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lukijoiden mielipiteet  kaupungin asukaslehdestä Helsinki-in-
fosta ovat toimitukselle tärkeitä ja nopeaa palautetta voikin antaa 
lehden jokaisesta numerosta vuoden mittaan. Nyt kyselemme kau-
punkilaisten näkemyksiä ja toiveita lehden kehittämiseen laajem-
malla lukijakyselyllä, johon voi vastata joko verkossa tai paperilla.

Verkossa kyselyyn pääsee vastaamaan Helsinki-infon etusivulta 
osoitteesta www.hel.fi/helsinki-info. Paperisen kyselylomakkeen 
saa kaupungintalon ala-aulan Virka-infosta osoitteessa Pohjoises-
planadi 11–13. Lomakkeen voi palauttaa samaan paikkaan tai pos-
tittaa osoitteella Helsinki-info, Lukijakysely, PL 1, 00099 Helsingin 
kaupunki.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Terveisiäsi odottaa 
Helsinki-infon toimitus

Hyvä lukija, nyt 
kaivataan näkemyksiäsi 
Helsinki-infosta!

Numero 6 • 2012 
Jakelu 3.–10.12.
36. vuosikerta
julkaisija 
Helsingin kaupunki, 
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 
p. 310 1641 (vaihde)
www.hel.fi/helsinki-info 

YRitYsHelsinki auttaa yrittäjyyden alkutaipaleella 
niin kasvokkain kuin netissä. 

koHtaamispaikassa on käytössä maksutta työtilaa 
ja tietokoneita kuvankäsittely- ja editointiohjelmineen. 
Ensi vuonna siellä voi valmistaa 3D-esineitä. 

muotoiluVuosi muutti Helsinkiä ja työ jatkuu.  
Pekka Timonen kertoo, mitä kaikkea on saatu aikaan. 
 
 
Helsinki työstää Berliinin kanssa Tegelin vanhaa 
lentokenttäaluetta moderniksi työpaikka-alueeksi.

 
pääHenkilö kiitää maailmanmestaruusareenoilla, 
vaikka tiensä alkoi sairaalan kallovedosta – kuka 
hän on?

Rakas pääkaupunkini. Janne Renvallin Helsingissä 
kohdataan kiinnostavia tilanteita ja ihmisiä.

 
tapaHtumat valaisevat loppuvuoden. Alkuvuonna 
loistavat rakennuksetkin, kuten Jukka Huitilan 
teoksen valaisema stadionin torni.

YmpäRistöpalVelut antaa vinkkejä niin 
joululahjapapereiden kuin uudenvuodentinojen 
kierrätykseen ja tietoa jätehuollosta. 

info pÅ sVenska. SenioRöst ger seniorer möjlighet 
att lägga fram åsikter och förslag kring verksamheter 
för folk som fyllt 65.

helsinki-info 
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seuRaaVa Helsinki-info 
jaetaan viikolla 7/2013.
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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25
� 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 jäljitetään 

1920-luvun 
talvimaiseman 

sijaintia.
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Heikki Sallinen
kannen kuVitus 
Kokoro & Moi
ValokuVat
Tiedekulma, Ari Aalto; 
Kaisa-talo, Veikko Somerpuro; 
Kulttuurisaunan pienoismalli, 
NOW for Architecture and 
Urbanism Oy

kiRjapaino 
Sanomapaino, Vantaa
painosmääRä 
360 684 kpl
issn 
0782-0453
jakeluasiat 
Itella, 
p. 0200 71000, 
asiakaspalvelu@posti.fi

VastaaVa toimittaja 
Rita Ekelund
toimitussiHteeRi 
Tiina Kotka
toimittaja 
Heli Ronkainen
Ruotsinkieliset siVut 
Nina Weckström
ulkoasu 
Saku Heinänen & Jesper Vuori
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”Ai mikä on lempi-
paikkani Helsingis-
sä? Kaupungintalo 
tietenkin”, hymyi-
lee Hua Lei.

Neuvoja 
kiinaksikin 
Palveluneuvoja Hua Lei, 33, 
ohjaa asukkaita Virka-infossa. 
 
① Mitä työhösi kuuluu?
Olen palveluneuvojana Virka-infossa kaupungintalolla. 
Kerron asiakkaille Helsingistä ja sen palveluista. Puolet 
työajastani toimin projektikoordinaattorina NEO-hank-
keessa, jonka avulla pääkaupunkiseudun kunnat kehittä-
vät maahanmuuttajien neuvontaa. 

(2) Mitä Virka-info tekee?
Virka-info palvelee kaikkia helsinkiläisiä ja tarjoaa erityis-
neuvontaa maahanmuuttoasioissa. Teemme yhteistyötä 
maistraatin, poliisin ja maahanmuuttoviraston kanssa. 
Palvelemme yli 10 kielellä. Itse autan paljon kiinankielisiä 
asiakkaita. Heistä suurin osa tulee Suomeen työn ja opis-
kelun vuoksi. Virka-infoon kuuluu myös netissä toimiva 
Infopankki, josta saa tietoa 15 kielellä.

(3) Missä työskentelit aiemmin?
Työskentelin Helsingin kaupungin Oiva Akatemiassa 
monikulttuurisuusvalmennuksen hankesihteerinä. Si-
tä ennen olin Jyväskylän yliopistossa tutkimusavustaja-
na Aasian tutkimukseen liittyvässä projektissa. Valmis-
tuin samasta yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisterik-
si pääaineenani valtio-oppi.

④ Millaisia terveisiä
lähettäisit asukkaille? 
Jokaiselle voi tulla tilanne, ettei ole varma, kenen viran-
omaisen kanssa pitää hoitaa jokin asia. Meiltä Virka-in-
fosta voi kysyä silloin neuvoa. Hyllyillämme on esittei-
tä ja lukunurkkauksessamme sanoma- ja aikakauslehtiä. 
Asiak kaiden käytössä on kuusi tietokonetta ja wlan-yh-
teys. Lainaan kaupunginjohtajamme Jussi Pajusen sano-
ja: tervetuloa kaupungintalon aulaan, tämä on teidän olo-
huoneenne.

tiina kotka

Virka-info
Helsingin kaupungin asukas- ja maahanmuuttoneuvonta 
on keskitetty Virka-infoon kaupungintalolle. 10 työn-
tekijän joukosta löytyy suomen, ruotsin, englannin, 
saksan, ranskan ja venäjän taitajien lisäksi arabiaa, 
bulgariaa, kiinaa, somalia, turkkia ja kurdia puhuvia. 
Kaupungintalon ala-aulassa vieraili viime vuonna yli 
125 000 kävijää, ja maahanmuuttoon liittyvissä asioissa 
neuvottiin 3 200 asiakasta. 

Lisätiedot: Virka-info, Pohjoisesplanadi 11–13, 
avoinna ma–pe klo 9–19, la–su klo 10–16,  
p. 09 310 11111 (ma–pe klo 9–15), www.virka.fi ja  
virkainfo@hel.fi. Internetissä toimiva Infopankki löytyy 
osoitteesta www.infopankki.fi.
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uudistus 

Sosiaali- ja 
terveyspalveluissa 
varaudutaan 
tulevaan 
Helsinki VaRautuu tulevaisuuteen 
järjestämällä kaupunkilaisille tärkei-
tä sosiaali- ja terveyspalveluja uudel-
leen. Lähitulevaisuudessa on odotet-
tavissa, että palvelujen tarve kasvaa. 
Helsinkiläiset ikääntyvät ja jotta hoi-
tavia ja auttavia käsipareja riittää kai-
kille tarvitseville, palveluja on mietit-
tävä uudesta näkökulmasta.

Tämän vuoksi Helsingissä koo-
taan vuoden vaihteessa sosiaali- ja 
terveyspalvelut samaan organisaati-
oon. Hallintoa kevennetään ja voima-
varoja suunnataan kaupunkilaisten 
palveluihin.  

”On itsestään selvää, että tavoitte-
lemme uudistuksella parempia pal-
veluja helsinkiläisille. Me ammatti-
laiset puhumme hoitoketjujen suju-
voittamisesta ja kokonaisvaltaisesta 
hoidosta. Helsinkiläisille tämä tar-
koittaa, että palvelun ja hoidon saa 
kohtuullisessa ajassa ilman katkok-
sia”, kiteyttää vuoden alussa toimin-
tansa aloittavan uuden sosiaali- ja 
terveysviraston johtaja Matti Toi-
vola.  

Mitä tapahtuu 
palveluille?
Kaupunkilaisille tutut toimipisteet 
kuten terveysasemat, neuvolat, ham-
mashoitolat, sairaalat, sosiaaliasemat 
ja vanhusten palvelukeskukset säily-

vät ennallaan. 
”Palvelut koo-

taan nyt sellaisiin 
ryppäisiin, etteivät 
yksiköiden rajat tu-
le esteeksi, kun pal-
vellaan kaupunki-
laisia. Jotta pystym-
me auttamaan, tar-
vitsemme usein sekä 
sosiaalipuolen että 
terveydenhuollon am-
mattilaisten osaamis-
ta. Uusi organisaa-
tio antaa siihen hy-
vät mahdollisuudet”, 
summaa Toivola.

Mistä tietoa 
sosiaali- ja 
terveyspalveluista?
Lisätietoa palveluista saa kaupun-
gin sosiaali- ja terveydenhuollon toi-
mipisteistä. Niiden yhteystiedot löy-
tyvät 2.1.2013 alkaen netistä uudesta 
osoitteesta www.hel.fi/sote. 

Neuvoa ja ohjeita voi myös kysyä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen neu-
vonnasta puhelimitse tai vaikka pis-
täytymällä Kallion virastotalossa si-
jaitsevassa neuvontapisteessä, osoit-
teessa Toinen linja 4 A, katutaso.

Puhelimitse neuvonnan väki on 

määRäajat 

Ilmoittautumaan kouluun
liikunta 

Luistelemaan!
luistelun riemusta voi nauttia tä-
nä talvena seitsemällä tekojääradalla 
Helsingissä. Ne ovat Kalliossa, Käpy-
lässä, Lassilassa, Pukinmäessä ja uu-
sin Kontulan liikuntapuistossa. Rau-
tatientorille väkeä 
kerää Jääpuisto. Lii-
kuntaviraston yllä-
pitämien tekojää-
ratojen tarkem-
mat tiedot 
saa osoit-
teesta 
www.hel.fi/
luistelu.

ensi sYksYnä koulunsa aloittavien lasten (syntyneet vuonna 2006) koteihin lä-
hetetään 2.–11.1.2013 tietopaketti, jossa on oppivelvollisuusilmoitus lähikoulu-
tietoineen, sähköisessä ilmoittautumisessa tarvittava käyttäjätunnus salasanoi-

neen ja muuta tietoa. Ilmoittau-
tua voi koululla 30.1. kello 8–10 
tai 17–19 tai sähköisesti 2.–30.1. 
osoitteessa wilma.edu.hel.fi. 
Lisätietoja saa opetusviraston 
nettisivulta www.edu.hel.fi/ 
tervetuloakouluun tai  
neuvonta- ja palvelupisteestä  
(Hämeentie 11 A, 3. krs,  
avoinna arkisin kello 8.15–16, 
p. 09 310 86400, 
neuvonta.opetusvirasto@hel.fi).rh
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tavattavissa arkisin kello 8–16 nume-
rossa 09 3104 4000. 

Neuvonta välittää tietoa myös 
Twitterin (https://twitter.com/S_
info)  ja Facebookin (S-info – sosiaa-
lipalvelujen neuvonta) avulla.  
Neuvonnan työntekijän kanssa on 
mahdollista jutella myös verkossa 
(www.hel.fi/sote).

Terveysneuvontaa ja hoito-ohjei-
ta saa entiseen tapaan ympäri vuoro-
kauden numerosta 09 10023.

Sosiaali- ja 
terveysvirasto
� aloittaa toimintansa 1.1.2013
� helsinkiläisiä palvelee 15 000 alan 

ammattilaista
� toimipisteet säilyvät ennallaan
� sosiaali- ja terveyspalveluja järjes-

tetään 2,1 miljardilla eurolla vuo-
dessa, mikä tekee noin 3 500 eu-
roa jokaista helsinkiläistä kohden

� puhelinvaihteen numero on
 09 310 5015
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siRkusYHdistYs Magenta on valittu tä-
män vuoden Uusimaa-palkinnon saa-
jaksi.

Magenta on voittoa tavoittelematon 
yhdistys, jonka tavoitteena on edistää 
kaikenikäisten hyvinvointia sirkuk-
sen avulla. Yhdistys tarjoaa sirkuksen 
keinoin elämyksiä muun muassa tu-
kea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä 
kriisiin ajautuneille perheille.

”Sosiaalisen sirkuksen ohjaaminen 
on mielenkiintoista, luovaa ja mer-
kityksellistä työtä, jonka vaikutukset 
ovat helposti ja heti nähtävissä”, ker-
too Sirkus Magentan toiminnanjohtaja 
Silja Kyytinen.

”Esimerkiksi kun vakavaan kriisiin 
ajautunut perhe esittää hymyssä suin 
pyramidinumeroaan muille perhekun-
toutuskeskuksen asiakkaille, heidän 
ilonsa tarttuu väistämättä toisiinkin.” 

Palkintoraati ja Uudenmaan maa-
kuntahallitus perustelivat valintaansa 
Magentan raikkaalla ja uudenlaisella 
otteella erityisryhmien tukemiseen se-
kä kansainvälisillä menetelmillä. Valit-
sijat arvostivat myös yhdistyksen työtä 
monikulttuurisuuden edistäjänä.

maGentan toimitilat ovat Kalasata-
man Cirko-keskuksessa, joka on sir-
kustalo ammattilaisille ja sirkukses-
ta kiinnostuneille. Yhdistyksen 14 
sirkusohjaajaa opettaa ryhmiä esi-
merkiksi kouluissa, nuorisotaloilla, 
sirkustiloissa ja yritysten tiloissa. Sir-
kusohjaukseen osallistuu viikoittain 
yli 300 pääkaupunkiseudulla asuvaa.

”Toimimme siellä missä sirkusta 
tarvitaan tai missä kysyntää on. Meil-
tä joko tilataan sirkustyöpajoja tai työ-
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pajasarjoja tai perustamme itse uusia 
harrastusryhmiä ja toimintamuotoja”, 
Kyytinen sanoo.

Osa Magentan harrastusryhmistä 
on maksullisia. Osa on asiakkaille il-
maisia, sosiaalisen sirkuksen ryhmiä, 
joissa mukana on esimerkiksi liikun-
tarajoitteisia, sijaishuollon lapsia ja 
syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ai-
kuisia.

”Esimerkiksi kriisissä olevien per-

heiden sirkustunnilla teemme harjoit-
teita, jotka tukevat perheen vuorovai-
kutusta.”

”Syrjäytymisvaarassa olevien nuor-
ten ryhmässä painotamme yhdessä 
tekemistä, toisen avustamista ja toi-
seen luottamista. Ryhmissä opetel-
laan myös fyysistä kontaktia toisiin 
muun muassa pariakrobatian avulla”, 
Kyytinen kertoo.

Heli Ronkainen

tunnustukset 

Kulttuuripalkinto Leinoselle 
liikunta 

Luistelemaan!
tanssitaiteilija Susanna Leinonen (kuvas-
sa) sai Helsingin vuoden 2012 kulttuuripalkin-
non. Designpääkaupunkivuoden kunniaksi ja-
etun Helsingin muotoilupalkinnon puolestaan 
sai graafikko Erik Bruun. Molemmat palkinnot 
ovat 10 000 euron suuruisia. Kulttuuripalkinnon 
myöntäneen kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 
mukaan Susanna Leinonen (s.1972) tekee mer-
kittävää kansainvälistä uraa ja kuuluu suomalai-
sen nykytanssin kärkeen. Leinonen sai kiitosta 
myös nykytanssin tuomisesta lähelle helsin-
kiläisiä Stoan residenssitaiteilijana. Bruun 
(s. 1926) palkittiin erikoispalkinnolla yli 
60 vuotta kestäneestä kansainvälisesti 
merkittävästä elämäntyöstä. ku
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Sirkusharrastusta 
kaikille
siRkusYHdistYs maGenta tarjoaa 
sirkusharrastusta kaikenikäisille. Va-
littavana on esimerkiksi aikuisten sir-
kusakrobatiaa, pariakrobatiaa ja vau-
va-, tenava- tai perhesirkusta. Sirkus-
harrastus sopii myös erityisryhmille, 
kuten liikuntarajoitteisille.

Yhdistys rahoittaa itse yli 75 pro-
senttia soveltavan sirkuksen toimin-
nastaan muun muassa yritysten tilaa-
milla sirkustyöpajoilla ja harrastus-
maksuilla. Noin 25 prosenttia toimin-
nasta katetaan hanke- ja apurahoilla. 

Palkinto 
hyvinvoinnista
uudenmaan liiton palkinto myönne-
tään vuosittain henkilölle tai ryhmäl-
le, joka on teoillaan vahvistanut uus-
maalaisten hyvinvointia.

Kansalaiset ja järjestöt saivat teh-
dä syksyn aikana ehdotuksia palkit-
tavasta. Lopullisen valinnan teki Uu-
denmaan maakuntahallitus eri alojen 
asiantuntijoiden seulomien kärkieh-
dotusten joukosta. 

