elannon suuren kivitalon kellariin suo-
jaan. Nykypolvien ei ole helppoa ymmärtää sitä tun-
netta, joka valtasi mielet sotien päättyessä. 

tuHman poJan maineeseen en päässyt. En edes 
liikkunut kylällä paljon. Kotona oli rauhallista, ja 
siellä viihtyivät myös vanhempani. 

Tyttöystävä ja tuleva vaimoni Ritva löytyi pai-
kallisesta rippikoulusta. Hän oli silloin 15-vuotias, 
ja minä olin vuoden vanhempi. Ihastuin hänen iloi-
suuteensa ja upeaan punaiseen tukkaansa. Kävim-
me katsomassa romanttisia ranskalaisia elokuvia, 
kuten Ikuinen rakkaus ja Ikuisten tähtien alla Adlo-
nissa ja Reassa. 

Malmilaisuus on lujittanut omamme lisäksi mo-
nia muitakin täkäläisiä avioliittoja. 

malmi säilyi 1960-luvulle saakka suhteellisen 
maaseutumaisena, asutus oli taajaa, mutta ei kau-
punkimaista. Sosiaalinen rakenne on sittemmin 
muuttunut, monet talot ja tontit ovat siirtyneet en-
tistä vauraammille omistajille. Nykyisin Malmi on 
aluekeskus.

Itse pääsen edelleen aikamatkalle, kun katselen 
lapsuudenkotini paikalla olevan Örskinpuiston pi-
hakuusta. Yritin kiivetä siihen 5-vuotiaana, mutta 
silloin piti käyttää apuna lastentuolia, joka kaatui. 
Eipä harvaoksaisesta kuusesta ole erityisen hyvää 
kiipeilypuuta tullut vieläkään.

toimittaJa nina Rintala

Kirjoitussarjassa erilaiset helsinkiläiset muistelevat 
kasvuvuosiensa kaupunkia.

Malmilla koko elämä � lukukokemus

�
 lapsuuteni Helsinki

Aarne Laurilan lapsuudessa Malmi oli oma maail-
mansa. Se oli elinkeinoelämältään vahva ja hengeltään 
suvaitsevainen yhdyskunta, Helsingin maalaiskunnan 
keskus. Malmi liitettiin Helsinkiin vuonna 1946.

Saarien salat

vain kapea Kustaanmiekansalmi erot-
taa Suomenlinnan Vallisaaresta. Yli on 
turha yrittää, sillä Helsingin saariston 
lukuisille suljetuille sotilassaarille ei ul-
kopuolisilla ole asiaa. Onneksi uteliai-
suuttamme tyydyttää kahden sijaisko-
kijan tukeva ja näyttävä tietoteos Kruu-
nun jalokivet, jossa tutkimuskohteena 
ovat Vallisaari ja pieni Kuninkaansaari 
sen kyljessä.

Ove Enqvist on sotatieteiden tohto-
ri ja komentaja evp, joka on itse palvel-
lut Vallisaaressa. Taiteiden tohtori, va-
lokuvaaja Taneli Eskola on armoitettu 
suomalaisen kulttuurimaiseman tulkki. 
Kruunun jalokivissä Enqvist dokumentoi 
huolellisesti Vallisaaren ja Kuninkaan-
saaren historian 1700-luvulta alkaen: 
linnoittamisen ja rannikkopuolustuk-
sen kehittymisen vaiheet sekä saarilla 
asuneiden luotsien, sotaväen ja heidän 
perheidensä suljetun maailman.

Historialliset arkistokuvat ja yksi-
tyishenkilöiden otokset kertovat men-
neiden aikojen tapahtumista ja ihmisis-
tä. Eskolan tuoreissa valokuvissa saaret 
elävät vuodenaikojen rytmissä. Tunnel-
man perussävy virittyy unohdukseen 
vajoavien rakennusten hitaasta rappios-
ta luonnon ottaessa takaisin sen, minkä 
ihminen on hylännyt. 

Puolustusvoimat on ilmoittanut luo-
puvansa Vallisaaresta, ja siitä voikin ke-
hittyä Suomenlinnan kaltainen kaikille 
avoin kulttuuri- ja luontokohde. Ensin 
pitäisi kuitenkin raivata vuoden 1937 
räjähdysonnettomuudessa maastoon 
levinneet räjähtämättömät kranaa-
tit ja varmistaa myös saaren rantavyö-
hykkeen turvallisuus. Edessä on vuosi-
en työ. 

Ove Enqvist, Taneli Eskola: Kruunun  
jalokivet – Vallisaari ja Kuninkaan
saari. Moreenikustannus 2011. 

Taneli Eskolan näyttely samasta  
aiheesta on Cygnaeuksen galleriassa 
syyskuun loppuun asti.

Rita ekelund

Professori, FT 
Aarne Laurila, 81, 
on ollut pitkään 
mukana kotiseu-
tutyössä sekä lu-
kuisissa valtion-
hallinnon ja Hel-
singin kaupungin 
luottamustoimis-
sa. Laurilan muis-
telmateos Kasvoi 
kaupunki ympä
rillämme kertoo 
Helsingin kehi-
tyksestä.

ku
va

: p
at

ri
k 

li
nd

st
rö

m



4 | 2011 helsinki-info  17
�

 kaupungin m
enot

Miten käy putki-
mieheltä pussailu?
8.10. klo 15 Kanneltalossa tarkkail-
laan miten kovaääninen on putkimie-
hen pusu – millainen moiskahdus siitä 
kuuluu. Neljä Putkista vie katsojat mu-
kanaan viemäriputkien ihmeelliseen 
maailmaan soitellen milloin milläkin 
hassulla vempaimella. Kesto 40 min, 
yli 3-vuotiaille, liput 4 e, lipunmyynti p. 
09 310 12000 ja Lippupalvelu.

Askartelupäivä 
syyslomalaisille 
viikin gaRdeniassa järjestetään 
13.10. klo 10–14 ohjattua askartelua 
syyslomaa viettäville koululaisille 
trooppisen puutarhan sisäänpääsy-
maksun hinnalla, 2 e/lapsi. Evästauolle 
on syytä tuoda mukaan omat eväät!  
Ennakkoilmoittautuminen Gardenian 
asiakaspalveluun p. 09 3478 400. 

