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05  VANHA RAITIOVAUNU sai uuden kodin Teurastamolta, 

missä se ilahdutt aa kaupunkilaisia esimerkiksi luentosalina.

 

08  HELSINGIN alueella on 300 saarta. Lähdetään nautt imaan 

merellisestä tunnelmasta!

 

10  ILMASTONMUUTOS on aikamme suurin ongelma, sanovat 

nuoret.

 

12  TUTKIJA EMMA TERÄMÄ toivoo Helsingiltä vahvempaa 

 halua autt aa pienempiä kaupunkeja kestävään kehitykseen.

 

14  LASTEN SIVULLA tutustutaan sepelkyyhkyyn ja vieraillaan 

Hertt oniemessä. 

 

15  HELSINKI-PÄIVÄNÄ kaupunki pursuaa tekemistä ja tapah-

tumia. Neljä sivua vinkkejä tulevat tarpeeseen.

 

20  PÄÄRAUTATIEASEMAN suunnitt elukilpailun voitt anutt a 

ehdotusta ei koskaan toteutett u.

 

22  SVENSKA SIDOR. Tölöviken är favoriten i stan fö r 

fö rfatt aren Kaj Korkea-aho.

 

24  IN ENGLISH.  Many public playgrounds off er Finnish-

language instruction for families.

 

25  ELINA NUMMI JOHDATTAA puistojen saloihin kesän 

monilla puistokävelyillä. 

 

29  VASTAAVA LUONTOMESTARI Antt i Helakallio rakastaa 

kaikkia Helsingin vuodenaikoja.

Nyt keskustellaan 
taiteesta ja kultt uurista 
Millainen taide- ja kulttuurikaupunki Helsinki voisi olla vuonna 2030?

Oodi päivitti kirjastolaitoksen tälle vuosituhannelle. Amos Rex vei museon maan 
alle ja uudisti Lasipalatsin aukion. Uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta puo-
lestaan kaavaillaan alan kansainvälistä suunnannäyttäjää, jossa muun ohella esiteltäisi 
arkkitehtuurin ja muotoilun keinoja kestävän kehityksen edistämisessä. Toisaalta 
leppoisat korttelijuhlat, kaupunkitanssit ja ruokafestivaalit keräävät runsaasti in-
nokkaita kävijöitä. Helsingissä on tilaa monenlaiselle tekemiselle, ja jokainen meistä 
voi olla pienimuotoisen tapahtuman tuottaja.

Mitä sinä haluat tulevaisuuden kulttuuriskeneltä? Kaupunki on asettanut 
työryhmän valmistelemaan Helsingille taide- ja kulttuurivisiota vuosille 2020–2030. 
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. Kerro unelmasi osoitteessa 
taidejakulttuurivisio2030.fi.

TOIMITTAJALTA

Kannen kuvat: 1. 110th Street 

Productions, 2. Riku Pihlanto, 

3. Adobe Stock, 4. Korkeasaari, 

5. ja 6. Julia Kivelä, 7. Leif Weck-

ström, 8. Heli Blåfi eld

Rita Ekelund

Vastaava toimittaja

3.

4. 5.

7.

2.

1.

6.

8.

Lukijakilpailu 
s. 30

Missä kuvattiin 
kesäinen kuva 
1950-luvulla? 
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”Muoviroskaa 
löytyy 
valtavasti”

Heta Ängeslevä

Miikka Pirinen

Miksi innostuit roskien keräämisestä?

Tapulikaupunkiin muutett uamme katselin par-

vekkeelta ulos ja maassa lojuvat roskat alkoi-

vat ärsytt ää. Silloin sain kipinän alkaa Helsingin 

kaupungin vapaaehtoiseksi puistokummiksi. Ke-

rään roskia pari kertaa viikossa arkireiteillä liik-

kuessani, ja parissa tunnissa täytt yy helposti jä-

tesäkillinen. Kuljetan roskia yleensä pyöräperä-

kärryllä.

Millaisia roskia luonnossa lojuu?

