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ahtaalla niemellä sijaitseva pääkaupunki on läpi historiansa etsi-
nyt kasvulleen suuntaa.  

Vuosien 1992 ja 2002 yleiskaavoissa hahmoteltiin tavarasataman 
siirto kantakaupungista Vuosaareen ja satamalta vapautuneiden 
ranta-alueiden rakentaminen kaupunginosiksi.  Nyt Kalasatama ja 
Jätkäsaari jo nousevat kovaa vauhtia. Helsingin kasvu ja kehitys ei-
vät kuitenkaan pysähdy tähän, kaupunki ei milloinkaan tule lopulli-
sesti valmiiksi.

Suunnitteilla olevassa uudessa yleiskaavassa tähtäin on vuodessa 
2050. Kaupunkia suunnitellaan nyt niille, joille se on luonteva elä-
misen ympäristö. Tähän kuuluvat muun muassa kantakaupunki-
maiset korttelit monipuolisine lähipalveluineen.  Yleiskaavalla hae-
taankin mahdollisuuksia rakentaa lisää kaupunkia tiivistämällä ra-
kennetta ja ajattelemalla uusiksi liikenteen maankäyttöä. 
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talVilomalla voi kokeilla vaikka lumilautailua, 
hiihtoa, luistelua ja sumopainia. 

Palkitut Kallion tapahtumat keräävät vuosittain yli 
40 000 kävijää. 

tuleVaisuuden Helsinkiä hahmotellaan uuden 
yleiskaavan visiossa, joka ulottuu vuoteen 2050 asti. 
 
 
kansainVälisiä elokuvatuotantoja ja -turisteja 
halutaan houkutella Helsinkiin. 
 
 
sairaalaPaPPi Marja Keskitalon työssä on tärkeää 
kuunteleva läsnäolo ja hellä kosketus. 
 
 
Päähenkilö Ville Turkan ideoima Icehearts-toiminta 
on urheiluvalmennuksen lisäksi kasvattamista ja 
välittämistä. 
  
rakas PääkauPunkini. Kulttuurikeskus Caisan uusi 
johtaja Tomi Purovaara arvostaa mielentiloja, joihin 
taide voi viedä. 
 
nuorille on tuhti tietopaketti tapahtumista, 
harrastuksista ja vaikuttamisesta nuoriso asiain-
keskuksen teemasivuilla. 

daniel Folger är stödperson för Stigge. De träffas 
varannan lördag. 
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seuraaVa helsinki-inFo 
jaetaan 7.–11.4.
Palautetta lehdestä 
voi lähettää joko postitse 
(Helsinki-info, PL 1, 
00099 Helsingin kaupunki) 
tai sähköisesti osoitteeseen 
helsinki-info.palaute@hel.fi. 
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� English supplement 
Helsinki-info – this printed newspaper – is published by the  
City of Helsinki and distributed to all Helsinki households 
six times a year. The English Supplement is published on the  
City website at www.hel.fi/helsinki-info � In English. 

ulkoasu 
Saku Heinänen & Jesper Vuori
taitto 
Heikki Sallinen
kannen kuVitus 
Samuli Siirala
kirJaPaino 
Sanomapaino, Vantaa

Painosmäärä 
366 664 kpl
issn 
0782-0453
Jakeluasiat 
Itella, 
p. 0200 71000, 
asiakaspalvelu@posti.fi

VastaaVa toimittaJa 
Rita Ekelund
toimitussihteeri 
Tiina Kotka
toimittaJa 
Tellervo Katz
ruotsinkieliset siVut 
Nina Weckström

Helsinki-infon Facebook-sivulle pääsee 
oheisesta QR-koodista tai osoitteesta  
https://www.facebook.com/HelsinkiInfo.

Lukijakilpailu
Sivulla 20 jäljitetään

jatkosodan 
pommitusten 

jälkeistä katunäkymää.

Ylöspäin, alaspäin, 
merelle vai metsiin?
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 stadilla duunissa

Velkasolmujen 
avaaja 
Velkaneuvoja Anne Lansola,51, 
auttaa ihmisiä selvittämään 
raha-ongelmiaan. 

① Millainen on työnkuvasi?
Työni on velkaantuneiden asiakkaiden auttamista. Käyn 
asiakkaan kanssa läpi hänen tulonsa, menonsa, velkansa ja 
perhetilanteensa. Usein asiakkaan talous on ihan kuralla ja 
ongelmia on asumisessakin, joten hän saattaa tarvita apua 
monenlaisiin asioihin. Velkoja voidaan järjestellä esittämällä 
sovintoesitys velkojille, Takuu-Säätiön myöntämällä takauk-
sella, Helsingin kaupungin myöntämällä sosiaalisella luotolla 
tai velkajärjestelyllä, jota haetaan käräjäoikeudelta. 

(2) Kuka pääsee velkaneuvonnan 
asiakkaaksi? 
Kuka tahansa velkaongelmiensa kanssa pähkäilevä voi soit-
taa asiakasneuvontaan ja varata ajan velkaneuvojalle tai saa-
da ajan talousneuvontaan, jossa asiakasta autetaan talouden-
pidon suunnittelussa. Jos haluaa ajan velkaneuvojalle, pitää 
täyttää perustietolomake ja liittää sen oheen tositteet omista 
ja puolison tuloista sekä tuista, veloista ja erääntyneistä las-
kuista. Ajan saa noin kuukauden päähän. 

Työtön voi hakea velkajärjestelyä, jos työttömyys on jatku-
nut pidempään kuin kaksi vuotta. Jos taas asiakas on velkaan-
tunut esimerkiksi peliriippuvuuden vuoksi, velkaannuttava 
ongelma pitää hoitaa ennen kuin voimme auttaa häntä. 

(3) Miten päädyit tähän työhön?
Tein toimistotöitä amerikkalaisessa yrityksessä Espanjassa. 
Suomeen palattuani suoritin sosionomin tutkinnon ja työs-
kentelin kehitysvammaisten parissa. Tulin neljä vuotta sitten 
silloisen sosiaaliviraston ylläpitämään talous- ja velkaneuvon-
taan. Työ on ollut paras opettaja. 

④ Millaisia terveisiä lähettäisit 
helsinkiläisille? 

Kun raha-asiat alkavat mennä solmuun, kannattaa soittaa 
asiakaspalveluumme. Tilanne voi olla helpompi korjata en-
nen kuin velat ovat ulosotossa. Hyvään taloudenpitoon kuu-
luu ennakointi ja varautuminen yllättäviin menoihin. Kan-
nattaa pitää vain yhtä luottokorttia, käyttää käteistä, maksaa 
laskut ajallaan, tarkkailla hintoja ja pidättäytyä heräteostok-
sista.

Kynnys hakea velkaneuvontaa on turhan korkea ja ihmiset 
ovat jo ihan uuvuksissa, kun tulevat tänne. Kun he ovat voit-
taneet häpeäntunteensa ja asioita järjestellään, elämä alkaa 
helpottaa. Asiakkaiden tiedot eivät leviä meiltä, sillä meil-
lä on vaitiolovelvollisuus. Emme myöskään arvostele tai tuo-
mitse. 

tellerVo katZ

”Velkoja voidaan järjestel-
lä monin tavoin. Hävetä ei 
tarvitse, emme arvostele 
ketään”, rohkaisee velka-
neuvoja Anne Lansola. 

talous- Ja VelkaneuVonta, Hämeentie 31 A, 4. krs. 
Asiakaspalvelu ma–to kello 9–12, p. 09 310 43887. 
Palvelut ovat maksuttomia. Lisätiedot: www.hel.fi/sote 
� Palvelupisteet � Talous- ja velkaneuvonta. KU
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Vaikuttaminen 

Millaisen museon 
haluaisit? 
 

koulutus 

Yhteis haku 
ja JOPO 
 

Uusi tekniikka tuo turvaa arkeen 
PalVelu

tietokoneen ja älypuhelimen avulla 
otettava kuva- ja ääniyhteys tuo koti-
hoidon hoitohenkilökunnan ja tutta-
vat lähemmäksi yksin asuvaa. Palve-
lut on  suunnattu ikääntyneille, muis-
tisairaille ja muille kotona asumiseen 
tukea tarvitseville.

”Kotihoidon henkilökunta arvi-
oi, mitä kotikäyntejä palvelun avul-
la voidaan korvata. Kotiin viedään 
uutta tekniikkaa vain jos se lisää elä-
misen laatua”, toteaa puhelin- ja hy-
vinvointipalveluiden asiakkuuspääl-
likkö Marjut Törhönen-Paananen 
Palmiasta, joka tuottaa turvapuhelin-
palveluja Helsingin kaupungin koti-
hoidolle.

Yhteydenpitoa varten asiakkaan 
kotiin asennetaan kosketusnäytölli-
nen tietokone sekä tarvittaessa kään-
tyvä web-kamera. Kosketusnäyttö 
asetetaan pystyasentoon television 
lailla. Kun asiakkaalle soitetaan, kuu-
luu laitteesta puhelimen ääntä muis-
tuttava hälytysääni. Asiakas avaa ku-
va- ja ääniyhteyden koskettamalla 
ruudulla olevaa vihreää luurin kuvaa.

”Asiakkaille vanhat tutut asiat, ku-
ten television ulkonäkö ja perintei-
nen puhelinääni, helpottavat palve-
lun käyttöönottoa”, kertoo Törhönen-
Paananen.

hoitaJa soittaa asiakkaalle ennalta 
sovittuina aikoina, mutta asiakas voi 
myös itse tarvittaessa ottaa yhteyt-
tä hälytyskeskukseen laitteen avulla. 
Uudella tekniikalla helpotetaan koti-

kuka Vain pääsee nyt vaikuttamaan Helsingin kau-
punginmuseon toimintaan verkossa toimivan asia-
kaspaneelin avulla. Panelisteilta kysytään ajatuksia 
esimerkiksi museon näyttelyistä ja aukioloajoista 
lyhyellä sähköpostikyselyllä noin kerran kuukaudes-
sa. Museo toivoo paneeliin yhtä lailla museon va-
kiokävijöitä kuin museoon tutustumattomia. Hel-
mikuun loppuun mennessä paneeliin liittyneiden 
kesken arvotaan illallispalkinto, ja myöhemminkin 
palkintoja arvotaan säännöllisesti. Aktiiviset pane-
listit saavat kutsuja museon tilaisuuksiin ja muita 
etuja.  Asiakaspaneeliin voi liittyä osoitteessa  
www.helsinginkaupunginmuseo.fi/paneeli.

ammatillisen koulutuksen ja  
lukiokoulutuksen yhteishaussa  
24.2.–14.3. voi hakea lukioon, 
ammatillisiin perustutkintoihin 
ja talouskouluihin. Koulutukset 
alkavat elokuussa. Lisätietoja saa 
esimerkiksi osoitteista www.ysin-
jalkeen.fi ja www.opintopolku.fi. 
JoPo-luokille eli joustavaan 
perusopetukseen haetaan 3.–
28.3. Lisätiedot: www.edu.hel.fi � 
Perusopetus � Joustava perus-
opetus.

Teknologia tukee kotona apua 
tarvitsevien itsenäistä asumista. 

pi
ir

ro
s 

es
si

 r
UU

sK
An

en

KU
VA

 is
to

cK
ph

ot
o

hoidon ruuhka-aikoja.
”Myös asiakkaat ovat kokeneet 

palvelun positiivisena”, toteaa Törhö-
nen-Paananen.  

Kuva- ja ääniyhteys on tarkoitettu 
ensisijaisesti asiakkaan ja hoitohen-
kilökunnan väliseen yhteydenpitoon, 
mutta saatavilla on myös erillinen 
omaisliittymä läheisten ihmisten yh-
teydenpitoa varten.

kotihoidossa kokeillaan parhaillaan 
lisäksi palvelua nimeltä Pieni Piiri, 
jota käyttämään asiakas voi kutsua 
haluamansa ihmiset. Kotihoidosta 
mukana ovat omaishoidon ohjaaja, 
hoitaja ja lääkäri. Palvelu toimii myös 
älypuhelimilla.

lisätietoJa Palmian tuottamasta 
turvapuhelinpalvelusta saa osoittees-
ta www.palmia.fi � Puhelin- ja hyvin-
vointipalvelut � Virtuaalihoito sekä 
numerosta 09 310 70200. Palvelusta 
voi kysyä myös kotihoidon, sosiaali- 
ja lähityön sekä omaishoidon toimin-
takeskusten henkilökunnalta.

Pieni Piiri Oy:n palvelua voi käyt-
tää kuka tahansa yhteydenpitoonsa 
Android-käyttöjärjestelmällä varuste-
tuilla älypuhelimilla ja tablet-tietoko-
neilla sekä iPadilla ja iPhonella. Sovel-
lus on vapaasti ladattavissa interne-
tistä osoitteesta www.pienipiiri.fi. Li-
sätietoa saa myös puhelinnumerosta 
044 730 5303.

miia iisakkila Asiakas voi jutella hoitajan kanssa tietokoneen välityksellä.
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Talvilomaohjelmaa
töölön kisahallissa on Easysport-
viikolla 17.–21.2. kaikenlaista teke-
mistä ala-asteikäisille päivittäin kel-
lo 11–14. Tarjolla on muun muassa su-
mopainia, akrobatiaa sekä pallo- ja 
mailapelejä. Ennakkoon ei tarvitse il-
moittautua. Maksu on lapsilta 1,5 ja 
aikuisilta 3 euroa päivältä. 
olymPiastadionilla järjestetään 
Luistelua Stadikalla -tapahtuma 17.–
23.2. kello 10–18. Perjantaina 21.2. 
luistelu jatkuu kello 20 saakka. Luiste-
lunopetusta on lapsille 20.2. kello 10–
12 sekä 21.2. kello 14–16, opetus sisäl-
tyy sisäänpääsymaksuun. Lisätietoa 
saa osoitteesta www.facebook.com/
luisteluastadikalla.
lasten liikennekauPungissa (Auro-
ranportti 2) lapset pääsevät ajamaan 
polkuautoilla vanhempien ohjaukses-
sa 17.–21.2. arkipäivisin kello 9–15.
liikuntaVirasto järjestää talvilomaa 
viettäville koululaisille liikuntakursse-
ja ja tapahtumia. Lapsen voi ilmoittaa 
liikuntakursseille osoitteeseen asioin-
ti.hel.fi tai numeroon 09 310 87501.  
Lisätietoa saa verkkosivuilta www.hel.
fi/ohjattuliikunta sekä asiointi.hel.fi 
tai käyntiosoitteesta Paavo Nurmen 
kuja 1 D.

liikunta 

Nyt liikuntalajeja kokeilemaan    

kunnossaPito 

Talvipysäköintiin muutoksia 
 

kiVikon lumiParkki on elämykselli-
nen alue, joka soveltuu niin kokeneille 
kuin lautailua tai new school -hiihtoa 
vasta kokeileville laskijoille. Mattohis-
si kuljettaa laskijat rinteen laelle, jos-
ta mäkeä voi taituroida alas erilaisista 
hyppyreistä sekä reililinjoista. Spotit 
eli temppupaikat on suunniteltu eri-
tasoisille harrastajille. Tietoa aukiolo-
ajoista, pääsylipuista ja oheispalveluis-
ta saa osoitteesta www.lumiparkki.fi ja 
numerosta 040 631 3377.

tekoJääratoJa on seitsemän eri puo-
lilla Helsinkiä. Rautatientorin Jääpuis-

to on auki joka päivä säävarauksella. 
Siellä on päivittäin maksuttomia oh-
jattuja tunteja ja muuta ohjelmaa.  
Sekä lapsille että aikuisille on tarjolla 
myös luistelun yksityisohjausta. 

Muita tekojääkenttiä ovat Brahen-
kentän, Kontulan ja Käpylän tekojää-
radat, Lassilan ja Pukinmäen tekojää-
kaukalot ja Oulunkylän liikuntapuis-
ton luistelurata. 

Lisäksi käytettävissä on kymmeniä 
luonnonjääkenttiä. Niiden ajankohtai-
sen tilanteen voi tarkistaa sähköises-
tä luistelukenttä-infosta osoitteesta 
www.mski.fi/helsinki.mskate. 

talViliikkuJille on tarjolla mo-
nenlaista tekemistä. Paloheinään 
on tehty tykkilumesta kestävät la-
tupohjat, jotta hiihtäminen sujuu 
myös sään lämmetessä. Latukartta-
palvelusta (www.mski.fi/helsinki) löy-
tyvät latukohtaiset tiedot siitä, mil-
loin latu on huollettu sekä ladun pi-
tuus, valaistus ja suositeltava hiih-
totyyli. 

Paloheinän ulkoilumaja on sul-
jettu tänä talvena remontin vuoksi, 
mutta Paloheinä Golfin kahvila ja 
saniteettitilat suihkumahdollisuuk-
sineen ovat ulkoilijoiden käytössä. 

talViPysäköintiin tehdään muu-
toksia tarpeen mukaan huhtikuun 
loppuun saakka katujen käytettävyy-
den ja turvallisuuden parantamisek-

si. Järjes-
telyistä il-
moitetaan 
liikenne-
merkein ja 
siirtokeho-
tuskyltein. 
Pysäköin-
ti voi olla 
kiellettyä 
molemmil-

la tai toisella puolella katua ja vuo-
roittain kadun eri puolilla. Pysäköin-
tipaikat saatetaan siirtää kadun vas-
takkaiselle puolelle. Lumitilanteen 
mukaan käytetään asukaspysäköin-
tiin toriparkkeja (Väinö Tannerin 
kenttä, Kasarmitori, Hietalahden to-
ri, Hesperian katujen hiekkakenttä). 
Tästä kerrotaan liikennemerkein ja 
tiedotetaan erikseen. 