Kaunotar 
ja peto
auRinkoBaletti esittää tanssisadun 
nimeltään Kaunotar ja peto Malmita-
lossa 15.10. klo 15. Satu tarjoaa jänni-
tystä ja romantiikkaa koko perheel-

Herra Bartokin sirkus

�CiRCo aeReon esitys Herra Bartokin sirkus tuo Malmitaloon 24.9. klo 
15 kodikkaasti höpöttävän, eläkepäiviään viettävän sirkustirehtööri 
Bartokin, joka kutsuu lapsia vierailulle kotiinsa. Tirehtöörin jutut ovat 
riemastuttavia ja tarina kulkee vuorotellen vanhoissa muistoissa ja 
nykyhetkessä. Herra Bartokin luona asuvat myös vanha sirkusleijona 
ja papukaija. Kesto 35 min. Soveltuu yli 3-vuotiaille. Liput 4 e, lipun-

myynti p. 09 310 12000 ja Lippupalvelu. Esityksen jälkeen yleisölle on sirkusaiheinen 
työpaja, joka soveltuu 3–5-vuotiaille (aikuisen kanssa). Kesto n. 45 min. Mukaan mah-
tuu maksimissaan 15 lasta. Ilmoittautumiset: malmitalo.tuotanto@hel.fi

muksuille

le. Kaunotar ja peto on klassikkotarina 
hyvyydestä, rakkaudesta ja myötätun-
nosta. Aurinkobaletin versiossa sadun 
lumoon uppoudutaan tanssin, teatte-
rin ja animaation keinoin. 

Kaunottaren ja pedon suunnittelus-
ta, koreografiasta ja ohjauksesta vas-
taa suomalaisen tanssin uranuurtaja, 
taiteen akateemikko Marjo Kuusela. 
Kesto n. 55 min. Suositellaan yli 5-vuo-

tiaille ja koko per-
heelle. 

Liput 4 e, lipun-
myynti p. 09 310 
12000 ja Lippupalvelu.

�

Seikkailu Kaukamaassa
kaksi annantalon teatteriryhmää valmistautuu innolla lokakuiseen Peter Panin ensi-iltaan. Tarinaan 
ja rooleihin on perehdytty vuoden päivät, ja luvassa on mielenkiintoinen tulkinta tarinasta, jossa on pal-
jon leikkiä ja seikkailun makua. Neljä vuotta Annantalolla näytelleillä Ella Saxenilla (Peter Pan) ja Mirka 
Torrilla (Wendy Darling) on teatteritaustaa pidemmältäkin ajalta. Tässä näytelmässä heidän mielestään 
mielenkiintoisinta ovat roolihahmot ja tunnelma. ”Tarina on pieni seikkailu, jolla on monia ulottuvuuk-
sia”, toteaa Mirka Torri, joka on roolinsa ohella kirjoittanut myös Kapteeni Koukun monologin.      

Sari Tupamäen ohjaama tarina Kaukamaasta perustuu sata vuotta sitten julkaistuun  
J.M. Barrien kirjaan, jonka on suomentanut Sari Karhulahti. 

annantalo Topeliuksenkatu 16, www.annantalo.fi; Helsingin taidemuseo Tennispalatsi, Salomonkatu 15, www.helsingintaidemuseo.fi; malmitalo Ala-Malmin tori 
1, www.malmitalo.fi; kulttuuRikeskus Caisa Mikonkatu 17 C, www.caisa.fi; kanneltalo Klaneettitie 5, www.kanneltalo.fi; savoy-teatteRi Kasarmikatu 46–48,  
www.savoyteatteri.fi; viRka Pohjoisesplanadi 11–13, www.virka.fi; vuotalo Mosaiikkitori 2, www.vuotalo.fi; gaRdenia-Helsinki Koetilantie 1, www.gardenia-helsinki.fi
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Ensi-ilta 22.10 klo 17. Muut esitykset 23.–30.10. Vapaa pääsy. Paikkavaraukset www.kultus.fi.    

Mirka Torri ja Ella 
Saxen seikkailevat 
Wendyn ja Peter 
Panin rooleissa.
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näyttelyitä

teatteRia

Konkareiden 
lehtikuvia 
seitsemän tunnetun lehtikuvaajan 
retrospektiivinen näyttely tarjoaa an-
noksen menneiden vuosikymmenien 
kuvamuistoja ja tämän päivän tunnel-
mia. Kuvaajat ovat poimineet tuotan-
nostaan itselleen tärkeitä uutis- ja ku-

X-treme Car Show ja Petrol Circus   Naamioiden 
juhlaa
stoa Ja Teatteriyhdis-
tys Metamorfoosi ry jär-
jestävät kansainvälisen 
naamioteatterifestivaa-
lin 21.–23.10. Ohjelmassa 
on esityksiä, näyttelyitä 
ja työpajoja. MasQue 2011 

-festivaalin aloittaa 21.10. 
klo 18 Teatteri Metamorfoo-

sin Sauna. Naamio- ja esine-
teatterin keinoin toteutettu esitys 

sijoittuu savusaunaan. Lauteille nousee naisen koko 
elämänkaari kehot täynnä tarinoita. Sanaton esitys, 
kesto 1 h. Liput 20/12 e. Koko ohjelma on www.stoa.
fi -nettisivuilla. Lipunmyynti p. 09 310 12000, stoa.li-
punmyynti@hel.fi ja Lippupalvelu.

Meidän poika 
Kaupunginteatterissa
kaupunginteatteRin pienen näyttämön kotimainen kantaesi-
tys, koskettava ja ajankohtainen Meidän poika kertoo äitinsä kans-
sa asuvasta Villestä, joka ylioppilaskeväänään päättää ratkaista 
kaikki ongelmansa yhdellä iskulla. 