Tosi paljon löytyy muoviroskaa, kuten ruokapak-

kauksia ja kahvikuppeja. Napostelukultt uurin 

yleistyminen näkyy luonnossa valitett avan hyvin. 

Muovi maatuu satoja vuosia, eikä sitä pitäisi 

joutua maahan. Malmilta on vastikään löytynyt 

1960-luvulta peräisin olevaa muovijätett ä. 

Oudoin roskalöytöni on pakoputki. Aarteita ei 

ole tielleni osunut.

Miten muut ihmiset suhtautuvat roskien 

keräämiseen?

Iäkkäämmät ihmiset kiitt elevät ja keräävät itse-

kin roskia. Nuoria on sen sijaan tullut ihmett ele-

mään, ett ä mitä teen ja miksi ihmeessä. Huoles-

tutt aa, ett ä nuoret eivät tiedä tai välitä asiasta 

tarpeeksi. Plogging eli roskajuoksu on yleisty-

nyt viimeisen vuoden aikana Helsingissäkin, se 

on hyvä suuntaus. Toivon mahdollisimman mo-

nen innostuvan sen yhteisöllisyydestä. Roski-

en noukkimisen omasta ympäristöstä pitäisi ol-

la osa ihan normaalia toimintaa, ei siihen tarvita 

erikseen ympäristönäkökulmaa.

Mikä tekee Tapulikaupungista erityisen?

On vaikea kuvitella, missä olisi parempia liikun-

tamahdollisuuksia. Täällä on useita ulkoliikun-

tapaikkoja, kuten valaistu latu, sisäliikuntapaik-

koja, pyöräteitä sekä upea pyöräilyreitt i kes-

kustaan Viikin kampuksen ja Vanhankaupun-

ginlahden läpi. Harrastan kamppailulajeja, ja 

muutaman kilometrin säteellä on monta hyvää 

harjoitussalia.

Millaisia ihmisiä naapurustossasi asuu?

Kaikenlaisia! Täällä on niin ala-aste kuin van-

husten palvelutalo, ja alueella asuu paljon maa-

hanmuutt ajaperheitä. Nostan hatt ua Helsingin 

päätt äjille, kun he ovat uskaltaneet ott aa heti 

alusta lähtien pitkäjänteisen tavan hoitaa maa-

hanmuutt oa ainoalla toimivalla tavalla eli vieri-

hoidolla. Monissa maissa maahanmuutt ajat ovat 

eristäytyneet omille asuinalueilleen, jolloin so-

peutumisongelmat ovat päässeet kasvamaan 

korkoa korolle. On ollut mielenkiintoista seura-

ta ja ilahdutt avaa huomata, ett ä tällainen Tapulin 

kotoutt amistapa toimii käytännössä.

Millaista täällä on kesäkuussa?

Syvänvihreää. Metsät ja viheralueet näytt ävät 

sen talven aikana patoutuneen energian, jonka 

luonto joutuu käytt ämään lyhyessä kasvuajassa. 

Tapulissa voi kokea oikean kesäkuun ilman hyt-

tysiä, kärpäsiä ja paarmoja.

Mitä jäisit kaipaamaan eniten, jos muutt aisit 

pois? 

Liikuntamahdollisuuksia, urheiluseurakaverei-

ta ja pienkerrostalomme yhteisöä. Jokainen saa 

asua rauhassa, mutt a samalla naapurikontrol-

li toimii hyvin. 

Minne veisit Tapulikaupungissa vierailevan?

Ehdott omasti Tapulikaupungin liikuntapuistoon 

liikkumaan.

→ Helsingin kaupungin puistokummit 

→ hyväkasvaa.fi /puistokummit 

→ vapaaehtoistyön koordinaatt ori Armi Koskela, 

040 719 0824, puistokummit@hel.fi  

MARTTI PITKÄNEN

→ IT-alan ammattilainen, yrittäjä

→ Vapaaehtoinen puistokummi

→ Asunut Tapulikaupungissa yli 

 5 vuotta

3 SYYTÄ ALKAA PUISTOKUMMIKSI

1.  Oma asuinympäristö muuttuu siistimmäksi.

2.  Voi tehdä jotain hyödyllistä vapaa-ajallaan.

3.  Luonto ja ympäristö kiittävät.

Jokainen voi noukkia roskia omasta

ympäristöstään, kehott aa 

Martt i Pitkänen. 
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MINNE UIMAAN?