Tietoa katujen aurausaikatauluis-
ta saa netti osoitteesta http:// 
puhdistussuunnitelmat.fi/helsinki/ ja 
autohotellipalvelusta www.hkr.hel.fi 
� Pysäköinti � Autohotelli.

tarkastukset

Elintarvikehuoneistot kunnossa
 Viime vuonna Helsingin ympäris-
tökeskuksen elintarvike- ja ter-
veystarkastajat tekivät lähes 
1200 Oiva-tarkastusta helsinki-
läisiin elintarvikehuoneistoihin, 
kuten ravintoloihin, kahviloihin 
ja laitoskeittiöihin. Niistä 38 pro-
senttia sai arvosanaksi parhaan 
eli oivallisen, hyvän 39 prosenttia 
ja korjattavan 22 prosenttia. Oiva 
on Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eviran koordinoima järjestelmä.

Lähde: Oiva-raportit, 
www.oivahymy.fi.

77 % 
elintarvike
huoneistoista  
mallikelpoisia.

talViuintiPaikkoJa on 14. 
Niitä ylläpitävät talviuintiseurat, 
jotka edellyttävät yleensä jäsenyyttä. 
Moniin seuroihin otetaan lisää 
jäseniä pitkin vuotta. Lisätietoja 
saa osoitteesta www.hel.fi/liv � 
Liikuntapaikat � Talviuintipaikat.

sisätiloissa pääsee nauttimaan 
liikunnan riemusta, muun muassa 
uimahalleissa ja kuntosaleilla. 
Lisätietoa saa osoitteista www.hel.fi/
uinti ja www.hel.fi/liv � Liikuntapaikat 
� Kunto- ja voimailusalit.
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Muumit kuljettavat tarinoita 

Verkossa

E-kirjasto uudistui
uusi Ellibs e-kirjasto avattiin 
vuoden alussa HelMet-kirjastojen 
asiakkaille osoitteessa https://www.
ellibslibrary.com/helmet. Käyttö-
liittymä vastaa aiemmassa kokeilu-
muotoisessa eBib-kirjastossa käy-
tettyä. Nyt e-kirjaa voi lukea suo-
raan selaimessa tai lataamalla kirja 
laitteelle. Saatavilla on kotimais-
ta kaunokirjallisuutta, tietokirjalli-
suutta ja uutta ruotsinkielistä kirjal-
lisuutta. Nimikkeitä on 2 000. Vuo-
denvaihteessa suljetussa eBib-kir-
jastossa oli reilun vuoden mittaisen 
kokeilujakson aikana 12 000 asiakas-
ta. Lainoja kertyi lähes 18 000.

Opas 
omakotiasujille
omakotitaloissa asuville on 
koottu neuvoja oppaaseen, jossa 
käsitellään esimerkiksi paloturvalli-
suutta, korjaamiseen tarvittavia lu-
pia, kiinteistöveroa ja energiahuol-
toa. Oppaan selailu- ja pdf-versiot 
löytyvät oppaan julkaisseen raken-
nusvalvontaviraston sivulta osoit-
teesta www.rakvv.hel.fi � Määräyk-
set ja ohjeet � Julkaisut. Painettuun 
oppaaseen voi tutustua viraston 
palvelupisteessä Tellingissä osoit-
teessa Siltasaarenkatu 13.

Stadi kuvina
Joka päivä Stadista julkaistaan 
uusi ajankohtainen valokuvaaja 
Jussi Hellstenin ottama kuva. 
Helsingin Markkinointi Oy haluaa ti-
laamillaan kuvilla lisätä Stadin tun-
nettuutta ja vetovoimaisuutta sekä 
välittää kaupungin tunnelmaa. Ku-
via on osoitteissa helsinki365.com 
ja visithelsinki.smugmug.com. Ku-
viin on ikuistettu esimerkiksi asuk-
kaita, tapahtumia, urbaania luon-
toa, designia, ruokakulttuuria ja ark-
kitehtuuria.

ymPäristö

Suomenlahti kuntoon
 suomen, Venäjän ja Viron yhteinen 
Suomenlahti-vuosi 2014 kiinnittää 
huomion meriympäristön tutkimi-
seen ja suojelemiseen. 
Helsingissä on tarjol-
la ohjelmaa niin suu-
relle yleisölle, tutki-
joille kuin opettajil-
lekin. Vuoden aika-
na allekirjoitetaan 
Suomenlahti-julis-
tus, joka sisältää 
toimenpiteitä lah-
den suojelemiseksi. 
Tietoja saa osoitteista 

www.gof2014.fi ja http://blogs. 
helsinki.fi/suomenlahti/.

Helsinki ja Turku julkistivat vii-
me kuussa Itämeri-toimenpide-

ohjelman, jossa kaupungit si-
toutuvat esimerkiksi kehit-
tämään virkistysalueiden 
jätevesihuoltoa sekä vä-
hentämään keinolannoit-
teiden ja torjunta-aineiden 
käyttöä puisto- ja viheralu-
eilla. Toimenpideohjelma 
on luettavissa osoitteessa  

www.itamerihaaste.net/ 
helsinki2014.

uusi muumeilla koristeltu kirjasto-
auto Skidi on alkanut tuoda lapsiper-
heiden kirjastopalveluja niille alueil-
le, joilla ei ole kaupunginosakirjastoa. 
Reitillä on 14 pysäkkiä, joista uusia 
ovat muun muassa Herttoniemenran-
ta, Kivikko ja Ruskeasuo.

Autossa on kirjastoaineiston lai-
naus- ja palautusautomaatti. Skidis-
sä voidaan myös järjestää pieniä ti-
laisuuksia, sillä auton takaosa toimii 
tarvittaessa auditoriona. Muumi-ku-
vituksella kunnioitetaan helsinkiläis-
tä kirjailijaa ja taiteilijaa Tove Jans-
sonia, jonka syntymästä tulee kulu-
neeksi sata vuotta elokuussa.

kauPunginkirJaston alkuvuoden 
uudistuksiin kuuluu myös remontin 
jälkeen avattu Roihuvuoren kirjasto. 
Korjaustöissä huomioitiin rakennuk-
sen 50-lukulainen ilme, ja esimerkiksi 
vanhat mittatilaustyönä tehdyt kirja-
hyllyt kunnostettiin alkuperäistä asua 
kunnioittaen.

”Olemme saaneet hissin ja uutta 
esitystekniikkaa. Asukasryhmät voi-
vat varata käyttöönsä tilojamme ja ko-
koontua niissä aukioloaikojemme ul-
kopuolella”, kertoo Roihuvuoren kir-
jaston johtaja Leeni Hurskainen iloi-
sena.

Roihuvuoren kirjastosta on lainat-

tavissa kirjojen, äänitteiden ja muun 
perinteisen kirjastomateriaalin lisäksi 
muun muassa verenpainemittareita.

tiina kotka

lisätietoJa kirjastoauton aika-
tauluista ja reiteistä saa osoittees-
ta www.helmet.fi � Kirjastot ja pal-
velut � Kirjastoauto sekä numerosta 
09 310 85002.

Roihuvuoren kirjasto, 
Roihuvuorentie 2, p. 09 310 85082, 
avoinna ma–to klo 9–20, pe klo 9–16 
ja la klo 10–16.
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mittaukset

Säteileekö kotisi?
nyt kannattaa tilata edullisesti kodin 
sisäilman radonkaasupitoisuuden mit-
taus, sillä meneillään ovat radontalkoot. 
Radioaktiivinen radonkaasu on tupakoin-
nin jälkeen yleisin keuhkosyövän aiheut-
taja. Radonpitoisuus tulisi mitata omako-
ti- ja rivitaloissa sekä kerrostalojen maanvastaisissa asun-
noissa. 

Radon kulkeutuu maaperästä sisälle perustuksissa olevi-
en rakojen ja huokoisten materiaalien kautta. Helsinkiläiset 
voivat tilata mittapurkein (kuvassa) tehtävän mittauksen 
16.2. saakka hintaan 33,48 e/purkki (normaalisti 44,33 e,  
liitä tilaukseen talkookoodi 2118 ja mittauspaikan posti-
numero) Säteilyturvakeskuksen verkkokaupasta  
http://verkkokauppa.stuk.fi. � Lisätiedot: www.stuk.fi

uudistukset

Uusi lastenkirjastoauto Skidi sai kylkiinsä Muumi-kuvituksen. Auto kiertää alueilla, joilla ei ole kaupunginosakirjastoa.
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Muumit kuljettavat tarinoita 

kauPunginmuseo kerää asukkailta mu-
kavia ja epämieluisia musiikkimuistoja 
tulevaa näyttelyään varten. Sykähdytti-
vätkö esimerkiksi nuoruuden tanssihitit, 
lasten kirkkaat kevätvirret tai urheiluki-
sojen harras Maamme-laulu? Millaisia vä-
rinöitä ovat aiheuttaneet kansakoulun 
laulukokeet, hissimusiikki tai teinin huo-
neessa jyskyvä hevimusiikki? Ensi vuonna 
Hakasalmen huvilassa avautuvan näytte-
lyn teemana on musiikki osana helsinki-
läisten elämää. Musiikkimuistoja voi ker-
toa 28.2. asti osoitteessa www.helsingin-
kaupunginmuseo.fi/musiikkimuistot. Vas-
taajien kesken arvotaan palkintoja.

terVeys

Terveysasemaa valitsemaan  
 asiakkaat voivat nyt valita ter-
veysasemansa myös toisesta kun-
nasta vuodeksi kerrallaan. Valinta 
koskee kaikkia terveysaseman pal-
veluja, mukaan lukien hammashoi-
to-, neuvola- ja kuntoutuspalve-
lut. Halutessaan vaihtaa terveys-
asemaa pitää siitä ilmoittaa kir-
jallisesti kolme viikkoa etukäteen. 
Lomakkeen saa terveysasemilta, 
neuvoloista ja osoitteesta www.
hel.fi/sote � Lomakkeet. Kaavake 
toimitetaan sekä nykyiselle että 
uudelle terveysasemalle. 

Erikoissairaanhoidon hoitopai-

kankin voi valita lähettävän lääkä-
rin kanssa mistä tahansa julki sen 
terveydenhuollon yksiköstä.  
Kiireellisissä hoitoa vaativissa  
sairaus tapauksissa hoitoa saa 
asuinkunnasta riippumatta lähim-
mässä hoitopaikassa. 

Aiemmin terveysaseman sai 
vaihtaa vain kotikunnan sisällä. 
Jos haluaa vaihtaa terveysasemaa 
Helsingissä, asian voi hoitaa suul-
lisella ilmoituksella valitsemalleen 
terveysasemalle. 

� Lisätiedot: www.hel.fi/sote

keräys 

Ärsyttikö hevi tai hissimusa?     

Palkinnot 

Kukat ja kipinät palkittiin 
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Ellinoora Auvinen.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 

kiitti Kallion Kulttuuriverkostoa pit-
kästä ansiokkaasta työstä ja alueen 
yhteisöllisyyden lisäämisestä.

”Kallio on otollinen alue tapahtu-
mallisuudelle, koska pieniä asunto-
ja on paljon. Ihmiset viettävät aikaa 
kodin ulkopuolella ja ottavat julkisen 
tilan olohuoneekseen. Kehitämme 
Kulttuuriverkoston toimintaa nyt voi-
mallisesti, joten lisää kaikkea muka-
vaa on luvassa”, vihjaa Auvinen.

Suuret Kallio Kukkii ja Kallio Kipi-
nöi -festivaalit sekä pienempi Kallion 
kävelyfestivaali keräävät vuosittain 
40 000–50 000 kävijää. Kumpaan-

kin suureen kymmenpäiväiseen fes-
tivaaliin kuuluu yli sata tapahtumaa. 
Festivaalit toteutetaan lähes koko-
naan vapaaehtoisvoimin, ja jokainen 
tapahtumapiste järjestäjineen toimii 
itsenäisesti. Verkosto kokoaa ohjel-
man yhteen ja markkinoi sen.

”Palkinto tuli hienoon saumaan, 
sillä Kallio kukkii -festivaali täyttää 
tänä vuonna 20 vuotta ja haluamme 
tarjota erityisen näyttävän tapahtu-
man”, iloitsee Auvinen.

Kuhunkin Kulttuuriverkoston jär-
jestämään kuukausittaiseen kävely-
kierrokseen on osallistunut satakun-
ta kaupunkilaista. Monet heistä ovat 
Auvisen mukaan alkaneet katsoa ym-

kallion asukkailla on syytä hymyyn, 
sillä alueella vaikuttava Kallion Kult-
tuuriverkosto ja sen kokoamat tapah-
tumat saivat Helsingin kulttuuriteko 
2013 -palkinnon. Voittajan valitsi kau-
punkilaisten ehdotusten joukosta Hel-
singin kulttuuri- ja kirjastolautakunta. 
Palkintosumma on 5 000 euroa.

”Tuntuu mahtavalta saada tun-
nustusta verkoston parinkymme-
nen vuoden työlle sekä asukkailta et-
tä päättäjiltä. Työmme osoittaa, et-
tä pienillä resursseilla voidaan saa-
da aikaan monenlaista merkittävää ja 
näyttävää toimintaa”, hehkuttaa pal-
kintoa vastaanottanut Kallion  
Kulttuuriverkoston puheenjohtaja 
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Tulevia tapahtumia
kallion käVelyFestiVaalin maksut-
tomat keskustelu- ja luentoillat Teat-
teri Kalliossa (Siltasaarenkatu 28):

26.2. kello 18 Kävelyretkiä Helsin-
gissä ja vähän muuallakin – maantie-
teen opiskelija Mikko Itälahden kerto-
muksia ja kuvia matkoilta mm. pää-
kaupunkiseudulta ja Yhdysvalloista.

19.3. kello 18 Kallio – laiminlyöty 
kaupunginosa. Kallion saneeraus 
1930–1960-luvuilla. Mika Mäkelä luen-
noi pro graduunsa perustuen vanhan 
puutaloalueen purkamisesta ja uudis-
rakentamisesta.

13.4. Sisällissota Helsingissä – Hel-
sinki antautuu -kävely. Tutkija Samu 
Nyström johdattelee sodan loppuhet-
kien maisemiin Kalliossa. Lähtö Kal-
lion kirkon edestä osoitteesta Neljäs 
Linja 18.

kallio kukkii -FestiVaali 9.–18.5. 
Helsingin vanhin kaupunginosafesti-
vaali tarjoaa muun muassa teatteria, 
näyttelyitä, musiikkia, runoutta, opas-
tuksia, työpajoja ja luentoja.

� Lisätiedot tapahtumista: 
www.kallionkulttuuriverkosto.fi.

päristöään uusin silmin.
”Jo yksi kierros on saattanut muut-

taa ympäristön katsomistapaa pysy-
västi. Itsekin olen esimerkiksi oppi-
nut tykkäämään muutamista raken-
nuksista, joista en ennen pitänyt”, 
myöntää Auvinen.

Kulttuuriteko-palkinnon lisäk-
si lautakunta antoi kunniamainin-
nan kahdelle tapahtumalle: vapaaeh-
toisvoimin toteutetulle lähiöfestivaa-
li Roihukinolle ja ympäri Helsinkiä 
esitetylle Kalevalan läpilaulannalle. 
Kaikki palkitut kuuluivat yleisön suo-
sikkeihin yli 200 eri ehdotetun tapah-
tuman joukosta.

tiina kotka

”Mahtavaa”, iloitsevat Helsingin kulttuuriteko 2013 -palkinnosta Kallion kulttuuriverkoston edustajat 
Arja Aho, Saara ja Veikko Vanhala, Joonika Kaukoranta, Ellinoora Auvinen ja Juhani Styrman.
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Enemmän kaupunkia kaupunkiin
 ”helsinki on 37 

vuoden kulut-
tua nykyistä pal-
jon rohkeammin 
kaupunki”, sanoo 
kaupunkisuun-
nitteluviraston 
yleiskaavapääl-

likkö Rikhard Manninen.
”Se tarkoittaa tiiviimpää rakennetta ja kanta-

kaupunkimaisten korttelien leviämistä laajem-
malle alueelle.”

Samalla saadaan kehitettyä enemmän kaupun-
kimaisia palveluja, kuten pikaraitioteitä ja pyörä-
kaistoja, kivijalkakauppoja ja kaupunginosajuhlia. 

Monimuotoinen asuminen levittäytyy pitkin 
uusia urbaaneja bulevardeja. Kaupunkiympäris-
tö on ihmisen mittakaavainen ja suosii jalankul-
kua. Autot ovat nykyistä ympäristöystävällisem-
piä, käytössä on muun muassa sähköautoja ja ro-
bottikulkuvälineitä.

Näin Helsingin tulevaisuutta on hahmoteltu te-
keillä olevan uuden yleiskaavan visio-osassa.

”Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta Visio 
2050 kuvaa suuntaa, johon kaupunkia kehitetään. 
Päälinjaus on, että tulevaisuuden Helsinki on no-
peasti kasvava raideliikenteen verkostokaupun-
ki, jolla on laajentuva pääkeskus ja muita kehitty-
viä keskustoja. Uusi yleiskaava on ytimeltään kau-
punkikaava”, Manninen tiivistää. 

Linjaukset perustuvat selvityksiin tulevaisuu-
den kehityssuunnista ja niiden vaikutuksista Hel-
sinkiin. Eräs selkeä kehityssuunta on kaupungis-
tumisen jatkuminen voimakkaana sekä Suomessa 
että muualla maailmassa. Samalla kaupunkimai-
sen elämäntavan arvostus on kasvussa, mikä luo 
tunkua keskustoihin ja paineita asuntojen hinta-
kehitykseen.

yleiskaaVaa Varten laaditussa väestöennustees-
sa arvioidaan Helsingin seudun kasvavan noin 
600 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä.  
Helsingissä olisi tällöin noin 860 000 asukasta ja 
560 000 työpaikkaa. 

”Väestönkasvuun vastaaminen edellyttää kaa-
vavarantoa ja kaupunkirakenteen tiivistämistä ko-
ko seudulla kuntarajoista riippumatta”, Manninen 
sanoo.

”Toisaalta kasvu on nimenomaan mahdollisuus 
kehittää seudusta parempi paikka asukkaille ja kil-
pailukykyisempi elinkeinoelämän kannalta.”