Aiemmin Uusimaa-palkinnon ovat 
saaneet muun muassa vammaisjärjes-
tö Rullaten ry, maahanmuuttajakoor-
dinaattori Börje Mattsson, Kivi-juhlat, 
tasa-arvoisuutta korostava IceHearts-
nuorisovalmennusryhmä, teatterin-
johtaja Ritva Siikala ja Raivoisat Ruu-
sut -teatteriryhmä sekä Aseman Lap-
set -järjestö.

Lisätietoja: 
www.sirkusmagenta.fi
www.uudenmaanliitto.fi/
uusimaa-viikko

juHlaVuodet

Orkesteri 
kummina
HelsinGin kaupungin-
orkesteri kutsuu kaikki 
tänä vuonna syntyneet 
helsinkiläislapset kummi-
lapsikseen 130-vuotisjuhliensa 
kunniaksi. Mukana on jo 2500 lasta. 
Kummilapsille lahjoitetaan Nallekarhu konsertissa -levy ja heidät kutsutaan 
vuosittain ikävaiheen mukaisiin konsertteihin ja työpajoihin. Tänä vuonna 
pidetään 61 musiikkihetkeä eri puolilla kaupunkia. Konsertit ovat myöhem-
min Musiikkitalossa. Seitsemän vuotta kestävään kummilapsiprojektiin osal-
listuu Helsingin kaupunginorkesterin lisäksi Sibelius-Akatemian opiskelijoita, 
varhaismusiikkikasvatuksen ja musiikkiliikunnan asiantuntijoita, teatterin-
tekijöitä, säveltäjiä ja kapellimestareita.

palkitut 

Sirkus 
vaikuttaa 
hetkessä 

� Sirkusyhdistys Magenta ry, 
CIRKO-keskus, Kaasutehtaankatu 1, 
p. 044 0745525, 
info@sirkusmagenta.fi.

Faktat

Magentan ohjaajat 
iloitsevat Uusimaa-
palkinnosta.
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VeRkossa

Stadi on somessa
miten Helsingin kaupunki osal-
listuu sosiaaliseen mediaan? Tie-
toa on koottu osoitteeseen www.
hel.fi/some. Esillä ovat esimerkiksi 
työväenopiston virtuaaliopisto Se-
cond Lifessa, Infopankin YouTube-ti-
li, sosiaaliviraston nuorille suunnat-
tu neuvonta-chat sekä kirjastojen 
ja nuorisotalojen sivut Facebookis-
sa. Sivuilla on lisäksi linkit tärkeim-
piin kaupungin omiin vuorovaikut-
teisiin verkkopalveluihin, kuten Pal-
velukarttaan, nuorten Ruuti-vaikut-
tamisjärjestelmään, Kerro Kartalla 
-palveluun ja Helsinki-kanavaan.

Keskustelemaan 
yleiskaavasta
HelsinGin yleiskaavoitusta eli pit-
kän aikavälin maankäytön suunni-
telmaa voi seurata verkossa osoit-
teessa www.yleiskaava.fi. Sivustolla 
voi osallistua keskusteluun yleiskaa-
van teemoista. Sieltä löytyy jatkos-
sa tietoa myös yleiskaavaan liitty-
vistä kaikille avoimista tapahtumis-
ta. Esimerkiksi talvella ja keväällä 
järjestetään avoimien seminaarien 
sarja kaupunkisuunnitteluviraston 
infopiste Laiturilla. Uusi yleiskaava 
valmistellaan siten, että Helsingin 
ensi vuonna kautensa aloittava kau-
punginvaltuusto voi tehdä siitä pää-
töksen vuonna 2016.

Varoituksia 
liukkaudesta
jalankulkijat voivat tilata raken-
nusvirastolta maksutta liukkaudesta 
varoittavia tekstiviestejä osoittees-
ta www.liukastumisvaroitus.fi. Varoi-
tusviesti lähetetään, kun talvihoi-
don päivystäjä huomaa kelin muut-
tuneen vaarallisen liukkaaksi. Viestit 
voi tilata saapuviksi aamuisin kello 
6, 7 tai 8. Viime talvena varoitus an-
nettiin 25 kertaa

kaRtat

Stadi kohosi
 Helsinki siirtyi uuteen korkeusjärjestelmään 
ja tasokoordinaatistoon 1.12. Tämä muutti 
karttojen, paikkatietojen ja maastomittauk-
sen pohjana käytettäviä koordinaatteja ja kor-
keuslukemia. Helsinki sijaitsee uudessa jär-
jestelmässä 30,5 senttiä korkeammalla kuin 
aiemmin. Tavallinen kartan käyttäjä ei muu-
tosta huomaa, mutta rakentajien tulee olla 
tarkkana erityisesti vesi- ja viemäröintiasiois-
sa. Talonrakentajille on ohje osoitteessa www.
pksrava.fi. Lisätietoja saa myös kaupungin ra-
kennusvalvonnan lupakäsittelijöiltä. Yleiseu-
rooppalaiseen ETRS-GK25-tasokoordinaatis-
toon ja N2000-korkeusjärjestelmään siirtyivät 
myös Espoo, Vantaa ja Kauniainen.ku

va
: r

ak
en

nu
sv

ir
as

to

maksut

Pysäköintiin muutoksia

Kaupunki opastaa yrittämään
YRitYsHelsinki-keskus Kaisanie-
messä tarjoaa palveluja yrittäjille ja 
yrittäjiksi aikoville paikan päällä ja 
verkossa. Taustavoimina ovat kau-
pungin talous- ja suunnittelukeskuk-
sen elinkeinopalvelu sekä Helsingin 
uusyrityskeskus ry.

Tietoa saa nyt entistä helpommin 
internetistä, jossa uudistettu verkko-
sivusto neuvoo yrityksen perustami-
sessa ja varoittaa alkutaipaleen kari-
koista. 

”Tavoitteenamme oli tehdä sivus-
tosta mahdollisimman helppokäyttöi-
nen nimenomaan oman yritystoimin-
nan aloittamista harkitsevien näkö-
kulmasta”, kertoo uusyrityskeskuksen 

toimitusjohtaja Timo Onnela. 
Yrityshelsinki.fi-sivusto auttaa  

yritystoimintaa harkitsevaa arvioi-
maan sekä omia edellytyksiään toi-
mia yrittäjänä että liikeideansa kan-
tavuutta. Ohjausta saa liiketoimintaa 
koskevien laskelmien, kuten budje-
toinnin tekoon sekä yritystoiminnan 
aloittamisen vaatimiin käytännön 
toimiin. Perusoppaan lisäksi sivuil-
la on tarjolla erityiset oppaat ravinto-
la-alan, kampaamo- ja kauneuden-
hoitoalan ja kioskiyrityksen perusta-
miseen.

Uusyrityskeskuksen tavoite on 
auttaa toimivat yritysideat alkuun 
ja tukevalle pohjalle. Toimistolla on 

vuosittain noin 3 000 asiakasta, joista 
yritystoiminnan aloittaa noin 1 300. 
Näistä 80 prosenttia on palvelualo-
jen yrityksiä. Toiminnan tehoa kuvas-
taa se, että keskuksen avulla aloitta-
neista yrityksistä vielä 80 prosenttia 
toimii viiden vuoden kuluttua perus-
tamisestaan. Yleensä tähän yltää al-
le puolet toimintansa aloittavista yri-
tyksistä.

Yritysneuvonnan asiakaspalvelu  
toimii ajanvarauksella osoitteessa  
Kaisaniemenkatu 6 A, avoinna arkisin 
kello 8.30–16.30, p. 09 310 36360,  
yrityshelsinki@hel.fi.

Vesa VaRHee
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mikään asukaspysäköintitunnus ei ole enää voimassa, 
jos autonomistaja poistaa ajoneuvonsa liikennekäytöstä. 

Kantakaupungissa asuvat voivat nyt hankkia asukas-
pysäköntitunnuksen yhteisomistusajoneuvoon ja pysä-
köidä sen omille asuinalueilleen. Kimppatunnus maksaa 
8,75 euroa alueelta kuukaudessa. 

Kantakaupungin pysäköintipaikkojen maksullisuutta 
pidennetään kahdella tunnilla jatkumaan arki-iltoina kel-
lo 21 saakka, lauantaisin maksullinen aika on yhä kello 
9–18. Muutokset tulevat voimaan kaduittain vuoden lop-
puun mennessä. 

Lisätiedot: www.hkr.hel.fi/pysakointi tai rakennusvi-
raston asiakaspalvelu, Pohjoinen Makasiinikatu 9, avoin-
na ma klo 8.15–17 (puhelimitse klo 16), ti–to klo 8.15–16, 
pe klo 9–15, p. 09 310 39000, rakennusvirasto@hel.fi.

Timo Onnela 
kehottaa yrittäjiksi 
aikovia käymään 
sivustolla 
yrityshelsinki.fi.
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 AjAnkohtAistA
Hinnat

Asuminen kallistui
 

kaRtat

Stadi kohosi
 asunnot maksoivat Helsingis-

sä heinä-syyskuussa 2,7 prosent-
tia enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Kasvua oli 2 prosenttia edellisestä 
neljänneksestä. Asuntojen keskihin-
ta oli 3 808 euroa neliöltä: kerrosta-
loasunnoissa 3 969 ja rivitaloasun-
noissa 3 246 euroa neliöltä. Keski-
hinnat vaihtelivat kalleusalueittain 
2 774–5 932 euroon neliöltä.

Lähde: Asuntojen hinnat Helsingis-
sä heinä–syyskuussa 2012. Helsin-
gin kaupungin tietokeskus, Tilasto-
ja 37/2012.

2,7 % 
nousua 
asuntojen 
hintoihin.

ku
va

: J
uh

an
i e

sk
el

in
en

lämmitYs 

Hanasaaressa palaa pelletti    
HanasaaRen voimalaitoksella on aloi-
tettu kotimaisen puupelletin koepolt-
to, jota jatketaan huhtikuuhun. Kokeel-
la valmistaudutaan vuonna 
2014 alkavaan biopolttoai-
neen seospolttoon Hanasaa-
ren ja Salmisaaren voima-
laitoksissa. Kokeella selvite-
tään, kuinka paljon kivihiiltä 
voidaan korvata pelletillä il-
man suuria muutoksia jauhi-
miin tai polttimiin. Samalla 
mitataan pelletin polton vai-
kutuksia päästöihin ja loppu-
tuotteisiin. Biopolttoaineen 

koHtaamispaikka 

Tietotyöläisen tukikohta
oletko Vapaa tietotyöläinen ja etsit 
paikkaa palaveria varten? Vai seniori, 
joka kaipaa opastusta tietokoneen käy-
tössä? Kenties olet nuori, joka haluai-
si editoida skeittivideonsa esityskun-
toon? Kohtaamispaikka@lasipalatsi on 
juuri sinua varten. 

Kirjaton kirjasto, Kohtaamispaik-
ka@lasipalatsi, on palveleva media-
verstas. Kasvava joukko epätyypilli-
sessä työsuhteessa olevia tai itsenäisiä 
luovan alan ammattilaisia on jo otta-
nut paikan omakseen. Viikoittain kävi-
jöitä on noin 2 500.

Suunnittelija Kirsi Salminen toi-
vottaa kaikki sähköisistä palveluis-
ta ja digitaalisen aineiston käsittelys-
tä kiinnostuneet kaupunkilaiset terve-
tulleiksi Kohtaamispaikkaan. Tarjolla 
on maksutonta työtilaa ja tietokonei-
siin liittyvää neuvontaa. Käytettävissä 
on ammattilaistason kuvankäsittely- ja 
editointiohjelmia. 

Kohtaamispaikassa kehitetään pal-
veluita kaupunkilaisten tarpeisiin ja 
kaupunkilaisten kanssa. Aulan Urban 
Officen syntytarina kuvaa hyvin tätä 
ideologiaa.

”Aulassa olleet pöytäkoneet ränsis-
tyivät vuosien varrella ja ikkunalaudat 
alkoivat täyttyä läppärillä työskentele-
vistä kaupunkilaisista. Niinpä toimme 
aulaan pöytiä ja sermejä ja perustim-
me Urban Office -alueen, jossa on mu-
kavampi työskennellä tai pitää pieniä 
palavereita. Myös erilaisia tilaisuuksia 
voi järjestää täällä maksutta”, kuvailee 
Kirsi Salminen. 

osa koHtaamispaikassa kehitellyis-
tä palveluista viedään muihin kirjastoi-
hin. Näin on tehty esimerkiksi ikäih-
misten tietotekniikkayhdistys Enter 
ry:n senioreille tarjoamille nettiopas-
tuksille. Ensi vuoden alussa saadaan 
käyttöön uusi palvelu.

”Silloin täällä voi suunnitella omia 
esineitä ja valmistaa niitä 3D-tulosti-
mella biohajoavasta muovista. Vara-
osan tai lelun valmistaminen käy kä-
tevästi. Aloitteleva yrittäjä voi myös 
valmistaa ensimmäisen prototyypin 
tuotteestaan täällä”, kertoo tietotek-
niikkavirkailija Roberto Corsini.

koHtaamispaikan naapurissa olevas-
sa Kokeilupisteessä kaupunkilaiset 
pääsevät testaamaan kehittämisasteel-
la olevia yhteiskunnallisia innovaatioi-
ta, jotka parantavat elämän laatua,  
lisäävät hyvinvointia tai säästävät  
ympäristöä. Kokeiltavana on muiden 
muassa yhteisöllinen muistelupalvelu 
ikääntyville sekä aikapankki, jonka  
avulla kaupunkilaiset pystyvät vaih-
tamaan käytännön palveluksia keske-
nään. Kaupunkilaiset voivat osallistua 
sovellusten kehittämiseen antamalla 
palautetta kehittäjille. 

Palvelut lyhyesti
Kohtaamispaikassa opastetaan kuvien 
ja videoiden käsittelyssä. Aloittelijat 
voivat varata henkilökohtaisia tietoko-
neen käytön starttitunteja. Läppäritoh-
tori auttaa läppäriongelmissa. Tarjolla 
on työ- tai kokoustilaa.

Enter ry. opastaa tiistaisin kello  
11–14 senioreita käyttämään tietoko-
netta. TE-toimisto neuvoo sähköises-
sä työnhaussa. Helsinkirekryn asiakas-
päätteeltä löytyy tietoa Helsingin kau-
pungin työpaikkatarjonnasta.  

Lisätiedot:  
Kohtaamispaikka@lasipalatsi,  
Mannerheimintie 22–24, 2. krs., avoinna 
ma–pe klo 9–18, klo 18 jälkeen varatta-
vissa omiin tilaisuuksiin (aukioloajat 
1.1.2013 al kaen), p. 09 310 85900.  
� www.lib.hel.fi/kohtaamispaikka

päiVi leHto-tRapnoWski

Suunnittelija 
Kirsi Salminen 
kannustaa säh-
köisistä palve-
luista ja digi-
taalisen aineis-
ton käsittelystä 
kiinnostunei-
ta tutustumaan 
Kohtaamispaik-
kaan.
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lisääminen kuuluu Helsingin Ener-
gian kehitysohjelmaan kohti hiili-
neutraaliutta.
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Designvuosi päättyy, 
ajatus jatkuu kuva peRtti nisonen
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Paremmin toimivaa kaupunkia edistää vuoden 
aikana käynnistynyt julkishallinnon palvelujen ke-
hittäminen. Kiinnostava esimerkki on vaikkapa 
Poliisihallituksen hanke, jossa poliisin partioau-
ton tiloja kehitetään muotoilun avulla vastaamaan 
käyttäjien tarpeita. Tavoitteena on hyvä työ- ja pal-
veluympäristö.

Kaupunkilaisten iloksi ja hyödyksi Helsingin 
kaupungilla on lukuisia omia hankkeita. Yksi näis-
tä on Opastepilotti, jossa suunnitellaan yhdessä 
kaupunkilaisten kanssa Helsingille uutta, kattavaa 
opastejärjestelmää. Huomisen Korkeasaari -hanke 
kehittää eläintarhan aluetta elämyksellisemmäksi 
ja saavutettavammaksi. Muotoile itsesi -hankkeen 
kuntoiluvälineet Töölönlahdella tarjoavat uusia 
ajatuksia heräteliikuntaan. 

talVella julkistetaan maan hallituksen käyn-
nistämä uusi kansallinen muotoiluohjelma. Uskon, 
että se korostaa muotoilun laaja-alaisempaa käyt-
töä kaupunkien ja niiden palvelujen kehittämises-
sä. Designvuoden aikana käynnistyneiden hank-
keiden perusteella voidaan sanoa, että Helsinki ja 
sen kumppanikaupungit ovat tämän muutoksen 
edelläkävijöitä.

Vaikka designvuosi päättyy, sen ajatus jatkuu. 
Työ on monella tapaa vasta saatu alkuun. Seuraa-
villa sivuilla annetaan vuoden hankkeiden puhua 
puolestaan ja kertoa kaupungissa käynnissä ole-
vasta muutoksesta. Parempaa kaupunkia tehdään 
myös  kaukana etelässä vuoden 2014 designpää-
kaupungissa. Tervetuloa joukkoon, Kapkaupun-
ki! �

pekka timonen  
Kirjoittaja on designpääkaupunkihankkeen johtaja. 