Ulkoliikunta.fi  -palvelusta saa reaaliaikaista 

tietoa pääkaupunkiseudun uimarantojen ve-

den lämpötilasta ja sinilevätilanteesta. Tieto-

ja päivitetään uimarantojen valvontakauden 

ajan 11.8. asti.

VIIHTYISYYTTÄ MAAN ALLE

Helsinki kerää kaupunkilaisten näkemyksiä keskustan 

maanalaisten kävelyreitt ien viihtyisyydestä. Selvitys 

liitt yy uuden maanalaisen yleiskaavan laadintaan. 

Ajatuksia kävelytunneleista voi kertoa ilmaisella Chaos 

Crowd -mobiilisovelluksella 21.6. asti. Kommentt eja voi 

lähett ää myös osoitt eella carlos.lamuela@fcg.fi  tai 

sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella 

#Myundergroundhelsinki.

Kesäpäivä Töölönlahdella

 L
EPPOISA kesäjuhla Töölönlahden 

puistossa ja Kansalaistorilla avaa 

Suomen EU-puheenjohtajakauden 

8. heinäkuuta. 

Kaikille avoin tapahtuma kutsuu 

puistoon piknikille, pelaamaan eu-

rooppalaisia pihapelejä, tanssimaan lavatansse-

ja tai sitomaan vihtoja ja kukkaseppeleitä. 

Kansalaistorille nousee tuhannen vapaaeh-

toisen kanssa valmistett u teos, jonka materiaa-

lina on kierrätysmuovi. Melkein Oodin korkuise-

na liehuva Plastic Mama on taiteilija Kaisa Sal-

men kannanott o, jossa pureudutaan maapallon 

tilaan. Kansalaistorin ohjelmassa puhutt avat il-

mastoasiat, mikä on tärkeä teema Suomen pu-

heenjohtajakaudella.

Juhlavaan kesäpäivään heräillään elävän mu-

siikin tahditt amalla aamujumpalla, ja syke nou-

see hiljalleen kohti kesäfestivaalin avausta kello 

13. Iltapäivästä iltaan jatkuvaa ohjelmaa ja yllä-

tysnumeroita on luvassa ympäri juhla-aluett a, 

Oodin edustalta Töölönlahden rannalle. 

Ilta huipentuu kansainvälisen juniorijalka-

palloturnauksen, Helsinki Cupin, avajaisiin Töö-

lönlahden puistossa kello 20. Pienimpien jalka-

palloilijoiden pelejä voi seurata Finlandia-talon 

edustalla jo aamusta alkaen.

Helsingin kaupunki järjestää puheenjohtaja-

kauden avajaisjuhlat yhteistyössä valtioneuvos-

ton kanslian, ulkoministeriön Eurooppatiedo-

tuksen, EU-parlamentin ja komission Suomen 

edustustojen sekä Helsinki Cupin kanssa.

Arjen kestäviä ratkaisuja 
Helsinki on Suomen EU-puheenjohtajakauden 

päänäytt ämö heinäkuusta joulukuuhun 2019. 

Suomessa järjestett ävät kokoukset pidetään 

pääosin Finlandia-talolla. 

”Helsinki toivott aa vieraat tervetulleiksi maa-

ilman toimivimpaan metropoliin, jossa Finlan-

dia-talon takapihalta aukeaa luontokeidas ja kä-

veltävä keskusta. Helsingissä on helppo kokea 

omatoimisesti arjen kestäviä ratkaisuja”, toteaa 

pormestari Jan Vapaavuori. 