Nuorten maailmaa uskottavasti kuvaava näytelmä heijastaa ai-
kamme kilpailuhenkisyyttä. Taustalla häilyy pelko häviämisestä, 
putoamisesta ja ulkopuoliseksi jäämisestä. Mikä johtaa yksinäisen 
nuoren äärimmäiseen tekoon? Mikä on yhteisön vastuu? Olisiko 
tragedia voitu estää? Näytelmän on kirjoittanut ja ohjannut menes-
tyksekkäimpiin ja tuotteliaimpiin näytelmäkirjailijoihimme lukeu-
tuva Pasi Lampela.
Liput 32 e Helsingin Kaupunginteatterin lipunmyynti, p. 09 394 022 ja Lip pu-
piste joka päivä klo 7–22 p. 0600 900 900 (1,97 e/min + pvm), www.hkt.fi. 

esityspaikkoJen osoitetiedot ovat edellisen sivun alalaidassa.

Ostari ja muita 
kaupunkikuvia

kaupungintalon Virka Galleriassa on 
esillä Nikki Jääskeläisen, Olli Salon ja 
Camilla Vuorenmaan tilateos, joka ku-
vaa helsinkiläisen ostarin monimuo-
toista rakennetta ja elämää grafiikan, 
veistoksen ja maalauksen keinoin.

Lisäksi esillä on kolme muuta kau-
punkia ja kaupunkilaisuutta kommen-
toivaa näyttelyä: Helsinki 82 – Läpi-
leikkaus lähiöön kuvaa Roihuvuoren 
arkea, ihmisiä ja ympäristöä valoku-
vaaja Vesa Mäkisen silmin. Solitude – 
Leila Sarolan valokuvanäyttelyn tee-
ma, yksinäisyys, pohtii ajassa näkyvää 
irrallisuutta ja ihmisen tavoittamatto-
muutta.  Kivinokkaan! – Retkiä stadi-
laisten kesäparatiisiin vuodesta 1931. 
Virka Kinossa pääsee sukeltamaan si-
sään Katriina Koskisen videoinstallaa-
tioon "Kesämaja". 

Näyttelyt ovat avoinna 30.10. saak-
ka ma-pe klo 9–19, la-su klo 10–16. 
Vapaa pääsy.

Gallen-Kallelan 
Finlandia
suomen taiteen kultakauden voima-
hahmo esiintyy kotimaiselle yleisölle 

24.–25.9. messukeskuksessa järjestettävä X-treme Car Show 
saa rinnalleen moottoripyörätapahtuma Petrol 
Circuksen, jossa on esillä uutuusmalle-
ja, varusteita ja varaosia. Autoilun 
ja moottoripyörien viikonloppu-
näyttely yhdistää uusien auto-
jen esittelyn, erikois- ja har-
rasteautoilun, nostalgiset ajo-
neuvot sekä moottoripyörä-
maailman oheistuotteineen. 
X-treme Car Shown helmi on 
ensi kertaa Suomessa nähtävä 
Futurliner-bussiprojekti. 

Helsingin Messukeskus, Mes-
suaukio 1, avoinna la klo 10–18, 
su klo 10–17. www.x-treme.fi, www.
petrolcircus.fi

vituskuvia. Näyttelyyn osallistuvat 
Hannu Lindroos, Erkki Laitila, Jor-
ma Pouta, Jarmo Matilainen, Pert-
ti Jenytin, Martti Peltonen ja Pentti 
Koskinen. 

Päivälehden museo, Ludvigin-
katu 2–4, avoinna 21.9.–6.11. ti-su 
klo 11–17, vapaa pääsy, www.paiva-
lehdenmuseo.fi

uudessa valossa Tennispalatsissa Hel-
singin Taidemuseon näyttelyssä, jon-
ka konseptista vastaa pääasiallises-
ti ranskalainen Museé d’Orsay. Akse-
li Gallen-Kallelan keskeisimpien maa-
lausten ohella esille nostetaan myös 
taideteollisuutta. Erityisen mielenkiin-
toinen on rekonstruktio Gallen-Kal-
lelan suunnittelemasta Iris-huonees-
ta, joka oli osa vuoden 1900 Parii-
sin maailmannäyttelyn legendaarista 
Suomen paviljonkia. 

Samaan aikaan esillä on myös 
Avantgarde-teoksia Tretjakovin gal-
leriasta. Ne tuovat hengästyttävän 
upean ja värikylläisen katselmuksen 
1900-luvun alun venäläiseen taitee-
seen. Näyttelyt ovat avoinna 23.9.– 
15.1. ti–su klo 11–19.

Tie taivaaseen
stoan galleRiassa nähdään Kaisa 
Salmen näyttely Tie taivaaseen, joka 
ottaa kantaa ihmisoikeuksien ja tasa-
arvon puolesta sekä kommentoi ku-
lutusta vastaan. Tuhannet valkoisek-
si maalatut kengät täyttävät gallerian 
29.9. saakka. Tie taivaaseen on kuin 
valkoinen kenkäryöppy. Kaikki instal-
laation kengät ovat käytettyjä, hy-
lättyjä ja jonkin matkan kulkeneita. 
Näyttely huipentuu lauantaina 1.10. 
kello 12–16 Itäkeskuksen Tallinnanau-
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Miksi kukaan ei huomannut mitään, on kes-
keinen kysymys Meidän pojassa, jossa pää-
henkilö Ville (Hannes Suominen) päättää rat-
kaista kaikki ongelmansa yhdellä iskulla. 
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kiolla, jonne kengät siirretään vuoreksi. 
Mukaan voi tuoda myös omat vanhat 
kenkänsä maalattaviksi. Tapahtuman 
jälkeen kengät lähtevät kiertämään Eu-
rooppaa. Galleria on avoinna ma–to klo 
9–20, pe klo 9–18, la–su klo 10–16. Va-
paa pääsy.