Designvuosi päättyy, 
ajatus jatkuu

�

 HelsinGin desiGnpääkau-
punkiVuosi on lopuillaan, 
mutta työ muotoilun eteen 
jatkuu. Designvuosi ei aino-
astaan tehnyt Helsingistä 
muotoilun tapahtumapaik-
kaa, vaan se on toiminut kei-
nona muuttaa mukana ollei-

ta viittä kaupunkia – Helsinkiä, Espoota, Vantaata, 
Lahtea ja Kauniaista. 

Maaliin pääsemisen sijasta tavoitteena oli 
myönteisen muutoksen käynnistäminen. Suu-
ri joukko ihmisiä lähti liikkeelle tekemään yhdes-
sä parempaa kaupunkia muotoilun avulla. Tähän 
työhön voi yhä liittyä mukaan, kukin omalla taval-
laan. 

On tärkeää muistaa, että Helsingin kaupunki on 
itse ollut designvuoden keskeinen toimija. Kau-
pungin oma organisaatio on ollut erittäin aktiivi-
nen, ja käynnistänyt Helsingissä monta kokeilu- ja 
uudistushanketta. Tavoitteena on paremmin toi-
miva, asukkaitaan ymmärtävä ja avoimempi kau-
punki. Tehty työ heijastuu pitkälle tulevaisuuteen.

HelsinGin muutoksesta kertovat myös kaupun-
kiin syntyneet uudet paikat. Loistava esimerkki 
tästä oli Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon 
välissä sijainnut avoin kohtaamispaikka Paviljon-
ki. Sen katon alla vieraili 105 aukiolopäivän aikana 
yli 80 000 ihmistä. Tämä designpääkaupungin olo-
huone muutti parkkipaikan oppimisen, tekemisen 
ja jakamisen tilaksi. Puiseen paviljonkiin tarvittiin 
myös kaupungin omaa erityisosaamista, sillä sen 
rakentamisesta vastasi Helsingin kaupungin raken-
tamispalvelu Stara.

Designvuosi lyhyesti
� Helsinki on tämän vuoden ajan maailman designpääkaupunki yhdessä  

Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa.
� Designpääkaupunkivuoden tavoitteena on kaupunkilaisten arjen ja elin-

ympäristön parantaminen sekä julkisten palvelujen ja yritysten toiminnan 
kehittäminen designin avulla. 

� Ohjelmakokonaisuus sisältää noin 580 hanketta ja yli 2 800 yksittäistä  
tapahtumaa. Ohjelmaa on vuoden jokaisena päivänä. 

� Ohjelmasta 90 prosenttia on kaikille avointa ja 80 prosenttia maksutonta. 
Tapahtumista 20 prosenttia oli suunnattu muotoilun opiskelijoille ja am-
mattilaisille. 

� Tapahtumissa on ollut yhteensä yli puoli miljoonaa osallistujaa. Esimerk-
kejä: Muotoilun syyskuu 120 000 kävijää (Helsinki Design Week, Habita-
re ja Arjen aarteet), Paviljongissa kävijöitä yli 80 000 (1 100 päivässä) ja 
Kampin Kappelissa 150 000. Lisäksi ohjelma kosketti suurinta osaa kau-
punkilaisista laajamittaisten kehittämishankkeiden kautta.

� Hankkeen budjetti on 16 miljoonaa euroa (vuodet 2010–2013).
� Maailman designpääkaupungiksi valitaan yksi kaupunki joka toinen vuo-

si. Aiemmin arvonimeä ovat kantaneet Torino 2008 ja Soul 2010. Vuoden 
2014 designpääkaupunki on Kapkaupunki. Valinnan tekee hakemusten  
perusteella teollisen muotoilun maailmanjärjestö Icsid (International  
Council of Societies of Industrial Design). 
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”Kokkailu rauhoit-
taa”, arvioi Mira Ma-
silkin (oik.) Vesalan 
nuorisotalon ruoka-
työpajassa. Heta Vi-
rola uskoo vaikutuk-
sen perustuvan tun-
teiden purkamiseen. 
Etualalla keittiömes-
tari Jippo Korhonen. 

Ruokaa rennosti 
Vesalalaiset Heta Virola, 18, ja Mira Masilkin, 

18, ovat tarjoutuneet vapaaehtoisiksi ruoanlaitta-
jiksi marraskuisena perjantai-iltana järjestetyssä 
ruokatyöpajassa.

”Ryhdyimme tähän ex tempore”, he kertovat.
Mahsun, 16, on puolestaan kokkaillut nuori-

sotalolla usein aiemminkin. 
Nuoret valmistavat ruokaa sekä itselleen et-

tä Suomen nuorisotalojen välisen, netissä pelatta-
van, Fifa13-jalkapalloturnauksen pelaajille.

Viipaloitavaa, raastettavaa, sekoitettavaa ja kei-
tettävää riittää, kun ruokalistalla on broileritagi-
nea, kasviscouscousta, meloni-viinirypälesalaattia 
ja minttuteetä. Illan teemana on pohjoisafrikkalai-
nen keittiö.

RuokatYöpaja on osa designpääkaupunkivuoden 
Nuoret muotoilevat maailmaa -hanketta, joka on 
jaettu ruokakulttuuriin ja kaupunkikulttuuriin.

Ruokakulttuurihanke perustuu pääasiassa ruo-
katyöpajoihin, joita on järjestetty Helsingin, Van-
taan, Espoon ja Lahden nuorisotaloilla. Nuoret 
ovat laittaneet ruokaa myös erilaisissa tapahtumis-
sa, kertoo tiedottaja Lotta Silfverberg Helsingin 
nuorisoasiainkeskuksesta.

Nuoret ovat ruokatyöpajoissa tutustuneet eri 
maiden keittiöihin sekä lähi- ja luomuruokaan. 
Ruokatyöpajoihin oli syyskuun loppuun mennes-
sä osallistunut 2 000 nuorta. Tapahtumat jatkuvat 
vuoden loppuun asti. 

Vuoden päätteeksi työpajojen reseptit kootaan 
keittokirjaksi, jota on tarkoitus käyttää muun mu-
assa nuorisotalojen kokkikerhoissa designpääkau-
punkivuoden jälkeenkin.

pienessä RYHmässä ruuanlaitto sujuu rennos-
ti. Korhosen mukaan iso ja levotonkin ryhmä tosin 
rauhoittuu, kun nuoret keskittyvät ruuanlaittoon. 

”Kokkailu on rauhoittavaa!”, Masilkin huudah-
taa.

”Minusta tuntuu, että se on enemmän vihan 
purkamista”, Virola arvioi.

Molempien mielestä ruokatyöpajat ovat hyö-
dyllisiä, koska niissä oppii ruoanlaittoa.

Kolina, rapina ja pauke kestää toista tuntia. Sit-
ten pääsee syömään.

teksti Heli Ronkainen  kuva pekka sipola

Opasteet esillä
”millaisia opasteita Helsingissä tarvitaan? Mi-
ten opastus voisi tulevaisuudessa paremmin palvel-
la jalankulkijoita ja pyöräilijöitä? Tätä lähdimme ky-
symään käyttäjiltä”, kertoo aluesuunnittelija Anu 
Kiiskinen rakennusvirastosta.

Viime keväänä opastamista puitiin kuudessa 
työpajassa, joihin osallistui eri-ikäisiä kaupunkilai-
sia, matkailu- ja muiden palvelun tarjoajia, kiinteis-
töjen edustajia sekä kaupungin työntekijöitä ja asi-
antuntijoita. Osallistujat pohtivat eri käyttäjäryh-
mien ja alueiden tarpeita, esteettömyyttä, tyyli-
seikkoja sekä kaupungin ilmettä ja kaupunginosien 
identiteettiä. 

Työpajoissa syntyneiden ajatusten pohjalta 
käynnistyi konseptisuunnittelu, jonka tuloksia esi-
tellään Laiturin Opastepilotti-näyttelyssä. Esillä on 
opastemalleja, jotka kuvaavat jalankulkureittejä 
keskustassa ja Vuosaaressa sekä Jätkäsaaren raken-
tamisen aikaista opastusta.

”Tavoitteena on luoda Helsinkiin yhtenäinen ja 
laadukas opastejärjestelmä, joka korvaisi nykyiset 
monenkirjavat, päällekkäiset järjestelmät”, hanket-
ta koordinoiva Kiiskinen kuvailee.

”Viittojen ja kohdeopasteiden lisäksi opastami-
sessa voi käyttää esimerkiksi karttoja, kadunkalus-
teita, sähköisiä medioita ja mobiiliapplikaatioita.”

Kiiskinen huomauttaa, että on myös ratkaista-
va, miten opastus tuotetaan ja kuinka sitä ylläpide-
tään. ”Työkaluiksi tarvitaan varmasti jonkinlainen 
opastamisen yhteinen Helsinki-käsikirja sekä paik-
katietopohjainen rekisteri, jonka luominen saattaa 
käynnistyä jo ensi vuonna.” 

teksti Rita ekelund

� Opastepilotti-näyttely on 8. joulukuuta asti 
esillä Laiturilla (Vanha linja-autoasema Kampissa), 
avoinna ti–pe klo 10–18 ja la klo 12–16. Hanke on 
Helsingin pääkaupungiksi tulon 200-vuotisjuhla-
vuoden ja designpääkaupunki vuoden ohjelmaa.

� Jätkäsaaren väliaikaisen opastuksen opaste-
luonnos. Päivitettävä kartta esittää kulloinkin 
työmaa-alueella voimassa olevat reittitiedot.

Nämäkin 
hankkeet ovat osa 

designvuotta.

kop, kop, kop kuuluu nopeassa tahdissa, kun keit-
tiömestari Jippo Korhonen opastaa nuoria leikkaa-
maan vihanneksia ja hedelmiä Vesalan nuorisota-
lolla.
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RoiHuVuoRen vanhustenkeskuksen ruokailutilas-
sa on rauhallinen tunnelma. Asukkaat ovat aset-
tautuneet pöytien ääreen odottamaan ruokailun 
alkamista.

Vieno Nybergin mukaan paikan ruokailua ei 
voi moittia. 

”Saamme niin paljon ruokaa kuin haluamme 
ja se on hyvin laitettua. Joskus pääsemme pikku-
keittiöön laittamaan ruokaa. Se on kyllä muka-
vaa.”

Roihuvuoren vanhustenkeskuksessa ruoka-
kulttuuria on kehitetty vuosia. Johtaja Maritta 
Haavisto sai kaupungilta lokakuussa tunnustus-
palkinnon ruokakulttuurin edistämisestä. Van-
hustenkeskus on myös mukana Ikäihmisten ruo-
kakulttuuri -hankkeessa, jossa kehitetään kau-
pungin vanhusten hoivayksikköjen ruokailua 
käyttäjien näkökulmasta.

”Ruokailusta on tehty rauhallinen hetki ja 
se on laatuaikaa meille kaikille. Ruokailu vaatii 
suunnittelua ja yhteisiä pelisääntöjä. Siinä hoi-
tajat ovat avainasemassa”, kertoo osastonhoitaja 
Harriet Kotiranta.

Ikäihmisten ruokakulttuuri -hanketta vetävän 

Nautintoja ikäihmisille
Helsingin sosiaaliviraston näkökulmasta ruokai-
lun tulisi olla ennen kaikkea sosiaalinen tapahtu-
ma, josta asiakas voi nauttia. Ruoan pitää myös 
maistua asiakkaille ja ravitsemuksellisten tekijöi-
den tulee olla kunnossa. Laitosmaisesta ja rutii-
ninomaisesta ruokailusta halutaan päästä eroon.

”Ruokailu rytmittää hoivayksiköissä asuvien 
vanhusten arkea. Tämän vuoksi sitä täytyy kehit-
tää”, suunnittelija Timo Vierelä sosiaalivirastos-
ta sanoo.

”Haluamme tuoda ruokailuun kodinomaisuut-
ta, mutta myös ravintolamaisuutta. Ruokailusta 
tulisi muodostua tapahtuma: esteettinen, toimiva 
ja aisteja herättävä elämys.”

Vierelän mukaan hankkeessa on jaettu hoi-
vayksiköiden jo kehittämiä hyviä käytäntöjä, jois-
ta ruuan tilaajat ja tuottajat voivat ottaa oppia.

Vanhustenkeskukset ja palvelutalot ovat kulu-
neen vuoden aikana kehittäneet ruokakulttuuria 
järjestämällä tapahtumia ja juhlatilaisuuksia, ku-
ten syyskarnevaaleja ja piknikkejä.

”Luulisin, että yhteisöt, jotka ovat tehneet tätä 
työtä, jatkavat sitä aivan varmasti”, Vierelä arvioi. 

teksti Heli Ronkainen  kuvat pekka sipola

koRkeasaaRen eläintarha kehittää kevyen liiken-
teen yhteyksiä ja palvelujen vuorovaikutteisuutta.

Eläintarha haluaa tarjota elämyksiä kävijöil-
le talviaikaankin, sillä monet eläimet liikkuvat sil-
loin erityisen aktiivisesti. Vierailijoille rakennetaan 
ulkoreittien vastapainoksi lisää lämpimiä sisätilo-
ja. Uudistukset liittyvät eläintarhan WDC-hankkee-
seen Huomisen Korkeasaari. Kehitystyötä tehdään 
kymmenen vuoden aikajänteellä.

Eläintarhan tavoitteena on saada saarelle ym-
pärivuotinen, tehokas joukkoliikenne. Sörnäisten-
niemestä Mustikkamaalle rakennettava Isoisänsil-
ta helpottaa pääsyä eläintarhaan. Korkeasaaren ta-
voitteena on saada sillan myötä kevyen liikenteen 
yhteys, kuten kevytraitiotie tai kaupunkijuna, Mus-
tikkamaan kautta Korkeasaareen. Nykyään yhteys 
Korkeasaareen kulkee Kulosaaren kautta. Silta val-

Korkeasaari uudistuu
mistuu vuoteen 2014 mennessä. 

Digitaalisia infoja kehittämällä eläintarha voi 
kertoa luonnon monimuotoisuudesta, lajistoista ja 
elinalueista moniaistisesti. Infoissa yhdistyvät liik-
kuva kuva, ääni ja multimedian tehokeinot. Ensim-
mäiset infonäytöt asennetaan Kissalaaksoon ja 
Amazoniaan vuodenvaihteessa.

teksti Heli Ronkainen  
kuva koRkeasaaRen eläintaRHa

� Gundeja 
muutti Kor-
keasaaren 
Africasia-
taloon mar-
raskuussa.

�� Maiju Kiri 
(molemmissa 
kuvissa) ja Vieno 
Nyberg (vasen 
yläkuva) ruo-
kailevat Roihu-
vuoren vanhus-
tenkeskuksessa 
omaan tahtiinsa 
ja vaihtavat kuu-
lumisia. Hoitaja 
Jaana Wendell 
auttaa tarvit-
taessa (oikean-
puoleisessa ku-
vassa).
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 kaupunki

 R ajajäRVen tYöHuoneen sei-
nällä suurikokoinen havainne-
kuva kertoo Tegelin alueen tu-
levaisuudesta: entinen lento-
kenttä muuntautuu moderniksi 
työpaikka-alueeksi. Helsingin ja 
Berliinin kaupunkisuunnittelu-
virastojen yhteistyöhankkeessa 

suomalaiset ovat mukana suunnittelemassa Tegeliä 
ja saksalaiskollegat puolestaan tuovat osaamistaan 
Kalasataman Verkkosaaren rakentumiseen.

Helsingin suunnittelun parissa yli 30 vuotta työs-
kennellyt Rajajärvi sisäisti eurooppalaisen kaupun-
kisuunnitteluperinteen opiskellessaan 1970-luvulla 
silloisen Länsi-Berliinin teknillisessä yliopistossa. 

”Suomessa arkkitehti suunnitteli tuohon aikaan 
taloja. Saksassa valittiin erikoistumissuunnaksi jo-
ko talorakennus tai kaupunkisuunnittelu, johon itse 
erikoistuin. Se tarkoitti paljon laajempaa, kokonais-
valtaista otetta, johon kuului myös liikennesuunnit-
telua, sosiologiaa, kaikkea kaupungin toimivuuteen 
vaikuttavaa.”

Nykypäivän Berliinistä Rajajärvi hakisi mallia 
etenkin liikennesuunnitteluun. ”Siellä kehitetään 
kaikkia liikennemuotoja samanaikaisesti, niin pyö-
räilyä kuin joukkoliikennettä, jalankulkua unohta-
matta. Suomessa agendalle mahtuu usein vain yk-
si asia.”

Toinen Berliinin valteista on ryhmärakentami-
sen osaaminen, jota Helsingissä vasta harjoitellaan. 
”Saamme sikäläisiltä kollegoilta ryhmärakennutta-
misen huippuluokan asiantuntemusta Verkkosaa-
ren pohjoisosan asuinalueen suunnittelutyöryh-
mään.”

HelsinGin kaupunkisuunnitteluvirastossa vuodes-
ta 1980 työskennellyt Rajajärvi on viimeiset 12 vuotta 
viraston päällikkönä luotsannut sen itsenäistä, itse-
päistä ja lahjakasta suunnittelijakuntaa.  Koko ajan 
hyvän kaupungin luominen on ollut työn kes-
kiössä – uusien ratkaisujen kehittäminen kas-
vavan kaupungin tarpeisiin samalla varjellen 
Helsingin omimpia, ainutlaatuisia puolia.