Manninen korostaa, että myös seudun ytimen 
on voitava kasvaa. ”Se tukee kaupunkituottavuu-
den parantamista, mikä vaikuttaa työllisyyteen, 
tulokehitykseen, ostovoimaan ja verotulokerty-
mään. Yleiskaavalla luodaan kasvulle edellytyk-
set.”

ymPäristökysymykset ovat yhä keskeisempiä 
metropolialueiden kehittämisessä. Helsinki ta-
voittelee kasvihuonekaasupäästötöntä toimintaa 
vuoteen 2050 mennessä.

”Kaupunkisuunnittelun keinot ilmastopääs-

Millainen Helsinki on vuonna 2050, kun nykyiset teini-ikäiset ovat viisikymppisiä?

Kuvitelma Hämeenlin-
nanväylästä kaupunki-
bulevardiksi muuttu-
neena vuonna 2050.
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 kauPunkisuunnittelu 

töjen vähentämiseksi ovat kestävän liikkumisen 
ja kestävien energiaratkaisujen mahdollistami-
nen sekä kaupunkirakenteen tiivistäminen. Tähän 
kuuluu myös täydennysrakentamista esikaupun-
kivyöhykkeellä”, Manninen toteaa.

Tulevaisuuden Helsingissä liikkuminen perus-
tuu vision mukaan pääosin joukkoliikenteeseen, 
pyöräilyyn ja kävelyyn. Joukkoliikenne puo-
lestaan nojaa ennen kaikkea raidelii-
kenteeseen. Poikittainen pikaraitio-
tieverkosto täydentää raskaampaa 
raideliikennettä ja runkobussi-
linjoja sekä yhdistää kaupungin-
osat toisiinsa.

”Raideratkaisu jo sinällään 
luo uutta kaupunkirakennet-
ta”, Manninen sanoo. ”Tällöin 
kaupunkia rakentuu etenkin 
raideliikenteen asemien ja sol-
mukohtien sekä merkittävien 
pysäkkien ympäristöön. Näin 
esikaupunkikeskuksista muo-
dostuu kaupunkimaisia keskusto-
ja, joissa palvelut ja putiikit, asumi-
nen ja työpaikat limittyvät. Käveltä-
vää kaupunkia syntyy lisää.”

Mutta ennen kuin tähän päästään tarvitaan ny-
kyisen kaupunkirakenteen mullistus. Helsingin 
suuri mahdollisuus on kantakaupungin rakenteen 
jatkaminen muuttamalla sisääntuloväyliä kaupun-
kibulevardeiksi. 

nykyiset moottoritiemäiset liikenneväylät on 
rakennettu aikana, jolloin kaupunki oli paljon ny-
kyistä pienempi. Nyt leveät väylät eritasoliittymi-
neen ja suoja-alueineen vievät merkittävän osan 
maapinta-alasta. 

”Ne arpeuttavat kaupunkirakennetta, haittaa-
vat palvelujen saavutettavuutta ja eristävät kau-
punginosia toisistaan”, Manninen kuvailee ja to-
teaa tilanteen olevan samankaltainen monissa 
muissakin kaupungeissa.

”Liikennealueiden muuttaminen kaupunkiym-
päristöksi on noussut kansainvälisestikin erääksi 
kaupunkirakenteen kehittämisen tavoitteeksi.”

Helsinkiin tulee nykyisellään seitsemän suur-
ta väylää, muun muassa Länsiväylä, Turunväylä ja 
Itäväylä. ”Näiden ympäristöstä uutta rakennusoi-
keutta voisi löytyä 6–8 miljoona kerrosneliömet-

riä. Bulevardisoimisen lisäksi joissain tapauk-
sissa ratkaisuna voisi käyttää tunneloin-

tia tai kansia.”
Kun katumaisiksi muuttuneet 

sisääntuloväylät eivät enää estä 
poikittaisia yhteyksiä, kaupunki-
rakenne eheytyy ja kaupungin-
osat saadaan yhdistettyä suju-
vasti toisiinsa. Entisten väylien 
liikenne vähenee ja osittain oh-
jautuu koko kaupungin katta-
vaan eheään katuverkostoon ny-
kyistä kauempana keskustasta. 

Manninen korostaa, että tii-
vistyvässä kaupunkirakenteessa 

tarvitaan myös yhtenäisiä viher-
alueita ja monipuolisia kaupunki-

puistoja, luonnonympäristöjä ja kau-
punkimetsiä. Kaupunkivihreyteen kuuluu 

myös viherkattoja ja pienimuotoista palstaviljelyä.
”Tärkeää on huolehtia, että lähipuistojen lisäksi 

muutkin viheralueet, erilaiset liikunta- ja virkistys-
palvelut sekä meri rantoineen ja saarineen ovat hel-
posti saavutettavissa, samoin laajemmat seudulli-
set viheralueet, kuten Nuuksio ja Sipoonkorpi.” �

Visio 2050 hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulau-
takunnassa viime joulukuussa. Tänä vuonna val-
mistuu yleiskaavaluonnos kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan käsittelyyn. Luonnosta tarkennetaan 
yleiskaavaehdotukseksi siitä saadun palautteen, 
vaikutusten arviointien, maankäyttötarkastelujen 
ja selvitysten pohjalta. Lautakuntakäsittelyn jäl-
keen ehdotus etenee kaupunginhallituksen kaut-
ta kaupunginvaltuustoon vuoden 2016 aikana. 

Joko osallistuit?
yleisökeskustelu yleiskaavan ympärillä on ol-
lut vilkasta erilaisissa tilaisuuksissa ja mielipitei-
den vaihto jatkuu verkossa kaiken aikaa. Valmis-
telun tueksi viime syksynä järjestetty karttakyse-
ly keräsi yli 33 000 merkintää noin 4 700 vastaa-
jalta. Yleiskaavatyöpajat jatkuvat tänä keväänä.

Hetki suunnittelijana 
-työpajat
Onko sinulla hyviä ideoita siitä, minkälaista Hel-
singissä on 30–40 vuoden kuluttua? Nyt pääset 
suunnittelemaan, millainen oma kaupunginosasi 
olisi vuonna 2050. 

Eri alueisiin keskittyviä suunnittelutyöpajoja 
pidetään helmi-maaliskuussa kaupunkisuunnit-
teluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla Kam-
pissa (vanha linja-autoasema). Työpajat ovat 
keskiviikko- ja torstaipäivinä kello 17–20 seuraa-
vasti: 26.2. syvennytään kantakaupunkiin, 27.2. 
itäiseen Helsinkiin, 5.3. keskiseen ja pohjoiseen 
Helsinkiin ja 6.3. läntiseen Helsinkiin. 

Työpajoihin ilmoittaudutaan 14.2. mennessä 
osoitteessa www.yleiskaava.fi.

Viikonloppupajat nuorille
Miten aiot asua, elää ja liikkua vuonna 2050? 
Huomisen kaupunkia käyttävät tämän päivän 
nuoret. Kaupunkisuunnittelun Safari kutsuu kaik-
kia 15–19-vuotiaita Laiturille kertomaan näke-
myksiään yleiskaavan  avoimiin viikonloppupa-
joihin, joiden alustavat ajankohdat ovat 28.2.–
1.3. ja 7.–8.3. (perjantaipäivinä kello 17–20 ja lau-
antaipäivinä kello 11–17). 

Tarkemmat tiedot verkossa: www.yleiskaava.fi 
tai johannes@avantohelsinki.fi.

Kun kaduiksi 
muuttuneet 
sisääntuloväylät 
eivät enää estä 
poikittaisia  
yhteyksiä, kaupunki
rakenne eheytyy 
ja kaupunginosat 
saadaan yhdistettyä 
sujuvasti toisiinsa. 

Bulevardi soitua 
Lahdenväylää 
vuonna 2050?
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teKsti PäiVi arVonen  KUVA kimmo Brandt

Kuvauspaikkana Helsinki 

 K auPunki on kiinnostunut eloku-
va-alan elinkeinotoiminnan ke-
hittämisestä ja hamuaa Helsin-
kiin myös elokuvaturismia.

”Tarve niin sanotulle yhden 
luukun palvelulle on elokuva-
alalla suuri. Helsingin kaupun-

ki on sitoutunut kehittämishankkeeseen, jonka ta-
voitteena on synnyttää Etelä-Suomeen oma elo-
kuvakomissio, jollainen jo toimii esimerkiksi La-
pissa”, kertoo erityissuunnittelija Taina Seitsara 
kaupunginkanslian elinkeino-osastolta.

Kaupunki oli yhteistyökumppanina viime syk-
synä ensiesitetyssä Mieletön Elokuu -elokuvassa, 
jonka Helsingissä kuvatut kohtaukset perustuvat 
vuoden 1962 tositapahtumiin. 

”Katsojana ei usein tule ajatelleeksi, millaisia 
haasteita elokuvantekijöillä on etenkin historial-
lisissa elokuvissa tai kuinka valtava tekijäjoukko 
elokuvakohtausten takana on kaikkine ammatti-
laisineen ja heidän liikkumisineen, ruokailuineen 
ja majoituksineen”, sanoo Seitsara, joka toimi elo-
kuvahankkeessa kaupungin nimettynä yhteistyö-
henkilönä. 

”Halusimme testata toimintamallia, jossa kau-
punkiorganisaatio tarjoaa parhaan mahdollisen 
osaajaverkoston keskitetysti esimerkiksi lupame-
nettelyihin ja kuvaustilanteiden tarpeisiin, ku-

ten elokuvakohtaukseen sopimattomien liikenne-
merkkien tai asiakaspysäköinnin poistamiseen.” 

Kokemus oli Seitsaralle silmiä avaava. 
”Kaupunkiorganisaatiolle on iso haaste kyetä 

reagoimaan nopeasti elokuvatuotannon hektisiin 
tarpeisiin. Toisaalta mahdollisuudet linkittää elo-
kuvatuotantoon niin kaupungin kuin yksityisten-
kin tarjoamia palveluja ovat lähes rajattomat. Tä-
mäntyyppisessä yhteistyössä voidaan huomioida 
hyvin laajasti kaupungin koko elinkeinotoiminnan 
kehittäminen”, hän sanoo. 

helsingissä käynnistettiin viime keväänä  
Comission Helsinki -hanke, joka palvelee elokuva-
tuotantoja tarjoamalla laajaa asiantuntemusta tuo-
tantoprosessin eri vaiheisiin ja yhteistyöhön viran-
omaisten kanssa. Valmisteluhankkeeseen rekry-
toitiin elokuvakomissaariksi helsinkiläinen Timo-
teus Tuovinen.

ELY-keskuksen toimintaympäristötuella rahoi-
tettava Comission Helsinki-hanke jatkuu alkuvuo-
teen 2015, jonka jälkeen on tavoitteena muodostaa 
Helsinkiin Etelä-Suomen elokuvakomissio ja juur-
ruttaa sen toiminta osaksi alueen vahvaa av- ja elo-
kuva-alan elinkeinorakennetta. 

”Elokuvakomissiot ovat maailmalla yleisiä. Ete-
lä-Suomesta sellainen vielä puuttuu. Pääkaupun-
kiseudulla on haasteena saada kaikki päättäjät ym-

märtämään, että elokuvakomission olemassaolo 
tarkoittaa media- ja audiovisuaalisen alan elinkei-
notoiminnan merkittävää kehittämistä sekä sen 
linkittymistä myös mainoselokuvaan ja pelialaan”, 
Seitsara sanoo. 

kansainVälisten elokuVatuotantoJen saami-
nen Helsinkiin toisi alueelle myös matkailuturis-
mia. Seitsara kertoo esimerkin japanilaisesta Ruo-
kala Lokki -elokuvasta. 

Japanilainen tuotantoryhmä vieraili Pursimie-
henkadulla sijaitsevassa Kahvila Suomessa kesäl-
lä 2004, viehättyi paikasta ja valitsi kahvilan ku-
vausmiljööksi. Ensimmäiset elokuvaturistit saa-
puivat kahvilaan viikko elokuvan ensi-illan jäl-
keen ja yhä edelleen kahdeksan minuutin pätkä 
elokuvassa tuo paikalle runsaasti japanilaisia tu-
risteja. 

toiVelistalla on saada Helsinkiin tulevaisuudes-
sa kansainvälinen pilottituotanto, joka voisi hyö-
dyntää vaikkapa merellistä Helsinkiä ja yöttömän 
yön eksotiikkaa. 

”Helsinki on eksoottinen kohde ja myös port-
ti itään. Kansainvälisessä markkinoinnissa on hy-
vä paitsi mainostaa Suomea kuvauspaikkana myös 
korostaa suomalaista työmoraalia ja suomalaisen 
byrokratian sujuvuutta”, Seitsara sanoo. �

Kansainväliset elokuvatuotannot hyödyttäisivät koko kaupungin 
elinkeinotoimintaa, arvioi erityissuunnittelija Taina Seitsara.
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menkielisellä osastolla ja joka toinen kuukausi 
ruotsinkielisellä osastolla. 

”Hartaustilaisuuksissa pidän tutut jumalanpal-
veluksen elementit. Veisaamme virsiä ja lausum-
me yhdessä Isä meidän -rukouksen ja Herran siu-
nauksen. Ne säilyvät mielessä yleensä myös muis-
tiongelmaisilla.” 

Sairaalapappi järjestää lisäksi ehtoollisjuma-
lanpalveluksen asukkaille pyhäinpäivän ja pääsi-
äisen aikaan. Muuta säännöllistä toimintaa ovat 
muisteluryhmät, joita hän pitää seitsemällä osas-
tolla. ”Ryhmissä kuunnellaan musiikkia iskelmis-
tä hengelliseen musiikkiin ja keskustellaan”, Kes-
kitalo kertoo. 

alun Perin lastentarhanopettajana työskennel-
lyt Marja Keskitalo kouluttautui papiksi ja on toi-
minut sekä seurakuntapastorina että psykiatrisen 
sairaalan pappina. Työt Helsingin kaupungilla ny-
kyisessä Koskelan monipuolisessa palvelukeskuk-
sessa hän aloitti kesällä 2011.

”Minulla on täällä työhuone ja olen talon työn-
tekijä, vaikka palkkani maksaa yhteinen seurakun-
tatyö. Olen myös työpaikkapappi. Minulla on työn-
ohjaajakoulutus ja autan tarpeen mukaan henki-
lökuntaa löytämään välineitä työn kuormittavista 
kokemuksista selviämiseen.” 

Iso osa Keskitalon työstä kuluu tapaamisiin 
omaisten, asukkaiden tai henkilökunnan kanssa.  

”Jos omaiset pyytävät käymään täällä asuvan lä-
heisensä luona, yritän ottaa selvää, onko se myös 

asukkaan tahto. En tuppaudu, ja kunnioitan aina 
ihmisen vakaumusta.”

Vaikka työssä on tietyt perustehtävät, Marja 
Keskitalo on luonut myös omannäköistään toimin-
taa. Hänelle tärkeää on sielunhoitotyö.

”Olen tarjonnut henkilökunnallekin kuolevan 
kohtaamiseen liittyvää opastusta. Ahdistunutta 
asukasta eivät lohduttavat sanat välttämättä au-
ta. Henkistä ahdistusta lieventää se, että pysyy vie-
rellä ja jaksaa kuunnella, kun toisella on paha olla. 
Jos oman ahdistuksen vuoksi alkaa liikaa lohdu-
tella, silloin mitätöi toisen tuskan. Kun ei vähätte-
le, jo se lohduttaa.”  

Kun on tiedossa, että asukas on kuolemas-
sa, pappi voi viettää rukoushetken hänen luonaan 
omaisten kanssa tai henkilön kuoltua järjestää 
heille saattohetken.

Kärsimyksen, hiipumisen ja kuolemisen vuok-
si ihmisen kohtaamisen tärkeys korostuu. Pappi-
kaan ei ole immuuni herkille tunteille. Keskita-
lo kertoo, kuinka hän aikanaan seurakuntatyössä 
saattoi eläytyä niin voimakkaasti, että hautajaisis-
sa hän koki hautaavansa omia vanhempiaan, lap-
siaan tai itseään.

Pääsääntöisesti jokainen sairaalapappi vastaa 
omasta työpaikastaan. Muutamia kertoja vuodes-
sa kukin sairaalapappi päivystää helsinkiläisissä 
sairaaloissa, jotka ovat päivystysringissä mukana. 
Kaikkiaan sosiaali- ja terveysviraston palvelukes-
kuksissa ja sairaaloissa työskentelee 12 sairaala-
pappia. �

Sielunhoitoa ja rinnalla kulkemista  
teKsti tellerVo katZ  KUVA kimmo Brandt

Sairaalapappi Marja Keskitalo pitää aina työssään papin pantapaitaa. Se on vahva symboli, jonka muistisairaatkin tunnistavat. Halutessaan asukas voi 
nauttia ehtoollisen. Ehtoollisen viettäminen kahden kesken tai yhdessä muiden kanssa puhuttelee kaikkia aisteja.

SairaalaPaPPina työskentelevä 
Marja Keskitalo toteaa, että vaikka 
Koskelan monipuolinen palvelu-
keskus on monille viimeinen koti,  
siellä ei ole ”lähdön tunnelmaa”, 
vaan runsaasti viriketoimintaa, fy-
sioterapiaa ja ryhmiä. Keskitalo on 

siellä potilaita, asukkaita, omaisia ja henkilökun-
taa varten.

”Minulla on työhuoneessani Martta Wendeli-
nin piirros äidistä nukuttamassa lastaan. Se kuvaa 
mielestäni hyvin nykyistä työtäni, joka on hyvin 
äidillistä: olen vierellä. Kun me ihmiset sairastum-
me, me taannumme. Emme ole pikkulapsia, mutta 
tarpeemme ovat samat – että joku pitää huolta,  
koskettaa lempeästi, hyväksyy ja hymyilee rau-
hoittavasti.”

enemmistö kolmestasadasta asukkaasta on iäkkäi-
tä, mutta osa on myös alle 65-vuotiaita monisairai-
ta. Jotkut asukkaat ovat vain lyhytaikaisesti kun-
toutusosastolla ja palaavat kotiin. 

Sairaalapappi toimii eri uskontokuntia edusta-
vien asukkaiden yhteyshenkilönä ja selvittää tar-
peen vaatiessa, löytyisikö heidän oman uskonton-
sa piiristä joku, johon otettaisiin yhteyttä.