musiikkia

muuta menoa

muuta menoa

X-treme Car Show ja Petrol Circus   

Ourvision 
Grande Finale
tule mukaan musiikkimatkalle 
maailman ympäri! Ourvision Sin-
ging Contest – etnolaulukilpailu hui-
pentuu 7.10. klo 19 Savoy-teatteris-
sa, jossa kaikkien maanosien kirk-
kaimmat tähdet ottavat mittaa 
toisistaan. Luvassa on säihkettä ja 
mahtavia tulkintoja kun kymme-
nen finalistia kamppailevat voitos-
ta. Finaalissa palkitaan myös paras 
esitys, bändi sekä oma laulu. Liput 
8/12 e, www.lippupalvelu.fi

Juurilla-klubi 
Kanneltalossa
syksyisten tiistai-iltojen iloksi yk-
si Suomen parhaista miespuolisis-
ta jazzlaulajista Juki Välipakka joh-
dattelee yleisön ja vieraansa afro-
amerikkalaisen musiikin juurille, 
bluesin ja rootsin meheville apajille 
Kanneltalon kulttuurikahvilan näyt-
tämöllä. 27.9. klo 18 Juki taituroi 
oman bändinsä kanssa ja marras-
kuussa joukkoon liittyy arvovierai-
ta Suomirockin tasavallasta: 1.11. 
vieraana Eero Raittinen ja 29.11. 
Jonna Tervomaa. Vapaa pääsy!

Malmilla 
soi blues
5.10. klo 19 Malmitaloon saapuu 
chicagolainen blueskitaristi ja lau-
laja John Primera, joka on monissa 
liemissä keitetty. Hän on taustoit-
tanut mm. Muddy Watersia, Willie 
Dixonia ja Magic Slimiä. Siinä on 
ollut vertaansa vailla oleva blues-
korkeakoulu. Primerin kitarointi on 
persoonallista ja siihen kulminoi-
tuu bluesin syvin olemus. Myös 
laulajana hän on mestarillinen ja 
saa yleisönsä innostumaan aina, 
maasta riippumatta. Liput 15 
e, lipunmyynti p. 09 310 
12000 ja Lippupalvelu.

Mosambikin 
kulttuuri tutuksi 
Kulttuurikeskus Caisassa vietetään 
Mosambikin kulttuuriviikkoja 23.9.– 
8.10. Ohjelmassa on muun muassa 
tanssiesityksiä, taidenäyttelyitä, mu-
siikki- ja leikkityöpajoja, luentoja sekä 
elokuvia. Avajaispäivän iltana Mosam-
bik juhlii kello 19–21. Luvassa on tim-
bilamusiikkia Magulamberre-yhtyeen 
esittämänä ja Milorho-tanssiryhmän 
tanssiesitys.

Lasten ja nuorten musiikki-työpa-
jassa tutustutaan 24.9., 1.10., 11.10. klo 
14–15 marimbaa ja ksylofonia muis-
tuttavaan lyömäsoittimeen. 3.10. klo 
18 - 19.30 tehdään tutuksi Mosambi-
kin aatemaailmaa ja taidetta. 7.10. klo 
19–22 järjestetään Marrabenta-tanssi-
bileet. Marrabenta on mukavaa keinu-
vaa mosambikilaista humppaa, vapaa-
muotoisesti tai paritanssina. Tilaisuuk-
siin on vapaa pääsy. 

Koko ohjelma: www.caisa.fi 

Vuotalo täyttää 
10 vuotta
vuotalo JuHlii tänä syksynä 10-vuo-
tista taivaltaan. Juhlaviikko alkaa ava-
jaiskonsertilla 1.10. klo 17, jolloin Filhar-
mooninen Viihdejousikko soittaa Art-
hur Fuhrmannin sovittamia viihdemusii-
kin helmiä menneiltä vuosikymmeniltä. 
Konsertissa kuullaan solistina tenori 
Raimo Sirkiää. Juhlasyksyssä on tarjol-
la paljon tapahtumia kaikenikäisille. Ko-
ko ohjelma löytyy osoitteesta www.vuo-
talo.fi. Liput konserttiin 12/10 e. Lipun-
myynti p. 09 310 12000 tai vuotalo.li-
punmyynti@hel.fi ja Lippupalvelu.

Tanssien japanilaiseen kesäjuhlaan
aki suzuki Spiritsin tanssiteos Uusi Matsuri – Ja-
panilainen kesäyön juhla/Planet Earth No. 1 esi-
tetään Kanneltalossa 29.9. klo 19. Valloittavan 
japanilaisen tanssijan koreografioissa yhdis-
tyvät perinteinen ja moderni japanilainen se-
kä suomalainen ilmaisu. Teos on yhdeksälle 
tanssijalle. 

Vanha nainen näkee unessa koosteen 
elämästään. Herättyään hän huomaa kuo-
lemaa tekevän vanhan kehonsa ja sielunsa 
olevan valon ja rakkauden ympäröimiä. Kat-
soja pääsee mukaan japanilaisen kylän ke-
säjuhlaan, joka avautuu ikkunaksi planeet-
tamme ihmisten elämään – luonnon maail-
maan arkielämään ja mystiseen maailmaan. 

Liput 10/6 e, lipunmyynti p. 09 310 12000 ja 
Lippupalvelu.

toimitus ei vastaa maHdollisista oHJelmamuutoksista.

Laulava kulttuuri-
ministeri Perusta
savoy-teatteRiin saapuu 21.9. klo 19 
afroperulaisen musiikin maailmantäh-
ti Susana Baca, joka valittiin vastikään 
maansa kulttuuriministeriksi. 67-vuo-
tias Baca on vahva vaikuttaja maansa 
kulttuurielämässä. Hän on paitsi afro-
perulaisen musiikin laulaja myös sen 
tallentaja ja mustan kansanosan puo-
lestapuhuja. Lukemattomilla palkin-
noilla palkitun laulajattaren upeissa 
tulkinnoissa kaikuu sekä elämänilo et-
tä kaipuu. Liput alk. 36/34 e.
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Lampaita Vuosaaressa
lämpöisiä ja pehmoisia villatuotteita, 
paljon määkimistä ja kädentaitojen ko-
keilua on luvassa, kun Lammas saapuu 
Vuotaloon 24.9. klo 10–15. Talon pihalla 
pääsee rapsuttelemaan Fallkullan suo-
menlampaita ja myyntikojuista voi os-
taa lankoja ja lihatuotteita. Työpajoissa 
pääsee kokeilemaan taitojaan musiikin, 
kuvataiteen ja käsityön parissa. Lisäk-
si on huovutuksen ja villankarstauksen 
työesityksiä sekä supersuositun lasten-
musiikkiorkesteri Ammuun konsert-
ti klo 13. Liput konserttiin 5 e (p. 09 310 
12000 tai vuotalo.lipunmyynti@hel.fi ja 
Lippupalvelu).