”Hyvä kaupunki kertoo tarinan”, Rajajärvi 
tiivistää. ”Tarina rakentuu tilasarjoista, jän-
nitteistä ja yllätyksistä. Kaikki ei paljastu 
kerralla, vaan kadut, aukiot, puistot ja nä-
kymät johdattelevat aina seuraavaan ti-
laan, jossa avautuu jotakin uutta. Tällä ta-
valla Kamppi on jaettu erilaisiin tiloihin ja tä-
tä ajattelua edustaa esimerkiksi Jätkäsaareen 
tuleva kaartuva puisto.” 

Kaupunkien tarinat

teksti Rita ekelund  kuvat kimmo BRandt

”Berliini on kuin kaupun-
kisuunnittelun oppikirja 
kaikkine historiallisine 
kerrostumineen”, sanoo 
kaupunkisuunnitteluvi-
raston päällikkö Tuomas 
Rajajärvi.

Kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelijat ovat saaneet näyttää 
osaamistaan ja työskennellä alan kansainvälisten huippujen kanssa 
Tegelin entisen lentokenttäalueen uudistamisessa. 

Virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi jää eläkkeelle vuodenvaihteessa.
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Rajajärven vuosikymmeniin on osunut histo-
riallisen suuria muutoksia pääkaupungin kehityk-
sessä. Kampin ja Töölönlahden alue, jota ehdittiin 
suunnitella pari sataa vuotta, on viimein valmis-
tumassa. Tavarasatamien siirtyminen Vuosaareen 
on mahdollistanut kokonaisten uusien kaupun-
ginosien suunnittelun kantakaupungin rannoille. 
Samalla Keski-Pasilaa on päästy suunnittelemaan 
työpaikka- ja asuinalueena, jonne kaavoittaja nos-
tattaisi Helsingin komeimmat pilvenpiirtäjät.

kun monessa mukana olleelta arkkitehdilta ky-
syy pitkän suunnittelijanuran rakkaimpia lapsia, 
yksi on ylitse muiden: ekokaupunginosaksi kasva-
nut, kansainvälistä mainetta niittänyt Viikki. Alu-
een ensimmäisenä projektipäällikkönä 1980-luvun 
lopulla Rajajärven toimeksiantona oli kaavoittaa 
”miljoona kerrosneliötä asumista Viikin pelloille”. 
Helsingin yliopiston kanssa ryhdyttiin pohtimaan 
konseptia, hän muistelee. 

”Kehitimme biotieteisiin perustuvan tiede-
puiston idean ja samalla koko Viikin idean, jo-
hon alueen rakentaminen nojautuu. Siitä lähti 
myös ekologinen rakentaminen. Ennen ympäris-
tövaikutusten arviointilakia teimme ensimmäisen 
ympäristövaikutusten arvioinnin suoraan kaava-
prosessissa.”

RajajäRVen diplomitYö vuodelta 1978 käsitte-
li enteellisesti Helsingin seudun kehittämismah-
dollisuuksia ja laajentumissuuntia.  Pääkaupunki-
seudun kaupunkien ja Sipoon kunnan ensimmäi-
nen yhteinen maankäytön kehityskuva tehtiin yli 
20 vuotta myöhemmin. ”Hyvässä yhteisymmärryk-
sessä siihen listattiin kunkin vahvuudet”, Rajajär-
vi myhäilee.

Sitten ei tapahtunutkaan mitään ennen kuin 
Östersundom vuonna 2009 liitettiin Helsinkiin. 
Nyt yhteistyö myös Sipoon kanssa on taas saanut 
vauhtia.

”Raja itään ei ole enää absoluuttinen. Sipoo on 
vahvasti mukana seudun kehittämisessä. Öster-
sundomin rakentaminen on tässä vasta ensimmäi-
nen pala. Isona visiona on rannikon myötäinen ke-
hityskäytävä, joka ulottuu Porvooseen asti.”

Tarina jatkuu. �

”Kehitimme biotietei-
siin perustuvan tiede-
puiston idean ja samal-
la koko Viikin idean, 
johon alueen rakenta-
minen nojautuu.  ”

Puhetta miesten kesken
Vieraasta veljeksi -hanke antaa syntysuoma-
laisille ja maahanmuuttajataustaisille miehille 
mahdollisuuden tavata ja tutustua sekä oppia ja 
oivaltaa uutta.

”Sä olet Tapio tosi hyvä 
tyyppi”, Ahmed Diiriye 
sanoo Tapio Roineelle. 

Somalitaustainen 
miesryhmä on juuri pe-
rehtynyt Tapio Roineen 

opastuksella sääennustetta käsittelevään 
tekstiin. Säätyyppi-termistä hypätään suju-
vasti tyyppi-sanan puhekielen erilaisiin käyt-
tömuotoihin. 

”Juuri näin tässä usein käy. Keskustelu pol-
veilee ryhmäläisten kysymysten myötä usein 
hyvinkin kauas alkuperäisestä aiheesta, mut-
ta tärkeintä on puhuminen ja vuorovaikutus”, 
Tapio Roine kertoo.

Roine on parin vuoden ajan tehnyt vapaa-
ehtoistyötä Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi  
-hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda uusia 
kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muoto-
ja syntysuomalaisten ja maahanmuuttajamies-
ten välille. Roine lähti mukaan tajuttuaan, ettei 
tunne yhtäkään somalitaustaista suomalaista, 
vaikka näki heitä paljon kaupungilla.

”Molemmin puolin opitaan uutta. Omana 
tavoitteenani on antaa ryhmäläisille tilaisuus 
opetella puhekieltä, koska sitä he käytännössä 
usein tarvitsevat eikä sitä opi kielikursseilla. 
Tämä on myös hyvää vastapainoa työlle”, tie-
totekniikka-alalla työskentelevä Roine kertoo. 

annankadulla miessakit RY:n toimitilois-
sa perjantaisin kokoontuvan keskusteluryh-
män jäsenet ovat Tapio Roineen kanssa samaa 
mieltä molemminpuolisesta oppimisesta. 

”Tämä on erittäin hyödyllistä. Opin joka ker-
ta uutta myös Suomen yhteiskunnasta, medi-
asta ja tietenkin suomalaisista. Tapaamiset ja 
keskustelut poistavat ennakkoluuloja, kun toi-
seen tutustuu”, sanoo toiminnassa vuodesta 
2009 mukana ollut Suomessa viisi vuotta asu-
nut somalitaustainen Ahmed Diiriye.

Ryhmän maahanmuuttajataustainen ve-
täjä Faisal Saleban Abokor kokee olevansa 
paitsi ohjaaja myös oppilas. 

”Tämä on todellista integraatiota käytän-
nössä. Opin joka kerta itsekin paljon paitsi 
uusia sanoja myös monenlaista uutta suoma-
laisesta kulttuurista.”

Vieraasta Veljeksi -hankkeen projektityön-
tekijä Heikki Kerkkänen toteaa, että monille 
maahanmuuttajille ryhmä on ainoa paikka ta-
vata suomalaisia miehiä. 

”Tarjoamme mahdollisuuden päästä käsik-
si suomalaisen yhteiskunnan hiljaiseen tie-
toon ja suomalaisen miehen kokemusmaail-
maan.”

 Kerkkänen korostaa ryhmen olevan avoi-
mia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja.

”Kaikki ovat tervetulleita, vaikka toivee-
na on noin neljän kuukauden suomen kielen 
opiskelutausta.”

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla kokoon-
tuu syksyisin ja keväisin viisi ryhmää kerran 
viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Uudet ryhmät 
aloittavat tammikuussa 2013.

� Lisätietoja: www.miessakit.fi/fi/vieraasta_
veljeksi sekä heikki.kerkkanen@miessakit.fi.

teksti Ja kuva päiVi aRVonen

Heikki Kerkkänen ja Faisal Saleban Abokor työskentelevät keskusteluryhmissä, joissa 
suomalaiset ja maahanmuuttajat oppivat toisiltaan.

Berliini–Helsinki-näyttely 
Laituri 11.12.2012–26.1.2013
Helsingin ja Berliinin kaupunkisuunnitteluakate-
mia on yhteistyöhanke, jossa kehitetään molem-
pien kaupunkien osaamista ja suunnittelukulttuu-
ria muun muassa suunnittelijavaihdoin. Yhteisiä 
suunnittelukohteita ovat Tegelin alue Berliinissä  
ja Verkkosaaren pohjoisosa Helsingissä. Yhteis-
työn tuloksia esitellään näyttelyssä Laiturilla 
(Vanha linja-autoasema Kampissa), joka on avoin-
na ti–pe klo 10–18 ja la klo 12–16.
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Voltin kautta 
voittoon

�
 pääHenkilö

Kun käsistä piti tehdä jalat, alkoi Toni Piispasen 
tie paralympiavoittajaksi. 

teksti tiina kotka  kuva peRtti nisonen

Mistä tuo Voima kum-
puaa? Kysymys herää 
vääjäämättä, kun kuun-
telee Toni Piispasen elä-
mänvaiheita. Epäonnis-
tunut karatevoltti heitti 
hänet 17-vuotiaana pit-
käksi ajaksi sairaalape-

tiin ja lopuksi elämäksi pyörätuoliin. Parin vuo-
den päästä hänet kuitenkin tunnettiin rugbyjouk-
kueen vikkeläliikkeisenä pelaajana. Kohta hän oli 
jo rugbymaajoukkueen kapteeni. Ratakelauksessa 
hän kiri kolmessa vuodessa huipulle ja alkoi rikkoa 
maailmanennätyksiä.

”Kai se on luonteesta ja asenteesta kiinni. Nos-
telin pieniä puntteja sairaalassakin kuuden viikon 
kallovetoaikana. Onnekseni valmentajani ovat pel-
lepelottomia, joiden kanssa olen jalostanut esimer-
kiksi poikkeuksellisen matalaa kelausasentoani”, 
Piispanen toteaa rauhalliseen tyyliinsä.

Tänä syksynä hän kelasi Lontoon paralympia-
laisissa kultaa selkäydinvammaisten sadan met-
rin T51-luokassa. Vaimo ja 4- ja 8-vuotiaat tyttäret 
hurrasivat 80 000 katsojan joukossa, kun presi-
dentti ojensi hänelle mitalin.

”Perhearvot ovat minulle hyvin tärkeitä. Tree-
naan niin, etteivät lapseni kärsi – kun he ovat päi-
väkodissa, koulussa tai nukkuvat.”

Paralympiavoittaja harjoittelee kuutena päivä-
nä viikossa kerran tai kaksi riippuen kauden vai-
heesta. Hän saattaa aloittaa aamunsa treenaamal-
la. Sitten hän vie tyttärensä päiväkotiin, ajaa Pa-
silaan töihin, käy Tapiolassa hallilla kelaamassa, 
palaa Vuosaareen kotiin perheensä luo ja vetää 
mahdollisen iltaharjoituksen lasten nukahdet-
tua. Tänä vuonna hän on tehnyt lyhennettyä työ-
aikaa ja harjoitellut päivälläkin urheilija-apura-
han turvin.

”Ainakaan vielä vammaisurheilija ja hänen val-
mentajansa eivät elä Suomessa urheilulla. On-
neksi nykyään aletaan tajuta, kuinka kovaa työtä 
vammaluokkani kelaajat tekevät. Eihän käsiä ole 
tehty kehon liikutteluun. Kuluu ainakin kymme-
nen vuotta käsien treenaamiseen niin vahvoik-
si, että pärjää paralympialaisissa. Monilla lähtöti-
lanne on ollut nolla, on pitänyt opetella liikkumi-
nen alusta.”

piispanen tYöskentelee koordinaattorina Liikun-
tatieteellisessä seurassa, joka välittää tieteellistä 
tietoa liikunnasta alan ammattilaisille ja päättäjil-
le. Hänen erityisalaansa ovat vammaisten pitkä-
aikaissairaiden ja toimintakyvyltään heikentynei-
den ikäihmisten liikunta. Hän kokoaa tutkimustie-
toja, laatii selvityksiä ja koordinoi ammattilaisver-
kostoja.

”Tutkimustieto on niin hajallaan, että jonkun on 
tärkeää jäsentää sitä ja levittää kootusti eteenpäin. 
Pidän työstäni, myös siksi, että tämän alan ihmiset 
tekevät työtään sydämellä.”

Työ vie Piispasta myös ulkomaille, sillä hän on 
Euroopan erityisliikunnan tutkijaverkoston vara-
puheenjohtaja.

”Jaamme tutkimustietoa muun muassa tieteel-
lisen aikakauslehden avulla ja päätämme hallituk-
sessa alan konferensseista. Kannustamme tutkijoi-
ta esittämään tapoja, joilla heidän tuloksiaan voi-
taisiin hyödyntää käytännössä.”

Toni Piispanen tutki itse lopputyössään Jyväs-
kylän yliopiston liikuntatieteiden laitoksella eri-
arvoisuutta kuntien erityisliikunnassa. Haluaisi-
ko mies vielä joskus jatkaa tutkimusta väitöskir-
jaksi asti?

”Pienten lasten isänä en siihen ryhdy, mutta 
kenties myöhemmin. Haluan työni liittyvän liikun-
taan. Koen itse ja näen sekä ympärilläni että tutki-
mustuloksista, kuinka monin tavoin se tekee hyvää 
ihmiselle. Olin aina halunnut liikunnanopettajak-
si, ja kun se ei onnistunutkaan, luin liikuntahallin-
toa. Olin ensimmäinen pyörätuolilainen, joka hy-
väksyttiin liikuntatieteelliseen. Yliopistorakennus-
ta peruskorjattiin juuri silloin ja minulta pyydettiin 
apua esteettömyysasioissa.”

Vastaava remontti tarvittaisiin Olympiastadio-
nin toimistotiloihinkin, ja varsinkin hissi neljän-
teen kerrokseen, jotta sinne pääsisi pyörätuolilla. 
Piispanen työskentelee nyt erillään työyhteisös-
tään Pasilassa Suomen liikunta ja urheilu -talossa. 

esteettömYYteen kiinnitetään Piispasen mukaan 
Suomessa jo runsaasti huomiota, vaikka skarppaus-
takin tarvitaan. Pyörätuoliramppeja esimerkiksi ra-
kennetaan paljon, mutta ne ovat usein liian jyrkkiä. 
Kynnyksiä ja korokkeita on kulkuväylillä yhä liikaa. 
Piispanen antaa kuitenkin kiitosta kuntien tavalle 
lainata apuvälineitä ja järjestää erityisliikuntaa.

”Erityisliikunnan ohjaajajärjestelmämme on 
uniikki: muissa maissa ei ole kunnallisia työnteki-
jöitä, vaan järjestelmä toimii seura- ja järjestöpai-
notteisesti.”

Myös erityisliikunnan toisen ääripään, vam-
maishuippu-urheilun, tasosta Piispanen on ylpeä.

”Paralympiatasolla alkavat suoritukset, valmen-
nus ja välineet olla niin huippua, että suoritusky-
vyn rajat lähestyvät. Kymmenessä vuodessa on 
nähty aivan valtava kehitys.”

liikunta on tärkeä osa Piispasen vapaa-aikaa-
kin. Molemmat tyttäret harrastavat telinevoimiste-
lua ja toinen myös lentopalloa. Vaimo lenkkeilee ja 
osallistuu ohjattuihin ryhmiin. Isä ottaa tyttärensä 
usein mukaansa käsipyörälenkeilleen, ja muuten-
kin perhettä nähdään ulkoilemassa Aurinkolahden 
maisemissa.

”Pidämme alueen ilmapiiristä, palveluista ja 
kauneudesta. Meri rauhoittaa. Muutimme juuri 
Aurinkolahdessa uuteen asuntoon eikä meillä ole 
sieltä kiire minnekään. On hyvä välillä rauhoitella 
menoa ja pysähtyä miettimään, mikä elämässä on 
oikeasti tärkeää.” �
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Kultainen mies 
Toni Piispanen (s. 24.7.1976 Hollolassa) voitti 
syyskuussa paralympialaisissa selkäydinvammais-
ten T51-luokan 100 metrin pyörätuolikelauksen 
ja sai vastaavalta matkalta vuotta aiemmin MM-
hopeaa ja 200 metriltä MM-pronssia. Espoon Ta-
pioita edustavalla Piispasella on maailmanennä-
tykset luokkansa ratakelauksen 100 ja 200 metrin 
matkoilta. Hän toimi pyörätuolirugbymaajoukku-
een kapteenina vuodet 1996–2006 ja muun mu-
assa voitti hopeaa täyskontaktikaraten avoimissa 
mestaruuskisoissa Ruotsissa ennen vammautu-
mistaan vuonna 1993. Hän on saanut lukuisia tun-
nustuksia urheilumenestyksestään, muun muassa 
Suomen Urheiluliiton kultaisen ansiomerkin, Pa-
ralympiakomitean stipendin ja Helsingin kaupun-
gin 10 000 euron urheilijastipendin.
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 palstatunnusVoltin kautta 
voittoon ” Nostelin 

puntteja 
kallovedos-
sakin.”
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Kiven sukulai-
set Stadissa

aleksis kiVen sukulainen Kaarlo Sten-
vall (1924–2001) kirjoitti romaanin työ-
läisperheen arjesta 1930- ja 1940-luku-
jen Helsingissä. 

Teos Stenvallit Stadissa – Perheeni 
tarina julkaistiin yli kymmenen vuotta 
tekijänsä kuoleman jälkeen lokakuussa 
Aleksis Kiven päivänä Helsingissä. Ro-
maanin kirjoittaja oli Kiven Albert-vel-
jen pojanpojanpoika.