”Olen kaikkien käytettävissä, mutta kaikkien ei 
tarvitse ottaa minua vastaan. Velvollisuuteni on et-
siä henkilö, jonka asukas tarvitsee.” 

Sairaalapapin perustyöhön kuuluu hartaustilai-
suuden pitäminen kuukausittain kullakin 11 suo-

Keskustelu, kuunteleva 
läsnäolo ja hellä 
kosketus ovat tärkeät 
työkalut sairaalapapin 
työssä. 
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Sinkkukin 
sopii tuki-
perheeksi

Helsinkiläisen Satu Sainion 
yksiö muuttuu kerran kuu-
kaudessa kodiksi esikoulu-
ikäisille veljeksille.

Sainio oli pitkään ollut 
kiinnostunut tukiperhetoi-
minnasta, mutta luuli, ettei 

yksin elävä kelpaa tukiperheeksi.  Hän on toiminut 
Helsingin Diakonissalaitoksen Amigo-projektissa 
mentorina syrjäytyneelle nuorelle.

”Tukiperhetoiminta on jatkumoa mentorina 
ololle. Pohjimmiltaan on kyse siitä, että haluan 
kantaa yhteiskunnallista vastuutani”, Sainio ker-
too.

Hänelle oli positiivinen yllätys kuulla, että si-
jaisperheeksi voi hakea myös yksin asuva aikui-
nen.

”Toivoin itse poikaa tai poikia, koska heitä on 
jonossa enemmän.” 

Sainio toimii tukiperheenä viisi- ja kuusivuo-
tiaille veljeksille. Tutustuminen aloitettiin puo-
lueettomalla maaperällä leikkipuistossa. Aluksi 
pojat olivat Sainion luona kerran kuussa lauantai-
sin vain muutamia tunteja.

 ”Yhdessä totesimme, että muutama tunti on 
liian lyhyt aika. Pojat viihtyivät hyvin ja tulimme 
mainiosti toimeen keskenämme.” 

lasten luottamuksen saavuttaminen on tuntu-
nut Sainiosta erityisen hyvältä. Viikonloput poiki-
en kanssa eroavat täysin hänen normaaleista vii-
konlopuistaan. 

”Yhdessä tekemisen riemu on suuri vaikkapa 
kun leivotaan tai laitetaan ruokaa yhdessä. Pojat 
itse kiteyttivät, että mukavinta on se, kun vain ol-
laan yhdessä.”

Sainio tekee poikien kanssa myös pieniä päivä-
retkiä tai kyläilee perheellisten tuttaviensa  
luona ja toteaa: ”Tukiperheenä toimimisen plussa 
on se, että lapsetonkin ihminen pääsee hyvällä te-
kosyyllä Korkeasaareen tai lastenleffoihin.” 

”Uskon, että tästä tulee tavalla tai toisella elin-
ikäinen projekti eli yhteys säilyy senkin jälkeen 
kun virallinen tukiperhesopimus lakkaa”, Satu  
Sainio sanoo. �

”Poikien mieleen on etenkin lukeminen ja leipominen, mutta heistä kaikkein 
parasta on pelkkä yhdessä oleminen.”

Sitoutumista, kiinnostusta ja aikaa
tukiPerhetoiminta on kaikille osapuolille vapaaeh-
toinen lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Tukiper-
he toimii yhteistyössä lapsen oman perheen ja so-
siaaliviranomaisten kanssa. Helsingin kaupungin so-
siaali- ja terveysvirastossa on jatkuva pula tukiper-
heistä.

Tällä hetkellä noin sadassa perheessä on noin 
150 lasta, mutta jonossa on jatkuvasti 3–10-vuoti-
aita lapsia odottamassa tukiperhettä. Lapsi viettää 
tukiperheessä yleensä yhden viikonlopun kuukau-
dessa ja kesälomilla mahdollisesti pidempiäkin jak-
soja.

”Lapsi on tukiperheessä oman lapsen asemassa, 
mikä on selkeä ero tukihenkilötoimintaan”, kertoo 
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston joh-
tava sosiaalityöntekijä Pirjo Akkanen.

Akkanen korostaa, että tukiperheenä voivat toi-

mia monenlaiset ja erilaisissa elämäntilanteissa 
olevat aikuiset.

”Tärkeintä on ymmärtää lapsen tarpeita sekä 
mahdollisuus viettää aikaa lapsen kanssa.” 

Tukiperheen oman elämäntilanteen on oltava 
vakaa ja tasapainoinen. Tukiperhesopimus tehdään 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kaikki tukiperheet 
valmennetaan tehtävään.

Tukiperheelle maksetaan lapsen hoidosta kulu-
korvaus ja pieni hoitopalkkio. 

”Tarvitaan vilpitöntä halua auttaa. Jos tukiper-
hetoiminta kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä ja 
kysyä lisää”, Pirjo Akkanen sanoo. 

Lisätietoja saa sähköpostilla: 
tukiperhe.lomatoiminta@hel.fi ja 
puhelimitse: 09 310 46 981 ja 040 336 0677. 

�
 tukiPerhe
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Jääsydänten 
sulattaja

�
 Päähenkilö

”Lapset eivät ole lunta, jota voi kolata ojiin”, jyrähtää palkittu 
kasvattaja Ville Turkka.

teKsti tiina kotka  KUVA Pertti nisonen

Silmät puhuvat silloinkin, kun 
suu vaikenee. Siksi Ville Turkka 
katsoo toista aina silmiin.

”Harvat junnut osaavat ker-
toa tunteistaan. Moni ei osaa it-
keäkään. Miksi olisi itkenyt, jos 
kukaan ei ole lohduttanut”, hän 
toteaa.

Turkka on työskennellyt koko elämänsä nii-
den kanssa, jotka joutuvat ensimmäisenä jäähyl-
le niin luokista kuin kentiltä. Sosiaalikasvattajaksi 
kouluttautunut mies vaihtoi 90-luvun puolivälis-
sä työn lastensuojelulaitoksissa itse kehittämäänsä 
Icehearts-toimintaan. Se on tuonut hänelle lukui-
sia tunnustuksia – tuoreimpien joukossa Helsin-
ki-mitalin.

”Olen iloinen tunnustuksista ja siitä, että tätä 
työtä arvostetaan”, kiittää Iceheartsin pääkasvatta-
jana ja toiminnanjohtajana vaikuttava Turkka. 

Hänen jälkiään kulkee nykyisin kuudessa kau-
pungissa kolmisenkymmentä kasvattajaa, joista 
kukin vastaa jalkapallo-, jääkiekko- tai salibandy-
joukkueesta 12 vuotta. Työ on kokopäiväistä ja pal-
jon enemmän kuin urheiluvalmennusta: kasvatta-
jat voivat yhtä lailla auttaa läksyjen tekemisessä, 
lähteä lapsen tueksi viranomaisten luo kuin toimia 
linkkinä kodin ja koulun välillä.

”Joistain pelaajistamme näkee, ja osa sanookin, 
että olemme ensimmäisiä aikuisia, jotka välittävät 
heistä. Siis haloo aikuiset, meidän tehtävänämme 
on välittää lapsista ja nuorista! Joka ikisen aikuisen 
käyttäytymisellä on merkitystä!” 

iCehearts-joukkueisiin otetaan lapsia, joilla ei 
muutoin ole syystä tai toisesta mahdollisuutta har-
rastuksiin. He aloittavat ollessaan päiväkodissa ja 
jatkavat täysi-ikäisiksi. Mukana on kolmisensataa 
pelaajaa.

”Useat heistä eivät tullessaan pysty luottamaan 
aikuisiin, ja ihan syystä. Voi viedä vuosia voittaa 
heidän luottamuksensa. Kärsivällisyys kuitenkin 
kannattaa. Oman joukkueeni kundeista lähes kaik-
ki ovat nyt opiskelemassa tai töissä, ja osalla on jo 
jälkikasvuakin”, kertoo Turkka ylpeänä kuin isä po-
jistaan.

Eikä se ole kaukana totuudesta. Useilla pelaa-

jilla ei ole ollut kotona minkäänlaista miehen mal-
lia. Icehearts-kasvattajaansa he tapaavat lähes päi-
vittäin harjoituksissa, päiväkodissa tai koulussa. 
Turkka on yhä yhteydessä aikuistuneisiin pelaajiin 
esimerkiksi Facebookissa.

”Kundit tietävät, että voivat soittaa minulle tiu-
kan paikan tullen, ja miksei muulloinkin. He pitä-
vät yhteyttä keskenäänkin.”

turkka jos kuka tietää, miten hermoja vaativaa työ 
erityislasten ja -nuorten kanssa voi olla. 

”Silti jokaista tervehditään iloisesti. Itse kun 
laulan aamulla peilin edessä Pienen pienen veturin, 
niin johan menee asenne kohdalleen”, Turkka pal-
jastaa ja nauraa käheänä kumpuilevaa nauruaan.

Pelaajat oppivat joukkueissa lajiin liittyvien tai-
tojen lisäksi monia elämää helpottavia asioita, ku-
ten sosiaalisuutta, tunteiden hallintaa ja aikataulu-
jen noudattamista. Kiusaamista ja syrjimistä ei su-
vaita. Kaikki pelaavat yhtä lailla. Samalla he tulevat 
harrastaneeksi liikuntaa koko nuoruutensa, mikä 
auttaa pitämään kunnon hyvänä ja painon kurissa.

”Tietokoneet ja älypuhelimet ovat nykynuorten 
kunnon ja monipuolisen elämän pahimpia viholli-
sia ja hirveitä addiktoijia”, puhisee Turkka, joka an-
toi juuri kahdelle murrosikäiselle pojalleen kotitie-
tokoneiden käyttökiellon kevääksi.

”Tällä viikolla he hokevat, kuinka hyvin oppisi-
vat englantia pelien avulla ja mulkoilevat, kun sa-
non, että mitä se kielitaito auttaa, jos ei ole mitään 
puhuttavaa. Ensi viikolla he mankuvat rahaa muu-

hun tekemiseen ja ovat vihaisia kun en anna. Seu-
raavalla viikolla he tajuavat, että tekemistä riittää 
vaikka kuinka”, isä uumoilee virnistäen.

Turkan kotijoukkueeseen Vaaralassa kuuluu 
myös kaksi alakouluikäistä tytärtä ja avovaimo  
Johanna, joka luotsaa tyttöjen ja naisten moni-
kulttuurista Nicehearts-järjestöä.

Omalla lailla monikulttuurinen on Turkan per-
hekin: lapset ovat käyneet ruotsinkielistä päiväko-
tia ja koulua. He puhuvat äitinsä ja isoisiensä kans-
sa ruotsia. Villen Ilkka-isällä on tärkeä rooli myös 
Iceheartsissa, sillä hän on ollut luomassa ja kehit-
tämässä toimintaa niin paljon kuin on kirkkoher-
ran työltään pystynyt.

Jääsydänten toiminta laajenee tasaista tahtia. 
Syksyllä aloitti ensimmäinen tyttöjen joukkue 
Vantaalla naiskasvattajan vetämänä. Parhaillaan 
valmistellaan ruotsinkielisen joukkueen perusta-
mista. Helsingissä on viisi joukkuetta.

”Iso näky on se, että meillä on vielä jonain päi-
vänä 1 000 joukkuetta ja 25 000 pelaajaa eri puo-
lella maata. Silloin saataisiin suuri osa erityistukea 
tarvitsevista lapsista ja nuorista mukaan. On kiin-
nostusta ollut ulkomaita myöten, viimeksi vierai-
lijoita kävi Venäjältä, joten ei toiminta ulkomailla-
kaan ole pois suljettua”, visioi Turkka.

Icehearts-toiminta rahoitetaan kuntien, Raha-
automaattiyhdistyksen ja yksityisten tuella. Yhden 
joukkueen vuosibudjetti kesäleireineen, retkineen 
ja kasvattajan palkkoineen on 50 000 euroa. Lisäk-
si kukin joukkue kerää noin 5000 euroa omana va-
rainhankintana.

”Syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,5 
miljoonaa euroa. Pelaajillamme syrjäytymisvaara 
on ilmeinen. Joka joukkue estää pelkästään huos-
taanottoja ainakin pari-kolme. Jokainen voi las-
kea, kannattaako toiminta yhteiskunnalle”, Turk-
ka toteaa.

Oma lukunsa on se, miten arvokasta on saada 
nuorelle hyvä itsetunto, terveet elämäntavat, kave-
reita ja luottamusta aikuisiin – ja tietenkin sitä vä-
littämistä.

”Siihen viitataan Icehearts-nimessäkin: jos ei 
saa lämpöä osakseen, sydän alkaa jäätyä. Me sula-
tamme sen.” �

Palkittua työtä 
Ville Turkka ja hänen ideoimansa Icehearts-toi-
minta on saanut lukuisia tunnustuksia, esimerkik-
si viime vuonna kultaisen Helsinki-mitalin ja val-
takunnallisen Toivon tuoja -palkinnon. Ville Turk-
ka valittiin isänsä Ilkka Turkan kanssa Vuoden 
kasvattajaksi 2011. Eurooppalainen rikoksentor-
juntaverkosto EUCPN antoi Iceheartsille Most In-
novative Project 2011 in Europa -palkinnon ja Uni-
cef Lapsen oikeuksien vaikuttaja -tunnustuksen 
vuonna 2008.
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” Haloo aikuiset,
 meidän 

tehtävänämme
 on välittää lapsista
 ja nuorista!”
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Arjen
oikukkaat
kerrostumat

milloin kaupunki on valmis? On-
ko vain alkuperäinen ja muuttuma-
ton kaunista? Millä tavalla taloja saa 
muuttaa?

Arkkitehti Juha Ilosen kirja Kol-
mas Helsinki haastaa katsomaan Hel-
singin kantakaupungin rakennuskan-
taa uudella tavalla. Ilonen osoittaa, 
miten varsin monia arvostamiamme 
taloja on eri aikoina eri syistä jatket-
tu, korotettu, yhdistetty, riisuttu ja 
muodistettu. 

Rakennussuojelun ja arkkitehtoni-
sen puhdasoppisuuden näkökulmas-
ta muokatut ja kerrostuneet talot 
ovat vähintäänkin epäilyttäviä. Ta-
vallisen kaupunkilaisen silmin vanha 
rakennus on kaunis ja arvokas, vaik-
ka siinä uusrenessanssi vaihtuisikin 
ylemmissä kerroksissa yllättäen fun-
kikseen. Toisaalta, Ilonen huomaut-
taa, esimerkiksi Turun tuomiokirkon 
ja muiden riittävän vanhojen raken-
nusten arvoa vuosisatojen kulues-
sa syntynyt kerroksellisuus vain ko-
rostaa.

Kannattaa lähteä ennakkoluulot-
tomasti retkeilemään Helsinkiin Ilo-
sen silmin. Viiden vuoden työn tulok-
sena syntyneet mustavalkoiset, har-
moniset talomuotokuvat ja paikoin 
hillityn ironiset, asiantuntevat tekstit 
noin 300 kohteesta antavat aineksia 
käydä arkkitehtuurikeskustelua epä-
suomalaisen rennolla otteella.

Tukeva, yli 300-sivuinen teos on 
liian iso mukana kannettavaksi, joten 
mobiilisovellus olisi paikallaan.

rita ekelund

Juha Ilonen: Kolmas Helsinki – 
kerroksia arjen arkkitehtuurissa. 
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt 2013.

 Autokoulussa syksyllä 1987 
minua opetti ajamaan työtä 
kunnioittava mies. Hän ke-
hotti minua olemaan tietoi-
nen siitä, että ajan enkä vain 
ajele. Tätä opetusta olen sit-
temmin noudattanut. Olen 
aina yrittänyt keskittyä täy-

sillä siihen mitä teen. 
Caisa on Helsingin kaupungin kulttuurikeskuk-

sen toimipaikka, jonka tavoitteena on tukea moni-
muotoisen kaupungin kehittymistä edistämällä 
maahanmuuttajien vuorovaikutusta ja kulttuuria. 
Caisan johtajana haluan olla henkilökuntani kans-
sa kehittämässä hyvää toimintakonseptia vielä pa-
remmaksi. Luen, tapaan ihmisiä, mietin rahoitusta, 
tutkin rakenteita ja kehittelen – ja jätän varaa sopi-
ville sattumille. Pian on ratkaistava kysymys toimi-
tiloista, sillä vuokrasopimuksemme Kaisaniemessä 
umpeutuu vuoden 2016 kesällä.

Minua ajaa eteenpäin iso kiinnostus kulttuuriin. 
Koko työelämäni olen pyrkinyt kohentamaan tai-
teen tekemisen olosuhteita. Ja ihmisethän lähtevät 
mukaan tekemisen meininkiin, kun he huomaavat, 
että hyviä asioita alkaa tapahtua. Eräs esikuvani on 
Humphrey Bogartin esittämä päähenkilö eloku-
vasta Maltan haukka. Yksityisetsivä Sam Spadehan 
lausui leffassa: ”Let’s do something good for change 
– tehdään vaihteeksi jotain hyvää.” Motto on autta-
nut minua asemoimaan itseäni hyvään yhteistyö-
hön monissa työelämän tilanteissa. 

Caisassa teemme tiivistä yhteistyötä uussuoma-
laisten taiteilijoiden kanssa. Eräs kiinnostava mut-
ta tukea tarvitseva uudehko ryhmä ovat Suomessa 
asuvat, muilla kuin suomen tai ruotsin kielillä kir-
joittavat kirjailijat. Jokaisen taiteenalan uusilla suo-
malaisilla taiteilijoilla on myös omat kynnyksensä, 
joita voimme olla madaltamassa. 