Halloween ja 
goottimeikit villitsevät
lokakuisilla kauneusmessuilla esiintyvät Body 
painting -taiteilijat ja maskeeraajat. Huippujen työ-
tä voi seurata alan SM-kilpailuissa Helsingin Messu-
keskuksessa. Maskeerauskilpailun teemana on hallo-
ween. Body painting -kilpailun huippuvieraina ovat 
vartalomaalauksen ja erikoisefektien mestarit Yh-
dysvalloista. Kilpailutohinan lomassa voi teettää vil-
lin goottimeikin, pidennyttää ripset, leikkiä erilaisilla 
kynsityyleillä, katsella meikkaus- ja muotinäytöksiä 
tai rentoutua ihanassa kasvohoidossa. 

Samalla lipulla pääsee myös Terveysmessuil-
le, Muotimessuille ja Gold Silver Watch -korutapah-
tumaan. Upouutta on hiusmuotitapahtuma Nordic 
Hair omine trendivinkkeineen, näytöksineen ja kil-
pailuineen. Kauneusmessut järjestetään Helsingin 
Messukeskuksessa 21.–23.10. www.kauneusmessut.fi. 

Ilmo Ranta & 
Moments musicaux
vuotalon Flyygelikuu-konsertissa 
pääsee nauttimaan pianomusiikista. 
Konsertit pidetään talon aulassa ja nii-
hin voi piipahtaa hetkeksi tai kuunnel-
la konsertin alusta loppuun. Torstai-
na 6.10. klo 17.30 kuullaan lied-pianis-
ti Ilmo Rantaa. Ohjelmassa on Franz 
Schubertin Moments musicaux -nimel-
lä julkaistuja pianosävellyksiä, joiden 
lomassa kuullaan eri säveltäjien lyhyi-
tä kappaleita. Vapaa pääsy.

Redrama Stoassa
RedRama esiintyy lokaviikkojen nuo-
risofestarilla 13.10. klo 19. Redraman 
musiikkiura alkoi 5-vuotiaana Micha-
el Jacksonin imitaatioilla. Rap-artis-
tina hän teki läpimurron ensimmäi-
sellä albumillaan vuonna 2003. Eng-
lanniksi räppäävän Redraman ura on 
ollut alusta asti kansainvälinen. Vuon-
na 2008 hän teki yhdessä Shaggyn ja 
Dallas Superstarsin kanssa jalkapallon 

EM-kisojen tunnus-
kappaleen ”Like 

a Superstar”. Li-
put 8/5 e, lipun-
myynti p. 09 310 
12000, stoa.li-
punmyynti@hel.

fi ja Lippupal-
velu.
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Towards a 
healthier Helsinki
Helsinki’s Health Centre plans and runs 
public health programmes to help citi-
zens lead better and more rewarding 
lives.

Riitta simoila deals with grave 
matters. Titled Development Director, 
she leads a strategic unit at the City of 
Helsinki’s public health arm, the Health 
Centre, which tackles one of the city’s 
main challenges: the deteriorating 
health of citizens. 

“These are hard numbers,” she says, 
looking at data on smoking, alcohol 
use and weight gain. The three areas 
are targets of the Health Centre’s most 
recent and new public health campaigns. 

Simoila points out a clash that is 
bound to overburden public health 
care: “Life expectancy is going up, but 
people are becoming sicker.” If allowed 
to continue, this trend will have a 
devastating effect on the City economy. 
Equally devastating is the effect on 
individuals.

Day care 
supports 
language skills
“Helsinki day CaRe centres are bring-
ing up a population with good language 
skills,” says Nina Onufriew, a day care 
development consultant at the City of 
Helsinki Social Services Department, 
pointing out how important it is to sup-
port children’s bilingual development.

The most frequently spoken 
language at Helsinki day care centres 
after Finnish and Swedish is Somali, 
followed by Russian, Estonian, Arabic, 
Kurdish, Albanian and English.

Read more: 
www.hel.fi/helsinki-info � In English

Lukijakilpailu

Suomalaisen elokuvan 
tiedonkeruu jatkuu

�
 kysytään!

tunnistatko edvin laineen 
komedian Vihaan sinua – ra-
kas (1951) ravintolan tai kah-
vilan kuvauspaikan?  Tiedätkö 
muita ravintoloita, kahviloita 
ja baareja, joissa olisi kuvattu 
suomalaista elokuvaa? Muita-
kin elokuvien kuvauspaikka-
tietoja kaivataan.

Katso Suomalaisen elokuvan tiedonkeruun esimerkkikysymyksiä 
pääsivun linkistä www.kava.fi.

Henkilötunnistuksia elokuvien esiintyjistä ja tekijöistä kaivataan 
edelleen. Ota yhteyttä perinnetutkija Juha Seitajärveen, 
osoite KAVA/Seitajärvi, PL 16, 00501 Helsinki, 
p. 09 61540 217, 045 657 7383, 
email: juha.seitajarvi@kava.fi
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vielä 1950-luvun lopulla oli melko keskeisellä paikalla, aina-
kin nykyisessä mielessä, tällainen punatiilikolossi. Tilalle kohosi 
pian kuvan ottamisen jälkeen uusi uljas liiketalo. 

Missä päin Helsinkiä on ikuistettu tämä katunäkymä?

� in englisH

Vastaus edellisen 
lehden kysymykseen
viime keRRalla kesäinen kysymyskuva 
esitti idylliä noin sadan vuoden takaa.