Stenvall kertoo romaanissa tarkas-
ti ja omakohtaisesti elämästä Kallios-
sa, Harjussa ja Vallilassa 1930-luvulla se-
kä talvi- ja jatkosodan aikana. Kirjoitta-
ja luo lukijan silmien eteen kuvan myös 
muista kaupunginosista, niiden ihmisis-
tä ja sodanaikaisista tapahtumista. Kieli 
on värikästä ja se vaihtelee yleiskielestä 
Helsingin puhekieleen ja vanhaan Sta-
din slangiin.

Kirjassa eletään 1930-luvun alkupuo-
len lamavuodet ja niitä seurannut ta-
loudellisen elpymisen aika. Sota-aika 
muuttaa kaiken, myös kotirintamalla. Il-
mahälytyksistä ja pommituksista tulee 
osa kaupunkilaisten arkea.

Kirjoittajan isä Yrjö Stenvall pitää it-
seään vanhana Röban kundina. Äiti Gu-
nilla Stenvall huolehtii arjen sujumises-
ta. Kaarlo itse käy koulua ja opiskelee 
kultasepäksi.

Kirjailija Kivi tulee tekstissä esille sil-
loin tällöin. Useimmiten siksi, että kir-
joittajan  lapsuudenkoti on pitkän aikaa 
Aleksis Kiven kadulla, ja hän käy Aleksis 
Kiven koulua.

Kaarlo Stenvall kertoo, että hänen 
vanhemmillaan oli tapana kertoa vuosi-
en mittaan samat jutut uudelleen mel-
kein sanasta sanaan. Tällä tavoin ne 
syöpyivät hänen muistinsa pohjaan as-
ti. Muistelmat kertomuksista ja tapah-
tumista ovat eläviä ja reheviä.

Romaanin ovat saattaneet julkaisu-
kuntoon lehtori Marjatta Paunonen ja 
professori Heikki Paunonen. 

Heli Ronkainen

Kaarlo Stenvall: Stenvallit Stadissa  
– Perheeni tarina. Edico Oy 2012.

 Olen asunut jo yli puo-
let elämästäni Helsingissä. 
Muutin tänne aikoinaan 
Kangasalta Tampereen 
kautta opiskelemaan muo-
tia. Suunnittelen nykyisin 
pukuja näyttämöille sekä 
yksityisille ihmisille, ope-

tan ja opiskelen itsekin koko ajan uutta.
Visuaalisena ihmisenä minua kiinnostavat pu-

vuissa muoto, materiaali, yksityiskohdat ja käsi-
työn laatu – asiakkaan toiveita unohtamatta. Ihmi-
set ylipäänsä inspiroivat minua. Tapaan onnekseni 
erilaisia ihmisiä sekä työssä että vapaa-ajalla kult-
tuurin parissa, sillä liikun mielelläni siellä missä jo-
tain kiinnostavaa tapahtuu. En hae kaupungissa 
rauhaa, vaan kiinnostavia uusia tilanteita. 

Isot musiikki- ja muut massatapahtumat jätän 
väliin, mutta toisaalta voin todeta Madonnan lau-
laneen Jätkäsaaren uudelleen Helsingin ja Suomen 
kartalle. Ennen sitä kukaan ei tuntunut ymmärtä-
vän, jos kerroin asuvani mieheni kanssa Jätkäsaa-
ressa. Oli ymmärrettävämpää sanoa, että asumme 
Ruoholahdessa.

Vedenjakajana toimineen konsertin jälkeen alu-
eelle ilmestyivät mustat kontit, joissa luki Jätkäsaa-
ri, ja nimi alkoi vakiintua yleisempään tietoisuu-
teen. Ensimmäiset talot rakennettiin tänne 1990-lu-
vun puolivälissä, itse muutin 1999. Aiemmin asuin-
talomme oli alueen perimmäisimpiä. Nyt uudet 
talot ja raitiovaunu ovat tehneet alueesta tiiviim-
män ja samalla muuttaneet sen luonnetta nukku-
malähiöstä kohti elävämpää kaupunginosaa. 

käYtämme autoa vain käydäksemme maalla Ori-
vedellä. Muuten käytän kotikonnuillani pappani 
vanhaa polkupyörää tai ratikkaa tai kävelen. Ame-
rikan kääpiöterrierien Rosien ja Vanin kanssa tun-
nemme Jätkäsaaren läpikotoisin. Monet ihmiset 
ovat tulleet tutuiksi, ja joskus tunnelma on kotoisan 
kylämäinen. 

Meri on lähellä, joten ilma on raikasta ja tuulis-
ta. Ikkunoista näemme etelän puolelta vielä aina-
kin toistaiseksi Pihlajasaaren sekä kesäaikaan sa-

tamassa vaihtuvat risteilyalukset. Kaupungin puo-
lelta on kadonnut konttien muodostama urbaani 
maalaus, jonka koko, muoto ja väritys vaihtelivat 
satamassa olevien konttien määrän ja ryhmittelyn 
mukaan. Näkymä on vaihtunut toisenlaiseksi elä-
väksi esitykseksi: rakennustyömaaksi.

Silmiäni miellyttää Jätkäsaaren asuinalueen 
arkkitehtuurin mittakaava. Kerrostalot ovat suuria 
niin kuin niiden pitää ollakin kaupungissa. Täällä 
pieni ja suloinen arkkitehtuuri ei tulisi mitenkään 
kysymykseen. Silti en ole ihan lopullisesti muo-
dostanut kantaani esimerkiksi korkeaan rakenta-
miseen Helsingissä.  

tänä Vuonna on käyty paljon katutason keskus-
telua designista. Se on minusta hyvä asia. Toivon 
mahdollisimman monen tänä vuonna aloitetun 
hankkeen siirtyvän osaksi ihmisten arkea, jatkavan 
elämäänsä ja kehittyvän edelleen, vaikka Helsin-
gin muotoilupääkaupunkivuosi päättyy. Muuten-
kin soisin Helsingille koituvan tästä merkkivuodes-
ta uusia työpaikkoja ja muotoilualan yrityksiä. 

Olin tänä vuonna mukana, osana muotoiluvuot-
ta, miettimässä Oulunkylän kuntoutussairaalan 
uudistumista palvelumuotoilun työkaluin. Sotiem-
me veteraanien osuus sairaalan asiakaskunnasta 
vähenee, joten hoitotyön asiantuntemukselle, eri-
tyisosaamiselle ja vapautuvalle kapasiteetille on 
etsitty uutta käyttöä muiden ikäihmisten kuntou-
tuksessa. 

Jatkossa sairaala toimii geriatrisen kuntoutuk-
sen edelläkävijänä. Tällaiset murrosvaiheet kysy-
vät suvaitsevaisuutta kaikilta osapuolilta, siksi ha-
lusin luoda sitä edistävää tunnelmaa vihreän värin 
eri sävyillä. Valitsimme uudistuvaan sisustukseen 
kotimaisten suunnittelijoiden paikallisesti tuotet-
tua lähidesignia, koska halusimme näin päivittää 
sairaalan arvokkaan isänmaallisen viestin. Muotoi-
lun ja arjen yhdistäminen on minusta kaiken kaik-
kiaan haastavaa ja kiehtovaa. 

toimittaJa nina Rintala

Kirjoitussarjassa erilaiset helsinkiläiset kertovat 
suhteestaan pääkaupunkiin.

Muotoilijan maisemat � lukukokemus

�
 Rakas pääkaupunkini

Janne Renvallin Helsinki on kaupunki, 
jossa tapahtuu ja tavataan uusia ihmisiä. 

Suunnittelija 
Janne Renvall 
viihtyy Jätkä-
saaressa.
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Juhlavuoden sinetöi Sininen viiva 

� taiVaalle koHoaVa Sininen viiva -teos sinetöi 10.12. Helsingin 
pääkaupunkiuden 200-vuotisjuhlinnan. Samana päivänä tulee 
kuluneeksi 135 vuotta siitä, kun sähköt syttyivät Helsinkiin 
ensimmäisen kerran. Laservalon avulla luodun teoksen on 
suunnitellut Vesa Honkonen Arkkitehdit Ky. Lasersäde ulottuu 
Tähtitorninmäen observatoriosta Kallion kirkolle yhdistäen 

Unioninakselin eli kantakaupungin pisimmän yhtenäisen katuakselin ääripäät. 
Unioninakselin varrella olevat pääkaupungin merkkirakennukset ja -paikat ovat 
olleet keskeisessä roolissa pääkaupunkiuden 200-vuotisjuhlinnassa.  
Lisätiedot: www.helsinki200.fi.

�

Kaupunki uudessa valossa
Kansainvälinen taiteilijajoukko valaisee Helsingin. 
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”Torniin tulevat 
spektrin värit 
symboloivat al-
kuaineiden, ta-
pahtumien, his-
toriallisten vai-
heiden ja lajien 
kirjoa”, kertoo 
Jukka Huitila 
Olympiastadio-
nin torniin tule-
vasta valoteok-
sestaan.
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olYmpiastadionin toRni kylpee vä-
reissä ja huipun lasersäde leikkaa tai-
vasta tammikuun 4.–8. päivänä. Tuol-
loin Lux Helsinki -tapahtuma levittäy-
tyy valoteoksin muuallekin kaupun-
kiin.

”Lasersäde ulottuu kaikkien tapah-
tuman teosten ylle ja tavallaan kokoaa 
ne. Hitaasti horisontaalisesti liikkuva 
vihreä säde luo kontrastia kaupungin 
sykkeelle. Välillä säde muuttuu viuhka-
maiseksi. Sellaista ei ollut tätä edeltä-
neessä teoksessa”, kertoo valosuunnit-
telija Jukka Huitila tulevasta valoteok-
sestaan Variant Spectrum II.

Huitilalta pyydettiin yleisöpalaut-
teen ansiosta valoteos torniin uudel-
leen, vain edellisestä kerrasta muokat-

tuna. Teokseen kuuluu lasersäteen li-
säksi tornia värittävä osuus, joka alkaa 
perusväreistä ja hajoaa valkoisen va-
lon jälkeen spektrin väreihin. Ne syt-
tyvät vuorotellen ja hehkuvat yhtä ai-
kaakin.

”Valolla tehty spektri on kaunis, 
mutta teoksen taustalla on myös aja-
tus torniin ja elämään liittyvien alku-
aineiden emissiospektreistä. Tornissa-
han on esimerkiksi rautasydän. Spekt-
ri symboloi lisäksi stadionin tapah-
tumien, historiallisten vaiheiden ja 
lajien kirjoa.”

Jukka Huitila kuuluu Lux Helsin-
gin taiteelliseen työryhmään. Se on 
koonnut kansainvälisen taiteilijajou-
kon toteuttamaan teoksia eri puolil-

le keskustaa. Esimerkiksi Kiasman ja 
Tuomiokirkon julkisivut nähdään uu-
dessa valossa, samoin Hesperian puis-
to, Baana ja Hakasalmen huvila. Lu-
vassa on myös tuliryhmän esityksiä.

”Lux on aiempaa tapahtumallisem-
pi ja siihen suuntaan sitä on tarkoitus 
kehittääkin. Valofestivaali on minus-
ta hieno tapahtuma paitsi taiteellisen 
antinsa, kaupunkikuvan piristämisen 
ja taidemuodon tunnetuksi tekemi-
sen vuoksi myös siksi, että se on mak-
suton, jonoton, ikärajaton ja ulkona”, 
Huitila toteaa.

Lux on Helsingin kaupungin järjes-
tämä ja pääosin kustantama tapahtu-
ma, joka värittää kaupunkia nyt vii-
dettä kertaa. tiina kotka

Luxin paikat
senaatintoRilla Casa Magican 
Emergence luo erityisen tunnelman 
Tuomiokirkon julkisivun videoproji-
soinnilla ja torin äänimaailmalla.
kiasman ja Sanomatalon julkisivu-
ja elävöittää Heikki Paasosen ja Jani-
Matti Salon teos Linear Array.
kansalaistoRille nousee Jenni Kää-
riäisen Sodium Sun, uusiokäytetyin 
valaisimin tehty valoteos.
Baanan kivisiltaan tulee Mika Haa-
rasen teos Kiven muisti. Dan Shorten 
tuo Baanalle eduskunnan lisäraken-
nuksen kohdalle videomappingteok-
sen Reveal, johon katsojat voivat vai-
kuttaa.
GalleRia nunesissa on Nicolas Jar-
gicin valoa, videota ja illuusiota hyö-
dyntävä neljän teoksen näyttely (Poh-
joinen Rautatienkatu 17 A, avoinna 
kello 12–22).
Hakasalmen HuVilan pihalla  
Twinsen Hon teos Little Spirits am-
mentaa satumaailmasta.
HespeRian puistoa Kansallisooppe-
ran ja Finlandia-talon välissä valaisee 
taideopiskelijoiden ja valon ammat-
tilaisten yhteinen Lantern Park lyh-
tyineen.
ooppeRan amfiteatteRissa Philip-
pe Morvanin valo- ja ääni-installaatio 
Cosmogole tempaa katsojat kosmi-
seen tunnelmaan.
stadionin toRnia värittää ja taivasta 
leikkaa lasersäteellä Jukka Huitilan  
teos Variant Spectrum II.
keskustassa nähtävistä yllätykselli-
sistä teoksista, kuten tuliryhmä Keh-
rän esityksistä ja Ainu Palmun Pink 
Caravanin reiteistä saa tarkat tiedot 
tapahtuman nettisivuilta kunakin ta-
pahtumapäivänä.

� Kaikki teokset ovat esillä  
4.–8.1.2013 kello 16–22 nonstop-
esityksinä, ellei toisin ilmoiteta.  
Lisätietoja saa osoitteesta  
www.luxhelsinki.fi. 

toimitus ei vastaa mahdollisista ohJelmamuutoksista.
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joulukonseRtit kruunaa-
vat Savoy-teatterin 25-vuotis-
juhlinnan. Suositun a cappel-
la -lauluryhmän Club For Fiven 
Rekiretki-konsertteja kuullaan 
13.–14.12. kello 19 sekä 15.12. 
kello 15 ja 19 (liput alk. 32 e). 
Vesa-Matti Lori esittää rakaste-
tut Sydämeeni joulun teen -kon-
serttinsa & Peter Lerchen or-
kesterin kanssa 19.–21.12. kel-
lo 19 (liput alk. 38 e). Taljan-
ka puolestaan virittää kuulijat 
joulutunnelmaan 18.12. kello 19 
(liput alk. 18/25 e). Liput p. 09 
310 12000 ja Lippupalvelu.

Vuosi vaihtuu Senaatintorilla 
alkaVaa Vuotta 2013 ote-

taan vastaan Senaatinto-
rilla 31.12. kello 22 alkaen. 
Luvassa on tulinumeroi-
ta ja akrobatiaa. Musii-
kista vastaa Sami Pitkä-
mön orkesteri. Lavalla 
nähdään myös Johan-
na Försti, Osmo Ikonen 
ja yllätysartisti. Ilotuli-
tuksen taivaalle taikoo 
SM-voittaja Tulitemesta-
rit. Maksuttoman tapah-
tuman juontajina ovat 

näyttelijä Sanna Stellan ja 
stand up -koomikko Sami 

Hedberg.

tanssi

musiikki

toimitus ei vastaa mahdollisista ohJelmamuutoksista.

näYttelYt

Palkittua nykytanssia 
stoassa nähdään kiinnostavaa pohjoismaista nykytanssia, jota 
tuo lavalle ICE HOT – Nordic Dance Platform. Recoil performance 
groupin palkitussa esityksessä LIVING ROOM tanssijat ja video-
projisoinnit herättävät huoneen eloon 13.12. kello 19. Winter 
guests ja Alan Lucien Øyen teoksellaan Flawed tarttuu tanssin, 
liikkuvan kuvan ja drag-taiteen keinoin rasismin, seksismin ja 
muiden ismien kimppuun 14.12. kello 19. Skånes Dansteater 
pohtii 15.12. kello 19 teoksessaan On Invisible Pause muun muassa, 
tarvitaanko kommunikointiin näköyhteyttä. 
Liput 18/10 e, yhteislippu 3 esitykseen 40/20 e,  
lipunmyynti p. 09 3101 2000, stoa.lipunmyynti@hel.fi ja Lippupalvelu. 

Savoy juhlii 
lauluin
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Unelmien Helsinkiin!
unelmamuotoilijat ovat toteutta-
neet taideteoksia kaupunkilaisten 
unelmien pohjalta Virka-galleriaan 
kaupungintalolle. Unelmia Helsingissä 
-näyttelyyn liittyy työpajoja, taiteilija-
puheenvuoroja sekä keskustelua kau-
punkitilan ihanteel-
lisesta hyödyntämi-
sestä. Taiteilijat ovat 
Minna Alaluusua, 
Sampsa Indrén, Mirk-
ka Kallio, Teemu Mä-
ki & Ipana Collecti-
ve, Kia Taegen, Meri 
Tikkala, Martta Tuo-
maala, Laura Voipio. 
Näyttely on avoinna 
13.1. saakka ma–pe klo 9–19 ja la–su 
klo 10–16.