Minulla on hyvät verkostot kotimaassa ja ulko-
mailla. Avarakatseisen ja rajoja ylittävän yhteis-
työn näen olennaisena osana Caisaa. Pidämme yllä 
ja kirkastamme myös hyvin hengittävää vuorovai-
kutusta kantasuomalaisten taiteilijoiden ja yleisön 
suuntaan. Minusta parasta taidetta on kuitenkin se, 
joka koskettaa kaikentaustaisia ihmisiä.

ensimmäinen ammattini lastentarhanopettajana 
on pitänyt lapset mielessäni, sillä heidän taitees-
ta saamansa ilo palkitsee aivan erityisesti. Teatte-
risihteerinä Nukketeatteri Sammossa Puotilassa 
kiinnostuin draamasta ja näytelmäkirjoittamisesta, 
myöhemmin Kaapelitehtaalla Tanssiteatteri Hurja-
ruuthissa taiteen tuottamisesta. En ole koskaan tie-
toisesti luonut kulttuuriuraa, vaan se on rakentunut 
sattumien ja onnenkantamoisten kautta, töitä teh-
den ja täydentävästi opiskellen.

1990-luvulla opiskelin kulttuurisihteeriksi ja lo-
pulta työn ohessa filosofian maisteriksi ja taiteen 
manageriksi. Arts Management -koulutuksen ai-
kana tein lopputyönä ehdotuksen kolmen vuoden 
kehityshankkeeksi, joka liittyi sirkustaiteilijoiden 
työolosuhteiden kohentamiseen. Sirkusväki kiin-
nostui, joten aloin hakea hankkeelle rahoitusta. Sir-
kuksen maailmassa vierähti loppujen lopuksi kym-
menen vuotta. Olin synnyttämässä ja johtamassa 
Suvilahdessa toimivaa Cirkoa ja Sirkuksen tiedo-
tuskeskusta ja kirjoitin sirkusaiheisia kirjoja. 

mieluisia PaikkoJani Helsingissä ovat Lasipalat-
si, Kiasman terassi kesällä ja Kansalaistori. Ehkä en 
kuitenkaan kaipaa niinkään fyysisiä paikkoja, vaan 
sisäisiä mielentiloja, joihin taide voi ihmisen vie-
dä. En usein jää viihtymään kaupungille, sillä koto-
na minua odottavat vaimoni Tiina, nuorin kolmes-
ta lapsestamme, kaksi karkeakarvaista mäyräkoi-
raa ja rintamamiestalo. Olen nyttemmin jättänyt 
jo 19 vuotta kestäneen talon remontoimisen vähän 
vähemmälle. Tiinan kanssa keskitymme nykyisin 
enemmän puutarhamme hoitamiseen. Se viimeis-
tään nostaa ajatukset ihan uusille urille. 

toiMittAJA nina rintala

Kirjoitussarjassa erilaiset helsinkiläiset kertovat 
suhteestaan pääkaupunkiin.

Koukussa kulttuuriin � lukukokemus

�
 rakas PääkauPunkini

Tomi Purovaara tarttui tammikuussa kansainvälisen 
kulttuurikeskus Caisan ohjauspyörään.
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”Parasta taidetta on 
se, joka koskettaa 
kaikentaustaisia ihmisiä”, 
sanoo kulttuurikeskus 
Caisan toiminnanjohtaja 
Tomi Purovaara.
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Oheistapahtumia
ValokuVanäyttelyssä Helsingin suur-
pommitukset 1944 on esillä kuvia Hel-
singin kohtalon öistä. Sanomatalo, Man-
nerheiminaukio 3, avoinna 20.2. saakka.
luennot: Helsingin ilmapuolustuksen  
torjuntavoitto 1944, luennoitsijana 
eversti Ahti Lappi 19.2. kello 18. Helsin-
gin pommitustuhot helmikuussa 1944 
ovat aiheena erikoistutkija Martti Hel-
misellä 26.2. kello 18. Nämä Suomen So-
tahistoriallisen Seuran ja Ilmatorjun-
tayhdistyksen järjestämät luennot pide-
tään Sotamuseossa (Liisankatu 1).
sotilasVala Ja Paraati täyttävät Se-
naatintorin 22.2. Torilla on kello 10.30 
sotilasvakuutus ja -vala (Helsingin Ilma-
torjuntarykmentti Panssariprikaatista ja 
Kaartin Jääkärirykmentti, saapumiserä 
1/14 alokkaat). Kello 11 on paraati, ja ja-
lan marssivan osaston jälkeen ohimars-
sin suorittaa yksi tykkiryhmä vedettä-
vällä ilmatorjuntakanuunalla. Mukana 
on myös Helsingin ilmatorjuntarykmen-
tin nykykalusto. Yleisö on tervetullutta 
tilaisuuteen. Säävarauksella luvassa on 
ilmavoimien hävittäjien ylilennot. Lisä-
tietoa saa osoitteesta 3nights1944.fi.
kirJallisuutta aiheesta: Jukka L. Mä-
kelä: Helsinki liekeissä, WSOY 1967; At-
so Haapanen: Kohtalon yöt, APALI 2004; 
Martti Helminen – Aslak Lukander: Hel-
singin suurpommitukset helmikuussa 
1944, WSOY 2004 ja 2013; Antero Rae-
vuori: Hävittäkää Helsinki, Otava 2014.

toiMitUs ei VAstAA MAhDollisistA ohJelMAMUUtoKsistA.

Pommitusjälkiä Oikokadulla 
helmikuussa 1944.

Tykkipatteri Westendissä.
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sodan tunnelmia pääsee kokemaan 
lavastettuun kerrostalon sirpalesuo-
jaan ja seuraamaan pommitusta ani-
maationa Virka Gallerian näyttelyssä 
Kolmen yön ihme – kun Helsinki pelas-
tui. Se on kunnianosoitus ilmapuolus-
tuksen jatkosodanaikaisille saavu-
tuksille. Vuonna 1944 kolmena yönä, 
6.–7., 16.–17. ja 26.–27.2., estettiin yli-
voimaisen hyökkääjän yritys tuhota 
pääkaupunkimme. 

Helmikuun 21. päivänä avautuva 
näyttely pureutuu laajasti sodan his-
toriaan, syihin ja seurauksiin. Helmi-
kuun suurpommituksista kerrotaan 
tekstien lisäksi filmien, kuvien, kart-
tojen ja pommitusanimaation avulla. 
Nähtävillä on myös jatkosodan lento-
pommeja. Lavastetussa sirpalesuojas-
sa voi aistia miltä tuntuu hyökkäyk-
sen loppumisen odottelu. Se saa miet-
timään, mitkä asiat ovat tärkeitä ja 
mitä ehtii ottaa nopeasti mukaan  

hälytyksen alkaessa.
Näyttely tuo esille myös sen, et-

tä sodan vaaraa ei aina otettu todes-
ta. Taiteilija Juhana Moisanderin vi-
deoinstallaatio paljastaa, kuinka so-
dan kauheuden keskellä monet asiat 
olivat vastustamattoman jännittäviä: 
pommitusten jälkeisinä päivinä etsit-
tiin muun muassa sirpaleita, joita ver-
tailtiin ja vaihdettiin. Pikkupojat saat-
toivat myös kiivetä katolle seuraa-
maan kiehtovalta näyttävää ilmator-
junnan tulitusta.

Päänäyttelyn ovat toteuttaneet 
yhteistyönä Virka Galleria, Ilmator-
juntasäätiö ja tietokeskus/kaupun-
ginarkisto. Näyttelyn teemaan liit-
tyen järjestetään oheistapahtumia. 
Niillä halutaan osoittaa kunniaa puo-
lustukseen osallistuneille ja kertoa 
jälkipolville aiempien sukupolvien 
menestystarinaa pääkaupungin pe-
lastamisesta. 

Virka Galleria on auki ma–pe klo 
9–19 ja la–su klo 10–16. Näyttely 
on avoinna 21.2.–25.5. ja sinne on 
vapaa pääsy.
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� Voit kokea tulevaisuu-
den Pasilan liikkumalla 
uusissa julkisissa tiloissa 
virtuaalikypärän (kuvas-
sa) ja animaation avulla 
kulkumuotoa vaihdellen 

näyttelytila Laiturilla. Kokeile, miltä tuntu-
vat julkisivujen uudet pintamateriaalit, ku-
ten alumiinivaahto. Tarkastele keskusta-
korttelia uudesta pienoismallista ja kerro 

oma näkemyksesi siitä, millainen on hyvä 
Pasila. Pasila 3.0 -näyttelyssä esitellään ra-
kentamisen ensimmäistä vaihetta, Pasilan 
keskusta eli Triplaa. 

Pasila 3.0, info- ja näyttelytila Laiturilla, 
Narinkka 2, vanha linja-autoasema, 
Kamppi, 26.4. asti ma–pe klo 10–19 ja 
la klo 12–16, http://laituri.hel.fi/pasila, 
#uusipasila 

Kolmen yön ihme  

Virtuaalikypärä
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toiMitUs ei VAstAA MAhDollisistA ohJelMAMUUtoKsistA.

Romanttista menoa
helsingin kaupunginteatteri tuo näyttämölle Jane Austenin ra-
kastetun klassikon Järki ja tunteet. Romanttinen komedia kertoo 
Dashwoodin ihastuttavista sisaruksista Elinorista (Kreeta Salmi-
nen) ja Mariannesta (Sara Melleri) 1790-luvun Englannissa. Sisa-
rusten isän kuoleman jälkeen perheen taloudellinen tilanne huo-
nonee, ja tyttöjen haaveet muuttuvat tarpeiksi päästä hyviin nai-
misiin. 

Järki ja tunteet nähdään nyt ensimmäistä kertaa näyttämöl-
lä Suomessa. Kaupunginteatterissa nähtävä sovitus on vuodelta 
2011. Näytelmän on suomentanut Aino Piirola ja sen ohjaa Laura 
Jäntti. Ensi-ilta on 20.2. pienellä näyttämöllä. 
Liput: 39–28 e, p. 09 394 022 Ensi Linja 2 ja Lippupiste, p. 0600 900900.  

Helmiä ja timantteja
kolmiPäiVäinen festivaali Helmiä ja timantteja tuo  
Stoaan 21.–23.3. korkeatasoisia nukketeatteriesityksiä 
sekä lapsille että aikuisille. Tarjolla on myös teatterinuk-
kenäyttely, työpajoja ja seminaari. Tapahtuma juhlis-
taa Suomen Unima ry:n 30-vuotista toimintaa. Yhteis-
työssä muka-
na Suomen 
Assitej ry ja 
Stoa. Esitys-
liput 5–15 e, 
festivaalipas-
si kaikkiin esi-
tyksiin 40 e, p. 
09 310 12000 
ja Lippupalve-
lu. Lisätiedot: 
www.unima.fi.
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musiikki

laVakomiikkaa

Japanilainen 
rumpushow 

Kamarimusiikkia 
maksutta
helsingin kaupunginorkesterin muu-
sikoiden kamarimusiikkikonsertteja 
kuullaan kaupungintalon juhlasalissa 
sunnuntaina 9.3. ja 6.4. kello 14–15. 
Ilmaislippuja saa kaupungintalon 
aulasta Virka Infosta konserttia edel-
tävästä sunnuntaista alkaen. 

Maanantaijazzia
kuukauden ensimmäinen maanantai 
on Helsingissä big band -päivä, kun 
UMO esiintyy Koko Jazz Clubilla (Hä-
meentie 3). Kevään ohjelmiston sävel-
täjä- ja sovittajanimiä ovat muun mu-
assa Bill Holman, Duke Ellington ja Gil 
Evans. Esitykset 3.3., 7.4. ja 5.5. kello 
19. Liput Tiketistä toimituskuluineen 
alk. 18/15 e. 

Järki ja tunteet -näytelmässä Dashwoodin sisaruksille (Kreeta Salminen ja 
Sara Melleri) sulhasehdokkaita etsii myös tyttöjen täti (Leena Uotila). 
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maailmalla menestynyt Kodo tarjo-
aa unohtumattoman elämyksen Sa-
voy-teatterissa 26.3. kello 19. Luvassa 
on uskomaton taiteellinen ja fyysi-
nen taidonnäyte, kun esiintyjät tako-
vat taikorumpuja, joista suurimmat 
painavat jopa 250 kiloa. Suomeen 
saapuva 14 hengen ryhmä vaalii ja-
panilaisen esittävän taiteen perintei-
tä ja luo niistä uusia tulkintoja. Ko-
do on parhaillaan maailmanlaajuisel-
la kiertueella ja on ehtinyt esiintyä 
vuoden 1981 ensiesiintymisensä jäl-
keen yli 3600 kertaa kaikissa viidessä 
maanosassa. Liput alk. 49/45 e, p. 09 
310 12000 tai Lippupalvelu.

Nolot vanhemmat
elämänmakuinen ja karheansuolai-
nen kabaree äideistä ja lapsista sekä 
onnesta elämän sidosaineena esite-
tään Stoassa 8.3. kello 19. Sävellykset 
ja sanoitukset ovat Laura Sippolan. 
Kahden vahvan komediennen, Hanna 
Kailan ja Jonna Järnefeltin, käsittelys-
sä elementit sitoutuvat sopiviksi kuin 
tarrarullat takaraivolle. Liput 13/9 e,  
p. 09 310 12000 ja Lippupalvelu.

Kuvassa keskellä saksofonisti Olli 
Ojajärvi. Taustalla pasunisti Mikko 
Mustonen ja trumpetisti Mikko 
Pettinen (takimmaisena). 

Nauruhermot 
koetuksella
suositussa kaksikie-
lisessä stand up -il-
lassa voi nauruher-
mojen lisäksi koetella 
kielitaitoaan! Lavalla 
esiintyvät suomeksi 
Heli Sutela ja Joni Koi-
vuniemi sekä ruot-
siksi Tobias Pers-
son ja Anders 
Helenius. Klu-
bi-ilta, A-oi-
keudet, ovet 
avataan kello 
18.30. Hahaa 
ja sama på 
svenska, Vuo-
talo, 1.3. kello 
19, liput 10/8 e.

Jonna Järnefelt (vas.), Laura Sippola 
ja Hanna Kaila    

Tobias 
Persson

Heli 
Sutela
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Kiertävää teatteria 
keVään aikana Annantalolla vierailee monta kiertävää lastenteatte-
ria. Teatteri Hevosenkengän Kultakutri ja kolme karhua esitetään 15.2. 
kello 14.30 ja Tohtori Sykerö 2.3. kello 14 ja 6.3. kello 9.30. Nukketeat-
teri Sampon esitys Kultakutri ja kolme karhua koetaan vuorovaikut-
teisena esityksenä 11.3. kello 10.15. Teatteri Soittorasian Punahilkka 
on vuorossa 3.3. ja 17.3. kello 10. 

Lippujen hinnat 0–11 e. Lisätiedot esityksistä: www.annantalo.fi.

Tanssittava 
hevimusikaali 
malmitalossa esitetään lapsille 
räiskyvä hevimusikaali Iskä menet-
tää muistinsa. Suuressa seikkailus-
sa törmätään aaveisiin, prinsessaan 
– ja jopa lohikäärmeeseen – sekä 
vieraillaan karkkitehtaalla, etsitään 
aarretta sekä juostaan kilpaa kisso-
jen ja koirien kanssa. Musikaali si-
sältää hyvää mieltä tuottavaa he-
virokkia, jota saa laulaa ja tanssia 
mukana. Ensi-ilta on 22.2. kello 18, 
muut esitykset maalis-toukokuussa 
Malmitalon lisäksi Stoassa. Kesto n. 
1 tunti, ei väliaikaa. Suositus ikä 3+. 
Liput 15 e, p. 09 310 12000 ja Lip-
pupalvelu.

Flamencon rytmejä 

muksuille

muuta menoa

muksuille

KAUpUngin Menot -pAlstAn on toiMittAnUt tellerVo katZ

Tohtori Sykerö  
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Kanneltalossa. 
Liput 18/14 e, p. 09 310 12000 ja Lip-
pupalvelu. 

annantalo Annankatu 30, www.annantalo.fi; helsingin kauPunginteatteri Ensi linja 2, www.hkt.fi; kanneltalo Klaneettitie 5, www.kanneltalo.fi; malmitalo  
Ala-Malmintori 1, www.malmitalo.fi; messukeskus Messuaukio 1, www.messukeskus.com; saVoy-teatteri Kasarmikatu 46–48, www.savoyteatteri.fi; stoa Turun-
linnantie 1, www.stoa.fi; Virka galleria, Virka inFo Ja kauPungintalon Juhlasali Sofiankatu 1/Pohjoisesplanadi 11–13, www.virka.fi; Vuotalo Mosaiikkitori 2,  
www.vuotalo.fi.

Ihmeellinen kone
koko Perheen nukketeatteriesityk-
sessä on hullunkurisia hahmoja, posi-
tiivista vuorovaikutusta ja mukaansa-
tempaavaa musiikkia. Ikäsuositus 3+, 
kesto n. 50 min. Toteutuksesta vastaa 
nukketeatterityöryhmä Hotvasa. Esi-
tykset Annantalolla 7.3. kello 10 ja 8.3. 
kello 14, Malmitalolla 14.3. kello 9.15 
ja 16.3. kello 15. Esitys on Stoassa 
24.4. kello 18, Kanneltalossa 10.5. kel-
lo 15 ja 12.5. kello 10. Liput 10 e, ryh-
mänohjaajat maksutta. Tiedustelut ja 
Annantalon esitysten lippuvaraukset 
p. 044 9725417, 
ihmeellinenkone
@gmail.com. 
Muihin esityksiin 
saa liput kult-
tuuritalojen li-
punmyynnistä 
ja Lippupalve-
lusta. Lisätie-
dot: www.
hotvasa.fi.

Leffaan talvilomalla
talVilomaViikolla esitetään Mal-
mitalossa leffoja kahdesti päivässä 
tiistaista torstaihin. Elokuvissa pu-
hutaan suomea, ikäraja on 7 vuotta. 
18.2. kello 11 Itse ilkimys ja kello 13  
Itse ilkimys 2 (3D), 19.2. kello 11 Sam-
myn suuri seikkailu 2 ja kello 13 Viisi 
legendaa (3D), 20.2. kello 11 Räyhä- 
Ralf ja kello 13 Monsterit-yliopisto. 
Vapaa pääsy, ei ennakkovarauksia.