Kyse oli Lauttasaaren kasinosta, jon-
ka rakennutti vuonna 1913 saaren silloi-
nen omistaja liikemies Julius Tallberg. 
Tämä kesäravintola, jossa oli sunnuntai-
sin myös tanssia, sijaitsi nykyisen Hevo-
senkenkälahden rannalla. Lahtea lautta-
saarelaiset kutsuivat Kasinonlahdeksi ja 
uimarantaa kutsuttiin Kasinonrannaksi.   

Vastaukset pyydetään toimittamaan 
viimeistään 5.10. osoitteella Helsinki-in-
fo, ”Lukijakilpailu”, PL 1, 00099 Helsin-
gin kaupunki tai sähköpostitse osoit-
teeseen helsinki-info.lukijakilpailu@hel.
fi. Muistakaa liittää vastaukseen posti-
osoitteenne.

maRtti Helminen

Oikein vastanneiden joukosta arvottiin 
voittajaksi Benita Patosaari. Palkinto-
kirja on lähetetty voittajalle. Onnitte-
lumme!
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Skoj för alla åldrar på Nordhuset 

tRe, fyRa oCH fem. Ungefär i den 
åldern är Helen, Matilda, Robin, 
Ronny, Otto och de andra barnen som 
tar del i Busklubben i Luckan. I början 
är barnen lite blyga och en liten kille 
svarar nej på alla frågor. 

En del barn kommer från samma 
dagis, andra har sällskap av mamma. 
Men Zusan Söderström, som leder 
Busklubbarna, får hämningarna  att 
släppa och barnen roar sig av hjärtans 
lust. Att spela ut sitt register på hur  
kroppen och ansiktet kan förmedla 
allt från glädje till ilska orsakar stort 

fnitter och många glada skratt. Nu är 
ingen blyg längre.

”Fast nu orkar jag inte längre”, pus-
tar en flicka och slår sig bestämt ner 
på golvet. Då har hon och de tio andra 
hållit på i nästan en timme. 

Busklubben är den gemensamma 
benämningen på Luckans många olika 
program för barn. Interaktivitet är led-
ordet för verksamheten och kreativite-
ten får utlopp i kultur- och konstverk-
städer med teman som drama, clow-
ner, rim och ramsor i en blandning av 
rörelse och lek, musik och språk. Bus-

klubbarna tar 45 minuter och pågår 
varje torsdagsmorgon. 

Språkkul är en annan form av barn-
kultur och verkstäder som riktar sig 
till tvåspråkiga barn på språkbad. Må-
let är att öva svenska på ett roligt sätt 
och det gör man bland annat genom 
sagor, berättelser och ord. Språkkul 
varannan tisdagsmorgon. 

Och så bjuder Luckan också på 
Crossover-verkstäder varannan tisdag 
med gemensamt skapande för barn 
och unga med funktionsnedsättning. 
Mer info om och anmälan till alla verk-

städer, zusan.soderstrom@luckan.fi. 
Luckans lördagsgiv för barn, Saft-

salongerna fortsätter i höst med bland 
annat svenska dockteatern Tittut som 
ger föreställningen Under hatten – 
några dockor & ett piano den 15 okto-
ber. Två veckor senare står två kära fi-
gurer från Sverige, Alfons och Måll-
gan, för underhållningen. 

Familjelördagar alternerar med 
Saftsalonger och den 5 november är 
programmet skräddarsytt för familjer 
med barn med specialbehov. Det blir 
saga, teckning och sång. 

Fritt fram för 
lite bus. Matilda 
och Ronny tar 
ut alla svängar 
på Busklubben 
och skrattar så 
de kiknar.
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öm�noRdHuset på noRdsJö fylleR tio och firar fint med underhåll-

ning för både ung och gammal. Till själva festprogrammet hör 
konserten med Filharmoniska underhållningsstråkarna som bju-
der på pärlor från de senaste decennierna både på svenska och 
finska. Konsert 1 oktober. Och riktigt spektakel för hela famil-
jen blir det den 9 oktober då ensemblen Bulleribock spelar upp 

Krakel Spektakel. På Rastis gästspelar också svenska dockteater Tittut med fö-
reställningen Under hatten – några dockor & ett piano för barn mellan 6 måna-
der och 6 år. Föreställning 13 oktober. Teater Taimine gästar Rastis den 31 oktober i 
samband med svenska veckan med pjäsen Leka skogen för lågstadiebarn. 

BaRnkultuR

Rosor på kinden och solsken i blick
Kroppsspråk och minspel på Busklubbens barn under hela härliga hösten. 

”Fast nu 
orkar 
jag inte 
längre.”
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fisk 

Strömming på marknad
sJöfaRt 

Segelskepp på sjön

Nål, tråd och råd 

vid det avlånga bordet uppe på 
Hemvrån samlades tiotals unga och 
äldre kvinnor tidigare i höstas för att 
virka traditionella mormorsrutor. 
Hundratals mormorsrutor som se-
dan blev små söta täcken i allt från ys-
tert granna nyanser till mer jordnä-
ra färger. 

”Mormorsrutorna blev en sådan 
succé att vi fortsätter hålla öppet hus 
i handarbetets tecken”, säger Anita 
Paulig som är verksamhetsledare för 
Helsingfors svenska Marthaförening.

”Verksamheten visade att det finns 
både behov av och intresse för gemen-
skap kring handarbete. Därför fortsät-
ter vi hålla öppet hus på onsdagar. Nu 
håller vi oss inte till att virka utan bred-
dar repertoaren och stickar, syr och 

handarbetar,” säger hon.
På plats finns duktiga och rutine-

rade kvinnor som kan handarbete. 
Man behöver alltså inte vara rasande 
skicklig på att hantera nål och tråd för 
att delta.

”Jag är expert på att byta dragked-
jor och det är inte alls svårt bara man 
vet hur”, säger Riitta Sittnikow glatt 
medan hennes flinka fingrar virkar 
den ena mormorsrutan efter den an-

dra. Hon och andra kommer att finnas 
på plats på handarbetsakuten på ons-
dagar kl. 11–15. 