Muistoja kankaissa
käsitYöalan ammattilaiset ovat 
suunnitelleet ja toteuttaneet ainut-
kertaisia vaatteita omien muistojensa 
pohjalta Vuotalon galleriaan, ja esillä 
on yleisönkin vaatemuistoja. Muisto-

jen Mekko -näyttelyssä on mm. 
Leena Jaatisen, Leena Kar-
hun, Tupu Mentun, Tiina Mik-

kelän ja Kirsti Soukan töi-
tä. Näyttely on avoinna 

5.1. saakka ma–to klo 
9–20, pe 9–18 ja la 
10–16, vapaa pääsy.
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Miekoin ja keihäin
kanneltalossa vierailee tammikuus-
sa Euroopan ainoa pekingoopperan 
taistelunäytelmiin erikoistunut ryh-
mä. Luvassa on miekkoja, keihäitä ja 
korkeita potkuja värikkäiden meikkien 
ja vaatteiden kruunaamana. Wusheng 
companyn esityksen Vartija – Arjen 
sankari koreografi-ohjaaja Antti 
Silvennoinen myös esiintyy teoksessa 
Ville Seivon, Simon Strömsundin ja 
Jere Värrin kanssa. Muusikoina ovat 
Olli Kari ja Pekka Saarikorpi. Esitykset 
10.1. klo 14, 11.1. klo 19, 12.1. klo 15,  
18.1. klo 19, 19.1. klo 15, kesto 45 
minuuttia, ei alle kouluikäisille. Liput 
10/7/5 e, p. 09 310 12000 sekä Lippu-
palvelu.
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Talven olentoja
pakkasHeRRasta ja muista talveen 
sekä jouluun liittyvistä olennois-
ta kuullaan Mimmien konsertissa 
Stoassa 18.12. kello 18. Mimmien talvi 
-konsertissa kuullaan myös puhuttuja 
tarinoita. Kesto n. 45 min, yli 3-vuoti-
aille, Liput 5 e, p. 09 31012000, stoa.
lipunmyynti@hel.fi ja Lippupalvelu.

Pianotaiturointia
kaupunGinoRkesteRin 130-vuotisjuh-
linnassa on vuorossa pianisti-säveltäjä-
kapellimestari Olli Mustosen kokoama 
Suomalaisen musiikin päivän kamarimu-
siikkikonsertti 8.12. yhdessä orkesterin 
pienyhtyeiden kanssa. Huippuvieraana 
nähdään 12. ja 13.12. valovoimainen 
ranskalaispianisti Jean-Yves Thibaudet. 
Liput (6–25 euroa) Lippupisteestä.

Mimmit
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Jouluista svengiä
joululauluja lauletaan yhdessä 
Malmitalossa 11.12. kello 17.30 Jukka 
Okkosen ja Klaus Pennasen isännöi-
minä, vapaa pääsy. 

Helsingin laulu esittää rakaste-
tuimpia suomalaisia joululauluja 
12.12. kello 18 ja konsertin jälkeen 
talo tarjoaa joulupuurot, vapaa 
pääsy. 

Koko perheen svengaava joulu-
konsertti kuullaan 19.12. kello 19, kun 
The Great Helsinki Swing Big Band 
päästetään irti. Liput (15 euroa) Mal-
mitalon lipunmyynnistä tai numeros-
ta 09 310 12000 tai Lippupalvelusta.

Iloa joululauluista
joululauluja kuullaan työväen-
opiston musiikkiryhmien esittäminä 
10.12. Koillisen alueopiston ryhmät 
konsertoivat kello 18 Malmitalossa 
ja Pohjoisen alueopiston laulunopis-
kelijat kello 19 Oulunkylän uudessa 
kirkossa (Teinintie 10). Itäisen alue-
opiston musiikkiryhmät esiintyvät 
12.12. kello 18 Vuotalossa ja Eteläi-
sen alueopiston ryhmät Kaapeliteh-
taalla 13.12. kello 18 (Tallberginka-
tu 1 C). Kaikkiin konsertteihin on va-
paa pääsy.  

HelsinGin lauluVeljien perintei-
nen joululaulukonsertti pidetään 
12.12. klo 19 Laajasalon kirkossa (Re-
posalmentie 13) ja 19.12. klo 15 Sai-
raala Ortonissa (Tenholantie 12). 

Kuoroa johtaa Viive Mäemets, 
vapaa pääsy.

koilliskuoRon joulukonsert-
ti on 13.12. klo 19 Malmin kir-
kossa (Kunnantie 1), johtajana 
Heikki Poutanen ja solistina 

Liisa Tiensuu, vapaa pääsy.

lapsipeRHeille tar-
koitettu maksuton jou-
lutapahtuma vie kä-
vijät sadunomaiseen 
tunnelmaan ja kurkis-
tamaan vanhan ajan 
jouluun Seurasaaressa 
16.12. kello 13–17. Jou-
lupolun varrelta löy-
tyy mukavaa puuhaa 
laulusta leikkiin ja he-
vosajelusta tikkupul-
lanpaistoon. Joulukuu-
set odottavat lasten tekemiä ko-
risteita ja polun varrelle piilotetut 
tontut löytäjiään. Joulupuuroa var-
ten lapsille kannattaa ottaa mu-

kaan omat lautaset ja lusikat, ja 
taskulamppu metsän ihmeiden tar-
kastelua varten hämärtyvässä il-
lassa.

Wanhaa tunnelmaa
entisaikain joulutunnelmaan pää-
see Ruiskumestarin talossa, 190-vuo-
tiaassa kantakaupungin vanhimmas-
sa puutalossa (Kristianinkatu 12). Kä-
vijät saavat tuntuman 1860-luvun 
alun porvarisperheen jouluvalmiste-
luihin tuoksuineen ja joulunviettota-
poineen. Kaupunginmuseon ylläpitä-
mä talo on jouluasussa 6.1.2013 asti. 
Avoinna 20.12. asti ke–pe klo 14–18, 
la–su, klo 11–17 ja 21.12.–6.1. ke–su 
klo 11–17, vapaa pääsy. 

Tuomarinkylän kartanomuseo 
(Tuomarinkyläntie 7) henkii myös 
joulutunnelmaa. Päärakennuksen 
Tyylikästä-näyttely esittelee helsin-
kiläisiä sisustustyylejä barokista fun-
kikseen, avoinna ke–su klo 11–17, va-
paa pääsy.

Lahjoja pukinkonttiin
tuomaan maRkkinoilta Senaatin-
torilta saa jouluherkkuja 
7.–22.12. myyntikojuista, 
joista löytyy myös ke-
ramiikkaa, nahka-, tur-
kis- ja villatuotteita, 
koruja ja joulukoristei-
ta. Avoinna ma–pe 
klo 10–19 ja la–su 
klo 10–18.

jouluista

Lasten vuodenvaihde
lapsipeRHeille suunnattu uudenvuoden valotulitus koetaan 31.12. 
Meilahdessa Tamminiementie 6:ssa. Kolme samanlaista juhlaa 
pidetään kello 13, 15 ja 17. Luvassa on työpajoja ja valon leikkiä, 
nukketeatteria sekä erityinen aaveen saattomatka taivaan tuuliin. 
Ilmaisliput ovat noudettavissa Helsingin kaupungintalon aulan 
Virka-galle riasta sekä Tennispalatsista Helsingin taidemuseon 
lippukassalta 17.–30.12.2012.

Ollako vai ei?
kaRi Heiskanen on ohjannut  
Hamletista irrottelevan tulkinnan 
Kaupunginteatterin suurelle näyttä-
mölle. Hamletina riemastuttaa Eero 
Aho (kuvassa), ja kuningas Claudi-
uksen luo vähäeleiseen mafiosotyy-
liin Esko Salminen. Hamletin räävit-
tömän äidin ja kuningas Claudiuk-
sen puolison roolin tekee Tiia Lous-
te. Hamletin rakastetusta Ofeliasta 
muokkaa nykyversion Anna-Maija 
Tuokko (kuvassa), tämän Polo nius-
isästä Asko Sarkola ja Laertesista 
Tommi Rantamäki. Jouko Klemetti-
län Osric kerää yleisöltä isot naurut.  
Liput 29–45 e, p. 09 394 022, Ensi 
linja 2 tai Lippupiste.ku
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annantalo, Annankatu 30, www.annantalo.fi; HelsinGin kaupunGinmuseo, www.hel.fi/kaumuseo; HelsinGin kaupunGinteatteRi, Eläintarhantie 5, www.hkt.fi; 
HelsinGin kaupunGinoRkesteRi, www.hel.fi/filharmonia; Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a; kanneltalo, Klaneettitie 5, www.kanneltalo.fi; malmitalo, Ala-Mal-
mintori 1, www.malmitalo.fi; saVoY-teatteRi, Kasarmikatu 46–48, www.savoyteatteri.fi; stoa, Turunlinnantie 1, www.stoa.fi; ViRka-GalleRia, Sofiankatu 1/Pohjois-
esplanadi 11–13, www.virka.fi; Vuotalo, Mosaiikkitori 2, www.vuotalo.fi.

muksuille

Joulupolku houkuttelee Seurasaareen

kaupungin menot -palstan on toimittanut tiina kotka
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Leikkimään ja teatteriin
25-VUOTISJUHLIAAN lopetteleva Annantalo jatkaa Mutatis mutandis -näytte-
lyä suuren kysynnän vuoksi 10.1.2013 saakka. Kuvataiteilija Alexander Reichstei-
nin teos sopii kaikenikäisille leikkimistä varten. Galleria on avoinna arkisin kello 
9–20 ja viikonloppuisin kello 11–17. 

Annantalossa nähdään lisäksi 9.12. kello 16–16.40 Teatteri Hevosenkengän  
esitys Lohikäärme ja 7 prinsessaa. Se on kertomus lempeästä lohikäärmeestä,  
7 prinsessasta ja pippurisesta prinssistä. Ikäsuositus yli 3-vuotiaille, liput 10 e,  
p. 09 4391 220 (ark. klo 8–15) tai osoitteesta www.hevosenkenka.fi. 

Tuomarinkylän kartano
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From meat-
cutting to 
culinary oasis

 

aBandoned industRial buildings are 
in the heart of Helsinki’s food culture 
strategy. Teurastamo – Abattoir – has 
kicked off its new life as a culinary hot-
spot with an appetizing programme.

Bold letters above the entrance of 
the Palema restaurant simply spell out 
ravintola – restaurant. The doors 
open at 4 in the morning and lunch 
service starts at 7, as it has for decades 
serving local workmen and women. 

Today many of the hungry work-
ers come from the adjacent Helsinki 
Wholesale Market; they used to include 
slaughterhouse workers until slaugh-
tering ended in 1992 in the adjacent 
red-brick buildings called Teurastamo.

“Palema speaks of the past with its 
authenticity,” says Vilhelm “Ville” Re-
lander. 

Relander is himself one of the local 
workers. He manages the Helsinki food 
culture strategy at the Helsinki Whole-
sale Market, which is a City of Helsinki 
department. 

One of the cornerstones of the 
food culture strategy is turning the 
rough old slaughtering and meat-cut-
ting buildings into a concentration of 
restaurants and other food-related 
businesses. 

Male talk 
a pRoject desiGned to turn strangers 
into friends gives native Finnish and 
foreign-born men in Helsinki oppor-
tunities to meet, to get to know each 
other, to talk and to learn.

Project worker Heikki Kerkkänen 
says that the groups are the only 
chance for many immigrants to meet 
Finnish people. “We give immigrants 
access to the silent knowledge of Finn-
ish society and the experience of the 
Finnish male.”

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

Lukijakilpailu

Designvisa

�
 kYsYtään!

kuten tiedetään, on Helsinki ollut tänä vuonna 
maailman designpääkaupunki. Sellaiseksi valitaan 
joka toinen vuosi kaupunki, jonka katsotaan esi-
merkillisesti hyödyntävän muotoilua kulttuurisen, 
sosiaalisen ja taloudellisen kehityksensä välinee-
nä. Valinnan tekee teollisen muotoilun maailman-
järjestö Icsid. 

Helsingin mainio vuosi designpääkaupunkina 
– yhdessä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lah-
den kanssa – tulee päätökseensä vuodenvaihtees-
sa. Ennen Helsinkiä maailman designpääkau-
punkeina ovat toimineet Italian Torino (2008) ja 
Etelä-Korean Seoul (2010). Designvisamme vii-
meinen kysymys kuuluukin: Mikä on maailman 
seuraava designpääkaupunki vuonna 2014?

Vastanneiden kesken arvotaan 
10 Aku Ankka Design -erikoisnu-
meroa. Ainutkertainen julkaisu ei ole yleisessä 
myynnissä. Oikea vastaus kerrotaan Helsinki-
infon seuraavassa numerossa.
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Vastaukset pyydetään toimittamaan viimeistään 
7.1.2013 osoitteella Helsinki-info, ”Lukijakilpailu”, 
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostit-
se osoitteeseen helsinki-info.lukijakilpailu@hel.fi. 
Palkintona on Helsinki-aiheisia kirjoja, joten muis-
tattehan liittää vastaukseen postiosoitteenne mah-
dollisen palkinnon postittamista varten.

Vastaus edellisen 
lehden kysymykseen
pääkaupunkimme keskustaan kohosi 1880-luvul-
la Helsingin VPK:n komea rakennus silloisen Haka-
salmenkadun, nykyisen Keskuskadun, varrelle. Th. 
Höijerin suunnitteleman uusrenessanssipalatsin 
juhlasali oli osa koko maamme historiaa, sillä siellä 
kokoontui maamme yksikamarinen eduskunta nel-
jän vuoden ajan vuodesta 1907. Kysymyskuva esit-
ti VPK:n rakennusta 1920-luvulla tehdyn julkisivu-
muutoksen jälkeen. Näyttävä ja kulttuurihistorialli-
sesti merkittävä juhlasali säilyi rakennuksen purka-
miseen saakka 1960-luvun puoliväliin.  

maRtti Helminen

Oikein vastanneiden joukosta arvottiin voittajaksi 
Raili Mantila – onnittelumme! Palkinto on 
lähetetty voittajalle. Kiitokset kaikille osallistujille!

edellisessä desiGnVisassa kysyttiin, minkä ni-
minen designpääkaupungin kehityshanke keskit-
tyy työhyvinvointiin ja työkulttuurimme muuttami-
seen? Oikea vastaus on Redesigning 925. Palkinnot 
on toimitettu voittajille. 

Tämä on viimeinen Designvisa. Kiitos kaikille 
osallistujille! Vaikka Helsingin vuosi maailman de-
signpääkaupunkina pian päättyykin, näkyvät muo-
toilun vaikutukset kaupunkilaisten arkielämässä 
myös jatkossa: kerran designpääkaupunki, aina de-
signpääkaupunki. he
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tämä talVinen maisema on 1920-luvun Helsingis-
tä.  Näkymä on muuttunut noista ajoista. Missä päin 
pääkaupunkia on valokuvaaja ikuistanut tämän tun-
nelmallisen katunäkymän? 

www.akuankka.fi

Design!

Voit osallistua kilpailuun 18.12. asti 
nettiosoitteessa www.wdchelsinki2012.fi/designvisa 
tai lähettämällä vastauksen postitse osoitteeseen: 
World Design Capital Helsinki 2012, PL 2012, 00099 
Helsinki.
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Ympäristöpalveluja pääkaupunkiseudun asukkaille | Miljömedvetna handlingar för en god vardag

Vinkkejä sinulle

Teemasivuilla 
myös:

HSY:n 
toimipisteet

Vesipostia

Opas
puunpolttoon

Joulu / 2012

HSY:n joulumuistio

Fiksu vähentää jätettä joulunakin

HSY:n joulumuistio
• Joulukinkun paistorasvaa ei saa kaataa viemäriin tai wc-pyttyyn, koska 

se voi aiheuttaa pahoja tukkeumia putkistossa. Jähmettyneen rasvan voi viedä 
biojäteastiaan. Nestemäisen rasvan voi pakata tiiviiseen astiaan, ja laittaa 
sekajätteen joukkoon. Myöskään ruokajäte ei kuulu pyttyyn.

• Tilan säästämiseksi litistä pakkauslaatikot ennen keräysastiaan laittamista. 

• Täytä kierrätyspisteitä maltilla. Joulun pakkausjätteet voivat odottaa 
hetken vaikka varastossa, jos kierrätyspisteen astiat ovat täynnä. 
Joulun aikaan kierrätyspisteitä tyhjennetään normaalia harvemmin.

• Lahjapaperit kuuluvat energia- tai sekajätteeseen. Ne eivät kelpaa 
paperin tai kartongin joukkoon, koska ne ovat voimakkaasti 
päällystettyjä ja sisältävät paljon painovärejä, tarroja ja teippejä.

• Uudenvuodentinat ovat vaarallista jätettä, koska ne sisältävät 
runsaasti lyijyä. Jos et käytä tinoja ensi vuonna uudelleen, vie ne 
maksutta HSY:n vaarallisten jätteiden konttiin tai Sortti-asemalle.

Lahjat, koristelut ja juhlapöydän antimet 
kasvattavat helposti joulunviettäjän ympä-
ristökuormaa. Luontoa voi kuitenkin sääs-
tää tunnelmasta ja perinteistä tinkimättä.

Pakettiin voi kääriä turhan tavaran sijaan 
ekologisemman ja eettisemmän aineetto-
man lahjan. Esimerkiksi lahjakortti hemmot-
teluhoitoon tai teatteriin tai lupaus auttaa 
lumitöissä ilahduttaa varmasti. Taitava ka-
merankäyttäjä voi pitää valokuvauskurssin 
ja jauhopeukalo opettaa sämpylätaikinan 
salat. Aineettomissa lahjoissa vain mieliku-
vitus on rajana.  