Katuruokaa 
Torikortteleista

ruoka valtaa keskustan Torikort-
telit lauantaina 22.3. kello 11–19, 
kun ensimmäinen, kansainväli-
nen Streat Helsinki -katuruokata-
pahtuma tarjoaa herkkuja kaikil-
le nautiskelijoille (lisätiedot www.
streathelsinki.com). Gastro Helsin-
ki kerää 19.–21.3. ruoka-alan am-
mattilaiset Messukeskukseen. Siellä 
on myös ViiniExpo, joka on avoinna 

teos Ensueño y Verdad 
(Unelma ja totuus) on 
tositarina siitä, mi-
ten flamenco hur-
masi nuoren so-
siologian opiske-
lijan ja houkut-
teli lähtemään 
pitkälle matkal-
le kohti flamen-
con juuria. Teok-
sessa nähdään sekä 
perinteistä tulista fla-
mencoa että modernim-
paa tanssillista ilmaisua. Mad-
ridista saapuvan flamencotanssiteok-
sen kantaesitys on 7. ja 8.3. kello 19 

KUVA MerVi VAn VelDhoVen

Yhden miehen show
saVoy tarjoaa yhden miehen 

stand up -shown, kun Ali 
Jahangiri (kuvassa) nou-
see Savoy-teatterin la-
valle 28.2., 29.3. ja 25.4. 
kello 18 ja 21. Iranilais-
syntyinen koomikko kä-
sittelee 1000 ja 1 sanaa 
-esityksessään elämään-
sä komiikan keinoin. Li-
put alk. 18/13 e, p. 09 
310 12000 tai Lippupal-

velu. Esitystä suositellaan 
yli 16-vuotiaille.

Itse ilkimys

yleisölle 21.3. kello 15–20 ja 22.3. kel-
lo 11–18. 

Kainuulaista 
kulttuuria
kulttuurin keVät – Made in Kainuu 
tuo 15.2.–4.5. valittuja paloja kainuu-
laisesta kulttuurista Helsinkiin. Kuva-
taidetta on esillä kuudessa galleriassa 
helmikuusta toukokuuhun, konsertte-
ja sekä tanssi- ja teatteriesityksiä on 

maalis-huhtikuussa kymmenen. Esi-
tykset löytyvät oopperan, kansalliste-
atterin, KOM-teatterin, Sibelius-Akate-
mian, Zodiakin ja Savoy-teatterin oh-
jelmistoista. Kainuu-teeman esittely 

jatkuu 13.–15.6. Senaatintorilla, Es-
pan lavalla ja 

kulttuuri-
ratikassa. 
Lisätie-

dot: www.
kainuuhelsin-
gissa.fi.
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Helsinki grows 
with travel 

“traVel is an important source of 
foreign income for Helsinki, and it’s 
money that stays here,” says CEO of 
Helsinki Marketing Tuulikki Becker, 
singling out one of the many benefits 
of travel. 

Anyone who toured the Helsinki 
city centre at the turn of the year eas-
ily caught a great deal of Russian spo-
ken around them. The Helsinki metro-
politan area received close to 100,000 
Russian visitors around New Year – 
one of the main holiday periods in 
Russia. A slow time of the year in Hel-
sinki in past years, the city’s hotels, ca-
fés, restaurants and shopping scene 
boomed.

 “Travel has a tremendous impact 
on the Helsinki economy,” Becker as-
serts. “The sector employs 32,000 peo-
ple at close to 6,000 workplaces in the 
Helsinki metropolitan area – 8 percent 
of the entire area workforce.” 

Services for  
film productions
helsinki provides an exotic and func-
tional environment for film produc-
tions, but the city’s potential is not yet 
known internationally.

“There is a great need here for a 
one-stop service for the film business, 
and the City of Helsinki is helping to 
develop one in a project to create a 
Southern Finland film commission,” 
says Senior Planner Taina Seitsara 
of the Helsinki City Executive Office, 
pointing out that Finnish Lapland al-
ready has such a commission.

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

Lukijakilpailu
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Vastaukset pyydetään toimittamaan viimeistään 
13.3. osoitteella Helsinki-info, Lukijakilpailu, PL 1, 
00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostiosoittee-
seen helsinki-info.lukijakilpailu@hel.fi. Muistatte-
han liittää vastaukseen postiosoitteenne mahdolli-
sen kirjapalkinnon postittamista varten.

Vastaus edellisen 
lehden 
kysymykseen

edellisessä kysymyskuvassa on 
pääkaupunkimme uudisrakennus 

1930-luvulta. Kyseessä on Topeliuksenkadun alku-
päässä sijaitseva nykyinen HUS:n Töölön sairaala. 
Uudenaikainen sairaala valmistui vuonna 1932 ark-
kitehti Jussi Paatelan suunnittelemana. Suomen 
Punainen Risti rakennutti sairaalan Mannerheimin 
ollessa järjestön puheenjohtajana. Vieläkin monet 
helsinkiläiset puhuvat Punaisen Ristin sairaalasta. 
Jatkosodan aikana sairaalan alla toimi yksi pääkau-
pungin niin kutsutuista kalliosairaaloista.

martti helminen

Oikein vastanneiden joukosta arvottiin voittajaksi 
Jouko Hälinen – onnittelumme! Kirjapalkinto on 
lähetetty voittajalle. Kiitos kaikille osallistuneille!

Presidentti Urho Kaleva Kekkosen (1900–1986) 
muistomerkki Lähde paljastettiin vuonna 2000 Ha-
kasalmen puistossa Finlandia-talon vieressä. Ku-
vanveistäjä Pekka Jylhän suunnittelema teoskoko-
naisuus koostuu pisaran muotoisesta lähteestä ja 
sen reunalla olevista neljästä pylväästä, joiden päis-
sä on pronssiset kädet. Läheiseen kallioon on ikuis-
tettu presidentin nimi ja maassa olevaan kiveen 
elinvuodet. Nimikiven viereen on istutettu presi-
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dentin syntymäkodin pihalta peräisin oleva ruusu-
pensas. Muistomerkki on vetänyt puoleensa niin 
ihmisiä, eläimiä kuin esineitä. Veistosvisan kysy-
mys kuuluu: Mitä muistomerkin vesialtaasta on 
vuosien varrella löytynyt hiekan, puunlehtien ja 
oksien lisäksi? 

a) polkupyörä
b) puistonpenkki
c) punaista maalia
d) vaahtoa
e) nuoria pulikoimasta
f) haikalan poikanen
g) sorsapopulaatio
h) tekohampaat

lähetä vastaus 13.3. mennessä osoitteeseen info.
taimu@hel.fi tai Helsingin taidemuseo, Veistosvi-
sa, PL 5400, 00099 Helsingin kaupunki. Useam-
pi vastausvaihtoehto voi olla oikein. Vastanneiden 
kesken arvotaan pääsylippuja taidemuseon Chap-
lin kuvissa -näyttelyyn Tennispalatsiin. Vastaus 
kerrotaan Helsinki-infon seuraavassa numerossa.

helsingin taidemuseon kokoelmissa on lähes  
9 000 taideteosta, joista suuri osa on sijoitettu jul-
kisiin tiloihin, kaupungin virastoihin ja laitoksiin. 
Puistoissa, aukioilla ja katualueilla on noin 250 jul-
kista veistosta, joita taidemuseo ylläpitää ja huol-
taa rakennusviraston ja Staran kanssa. Taidemuseo 
myös hankkii taidetta ja toimii asiantuntijana kau-
pungin muissa taidehankinnoissa. Taidemuseo jär-
jestää lisäksi näyttelyitä tiloissaan Tennispalatsissa.

Tällä palstalla julkaistaan tänä vuonna Veistosvisaa, 
jossa kysytään Helsingin julkisista veistoksista ja 
muistomerkeistä.

helsingin olemassaolo oli vaakalaudalla 70 vuotta 
sitten. Pääkaupunki joutui kokemaan kolme valtaisaa 
Neuvostoliiton tekemää pommitusta kolmena ilta-
na ja yönä, 6.–7., 16.–17. ja 26.–27. helmikuuta 1944.  
Kaupunki pelastui taitavasti johdetun ja tehokkaan 
ilmatorjunnan ansiosta. Hyökkääjä ei onnistunut tu-
homaan Helsinkiä. Mikä keskeinen katunäkymä on 
tässä pommitusyön kuvassa?



Katso  ohjelma  osoitteesta nuoriso.hel.fi/reaktori

Suomen suurin nuorten hiihtolomatapahtuma 
Reaktori tulee 18.–22.2.2014. Reaktori järjeste-
tään nyt kymmenennen kerran. Toimintaa on 
Suvilahden Kattilahallissa ja nuorten toiminta-
keskus Hapessa. Reaktorissa on käynyt vuosit-
tain reilusti yli 10 000 nuorta osallistujaa. Toi-
minta on suunnattu yli 13-vuotiaille. 

Reaktori tarjoaa hurjasti erilaista tekemistä ja 
innostaa nuoria löytämään uusia harrastuk-
sia. Toimintaa on sisällä ja ulkona. Kattilahallin 
pihalla, sään salliessa, on luvassa lumenveistoa 
ja livemusaa. Viikon ohjelmassa on esimerkiksi 
yökorista, telmimistä sumopainipuvuissa, kok-
kailua, musiikkia ja nuorten pyörittämiä peli-
työpajoja. Kesää ja kesätöitä silmällä pitäen 
puhutaan hyödyllistä asiaa työnhausta. Tanssi 
on vahvasti esillä Reaktorissa. Ohjelmaa on 
myös ruotsiksi.

Reaktorin järjestää nuorisoasiainkeskus 
yhteistyössä järjestöjen, kaupungin muiden 
virastojen ja HOK-Elannon kanssa. 

HAPPEA REAKTORIISI!
Nuorten toimintakeskus Happi tarjoaa Reak-
tori-viikolla monipuolisen kattauksen teke-
mistä. Työpajoissa tehdään kollaasisarjaku-
via iPadilla, valmistetaan koruja kankaista ja 
kokeillaan impro-teatteria sekä aikamatkailua 
valokuvan keinoin. Kaverien kanssa voi viet-
tää aikaa myös pop-up-kirjastossa hengaillen.

Sata vuotta täyttävän kotimaisen animaa-
tioelokuvan kunniaksi järjestetään animaa-
tiotyöpaja, jossa osallistujat voivat kokeilla 
animaation tekemistä pala-animaation ja nuk-
keanimaation keinoin. 

Reaktori-viikolla nuorilla on mahdollisuus 
nähdä ennakkoensi-illassa Akseli Tuomivaa-
ran ohjaama nuortenelokuva Korso ennen 
muita. Hapen Helsinki Freedom Records -stu-
dion Korso-remix -työpajassa osallistujat pää-
sevät tekemään remix-version elokuvan tun-
nusbiisistä ja siihen musiikkivideon. Mukana 
pajoissa häärivät rap-artistit Gracias ja Matti 

”Twwth” Pentikäinen, joita kuullaan myös 
Korso-elokuvan soundtrackilla.

Korso-leffan ennakkonäytökset klo 14.00 
kavisörnäisten rantatie 25 (Lippuja Reaktorista)

KATTILAHALLI,
suvilahti
kaasutehtaankatu 1

nuorten
toimintakeskus
HAPPI
sörnäisten 
rantatie 31

ULKONA
Lämmintä päälle!

SUVILAHTI

cirko

KESKIVIIKKO 
19.2.

TORSTAI
20.2.

PERJANTAI
21.2.

LAUANTAI 
22.2.

TIISTAI
18.2.

Avoimet ovet! Tule katsastamaan Oranssin uudet tilat 
ja osallistu talkootoimintaan!

tanssia non-stop huippuohjaajien johdolla.
katso tarkemmat tiedot nettisivuilta!

Megaparty

GOES
REAKTORI
esiintymässä
mm. musta
barbaari

liput 5€
jässärillä 3 €

klo 17–22
(k-13)

lumenveistoa

valvomo, suvilahti

suvilahti

Perjantaiporinat
klo 14.00. Tule
keskustelemaan!

24/7 auki oleva luistelukenttä Teurastamolla,
työpajankatu 2

Fudisturnaus
Sonera Stadiumilla

(Urheilukatu 5)
ma 17.2.

klo 10–17 

Kokeile jousiammuntaa ja kaupunkiviljelyä tai ota lypsykisa
kaverin kanssa! Myös vinkkejä kesätyönhakuun!

tyttöjen hemmottelunurkkaus ja luonnonkosmetiikkapaja

Liikunnan riemua: koripalloa, sumopainia, tanssia, spinningiä, nyrkkeilyä,
olympialaiset ja paljon muuta! 

hengailua, hyvää fiilistä, oivalluksia, mielen minuuttitreffit, pelipiste

Kiipeilyä korkeuksissa. Haasta itsesi ja seikkailumielesi! 

Tule juttelemaan seurustelusta ja pelaamaan pelejä!

Askartele kankaasta kortteja
tai kokeile Instant-kameraa 

Paljon erilaisia työpajoja! Mm. leivontaa, räppääviä djemberumpuja, 
vaikuttamista ja ruuti-toimintaa. Katso ilmoittautumistiedot kotisivuilta!

Käytettyjen vaatteiden ilmaispuoti

kysy seurustelusta ja seksistä!

Tule ja kokeile mitä Prometheus-
leirillä tehdään! Leikkejä,
kehulappuja, keskustelua!

 Pop-up grafiikkatyöpaja Banksyn tapaan

suunnittele oma heijastin! Tykkää suosikkisi voittoon Reaktorin 
Facebook-sivulla. Voittajan heijastin pääsee tuotantoon.

suunnittele tarra ja tuunaa mopokypäräsi!

Pop up -kirjastossa wärkätään, pelataan ja valokuvataan!

kollaasiruno- ja instacomix-pajoja + bloginurkka

Opi tapahtumatuotannon salat, ja tule mukaan tekemään Loistekiertuetta!

Haluatko olla siellä, missä tapahtuu ja kertoa siitä muille?
Ilmoittaudu mukaan HattuMedian tapahtumatoimitukseen! 

happi täynnä työpajoja: animaatio-, striimaus-, koru-, impro-, ja Matkusta 
menneeseen tai tulevaisuuteen! -työpaja!

esteettömyysrata: voit kokeilla pyörätuolia ja näkövammaisten laseja

Arabian ja Harjun nuorisotalot
tarjoavat livemusiikkia pihalla

Oletko sinä partiolaistaitomestari? Tule ja kokeile rasteja ja nauti 
välipalaa nuotioruokatyöpajassa! Program också på svenska! 

Reaktori on 
avoinna  

ti–pe klo 13–20.

Vapaa pääsy!

nuorten hiihtolomatapahtuma



NUORI, TULE LOISTAMAAN! 
Loistefestari valtaa pääkaupunkiseudun 21.–
27.3.2014. Vuosittain järjestettävän nuor-
ten kulttuurikatselmuksen teemana on tänä 
vuonna tanssi. Loistefestari tarjoaa nuorille 
tanssinharrastajille tilaisuuden loistaa.

Loistefestari kutsuu nuoret tanssinharrastajat 
esiintymään, kokemaan uutta ja nauttimaan 
esiintymisestä ja toistensa seurasta. Tapah-
tuma tarjoaa nuorille tilaisuuden saada palau-
tetta alan huippuammattilaisista koostuvalta 
raadilta. Palautteen tarkoitus on kannustaa ja 
rohkaista nuoria. Loistefestari on katselmus, ei 
kilpailu. 

Loistefestari on suunnattu 10–20-vuotiaille 
tanssinharrastajille. Lajit ovat katutanssit, 
nykytanssi, baletti, jazz- ja showtanssi, steppi 
ja etniset tanssit. Loistefestarin taiteellisena 
johtajana toimii tanssija Dennis ”Ätä” Nylund. 

Loistefestari on valtakunnallisen Nuori Kult-
tuuri -tapahtuman pääkaupunkiseudun alue-
tapahtuma. SottiisiMoves 2014 järjestetään 
kesäkuussa 11.–15.6. Tampereella. Loistefes-
tarin mielenkiintoisimmat esitykset pääsevät 

Tanssi kuuluu kaikille, ja kaikille pitää myös 
antaa mahdollisuus tuntea tanssin ilo ja voima. 

Olen iloinen saadessani olla mukana nosta-
massa esiin nuoria tanssijoita ja heidän tari-
noitaan. Ilman Loistefestarin kaltaisia tapah-
tumia en olisi itsekään löytänyt samanhenkisiä 
ihmisiä ja tullut vastaanotetuksi rakkaudella 
ja myötätunnolla. Tunnet kuuluvasi yhteisöön 
ja mitä enemmän annat, sitä enemmän saat. 
Loistefestari antaa hienon mahdollisuuden 
kokea kontaktia itseen ja yleisöön. 

Itse koen olevani elossa ja ehjä, kun esiinnyn 
tanssijana. Se huikea tunne, jonka lavalla voi 
saavuttaa, ei ole ostettavissa millään rahalla. 
Sen arvo tanssijalle on todella suuri. 

Olen Loistefestarin tämän vuoden taiteellinen 
johtaja, mutta koen, että jokainen mukana-
olija on oman taiteensa johtaja. Tule rohkeasti 
mukaan Loistefestariin 2014, ja jaa kokemuk-
sesi meidän kanssamme!

Avajaiset 21.3. klo 16  
Rautatieasemalla

Katselmukset: 22.–23.3.
Gaala 27.3. klo 18  

Aleksanterin teatterissa

nuoriso.hel.fi/loiste

Loistefestarin  

taiteellisen johtajan  

Dennis ”Ätä” Nylundin 

tervehdys

edustamaan pääkaupunkiseutua Tampereelle. 
Lisätietoja SottiisiMoves-tanssitapahtumasta 
löytyy osoitteesta sottiisimoves.fi.

Loistefestari koostuu eri puolilla pääkaupun-
kiseutua järjestettävistä katselmuksista ja hui-
pentuu gaalaan. Loistefestarin avajaiset ovat 
perjantaina 21.3. Katselmukset järjestetään 
viikonloppuna 22.–23.3., ja gaalaa vietetään 
torstaina 27.3. Aleksanterin teatterissa. Kat-
selmuspaikat ovat Vernissa Vantaalla, Kara-
talo Espoossa sekä Kanneltalo ja Sandels Hel-
singissä. Loistefestarin järjestävät Helsingin, 
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan nuoriso- ja 
kulttuuritoimet.

Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Tule tekemään kevään 2014  
Loistekiertuetta! 

Kurssilaiset pääsevät tekemään kiertueesta 
sellaisen kuin haluavat. Loistefestarista 
valitaan esitykset, jotka kiertävät 
pääkaupunkiseutua keväällä 2014.  
Tule mukaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan tanssikiertuetta! 

Aika: 18.–20.2. klo 14–18
Ilmoittautuminen etukäteen osoitteessa 
nuoriso.hel.fi/loiste tai paikan päällä 
reaktorin tapahtumainfossa.

Paikka: Suvilahti, Kattilahalli,  
Sörnäisten rantatie 22.

LOISTE-TUOTTAJAKURSSI  
REAKTORISSA



Jenny Sittnikow (vas.), Outi Salonen, Riia Partanen ja Roope Suorela sanovat, että ydinryhmässä  
on paljon erilaisia mielipiteitä – ja hauskaa. 

Mopoille ja piikeille (kevytmoottoripyörille) 
virallinen ajoharjoittelualue, sanoo Roope 
Suorela, 17. Jenny Sittnikow, 13, puolestaan 
sanoo, että olisi kiva saada jalkapallokenttä, 
joka ei ole koko ajan varattu, omatoimista har-
joittelua varten. Riia Partanen, 14, haluaa 
enemmän hengailupaikkoja nuorille. Ja Outi 
Salonen, 16, tahtoo olla mukana tekemässä 
asioita ja olla aktiivinen. 
 
Vuoden 2014 ydinryhmä on keskustellut esi-
merkiksi kouluviihtyvyydestä, nuorten harras-
tuspaikoista ja kouluaamupalasta. Neljä haas-
tateltua ydinryhmäläistä, Roope, Jenny, Riia 
ja Outi, haluavat saada jotain aikaan ja jättää 
oman jäljen Helsinkiin. 

Ruudin ydinryhmä on vuosittain valittava kah-
denkymmenen 13–17-vuotiaan nuoren joukko, 
jonka tehtävänä on toimia linkkinä helsinki-
läisten nuorten ja päättäjien välillä. Ryhmä 
valitaan sähköisellä vaalilla. Ehdokkaaksi ydin-

RUUTI – HELSINKILÄISIÄ NUORIA VARTEN
ryhmään voivat asettua kaikki helsinkiläiset 
13–17-vuotiaat nuoret.
 
Ydinryhmä valmistelee huhtikuussa järjes-
tettävän Päättäjämiitin, joka kokoaa yhtei-
sen neuvottelupöydän ääreen nuoria ja kun-
nallisia päätöksentekijöitä. Ideana on, että 
nuoret ja päättäjät työstävät nuorten valmis-
telemista teemoista yhteisiä toimenpidesuun-
nitelmia, joiden eteenpäin viemisestä päättä-
jät ottavat vastuun. 

– Me ydinryhmässä halutaan, että nuorilla Hel-
singissä olisi hyvä olla, Riia tiivistää. 

Ruuti

Ruuti on helsinkiläisten nuorten 
oma vaikuttamisjärjestelmä.  
Ruudin avulla pyritään 
varmistamaan helsinkiläisten 
nuorten äänen kuuluminen  
kunnan päätöksenteossa. 

Ruuti on nuorten kuulemista 
ja kaikkea sellaista aktiivista 
toimintaa, jossa nuoret 
helsinkiläiset pyrkivät 
vaikuttamaan itseään  
laajempiin asioihin. Ruuti 
kannustaa ja tukee nuoria 
toimimaan omalla tyylillään 
lähiympäris tönsä ja koko  
kau pungin hyväksi.
 
Ruuti koostuu nuorten omasta 
toiminnasta ja tapahtumista. 
Ruudin kautta nuori voi  
esimerkiksi perustaa 
toimintaryhmän, hypätä 
mukaan olemassa olevaan 
toimintaryhmään, 
asettua ehdolle ydinryhmään  
ja osallistua keskusteluun.

Ruuti on kaikkia helsinkiläisiä 
nuoria varten. Ruudista 
vastaavat nuorisoasiainkeskus 
ja opetusvirasto. 

Krut är  

Helsingforsungdomarnas eget 

system för påverkan. 

Krut uppmuntrar och stöder 

de unga att verka för sin 

näromgivning eller  

hela staden. 

Päättäjämiitti 
11.4.2014

RuutiExpo
30.10.2014

NUORI, TULE LOISTAMAAN! 
Loistefestari valtaa pääkaupunkiseudun 21.–
27.3.2014. Vuosittain järjestettävän nuor-
ten kulttuurikatselmuksen teemana on tänä 
vuonna tanssi. Loistefestari tarjoaa nuorille 
tanssinharrastajille tilaisuuden loistaa.

Loistefestari kutsuu nuoret tanssinharrastajat 
esiintymään, kokemaan uutta ja nauttimaan 
esiintymisestä ja toistensa seurasta. Tapah-
tuma tarjoaa nuorille tilaisuuden saada palau-
tetta alan huippuammattilaisista koostuvalta 
raadilta. Palautteen tarkoitus on kannustaa ja 
rohkaista nuoria. Loistefestari on katselmus, ei 
kilpailu. 

Loistefestari on suunnattu 10–20-vuotiaille 
tanssinharrastajille. Lajit ovat katutanssit, 
nykytanssi, baletti, jazz- ja showtanssi, steppi 
ja etniset tanssit. Loistefestarin taiteellisena 
johtajana toimii tanssija Dennis ”Ätä” Nylund. 

Loistefestari on valtakunnallisen Nuori Kult-
tuuri -tapahtuman pääkaupunkiseudun alue-
tapahtuma. SottiisiMoves 2014 järjestetään 
kesäkuussa 11.–15.6. Tampereella. Loistefes-
tarin mielenkiintoisimmat esitykset pääsevät 

Tanssi kuuluu kaikille, ja kaikille pitää myös 
antaa mahdollisuus tuntea tanssin ilo ja voima. 

Olen iloinen saadessani olla mukana nosta-
massa esiin nuoria tanssijoita ja heidän tari-
noitaan. Ilman Loistefestarin kaltaisia tapah-
tumia en olisi itsekään löytänyt samanhenkisiä 
ihmisiä ja tullut vastaanotetuksi rakkaudella 
ja myötätunnolla. Tunnet kuuluvasi yhteisöön 
ja mitä enemmän annat, sitä enemmän saat. 
Loistefestari antaa hienon mahdollisuuden 
kokea kontaktia itseen ja yleisöön. 

Itse koen olevani elossa ja ehjä, kun esiinnyn 
tanssijana. Se huikea tunne, jonka lavalla voi 
saavuttaa, ei ole ostettavissa millään rahalla. 
Sen arvo tanssijalle on todella suuri. 

Olen Loistefestarin tämän vuoden taiteellinen 
johtaja, mutta koen, että jokainen mukana-
olija on oman taiteensa johtaja. Tule rohkeasti 
mukaan Loistefestariin 2014, ja jaa kokemuk-
sesi meidän kanssamme!

Avajaiset 21.3. klo 16  
Rautatieasemalla

Katselmukset: 22.–23.3.
Gaala 27.3. klo 18  

Aleksanterin teatterissa

nuoriso.hel.fi/loiste

Loistefestarin  

taiteellisen johtajan  

Dennis ”Ätä” Nylundin 

tervehdys

edustamaan pääkaupunkiseutua Tampereelle. 
Lisätietoja SottiisiMoves-tanssitapahtumasta 
löytyy osoitteesta sottiisimoves.fi.

Loistefestari koostuu eri puolilla pääkaupun-
kiseutua järjestettävistä katselmuksista ja hui-
pentuu gaalaan. Loistefestarin avajaiset ovat 
perjantaina 21.3. Katselmukset järjestetään 
viikonloppuna 22.–23.3., ja gaalaa vietetään 
torstaina 27.3. Aleksanterin teatterissa. Kat-
selmuspaikat ovat Vernissa Vantaalla, Kara-
talo Espoossa sekä Kanneltalo ja Sandels Hel-
singissä. Loistefestarin järjestävät Helsingin, 
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan nuoriso- ja 
kulttuuritoimet.

Vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Tule tekemään kevään 2014  
Loistekiertuetta! 

Kurssilaiset pääsevät tekemään kiertueesta 
sellaisen kuin haluavat. Loistefestarista 
valitaan esitykset, jotka kiertävät 
pääkaupunkiseutua keväällä 2014.  
Tule mukaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan tanssikiertuetta! 

Aika: 18.–20.2. klo 14–18
Ilmoittautuminen etukäteen osoitteessa 
nuoriso.hel.fi/loiste tai paikan päällä 
reaktorin tapahtumainfossa.

Paikka: Suvilahti, Kattilahalli,  
Sörnäisten rantatie 22.

LOISTE-TUOTTAJAKURSSI  
REAKTORISSA



HARRASTUSHAKU.FI  
– SATOJA HARRASTUKSIA YMPÄRI VUODEN

HARRASTUSHAKU

Nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämässä har-
rastushaku.fi-palvelussa pääsee kätevästi 
selaamaan pääkaupunkiseudun harrastuk-
sia, kursseja, tapahtumia ja leirejä. Voit etsiä 
tekemistä niin ajankohdan, osallistujan iän 
kuin itse harrastustenkin perusteella. Har-
rastushausta löytyy tekemistä ympäri vuoden, 
ja ensi kesän harrasteet ovat tsekattavissa jo 
nyt. Miltä kuulostaisi katutaidekurssi, bändi-
leiri tai mikroautoleiri? Kesän leirit ja kurssit 
varataan nopeasti loppuun, joten klikkaa itsesi 
pian osoitteeseen harrastushaku.fi!

KATSO KEVÄÄN JA KESÄN KURSSI- JA LEIRITARJONTA

KesäStadissa 
tapahtuu!

Amazing Metro Race 2.6.–5.6. 
Kettutien nuorisotalo 

12–13-vuotiaille 
Vauhdikkaassa kaupunkiseikkailussa 
parit suorittavat tehtäviä eri 
puolilla Helsinkiä. 

Lasten kuvataiteen ja 
kädentaitojen päiväleiri 
2.6.–6.6.  
Harjun nuorisotalo

10–13-vuotiaat 
Piirtämistä, maalaamista ja 
muovaamista teemalla sanat  
ja kuvat!

School of Rock 2.6.–13.6. 
Oulunkylän nuorisotalo

11–17-vuotiaille 
Bändikursseilla opetellaan erilaisia 
soittimia ja soitetaan porukalla. 
School of Rockissa jokainen pääsee 
jammailemaan harrastustaustasta 
riippumatta!

BMX-kurssi 23.6.–24.6. 
Pihlajamäen nuorisopuisto

10–17-vuotiaille 
Kurssilla käydään läpi BMX-
pyöräilyn perusteita sekä lajin 
harrastamista turvallisissa 
olosuhteissa.

Tsemppis!-leiri 30.6.–6.7.
11–17-vuotiaille 
Tsemppis!-leiri on seikkailua, 
melomista, kädentaitoja ja paljon 
muuta. Bengtsårin saarella 
vietetään merellistä leirielämää.

 LISÄÄ KESÄKIVAA LÖYDÄT OSOITTEESTA

Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskus tuottaa 
monipuolisia kulttuuri- ja 
harrastepalveluja yhdessä 
nuorten kanssa, edistää 
nuorten yhteiskunnallista 
osallistumista sekä tarjoaa 
nuorille tukea ja neuvontaa. 
Toimintamme kohderyhmänä ovat 
10–18-vuotiaat nuoret. 

Meillä on yli 400 työntekijää, 
ja Toimimme yli 90 tilassa eri 
puolilla Helsinkiä.

nuoriso.hel.fi

Nuorisoasiainkeskus

NUTA CUP VALLOITTAA STADIN 
KESÄKUUSSA!

Jalkapallon MM-kisojen vanavedessä myös 
Helsingin nurmikentät täyttyvät nuorista 
pelaajista ja futiskuumeesta. Nuta Cup on kai-
kille nuorille suunnattu jalkapalloturnaus, jota 
pelataan kesäkuun ajan ympäri Helsinkiä. Har-
rastustaustalla ei ole väliä, vaan kaikki nuoret 
ovat tervetulleita mukaan taitotasosta riippu-
matta!

Nuta Cupia pelataan joka arkipäivä kello 
11–15. Päivät koostuvat paitsi peleistä, myös 
erilaisista harjoituksista.
 

- Vetäjillä on vahva jalkapallotausta, joten hei-
dän tuellaan jokainen pelaaja pääsee hiomaan 
taitojaan. Mukana on esimerkiksi mimmilii-
galaisia ja jalkapalloa harrastavia nuoriso-oh-
jaajia. Peleissä viheltävät ammattitaitoiset 
tuomarit, Nuta Cupia koordinoiva Kristiina 
Rouhiainen kertoo.

Nuta Cupia pelataan kahdessa ikäryhmässä, 
9–13-vuotiaissa ja 14–17-vuotiaissa. Tyttö- ja 
poikajoukkueita muodostetaan silloin, kun 
pelaajia on paljon. Nuta Cupia pelataan ympäri 
Helsinkiä yhteensä yhdeksällä eri kentällä. Ken-
tät ilmoitetaan viimeistään toukokuun alussa 
nuorisoasiainkeskuksen nettisivuilla ja Face-
bookissa hakusanalla Nuta Cup. 

Turnaus huipentuu kesäkuun lopussa Sonera 
Stadiumilla pelattavaan finaaliotteluun (14–
17 v.), jota pääsevät katsomaan paitsi kaikki 
pelaajat, myös vanhemmat ja ystävät.
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Nattligt läger på Rastis 

� sPortloVsläger med 
skridskor, pulka och hög 
mysfaktor på ungdoms-
gården Rastis. Kvällar och 
nätter tillbringar barnen 
och ledarna på ungdoms-

gården, så man ska t.ex. ha med sig sov-
säck och kudde. För årskurs 3–6, avgift 25 
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Som vilka kompisar som helst
samma kväll som årets första snö fal-
ler och gör den svarta staden vit och 
ljus har Daniel Folger och Stigge stämt 
träff. Den här gången för att gå på is-
hockeymatchen där HIFK vinner med 
4–3 över Ässät från Björneborg.

Daniel och Stigge träffas varannan 
lördag, och när de möts på Norden-
skiöldsgatan får Daniel en bamsekram 
av Stigge. Fast hockey står inte alltid på 
programmet.

”Ofta blir det pizza och film hem-
ma hos Stigge. En sådan lördagskväll 
känns lagom lugn efter en vecka med 
arbete och studier,  men som omväx-
ling är det roligt att gå på ishockey eller 

bio eller så åker vi pulka i backen!”,  
säger Daniel Folger. Han är 23 år, stu-
derar medicin och har hunnit funge-
ra som stödperson för Stigge i många 
år. Stigge är funktionshindrad och har 
jobb på dagcentralen i Krämertsskog 
där han gör träarbeten. Sitt hem har 
han i ett gruppboende i Lillhoplax.

Daniel Folger gick i gymnasiet när 
han 2008 tog del i ett sommarläger 
som FDUV ordnade och så kom han i 
kontakt med 4BT. 4BT står för fyra be-
tydelsefulla timmar, och den insatsen 
ger varje stödperson i månaden. Arbe-
tet är frivilligt, och oftast försöker man 
para ihop stödpersonen med någon av 

samma kön och i samma ålder. Stigge 
är nästan dubbelt äldre än Daniel, men 
de fann varandra genast och har en fin 
relation som vilka kompisar som helst. 

”Man planerar själv sitt program 
som stödperson enligt egen tid och 
möjligheter. Mig passar två timmar 
varannan lördag bra, och jag ser ett 
stort värde i gemenskapen med Stig-
ge”, säger Folger och fortsätter:

”Att umgås med honom är en rike-
dom. Jag har lärt mig om människan, 
om livets betingelser då vardagen är 
annorlunda och så har jag kommit till 
insikt om vårt samhälle är vad vi gör 
det till. ” 

Daniel tar Stigge i handen och så 
går två förväntansfulla kompisar in i is-
hallen. 

”Daniel är min vän. Och jag ska he-
ja på IFK. Nästa gång ska vi se på Jur-
rassic Park eller Rambo eller Rocky. 
Det är mina favoritfilmer”, säger Stig-
ge. 

Tillfälle att få info om att göra som 
Daniel Folger, ge tid, omtanke och när-
varo som stödperson, och om andra 
former av frivilligarbete kommer den 4 
mars kl. 16–19 i Luckan. Bakom står en 
lång rad aktörer som till exempel Folk-
hälsan, kyrkan, Röda korset och social- 
och hälsovårdsverket. 

FriVilligarBete

Två timmar varannan lördag, ett umgänge som är en rikedom. 
Daniel är stödperson för Stigge. 

euro, 19–21.2. Begränsat antal platser. Mer 
info jannika.elfving@hel.fi. 

Sportlovskoj i Sandels vid Tölötorg, 20–
21.2 kl. 12–17 för lågstadiebarn. Lekar, spel 
och pyssel på Solhem i Malm alla dagar 17–
21.2 kl. 8.30–17.30, avgift 80 euro för lunch, 
mellanmål och inträdesavgifter. Sportlovs-
roligt i köket på Arbis 18–20.2 för 10–12-år. 
För lite äldre skollediga unga pågår Reakto-
ri, 18–22.2 i Södervik och ungdomsgården 
Happi på Sörnäs strandväg. HARRASTUSHAKU.FI  

– SATOJA HARRASTUKSIA YMPÄRI VUODEN

HARRASTUSHAKU

Nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämässä har-
rastushaku.fi-palvelussa pääsee kätevästi 
selaamaan pääkaupunkiseudun harrastuk-
sia, kursseja, tapahtumia ja leirejä. Voit etsiä 
tekemistä niin ajankohdan, osallistujan iän 
kuin itse harrastustenkin perusteella. Har-
rastushausta löytyy tekemistä ympäri vuoden, 
ja ensi kesän harrasteet ovat tsekattavissa jo 
nyt. Miltä kuulostaisi katutaidekurssi, bändi-
leiri tai mikroautoleiri? Kesän leirit ja kurssit 
varataan nopeasti loppuun, joten klikkaa itsesi 
pian osoitteeseen harrastushaku.fi!