Helsingforsmarthorna har över 40 
kretsar och många tar emot nya med-
lemmar. Till de nya kretsarna hör eko-
marthorna som dryftar hållbar ut-
veckling den tredje måndagen i måna-
den på Simonsgatan. Den 1 november 
ordnar Marthorna ett lunchsemina-
rium om närproducerad mat sett från 
en nationalekonomisk synvinkel. 30 
personer ryms med på lunchen som 
består av ekologisk soppa med bröd. 
Mera uppgifter om Marthakretsar och 
annan verksamhet av Anita Paulig, 
tfn 09 694 39 02, gsm 040 503 1887. 
Kanslitid må-ons kl. 10–13. Se också 
www.helsingfors.martha.fi. 

i koRtHet HandaRBete

nyskRivet på svenskis
Svenska teaterns sista säsong i tillfälli-
ga lokaler på Alexandersteatern bjuder 
på två nyskrivna pjäser av Annina Enck-
ell respektive Anders Slotte. Enckell har 
skrivit Aurora Karamzin – De bäst anpas-
sade som handlar om en fascinerande 
kvinnas liv i en tid av brytning och över-
levnad. Komedin Svensk resning av Slot-
te beskriver å sin sida finlandssvenskar-
nas tillvaro om tio år. Och På den lilla 
Skillnaden ger teatern äventyret Moby 
Dick av Herman Melville. Pjäsen lämpar 
sig också för barn som fyllt åtta. 

dRama oCH komedi på lillan
Pjäsen De rättfärdiga på basis av text 
av författaren Albert Camus bygger på 
verkliga händelser för över 100 år se-
dan men utspelar sig i vår tid. I rollerna 
bland andra Pekka Strang och Sampo 
Sarkola på Lilla teatern på Georgsgatan. 
Samma teaterhus har om några veck-
or följande premiär med Omaka par av 
Neil Simon. Komedi om två män som är 
olika som dag och natt.

CountRy på univeRsum
På Universum på Styrmansgatan spe-
lar flera teatergrupper och i oktober och 
november tar Teatteri Venus plats på 
scen med den tvåspråkiga countrymusi-
kalen Gimme another country.

tillsammans på viiRus
Filmsuccén Tillsammans av Lukas Moo-
dysson kommer i november upp på sce-
nen hos teater Viirus som ger pjäsen i 
samarbete med Sirius teatern. Kärlek 
och skilsmässa, familjelycka och famil-
jegräl, sex, fotboll och vänskap i en ro-
lig röra. 

kika in Bakom sCenen
Teatermuseet som verkar i Kabelfabri-
ken i Gräsviken ger svar på frågor som 
Hur föds en teaterföreställning, vem 
bygger scenografin och vem designar 
kostymerna? På höstens temporära ut-
ställningen ställer Stefan Bremer ut i sin 
egenskap av teaterfotograf. 
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tRängseln kRing fiskebåtarna är stor och stämning-
en tät. Dragplåstren är vassbuk och strömming, inlagd 
fisk som bjuder på både nya och gamla smaksensatio-
ner. Men också skärgårdslimpa och svartbröd har åtgång. 
Strömmingsmarknaden hör till de äldsta traditionerna i 
stan och har arrangerats sedan 1743. I år pågår markna-
den mellan 2 och 8 oktober. 

små skepp och stora, segelskepp 
och skutor. Ståtliga skepp som 
avslutar seglingssäsongen 
med den årligen återkom-
mande seglatsen i vatt-
nen utanför centrum 
och syns bäst från Ska-
tudden och Brunnspar-
ken. Därefter anlöper 
skeppen Södra hamnen 
och folk har tillfälle att 
gå ombord och beundra 
gammal skeppbyggnads-
kultur. Segelskeppens dag är 
den 9 oktober. 

Sticka och virka, brodera och sy. Inte alltid enkelt.  
Nu startar Helsingforsmarthorna handarbetsakuten. 

”Det finns 
intresse för 
gemenskap kring 
handarbete.”

Flinka fingrar. 
Handarbetsaku-
ten tar över 
efter mormors-
rutorna och på 
plats finns 
Riitta Sittnikow, 
Anita Paulig och 
Gunvor Nyman.
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toRgHandel 

Nyttigt och nära i Tölö
kultuRfoRum.fi 

Nätverk med perspektiv
kultuRfoRum.fi, så heter den nya 
digitala mötesplatsen för både dem 
som verkar inom kulturfältet och al-
la som vill veta om vem, var och hur 
kulturfältet fungerar. Svenskan är 
första språk, men både bloggar, info 
och presentationer kan läggas upp 
på andra språk. Spektret är brett, 
perspektivet rikt och så finns här ett 
nätverk med stor räckvidd. Det är 
fritt fram att lägga ut info, men för-
utsätter att man först registrerar sig 
på forumet. Nyfiken? Kolla www.kul-
turforum.fi och ta kontakt på info@
produforum.fi. 

aRBis 

Med tonvikt på ord och böcker 
Det ena ansvarar för ordet, den andra för böckerna. 

BöCkeR på HylloR, i travar, på bord 
och fönsterbräden. Det lilla trivsam-
ma biblioteket på Arbis är sprängfullt 
med böcker och ingenting annat än 
böcker. 

”Och så är biblioteket väldigt väl-
försett med tidningar och tidskrifter”, 
säger den nya bibliotekarien på Arbis, 
Ylva Larsdotter. Hon är en av åtta-
tusen svenskar som har bosatt sig i 
Finland.

Arbis bibliotek är uttryckligen det, 
ett traditionellt bibliotek och en tum-
melplats för böcker och tidningar. Här 
finns varken film eller musik eller ny-
media, åtminstone i det här skedet.