Jos haluaa kotiinsa joulupuun, on kesto-
kuusi jätemäärän kannalta aitoa kuusta pa-
rempi vaihtoehto. Koristeet voi asetella 
muuallekin, jos joulukuusen hankinta ei tun-
nu välttämättömältä. Koristeet ja lahjapape-
rit voi säästää ja käyttää uudelleen. 

Tarjoiluja suunnitellessa on hy-
vä kiinnittää huomiota ruoan 
kulutukseen ja ympäristövaiku-
tuksiin. Roskiin päätyvä ruoka 
on rahan tuhlausta ja ympäris-
tön kuormittamista, sillä kaikki 
ruoan tuotannossa, jalostuksessa 
ja kulutuksessa syntyneet kustannukset 
ja ympä ristövaikutukset ovat tällöin synty-
neet täysin turhaan. Hävikkiä voi ehkäistä 
ostamalla vain sen minkä syö ja säilyttä-
mällä ostokset oikein. Tähteitä voi hyödyn-
tää esimerkiksi välipäivien ruokailussa. 

Stressiä tai syyllisyyttä ei joulunvieton ym-
päristövaikutuksista tule kuitenkaan potea, 
sillä kortensa voi kantaa kekoon arkenakin. 
Pienillä valinnoilla voi vihertää kulutustot-
tumuksiaan ympäri vuoden.

Tutustu muihinkin tärppeihin osoitteissa:
hsy.fi/fi ksu ja facebook.com/FiksuVahentaaJatetta sekä hsy.fi/lahja
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Vaarallisten jätteiden kontit
Kodin vaaralliset jätteet voi viedä maksutta 
HSY:n vaarallisten jätteiden kontteihin, jotka 
sijaitsevat muun muassa huoltoasemien pihoilla. 
Kontteja pääkaupunkiseudulla on noin 70. Kodin 
vaarallisia jätteitä ovat mm. voiteluöljyt, akut, 
paristot, maalit, liuottimet, energiansäästölamput 
ja loisteputket. 

Vaarallisten jätteiden konttien osoitteet: 
hsy.fi /kierratyspiste

Kierrätyspisteet
HSY:n kierrätyspisteissä kerätään lasipurkkeja, 
paperia, pahvi- ja kartonkipakkauksia kuten mai-
to- ja mehupurkkeja, pienmetallia ja käyttökel-
poisia vaatteita. Muuta jätettä kierrätyspisteiden 
astioihin tai niiden läheisyyteen ei saa laittaa. 
Pääkaupunkiseudulla kierrätyspisteitä on 116. 

Katso lähin kierrätyspiste netistä: 
hsy.fi /kierratyspiste

Ä

Ympäristötekoja 
toimivan arjen puolesta
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY huolehtii yli miljoonan asukkaan jäte- ja 
vesihuollosta sekä tuottaa seudullista tietoa muun muassa ilmanlaadusta, ilmaston -
muutoksesta ja asumisesta. HSY:n tavoitteena on toimia ympäristö vastuulli sena 
edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa.

Ä = Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskus Espoossa
Käsittelykeskuksessa on pääkaupunkiseudun ainoa kaa-
topaikka ja kompostointilaitos, jossa käsitellään eril-
liskerätty biojäte sekä yksi Euroopan suurimmista 
kaasuvoimaloista, jossa kaatopaikkakaasu muutetaan 
energiaksi ja lämmöksi. Siellä on myös Sortti-asema.

A = Vesihuollon asiakaspalvelupiste 
muutti Itä-Pasilaan
HSY:n vesihuollon Helsingin asiakaspalvelupiste on muuttanut 
uusiin tiloihin Itä-Pasilaan. Käyntiosoitteita on kaksi: 
Asemapäällikönkatu 7 sekä Opastinsilta 8.

Palvelupisteestä saa liitoskohtalausunnon, jota tarvitaan rakennus-
luvan liitteeksi sekä silloin, kun liittyy HSY:n vesihuoltoverkostoon. 
Asiakaspalvelijat laativat myös liittymissopimuksen, minkä jälkeen 
voi tilata varsinaisen liitostyön ja kiinteistön vesimittarin. 

S = Sortti-asemat
HSY:n Sortti-asemat palvelevat asiakkaita 
arkisin kello 7–21. Niihin voi tuoda kotitalouksi-
en hyötyjätteitä, kuten puuta, paperia, pahvia, 
kartonkia, sähkölaitteita, lasia ja metallia, puu-
tarhajätteitä, vaarallisia jätteitä ja sekajätteitä 
henkilöautolla, peräkärryllä, pakettiautolla tai 
muulla kevyellä kuljetusvälineellä. 

HSY:n Sortti-asemat: Betonitie 3, Helsinki, 
Kivikonlaita 5, Helsinki, Ämmässuontie 8, 
Espoo. Lisätietoja: www.hsy.fi  

I

I

S

Espoo

Vantaa
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Vesipostia
Laadukasta vettä helsinkiläisten hanoihin

Helsingissä juodaan laadukasta ja edullista hanavettä. 
Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos puhdistaa talousvet-
tä Helsingin pohjoisiin, eteläisiin ja itäisiin kaupunginosiin. 
Noin 70 prosenttia pääkaupungissa kulutetusta vedestä tulee 
Vanhastakaupungista. Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksel-
ta johdetaan talousvettä Helsingin läntisten kaupunginosien 
lisäksi Kauniaisiin, Espooseen ja Vantaalle. Raakavesi molem-
piin laitoksiin tulee Päijänteestä. 

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen vanhin yhä käy-
tössä oleva tila on selkeytysallas vuodelta 1928. Pitkäkosken 
vedenpuhdistuslaitoksen toiminta alkoi vuonna 1959. 

Vedenpuhdistuslaitokset uusitaan lähivuosina perusteelli-
sesti, mutta niiden toiminta ei pysähdy saneerauksen ajaksi. 
Saneerausten myötä laitosten toimintavarmuus paranee ja 
tuotantokapasiteetti kasvaa. Vanhankaupungin tuotantomää-
rä lähes kaksinkertaistuu ja Pitkäkosken kasvaa yli kolman-
neksella nykyisestä. Kumpikin laitos tuottaa saneerausten 
jälkeen vettä parhaimmillaan 9000 kuutiota tunnissa. Van-
hassakaupungissa tulee valmista vuonna 2015, minkä jälkeen 
työt alkavat Pitkäkoskella.

Helsinkiläisten jätevedet käsitellään Viikinmäen jäteveden-
puhdistamossa. Pohjoismaiden suurimman, pääosin kallion 
sisään rakennetun puhdistamon kautta kulkee vuosittain sa-
ta miljoonaa kuutiometriä jätevettä. Viikinmäelle rakennetaan 
ensi vuonna uusi puhdistuslinja, koska puhdistamon kuormi-
tus kasvaa sateiden lisääntyessä ilmastonmuutoksen seu-
rauksena ja kaupungin kasvaessa.

Verkostoa rakennetaan ja saneerataan

Helsinkiläisten jalkojen alla, maankamaran uumenissa
kiemurtelee yli 3000 kilometrin pituinen vesihuolto ver   kos  to. 
Verkosto kasvaa jatkuvasti, kun uusia asuinalueita rakenne-
taan. 

Uutta vesi- ja viemäriverkostoa rakennetaan vuosittain noin 
25 kilometriä. Juuri nyt Helsinki kasvaa Jätkäsaaressa ja Ka-
lasatamassa, jotka ovat myös HSY:n vesihuoltoa työllistäviä 
kohteita. 

Käynnissä on myös runkojohtohankkeita, joissa rakennetaan 
päävesijohtoja ja runkoviemäreitä. Iso runkojohtohanke on 
uuteen Pasila-Tilkka-Käpylä -yhteiskäyttötunneliin rakennettu 
päävesijohto. 

Verkostoa saneerataan vuosittain lähes yhtä paljon kuin ra-
kennetaan uutta. Tulevia, merkittäviä saneerauskohteita ovat 
eteläisen kantakaupungin viemärit ja Munkkiniemen vesijoh-
dot. Näiden lisäksi verkostoa saneerataan kymmenissä yksit-
täisissä kohteissa eri puolilla kaupunkia, mikä kannattaa ottaa 
huomioon matkustusreittiä suunnitellessaan.

Talousvettä kuljettavaa vesijohtoa Helsingissä on yhteensä 
noin 1200 kilometriä. Jätevesiä helsinkiläisten vessoista vie 
puhdistamolle 1 100 kilometrin pituinen viemäriputkisto. Hule-
vedet eli sade- ja sulamisvedet poistuvat lähes tuhannen kilo-
metrin pituiseen viemäriverkostoon. 

Ei siis ihme, että lähes joka toinen päivä jossain päin Helsinkiä 
sattuu putkirikko. Vuosittain putkirikkoja on noin 160, joista 
suurimmasta osasta selvitään pienellä vesikatkolla. 

Ympäristötekoja 
toimivan arjen puolesta
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY huolehtii yli miljoonan asukkaan jäte- ja 
vesihuollosta sekä tuottaa seudullista tietoa muun muassa ilmanlaadusta, ilmaston -
muutoksesta ja asumisesta. HSY:n tavoitteena on toimia ympäristö vastuulli sena 
edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa.

I

I
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Kiertävät keräysautot
Keräysautoihin voi tuoda ilmaiseksi kotitalouksien 
vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, kuten kylmälaitteita,
sähköhelloja ja puhelimia sekä metalliromua, kuten 
polkupyöriä, puulämmitteisiä kiukaita sekä metallipurk-
keja. Keräysautot kiertävät pääkaupunkiseudulla ja 
Kirkkonummella keväisin huhti-toukokuussa. 

I = Ilmanlaadun mittausasemat
HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua 11:llä 
mittausasemalla. Tarkista HSY:n verkkosivuilta, 
onko oman asuinalueesi ilmanlaatu juuri nyt hyvä, 
tyydyttävä, välttävä, huono vai erittäin huono. 

Katso hsy.fi /ilmanlaatu

Ilmanlaadusta saat myös ajankohtaista tietoa raitiovau-
nuissa ja metroissa HSL:n näytöiltä. Jos haluat saada 
ilmanlaatutietoa suoraan puhelimeesi, tilaa tekstiviesti-
palvelu. Katso lisätietoja: www.ilmanlaatuviesti.fi 

VM = Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

VK = Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos

PK = Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos

Helsinki

Vantaa
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Näin poltat puuta oikeaoppisesti

Så här eldar du ved rätt

1.  Polta mahdollisimman kuivaa puuta. Kuivan puun 
lämpöarvo on suurempi ja päästöt vähäisempiä 
kuin kostealla puulla. Kuivan puun tunnistaa siitä, 
että ne helähtävät toisiaan vasten lyötäessä.

2.  Käytä ylivuotista puuta. Tuoreessa puussa on 
vettä noin 50 prosenttia, polttokuivassa puussa 
alle 20 prosenttia.

3.  Älä koskaan polta muovia tai muita roskia, tai 
maalattua tai kyllästettyä puuta.

4.  Varastoi puut ilmavassa ja sateelta suojatussa 
paikassa, ja tuo ne sisään 1–2 päivää ennen 
polttamista.

5.  Poista tuhkat tulipesästä ja arinan alta. Testaa 
tulitikkutestillä, vetääkö hormi kunnolla.

6.  Lado puut vaakatasoon, irti seinistä. Täytä pesä 
korkeintaan puolilleen. Käytä ensimmäiseen 
pesälliseen pieniä ja toiseen isompia puita.

Puun polttaminen puhtaasti ja mahdollisimman taloudellisesti vaatii paneutumista 
asiaan. Taitamaton puunpoltto voi heikentää lähiympäristön ilmanlaatua ja vaikuttaa 
siellä asuvien ihmisten terveyteen. HSY on julkaissut Opas puunpolttoon -esitteen, 
jota nuohoojat jakavat kaikkiin taloihin pääkaupunkiseudulla lämmityskaudella 2012–
2013. Tässä oppaan neuvoja tiivistettynä: 

7.  Sijoita sytykkeet päällimmäisiksi. Pääsääntöisesti 
paras tapa sytyttämiseen on päältä sytyttäminen. 
Sytykkeeksi sopivat parhaiten tuohi ja puutikut. 

8.  Tarkkaile savun väriä. Mitä vaaleampi, sitä 
parempi.

9.  Sulje pelti vasta, kun hiillos on sammunut.

10.  Ole huomaavainen naapureitasi kohtaan. 
Tarkkaile, kulkeutuuko savu naapurin puolelle. 
Huomioi tuulen suunta ja vallitseva säätila. Vältä 
tulisijan käyttöä silloin, kun savu jää leijumaan 
maan lähelle.

11.  Varmista nuohoojalta, että polttotapasi on oikea.

Tutustu koko oppaaseen hsy.fi /seututieto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

1.  Elda så torr ved som möjligt. Torr ved har högre 
värmevärde och lägre utsläpp än fuktig ved. Du känner 
igen torrt vedträ på att klabbarna klingar när de slås 
mot varandra.

2.  Använd överårig ved. Färsk ved innehåller cirka 50 
procent vatten, bränntorr ved mindre än 20 procent.

3.  Elda aldrig plast eller annat skräp, målat alternativt 
impregnerat trä.

4.  Förvara veden i ett luftigt utrymme som är skyddat 
för regn och ta in veden 1–2 dagar för den ska brännas.

5.  Rengör rostret och töm askan. Testa med en 
tändsticka att det är drag i rökkanalen.

6.  Lägg vedträna vågrätt. De ska inte ligga mot 
väggarna. Fyll eldstaden högst till hälften. 
Elda först små klabbar och sedan större klabbar 
när dessa brunnit upp.

Att elda ved rent och så ekonomiskt som möjligt kräver att man sätter sig in i vad man gör. Okunnigt eldande 
försämrar luftkvaliteten i näromgivningen och påverkar hälsan hos dem som bor i närheten. HRM har gett ut 
broschyren Guide om vedeldning som sotare delar ut i alla hus i huvudstadsregionen under 
uppvärmningssäsongen 2012–2013. Här har vi sammanfattat några av råden i guiden:

7.  Lägg tändveden högst upp. I regel är det bäst 
att tända på toppen. Bästa tändveden 
är näver och träpinnar. 

8.  Håll ett öga på färgen på röken. 
Ju ljusare, desto bättre.

9.  Stäng spjället först när glöden har slocknat.

10.  Ta hänsyn till dina grannar. Se efter om röken 
går till grannens sida. Beakta vindriktningen 
och väderleken. Använd inte eldstaden 
då röken hänger kvar nära marken.

11.  Försäkra dig hos sotaren om att du eldar rätt.

  
  
  
  
  
  
  

Testaa, miten sinun kodissasi poltetaan puuta.
 Polttopuiden säilytyspaikka on kuiva ja ilmava.

Poltettavat puut ovat kuivia.
Savu vaalenee sytyttämisen jälkeen. 

Tuhkat on poistettu tulipesästä ja arinan alta. 
Palaminen saa tarpeeksi ilmaa. 

Tulipesä ei ole nokinen. 
Tulisijassa ei polteta roskia. 

Eldar ni ved rätt i ert hem?
Veden förvaras i ett torrt och luftigt utrymme.
Veden som eldas är torr.
Röken blir ljusare när elden brinner.
Rostret har rengjorts från aska.
Elden får tillräckligt med luft.
Eldstaden är inte sotig.
Skräp bränns inte i eldstaden.
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unGdomsGÅRd

Spel och skoj huller om buller 
Som ett eget vardagsrum. Det är stället där unga på Drumsö 
träffas och umgås under hela långa eftermiddagen.  

skolnätsRefoRmen

Norsen och Lönkan går samman

� det sVenska skolnätet 
står inför en tämligen 
stor omorganisering 
inom några år. I det första 
skedet sammanslås 
Ulfåsaskolan och Zacharias 

Topeliusskolan till en enhet läsåret 2013–
2014. Högstadierna Lönkan och Svenska 

Normallyceum eller Norsen går samman 
läsåret 2014–2015 och det nya högstadiet 
ska verka på Unionsgatan. Samtidigt 
blir de två gymnasierna i innerstan, Tölö 
specialiseringsgymnasium och Gymnasiet 
Svenska normallyceum en gymnasieskola 
med adress vid Tölötorg. Stadsfullmäktige 
har godkänt reformen. 
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Alma, Hanna, India, Lina och Louice, 
Otto, Matias och Viktor och en hel del 
andra. Det är här de möts, på Smedje-
viksvägen mitt på Drumsö. Nästan var-
je vardagseftermiddag är det full rulle, i 
de ungas eget vardagsrum, som öppnar 
strax efter att skolan för dagen är slut 

och lagom tills de flesta har någon an-
nan hemma. 

”Ungdomsgården är öppen alla var-
dagseftermiddagar utom tisdagar då vi 
har stängt. Men alla i årskurs 3–6 är väl-
komna, och ganska många kommer of-
ta. I synnerhet på fredagar går det livat 

till, kanske för att vi har godisdag och 
för att fredagar brukar vara ledig dag 
från fritidssysselsättningar som hand-
boll, musik, ridning eller gymnastik”, sä-
ger Kaisa Bremer som är teamledare på 
ungdomsgården.

Hon känner sina ungdomar, och de 

henne. Och när Kaisa hojtar spelbyte, 
är det ingen som protesterar.