KATSO KEVÄÄN JA KESÄN KURSSI- JA LEIRITARJONTA

KesäStadissa 
tapahtuu!

Amazing Metro Race 2.6.–5.6. 
Kettutien nuorisotalo 

12–13-vuotiaille 
Vauhdikkaassa kaupunkiseikkailussa 
parit suorittavat tehtäviä eri 
puolilla Helsinkiä. 

Lasten kuvataiteen ja 
kädentaitojen päiväleiri 
2.6.–6.6.  
Harjun nuorisotalo

10–13-vuotiaat 
Piirtämistä, maalaamista ja 
muovaamista teemalla sanat  
ja kuvat!

School of Rock 2.6.–13.6. 
Oulunkylän nuorisotalo

11–17-vuotiaille 
Bändikursseilla opetellaan erilaisia 
soittimia ja soitetaan porukalla. 
School of Rockissa jokainen pääsee 
jammailemaan harrastustaustasta 
riippumatta!

BMX-kurssi 23.6.–24.6. 
Pihlajamäen nuorisopuisto

10–17-vuotiaille 
Kurssilla käydään läpi BMX-
pyöräilyn perusteita sekä lajin 
harrastamista turvallisissa 
olosuhteissa.

Tsemppis!-leiri 30.6.–6.7.
11–17-vuotiaille 
Tsemppis!-leiri on seikkailua, 
melomista, kädentaitoja ja paljon 
muuta. Bengtsårin saarella 
vietetään merellistä leirielämää.

 LISÄÄ KESÄKIVAA LÖYDÄT OSOITTEESTA

Helsingin kaupungin 
nuorisoasiainkeskus tuottaa 
monipuolisia kulttuuri- ja 
harrastepalveluja yhdessä 
nuorten kanssa, edistää 
nuorten yhteiskunnallista 
osallistumista sekä tarjoaa 
nuorille tukea ja neuvontaa. 
Toimintamme kohderyhmänä ovat 
10–18-vuotiaat nuoret. 

Meillä on yli 400 työntekijää, 
ja Toimimme yli 90 tilassa eri 
puolilla Helsinkiä.

nuoriso.hel.fi

Nuorisoasiainkeskus

NUTA CUP VALLOITTAA STADIN 
KESÄKUUSSA!

Jalkapallon MM-kisojen vanavedessä myös 
Helsingin nurmikentät täyttyvät nuorista 
pelaajista ja futiskuumeesta. Nuta Cup on kai-
kille nuorille suunnattu jalkapalloturnaus, jota 
pelataan kesäkuun ajan ympäri Helsinkiä. Har-
rastustaustalla ei ole väliä, vaan kaikki nuoret 
ovat tervetulleita mukaan taitotasosta riippu-
matta!

Nuta Cupia pelataan joka arkipäivä kello 
11–15. Päivät koostuvat paitsi peleistä, myös 
erilaisista harjoituksista.
 

- Vetäjillä on vahva jalkapallotausta, joten hei-
dän tuellaan jokainen pelaaja pääsee hiomaan 
taitojaan. Mukana on esimerkiksi mimmilii-
galaisia ja jalkapalloa harrastavia nuoriso-oh-
jaajia. Peleissä viheltävät ammattitaitoiset 
tuomarit, Nuta Cupia koordinoiva Kristiina 
Rouhiainen kertoo.

Nuta Cupia pelataan kahdessa ikäryhmässä, 
9–13-vuotiaissa ja 14–17-vuotiaissa. Tyttö- ja 
poikajoukkueita muodostetaan silloin, kun 
pelaajia on paljon. Nuta Cupia pelataan ympäri 
Helsinkiä yhteensä yhdeksällä eri kentällä. Ken-
tät ilmoitetaan viimeistään toukokuun alussa 
nuorisoasiainkeskuksen nettisivuilla ja Face-
bookissa hakusanalla Nuta Cup. 

Turnaus huipentuu kesäkuun lopussa Sonera 
Stadiumilla pelattavaan finaaliotteluun (14–
17 v.), jota pääsevät katsomaan paitsi kaikki 
pelaajat, myös vanhemmat ja ystävät.
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Flyttrörelse inom skolväsendet

målarFärg som flagar, fuktfläckar och 
allmänt slitage. Så kan man beskriva 
Kronohagens lågstadium, samtidigt 
som skolhuset är ett av de allra triv-
sammaste och mest värdefulla i Hel-
singfors.

”Visst är här fint, men mycket behö-
ver åtgärdas. Och nu står vi äntligen in-
för en grundlig renovering. Arbetena 
har skjutits upp många gånger. Skolan 
blir inte större men hela huset rustas 
upp”, säger föreståndaren Anne von 
Hellens.

Skolan packar pick och pack så fort 
vårfesten är slut, och flyttlasset går 
några hundra meter västerut, till östra 
ändan av Kajsaniemiparken där man 
ska uppföra en tillfällig skolpaviljong 
som senare ska tjäna också andra sko-
lor  medan de blir renoverade. Pavil-
jongen blir en låg träbyggnad där arki-

tekturen ska stämma in med den his-
toriska miljön i parken. 

”Vi är väldigt glada över att så 
många svenska skolhus finns inom in-
vesteringsprogrammet och att efter-
längtade grundliga renoveringar blir 
gjorda. Arbetena förutsätter att skolor-
na flyttar tillfälligt ut till andra adresser 
men på samma sätt som ett stambyte 
hemma är jobbigt och stökigt är alla of-
tast nöjda efteråt”, säger svenska linje-
chefen Niclas Grönholm.

Utöver att Kronohagens nästan 100 
elever ska arbeta i Kajsaniemi i tillfäl-
liga lokaler i två terminer, hösten 2014 
och våren 2015, flyttar Brändö gymna-
sium och Norsen inklusive både hög-
stadiet och gymnasiet, också ut med-
an respektive skolbyggnad renoveras 
grundligt. 

För dem blir avståndet till det ersät-

tande skolhuset längre, båda enheter-
na arbetar från hösten i Haga i tidiga-
re Länsi-Helsingin lukio. Där uppstår 
Svenskfinlands största skola med om-
kring 800 elever, dock bara för två ter-
miner. 

”Efter evakueringen i Haga åter-
vänder högstadiet Norsen till sitt gam-
la skolhus medan gymnasiet tar plats 
i Lönkan. Och högstadiet vid Tölötorg 
flyttar till Norsen. Allt detta i enlighet 
med den stora skolreformen som leder 
till tre jämställda gymnasier”, påmin-
ner Niclas Grönholm.

I investeringsprogrammet ingår 
dessutom att Minervaskolan i Främ-
re Tölö renoveras grundligt 2015–2016 
liksom högstadiet i Munksnäs. Det 
troliga är att Minerva använder sig av 
skolpaviljongen i Kajsaniemi, och i 
Munksnäs bygger man en ny paviljong. 

i korthet skolan

kVinnodag med roCk donna
Rock Donna House Band heter nya 
gruppen med kvinnliga musiker som 
vill inspirera unga tjejer till att våga 
satsa på musik. Inom ramen för Hurri-
klubi i Nordhuset och på kvinnodagen 
8.3 kl. 19 ger gruppen järnet med soul 
och pop så taket lyfter. 

hahaa oCh samma På sVenska
Tvåspråkig stand up-kväll än en gång 
i Nordhuset, nu med Tobias Persson 
från Sverige och finlandssvensken An-
ders Helenius. Vassa snabba repli-
ker och många glada skratt 1.3 kl. 19. 
Finskspråkiga ståuppartisterna Heli 
Sutela och Joni Koivuniemi drar sitt 
strå till den uppsluppna stacken. 

ann heBerlein går På dJuPet
Svenska författaren Ann Heberlein 
tar plats i festsalen i Arbis och dryf-
tar etikens roll i samhället tillsam-
mans med Jenny Kajanus. Ett min-
nesvärt samtal att se fram emot, 27.2 
kl. 18.05.

om dammråttor oCh soPBorstar
Författaren Maria Antas skriver om 
ett fascinerande tema i En stor bok 
om städning. Antas städar, och sam-
talar om sina resonemang kring 
dammråttor och flottfläckar. På Arbis 
11.3 kl. 18.  

en FinlandssVensk FörFattare?
Minoritet, mångkultur och flersprå-
kighet är vårens tema hos SLS. Först 
ute är Rita Paqvalén om hur man blir 
finlandssvensk författare, och om an-
nanspråkiga författare i dagens Fin-
land. 17.2 kl. 18. Samma kväll Hed-
vig Rask om Karin Smirnoff. Följande 
gång 24.3 med Marika Tandefelt res-
pektive Markus Lepola.

samVarokaFé För seniorer
Prat och umgänge, kaffe och ibland 
föreläsning.  Alltid tredje fredagen i 
månaden för seniorer och alltid på 
Café Esplanad kl. 14.00. Nästa gång 
21.2 och 21.3.

Tre svenska skolor flyttar i höst till tillfälliga adresser. 
Grundlig renovering är den gemensamma nämnaren. 

Barnkonsert 

Olydig ballong på vift
den olydiga ballongen, en delvis interaktiv konsert för barn och 
lekfulla föräldrar, tar plats i Luckan och på Annegården. Också en 
olydig ballong kämpar med inre och yttre konflikter, och det är 

mycket också en li-
ten människa mås-
te och mycket hon 
inte får. Om livet 
men på ett skönt 
klingande sätt för 
barn mellan 9 och 
3 år. Som saftsa-
long i Luckan 8.3 
kl. 13 och i festsa-
len på Annegården 
9.4 kl. 14. 

eleVansökan 

Dags att välja för framtiden
koCk eller kosmeto-
log eller gymnasiet? 
Den gemensamma 
ansökan till yrkesut-
bildning och gymna-
sium inleds 24.2 och 
pågår till 14.3. I Hel-
singfors är alternati-
ven Prakticum samt 
gymnasierna Brändö, 
Lärkan, Norsen el-
ler Tölö. Och givetvis 
10:an om man vill höja vitsord 
eller förbättra studiefärdigheter. 
Nästa steg gäller yrkeshögskolor 

och då pågår ansökan 3.3–1.4.  
I Helsingfors berör detta Arcada 
och dess utbildningar.  

Gympa och musik. I 
ett litet skolhus som 
Kronohagens utnytt-
jar man alla rum, så 
musiktimmen kling-
ar i gymnastiksalen. 
Det ändrar inte reno-
veringen på. 
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Matvanor och Parkinson 
stadsmuseet

Påverka det nya stadsmuseet

i korthet

�
 inFo På sVenska

arBis går än en gång i bräschen för 
nytt tänk på kurserna. Pratkvarnen i 
köket avsedd för folk som drabbats av 
afasi är fullbokad och nu ska man ord-
na matkurs för människor som 
lider av Parkinson. Har du di-
agnosen Parkinson och funde-
rar på dina matvanor kan den 
här kursen öppna nya insikter. 
På kursen dryftar man kostval 
och så tillreder man mat till-
sammans. 6 mars och 20 mars 
kl. 10.30–14.14. Mer info av ghi-
ta.henriksson@hel.fi, 040 334 
5114. Annat nytt i matlagarut-

budet: Strömsökocken Paul Svenssons 
rätter 5.3, brasiliansk mat 6.3 och per-
sisk nyårsmat med ceremonier kring 
maten 20.3.

stadsmuseet stampar inte 
på stället utan arbetar alltid 
med nya verksamheter, nya 
utställningar och nu nytt 
innehåll för det blivande 
konceptet kring Vita salen 
i samma kvarter som Se-
derholmska huset. I plane-
ringen av nya stadsmuseet 
vill man aktivera stadsbor-
na, alltså  målgruppen. Här-
med kallar stadsmuseet så-
väl passionerade museivänner som 
mindre frekventa museibesökare 
till en kundpanel som påverkar ut-

formningen av stadsmuseets fram-
tid. Anmälan sker på webben, gå in 
på http://www.hel.fi/hki/Museo/sv/
Kontakta+oss/Panel.

än har det första spadtaget inte tagits, 
och i själva verket är finslipningen av 
de sista detaljerna fortfarande i gång. 
Men siktet är skärpt och senare i år ska 
byggnadsarbetena komma i gång. Må-
let är att de första invånarna i kvarteret 
Victoria, som reser sig vid Medelhavs-
gatan i den nya stadsdelen Bushol-
men, flyttar in till julen 2016.

”Det blir en mångfald av boende i 
Victoria. Drygt 300 bostäder fördelar 
sig på studentboende, hyresboende, 
Hitasreglerat och fritt finansierat bo-
ende och så ingår både ateljébostäder 
och gruppbyggande. Eventuellt  ock-
så äldreboende”, säger ordförande för 
stiftelsen Kvarteret Victoria, kommu-
nikationschef Max Arhippainen. 

Han är en i trion som tog initiativ 

till kvarteret för fem år sedan. De två 
andra är arkitekten Stefan Ahlman 
och teaterchefen Johan Storgård. 

Flaggskeppet är ett finlands-
svenskt kulturcenter, en fri och öppen 
scen och mötesplats för gästspelan-
de dansgrupper, teaterföreställningar 
och performancer som inte alltid fin-
ner sitt forum inom det etablerade ut-
budet. 

I konceptet ingår också svenskt 
daghem, och så bygger till exempel 
Brita Maria Renlunds stiftelse om-
kring tjugo hyresbostäder för behö-
riga lärare i svenska skolor och dag-
hem. 

I kvarteret ingår nio husbolag som 
står för de olika formerna av boende, 
och det täta urbana och slutna stads-

kvarteret med 8–9 våningar höga hus 
har en byggrätt på 23 000 kvadrat-
meter varav nästan 20 000 fördelar 
sig på bostäderna. Investeringen går 
på sammanlagt 90 miljoner euro som 
omkring tio parter delar på enligt äga-
randel. 

I kvarteret öppnar även såväl res-
taurang som dagligvaruhandel.

Benämningen Victoria har egentli-
gen inte upphov i kronprinsessan ut-
an i det engelska ordet för seger (vic-
tory) som trion bakom kvarteret an-
ser sig ha nått efter att ha rott i land 
med projektet. Fast Stefan Ahlman 
sticker inte under stol att man hyser 
en förhoppning om att få äran att ha 
kronprinsessan närvarande när Vic-
toria öppnar. 

Busholmen

FärgBad För alla sinnen
Kladdiga ätliga färger och vitt pap-
per. Mer behövs inte för att ögo-
nen ska tindra på babysar som 
färgbadar i Nordhuset eller Luckan. 
I Nordhuset 20.3 och 24.4 kl. 14, i 
Luckan som riktigt färgbadsfyrver-
keri inom familjelördag 22.3 kl. 10 
(12–14 mån.), kl. 12 (3–11 mån.) och 
kl. 14 (3–11 mån.). 

Fantasiskola oCh BarnBoksFika 
Lördagsprogram 1.3 för hela 
familjen kl. 12.30 och 14.00 med 
fantasiskolans workshop och 
Sagateatern, och 13.30 dessutom 
barnboksfika med Monica 
Vikström-Jokela och Bärtil och 
glassbilen. I Luckan. 

aFter ski med raka Bananer
Med inspiration och upphov i den 
västafrikanska musiken kastar Ra-
ka bananer loss och underhåller 
med sprittande musik som sätter 
sprutt på kroppen. För hela famil-
jen både som Saftsalong 22. 2 kl. 13 
i Luckan och som Söndagsskoj och 
After ski i Nordhuset 23.2 kl. 15. 

guldloCk oCh tre BJörnar
Söta Guldlock och hennes 
vän Puppe Harsson tar sig en 
skogspromenad och hittar 
björnfamiljens hem. Ny glad 
version på klassisk saga på 
Annegården 15.2 kl. 13, för 2–7 år. 

smaskens slurP
Rimjam är lekar med verser, ram-
sor, rim och rytmer på Richardsga-
tans bibliotek. Två teman till i vår, 
Smaskens slurp 5.3 kl. 17.30 och 
Hoppeli kropp 2.4 kl. 17.30. 
 
rosa trollar eller?
Om bara Rosa kunde trolla heter 
föreställningen om flickan och 
prinsessan Rosa vars föräldrar 
flänger runt på var sitt håll, men 
hon kan trolla. Söndagsskoj i 
Nordhuset 30.3 kl. 15. 

Som en by i ett urbant landskap. 
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Mångfald av boende i Victoria 

eleVansökan 

Dags att välja för framtiden
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Stort projekt. Max Arhippainen är en i trion som arbetat med Victoria i många år.



helsinki-inFon kannen kuvittaja on helsinkiläinen 
Samuli Siirala, joka on kuvittanut aikakauslehtiä, 
mainoksia ja kirjoja ammatikseen vuodesta 2004.

”Halusin kuvata sitä räjähtävää, lämmintä ener-
giaa, joka Helsingissä on varsinkin talvisin piilossa 
pinnan alla. Jos ei tiedä mistä etsiä, voisi pitää kau-
punkia verrattain uneliaana työmyyrien valtakun-
tana. Suvilahti on tästä hyvä esimerkki – ulospäin 
alue näyttää jopa autiolta, mutta on silti täynnä 
toimintaa seinien sisällä. Välillä se sitten puskee-
kin ulos.”

Vauhtia ja fiilistelyä
yökoriPalloa, lumenveistoa ja kiipeilyä on lukuisten 
muiden aktiviteettien lisäksi tarjolla nuorten hiihtolo-
matapahtuma Reaktorissa Suvilahdessa. Siellä voi myös 
hengailla, jutella seurustelusta, kokkailla, runoilla tai teh-
dä animaatioita. Suvilahti soi ja tanssii läpi tapahtuman, 
joka huipentuu Megapartyyn. Maaliskuussa nuorille jär-
jestetään lisäksi tanssiin painottuva Loistefestari. Lue li-
sää sivuilta 21–24. Kaikenikäisten talvilomatarjonnasta 
kerrotaan sivuilla 5 ja 17–19.