”Vi köper in det mesta som ges ut 
på svenska i Finland och en hel del 
nordiskt”, säger Larsdotter. Bibliote-
ket är ett stort svenskt rum som är öp-
pet för alla och där alla kan komma 

mode, käRlek oCH gudstJänst
Modeshow som bryter normer, regn-
bågsgudstjänst med temat Kärlekens 
frukter i Johanneskyrkan och debatten 
Killars roller är några plock ur program-
met under Regnbågshelgen den 6–9 ok-
tober. Regnbågshelgen är gemenskap 
och dryftar roller, stereotyper och för-
domar kring hbt-personer, det vill säga 
homo- bi- och transsexuella. Förening-
en Regnbågsankan ordnar och mer finns 
att läsa på www.regnbagsankan.fi. 

om invandRing oCH integRation
Svenska litteratursällskapets föreläs-
ningsserie har rubriken ”Jag är ju utlän-
ning vart jag än kommer" och handlar 
om invandring, återvandring och inte-
gration. Den 17 oktober föreläser Östen 
Wahlbeck ”Svenska medborgares mig-
ration och integration i dagens Finland” 
och därefter fortsätter Matti Similä med 
”Kan man vara både-och? Mina egna re-
sor mellan länder, nationaliteter, språk 
och identiteter”. Kl. 18.00 på Riddarega-
tan 5.

fRån Joplin till fRöding
Musik & vin är den gemensamma näm-
naren för två aftnar på Luckan. Den 20 
oktober är en musikmonolog om Janis 
Joplin och hennes musik. Sussie Jons-
son tolkar Joplin tillsammans med musi-
kerna Eero Paalanen och Kalle Katz. Den 
3 november handlar det om Frödings 
texter som opera, en konsert med två 
sångcykler för baryton och piano med 
Daniel Stagno vid tangenterna och Pet-
teri Lehikoinen med rösten. Båda kväl-
larna börjar kl 19.

BöCkeR oCH CHoklad
Rådtorget för seniorer ger information 
om var man hittar litteratur i Helsing-
fors. Nyfiken på bibliotekens nya läsplat-
tor? Vad erbjuder Nifin? Svar på det och 
mycket mer den 9 oktober kl. 14–15. El-
ler vad sägs om råd och rön kring chok-
lad? Chokladprovning och föredrag om 
kakao på Rådtorget den 16 november. 
Rådtorg i Luckan på Simonsgatan 8.

i koRtHet
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på tölötoRg fortsätter tra-
ditionen med bondens egen 
marknad, lanttorget med 
nyttig närmat som kommer 
direkt från producenterna. 
Honung och lamm, rotsa-
ker och grönsaker, hantverk 
och korgar. Utbudet på bon-
dens egen marknad är jord-
nära och så är det trevligt 
att strosa mellan stånden 
och känna dofterna. Lanttor-
get fortsätter den 1 oktober, 
15 oktober och 19 november 
kl. 9–15.  

med förslag om vad som borde finnas 
på hyllorna. Man behöver alltså inte gå 
på kurs för att låna en bok eller två. I 
höst fortsätter satsningen på program 
på torsdagskvällar i biblioteket. Det blir 
spännande samtal med författare, om 
författare, litteratur och kultur.

”Jag ser gärna att fler män på Arbis”, 
tillägger Larsdotter och till det repli-
kerar den nya huvudläraren i nordis-
ka språk, Annette Jansson blixtsnabbt: 
”Då måste vi bjuda in Jens Lapidus”. 

Jansson är modersmålslärare och se-
nast arbetade hon i gymnasiet i Norsen. 

”Jag stortrivdes men det var dags att 
våga prova på något nytt. Och här känns 
stämningen väldigt välkomnande. Det 
gäller alla som kommer till Arbis”. Hon 
hoppas att fler skolelever och studeran-
de skulle hitta både Arbis och biblio-
teket. Till nyheterna hör kreativt skri-

vande, en kurs för att komma över 
ängslan att tala inför publik och kur-
sen som riktar sig till finskspråkiga 
eller annat språk ”Vi läser deckare 
på svenska”.

Arbis höst är späckad och pro-
gramhäftet  en mastig lunta. Utbu-
det är brett: Dansa zumba, bugg el-
ler jazz, tillred enkel mat eller av-
ancerad, varför inte i kombina-
tion med musik eller språk, inom 
IT finns för alla nivåer och vill man 
skapa med händerna finns glas och 
keramik, hantverk och handarbete. 
Språk är både världsspråk och ovan-
liga språk och om Arbis bredd vitt-
nar möjligheten att ta del i samtals-
grupp som dryftar vad som krävs 
för en lycklig parrelation eller i stöd-
grupp som hanterar problematiken 
kring skilsmässa. 

Nya i huset. 
Ylva Larsdotter 
är bibliotekarie 
och Annette 
Jansson svarar 
för svenska och 
nordiska språk. 



Meri tuulettaa murheet
RoiHuvuoRen vanHustenkeskuksen asiakkaiden 
mielestä Helsingissä on yksi asia ylitse muiden: meri.

”Meri on kaunis ja rauhoittava. Kun katselee ulapalle, 
murheet tuulettuvat. Meri tarjoaa harrastuksiakin kaikki-
na vuodenaikoina”, toteavat Pirkko Ampuja, Mauri Koti-
ranta, Lyyli Rintala ja Erkki Teittinen.

Lyyli innostuu nimeämään lisää hyviä asioita. ””Helsingis-
sä on Suomen parhaat sairaalat ja vanhainkodit”, hän ar-
vioi.

”Henkilökunta on täällä niin hyväntuulista, että se an-
saitsee kymmenen pistettä ja papukaijamerkin”, kehuu 
Pirkko.

”Tässä talossa ja koko Helsingissä pääsee jokainen to-
teuttamaan itseään, jos vain viitsii, sillä kaikkea on paljon 
tarjolla”, iloitsee puolestaan Erkki.

”Ja kaikki on lähellä”, lisää Mauri.

Roihuvuoren vanhustenkeskuksen tanssituokiosta ja kulttuuritar-
jonnasta kerrotaan sivuilla 8–10.
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Etukannessa ovat tanssitaiteilija Iina 
Taijonlahti ja asiakkaat Erkki Teittinen 
ja Pirkko Ampuja; takakannessa asiak-
kaat Lyyli Rintala ja Mauri Kotiranta  
lähihoitaja Kirsi Heikkisen kanssa.  