”Spelbyte betyder att spelkonsolen 
eller datorn blir ledig, och att följan-
de står i turen. Var och en får spela en 
halv timme och man bokar tid när man 
kommer till ungdomsgården. Det fun-
kar fint, alla inser att alla ska få spela 
och då kan speltiden inte vara längre.

En torsdagseftermiddag ger fem-
ton tjugo unga upphov till lagom myl-
ler och buller. På fredagar kommer upp 
till 60 unga i åldern 9–12 år och då sti-
ger ljudnivån. 

”Vi är inget alternativ till organise-
rad eftermiddagsverksamhet. De unga 
kommer och går, och vi finns här. Vi 
hjälper med läxor, fixar med pyssel och 
spel, och ordnar med mellanmål. Al-
ternativen är hotdog, pizza och nudlar. 
Enkelt och sådant som alla gillar. Vi har 
varken resurser eller tid att greja med 
”hälsosam” kost, men inget hindrar att 
man har eget mellanmål med”, poäng-
terar Kaisa Bremer. En hotdog kostar 
70 cent. 

Ungdomsgården har alltså inte reda 
på vem som kommer och när de unga 
går. Tryggheten ligger i att den helt en-
kelt finns där, och erbjuder ett bra al-
ternativ då man inte har annat pro-
gram eller vill vara ensam hemma. Här 
finns alltid någon kompis, och förstås 
Kaisa och hennes arbetskamrat Danie-
la Forsman.

Nytt är att Drumsö ungdomsgård är 
öppen måndagar och torsdagar kl. 18–
21 för högstadieelever. Man behöver in-
te delta i gemensamma aktiviteter.

”De kommer för att chilla. Men 
många fler får plats och är välkomna”, 
hälsar Kaisa.

� Drumsö ungdomsgård ligger på 
Smedjeviksvägen 10, tfn 040 334 
8087. Ingen avgift men medlems-
kort förutsätts. Bakom verksam-
heten står Helsingfors stads ung-
domscentral. Svenska ungdoms-
gårdar finns också i Sandels i Tölö, 
Rastis i Nordsjö och Muncca i an-
slutning till högstadiet i Munksnäs. 

Norsens skolhus ska inhysa 
högstadiet från läsåret 2014–2015. 
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Som en stor familj. På ungdoms-
gården känner alla varandra och 
umgänget är otvunget. Ungdoms-
ledarna Kaisa och Daniela stor-
trivs med sina ungdomar.
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julsÅnG

Allsång skapar julstämning
julkonseRt 

”Stilla natt, 
heliga natt”

Nytt nätverk lystrar till äldre

”nu fRÅGaR Vi, i stället för att erbjuda 
en färdig palett”. Så sammanfattar so-
cialarbetare Pia-Maria Grönqvist det 
nya nätverket SenioRöst, som ger se-
niorer i de östra stadsdelarna möjlig-
het att lägga fram åsikter, önskemål 
och förslag kring verksamheter för folk 
som fyllt 65. 

Det är inte så att de östra stadsde-
larna skulle sakna aktiviteter, tvärt-
om, området sjuder av aktörer med 
allt från Marthor, församlingen, FRK, 
pensionärsföreningar, handikapp-
förbund och så stadens egna enheter 
som kulturcentralen, hälsocentralen, 
idrottsverket och svensk socialservice. 
Nu har parterna träffats och utsett en 
mindre arbetsgrupp som ska planera 
för framtiden.

”Ingen har egentligen haft koll 

på helheten, än mindre koordine-
rat program. Nu ska det ske, och så 
ska vi vidareutveckla utbudet utgå-
ende från önskemål. Och vilka är inte 
bäst lämpade att komma med upp-
slag och idéer, om inte seniorerna”, 
säger Grönqvist och kallar till träffar 
i Gårdsbacka åldringscentral, 5.3 kl. 
14 och Nordhuset i Nordsjö, 2.4 kl. 14. 
Den tredje träffen är planerad till mit-
ten av maj i Matteuskyrkan i Östra 
centrum.

”Vi vill nå såväl de ensamma och 
isolerade som de som är fullt upptag-
na med en massa aktiviteter. Tillsam-
mans kan man få mer till stånd, ge-
menskap och samhörighet gagnar al-
la. Vi vet att det bor minst ett par tu-
sen svenskspråkiga seniorer i de östra 
stadsdelarna, och många kräver inte 

service och aktiviteter på modersmå-
let, men ju äldre man blir desto vikti-
gare blir det egna språket”. 

Ledorden är delaktighet, respekt-
fullt bemötande, närhet, förebyggan-
de arbete och tidigt stöd, bland annat 
för att motarbeta känslan av att stå ut-
anför. 

Utöver att SenioRöst bokstavligen 
ska fånga upp seniorröster, blir det bå-
de allsång och kaffe med bulle på träf-
farna.

Grönqvist har initierat SenioRöst, 
men återgått till sitt ordinarie arbe-
te som socialarbetare på Gårdsbacka 
åldringscentral. Hon deltar dock i ar-
betsgruppens möten men det är Sami 
Vanhatupa som nu koordinerar den 
svenska servicen. Man når honom på 
09 310 44109. 

senioRVeRksamHet

tänd dina Vita ljus
Den 13 december flockas hundratals 
människor på Senatstorget för att upp-
leva Finlands Lucia skrida ner för Dom-
kyrkans trappa prick kl. 18. I år är det 
försvarsminister Carl Haglund som har 
äran att kröna henne en timme tidiga-
re. Familjefesten med Lucia, Arne Alliga-
tor och Djungeltrumman brakar den här 
gången loss i Hanken på Runebergsga-
tan 10, med start kl. 18.20. Luciamark-
naden med julpynt och julmat, nu även 
ekologisk och närproducerad borsjtjsop-
pa från klostret Pokrova i Kyrkslätt öpp-
nar 16.12 kl. 12 på Centralgatan.

tomten ocH tRolltRumman
Jultomten och trolltrumman är en fin-
landssvensk barnfilm  som bygger på 
författaren och tecknaren Mauri Kun-
nas älskade böcker och med musik av 
minst lika älskade Sås&Kopp. Filmen är 
Nordhusets traditionella julfilm och vi-
sas 10.12 kl. 10.

saGan som slukaR saGa
Dockteatern Sagan om Saga som sa-
gan slukade handlar om Saga som bor 
i höghus på en grå, trist och tyst gård 
och så träffar hon Ilmari som bor på en 
likadan gård. Båda har fantasi så det 
står härliga till. Sagateatern är säsong-
ens sista saftsalong i Luckan 8.12 kl. 13. 
För 3–6-åringar. 

VinteR ocH VÅR med Rimjam
Skriva, skapa och leka med ord. Rim-
jam, som är öppet för alla barnfamiljer, 
på Richardsgatan bibliotek 13.2 kl. 17.30 
med temat Snöänglar och islyktor, 13.3 
kl. 17.30 kring Marsch pannkaka! Baby-
poesi är för de allra yngsta i Nordsjö, 
och ordverkstäder för lågstadiebarn på 
Richardsgatans bibliotek, Tölö biblio-
tek och Arbis östra. Mer info på www.
ordkonst.fi

Höstens sista saGostund
Lagom för att varva ner inför julfiran-
det bjuder före Tölö bibliotek på årets 
sista svenskspråkiga sagostund. Det 
sker 15.12 kl. 18.

fo
to

: l
ei

f 
w

ec
ks

tr
öm

julkonseRteR med två sällsamt 
skönt sjungande körer, damernas Ly-
ran och herrarnas Akademiska Sång-
föreningen kröner väntan på julen. 
Körernas traditionella, gemensam-
ma julkonserter ges i år 17.12 kl. 19 
i Drumsö kyrka och ytterligare två 
konserter 21.12 i Johanneskyrkan kl. 
18.00 och 20.30. Och så sjunger kö-
ren Sällskapet Muntra Musikanter jul-
sånger i Tempelpatsens kyrka 17.12 
kl 20.30 samt i Munkshöjdens kyrka 
18.12 kl. 18.30.

kom i julstämninG och få den rätta 
känslan för jul, genom att sjunga alla vå-
ra vackraste och mest älskade julsång-
er. Församlingarna bjuder på tillfäl-
len, och akustiken i kyrkorna är fin. 
Petrus församling har de vackraste 
julsångerna 16.12 kl. 17 i Kottby kyr-
ka och 26.12 kl. 10 i Hagasalen. Mat-
teus består med barnens vackras-
te julsånger, 15.12 kl. 13 i Matteus-
kyrkan. Johannes bjuder på julsång 
för pensionärer och daglediga 11.12 
kl.13, de vackraste julsångerna i S:t 
Jacob 16.12 kl. 16, i Gamla kyrkan 
19.12 kl. 19.30, Seniorhuset 20.12 kl. 

16 och i Berghälls kyrka 26.12 kl. 18. Till-
fälle att sjunga de vackraste julsångerna 
också på Arbis, 11.12 kl. 18–19.30.  

Hör hit, seniorer i de östra stadsdelarna! Nu finns alla 
tiders chans att komma med önskemål. 

i koRtHet
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Kören. Så heter 
keramikfigurerna 
av konstnären 
Marie Långhans.

Pigg och 
kry. Sofia, 
90, har 
lätt för att 
skratta och 
håller sig 
i trim på 
gym i Gårds-
backa åld-
ringscentral. 
Pia-Maria 
Grönqvist 
hoppas att 
så många 
seniorer 
som möj-
ligt kommer 
med önske-
mål om akti-
viteter.
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Historisk julkalender  
om tomtaR, julklap-
par, julgranar, julblom-
mor och andra traditio-
ner som hänför sig till 
julfirande i Helsingfors, 
berättar stadsmuseets 
föredömligt tvåspråki-
ga julkalender. Bakom 
varje lucka finns en bild 
på något som handlar 
om julen och bakom ka-
lendern finns en kortkort historia kring fenomenet. Julkalenderns 
motiv är en av stans äldsta gator, Sofiegatan. Kalendern kostar 6 
euro och finns att få i museibutiken på Sofiegatan och på stads-
museets andra enheter samt Akademiska bokhandeln. 

i koRtHet

�
 info pÅ sVenska

fo
to

: l
ei

f 
w

ec
ks

tr
öm st

ad
sm

us
ee

t

det äR tVÅ ämbetsverk som har di-
rekt anknytning till en stor del av hel-
singforsarnas vardag som blir en en-
het efter nyåret. Man förenar social-
verket och hälsovårdscentralen till so-
cial- och hälsovårdsverket och syftet 
är att effektivera verksamheten och 
spara på kostnader. Därmed fungerar 
hela 15 000 anställda under ett tak. 

social seRVice ocH HälsoVÅRd

Nytt stort verk 
betyder nya adresser 

Inom den svenska socialservicen 
betyder ny praxis omställningar, och 
bland annat upphör enheten på Ta-
vastvägen. I stället ska verksamheten 
utgå från tre svenska team som sam-
verkar med motsvarande service på 
finska. 

”Det svenska familjecentret, tea-
met för tidigt stöd och familjeråd-

givningen förankras på Broholmsga-
tan 16. Det andra teamet förläggs till 
Malmgatan 3 där den svenska äldre-
omsorgen har sitt säte. Och det tredje 
svenska teamet med ansvar för barn-
skyddet och service för handikappa-
de och utvecklingsstörda finns på Vis-
bygränden 2 i Östra centrum”, säger 
chefen för svensk socialservice, Ulla 
Liljelund. 

Därtill finns svenskspråkig service 
på ämbetshuset i Berghäll, där ären-
den kring utkomststödet handhas. 
Och så finns planer, som ännu inte 
fastställts, att öppna några ”svenska” 
rum i centrum, bland annat utgåen-
de från att de som bor i de södra el-
ler västra stadsdelarna inte ska behö-
va åka till Östra centrum i till exempel 
handikappärenden. 

De svenskspråkiga hälsovårds-
tjänsterna fungerar efter årsskiftet i 
princip som förr och de svenska tea-
men fortsätter på hälsostationer-
na i Femkanten, Kvarnbäcken och 
Munksnäs. 

Svenska team inom psykiatri finns 
vid Stengårds sjukhus, Aurorasjuk-
huset och Sockenbacka hälsostation. 
Hemsjukvården upprätthåller tre 
svenska vårdteam i det södra distrik-
tet och i skolorna finns som tidigare 
tillgång till både svenskspråkiga läka-
re och hälsovårdare.

På stadssjukhuset, som omfattar 
bland annat Dals, Haartmanska, Her-
tonäs och Malms sjukhus, fortsätter 
praxis om att i mån av möjlighet hän-
visa svenskspråkiga patienter till per-
sonal som behärskar svenska.

Nytt är att man tar i bruk ett cen-
traliserat gemensamt telefonnummer 
för tidsbeställning och rådgivning. På 
tfn 09 310 55530, kl. 8–15, svarar häl-
sovårdare på frågor, också på svens-
ka, och så kan man beställa tid till 
mödra/barnarådgivningen.

Info om socialservicen på  
09 3104 4000, vardagar kl. 8–16 och 
om hälso- och sjukvård dygnet runt, 
09 10023. Från årets början finns  
även www.hel.fi/sote/sv.

sjunG stjäRnoRna i julmöRkeR
De skönaste, mest lysande och stäm-
ningsfulla finlandssvenska jul- och vin-
terdikterna framförs av Thomas Lun-
din och Hedvig Långbacka i Luckan 
3.12 kl. 13–14. På programmet glim-
mar och glittrar både klassiker och nu-
tida texter.

se pÅ stjäRnoRna
Om stjärnor, men ur en annan synvin-
kel än ovannämnda sång och dikt, be-
rättar forskardoktorn Thomas Hack-
man som gästar Arbis bibliotek den 
29.1 2013 kl. 18.05. Temat är stjärnor  
– förutsättningen för liv i universum. 

eleVeR ocH läRaRe GeR 
VinteRkonseRt
Musikeleverna vid Arbis olika musik-
kurser ger tillsammans med lärarna en 
vinterkonsert som avslutning på termi-
nen. Vinterstämning i festsalen 8.12 kl. 
13. I biljettpriset, 6,70/5 euro, ingår lax-
smörgås och dryck. 

Vad GöR äldReRÅdet?
Om äldrerådets uppgifter och om la-
gen om äldreomsorger berättar man på 
Luckans Rådtorg den 4.12 kl. 13–14  
På plats Marianne Lindberg, Majlis Kvist 
och Jan Holmberg som också berättar 
om Svenska pensionärsförbundets för-
eningar. Förhandsanmälan, info@luckan.
fi eller tfn 0207-738400

olson om sin senaste film
Regissören Claes Olsson berättar om 
konsten att göra historisk film, och vi-
sar snuttar ur sin senaste, Slaget vid Nä-
silinna 1918. I biblioteket på Arbis 10.1 
2013 kl. 18.05. Den 22.1 gästar författa-
ren Susanna Alakoski biblioteket för för-
fattaresamtal med start kl. 18.05. 

oljeBaRonen eklundH
Skådespelaren Riko Eklundh skildrar 
sin farfarsfar oljebaronen, ingenjören 
Gustaf Eklundh och hans liv och lever-
ne i finsk-svenska Baku och S:t Peters-
burg åren innan revolutionen. Arbis 
15.1 kl 18.05.

Socialverket och 
hälsovårdscentralen går 
samman vid årsskiftet. 
För den svenska servicen 
betyder det en del 
omställningar.

apoteket sVanen hör till en liten ex-
klusiv skara objekt i Helsingfors som 
är kulturmärkta i lag, i gott sällskap av 
Finlandia huset, Stadion, Kulturhuset och 
Fazers kafé. Titta in på apoteket i 
hörnet av Lappviksgatan och  
Eriksgatan, jugendmiljön är ex-
akt hundra år gammal och unik. 
Den sista fredagen varje må-
nad, kl. 16–18, bjuder provisor 
Bengt Mattila på guidad tur i 
apoteket, inklusive apoteksmu-
seet i källaren. Man kan också 
beställa besök, för att försäkra sig 
om att få apotekshistoria och apo-

tekskuriosa på svenska. Svanen är det sis-
ta i sitt slag, med ursprunglig intakt inte-
riör. 

kultuRmäRkt 

Den sista i sitt slag
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Helsinki-infon kannen kuvittaja on Helsingissä ja 
New Yorkissa toimiva designtoimisto Kokoro & Moi.

”Helsingissä on viime vuosina lähtenyt liikkeel-
le monia uudenlaista suuntaa viitoittavia hankkeita. 
Kulttuurisauna, Unbuilt Helsinki, Made in Kallio ja 
Ravintolapäivä limittyvät kaupungin omien hankkei-
den kanssa kirjavaksi tekojen ja tilojen verkostoksi. 
Kaupunki aukeaa ja kaupunkilaiset ottavat tulevai-
suutta uusin tavoin haltuun. Go Helsinki”, valottaa 
Kokoro & Moin väki kannen ideoinnin taustaa.

Juhliva kaupunki
Helsinki on tänä vuonna juhlinut pääkaupunkiu-
tensa 200-vuotista taivalta ja samalla niittänyt kan-
sainvälistä mainetta maailman designpääkaupun-
kina. Tapahtumia riittää vuoden jokaiselle päivälle. 
Eräs loppuvuoden huipentumista on taivaalle syt-
tyvä sininen lasersäde, joka 10. joulukuuta yhdistää 
historiallisen Unioninakselin ääripäät.  

Designvuodesta kerrotaan lisää tässä lehdessä sivuilla  
8–11 ja joulukuun tapahtumista sivuilla 17–19.