Puheenjohtajakauden kuuden ministerikoko-

uksen ja yli sadan muun EU-kokouksen odote-

taan tuovan Helsinkiin vajaat 20 000 kokousvie-

rasta ja noin tuhat median edustajaa. EU-vierail-

le Helsinki kertoo tarinansa kestävän kaupunki-

kehityksen eurooppalaisena edelläkävijänä. 

Helsingin kestävän kehityksen kulmakiviä 

ovat muun muassa hiilineutraaliuteen pyrkimi-

nen, tasa-arvoinen kaupunkisuunnitt elu ja kor-

kealaatuinen koulutus. Ensimmäisenä kaupunki-

na Euroopassa Helsinki on sitoutunut YK:n kes-

tävän kehityksen tavoitt eiden raportointiin, ja 

haastaa myös muut eurooppalaiset kaupungit 

siihen mukaan.

Kaupungin järjestämä Helsinki Impact Con-

ference tuo 9.–10.10.2019 yhteen eurooppalais-

ten kaupunkien johtajia, kaupunkisuunnitt elijoi-

ta ja tutkijoita keskustelemaan kaupunkien roo-

lista Euroopan unionin yhdistäjinä ja globaaleina 

muutoksen tekijöinä. 

KUVAKOOSTEEN KUVAT L AURI  ROTKO, SEPPO L AAKSO, RI IKKA L AHDENSUO, HELSINGIN KAUP UNGIN AINEISTOPANKKI

Kaiken kansan puistojuhlat 

avaavat Suomen EU-puheenjohtajakauden.
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LIIKENNE

KAUPPATORILLE OLEILEMAAN

Kauppatorin alueelle avautuu 12.6. uusia oleskelupaikkoja. 

Suomenlinnan lautt aterminaalin läheisyyteen sijoitt uu pui-

nen saariryhmä ja Kauppahallin rantaan Lyypekinlaiturille 

tulee puu- ja vihermoduleista koostuva virkistysalue. 

Myös Toritanssit rantautuvat Kauppatorille. 

Tanssiteatt eri Tsuumin ohjauksessa torilla tanssitaan 

12.6.–8.8. säiden salliessa torstaisin kello 17.30–18.15.

KONSERTIT JAKAVAT MIELIPITEITÄ

Helsingin ympäristöpalveluiden ja kaupunginkanslian teet-

tämään kyselyyn vastanneista 45 prosentt ia oli valmiita li-

säämään ulkoilmakonsertt ien määrää, mutt a lähes yhtä mo-

ni (41 prosentt ia) vastusti määrän lisäämistä. Kielteisimmin 

konsertt ien järjestämiseen suhtaudutt iin Hietarannan alu-

eella. Haitoiksi koett iin pysäkointiongelmat, roskaantuminen 

ja liiallinen melu.

Uusi koti ratikalle

Vanhusten iloksi ja Mikkeliin
HKL LAHJOITTI viime vuoden lopussa käytöstä 

poistetut ratikat myös Kustaankartanon moni-

puoliselle palvelukeskukselle, Mikkelin kaupun-

gille ja Stadin ratikat -yhtiölle. 

Ratikat halutt iin antaa sellaisiin kohteisiin, 

jossa ne päätyisivät mahdollisimman erilaisiin 

käytt ötarkoituksiin ja eri käytt äjäryhmien ilok-

si. Kustaankartanossa spåra ilahdutt aa palvelu-

keskuksen asukkaita, Stadin ratikat puolestaan 

aikoo entisöidä kulkupelin ja tuoda sen museo-

vaunuliikenteeseen 2020-luvulla. Ratikan myö-

tä Mikkeli nousee Suomen harvojen raitiovaunu-

kaupunkien joukkoon, ja se ilahdutt aa kaupun-

LÄHES 100 vuott a vanha raitiovaunu on löy -

tänyt uuden kodin Teurastamolta Hermannista. 

Taide- ja tiederatikka Onniksi nimett y spåra on 

yksi niistä viidestä vanhasta ratikasta, jotka HKL 

(Helsingin kaupungin liikennelaitos) luovutt i uu-

sille omistajilleen viime vuoden lopussa.

Helsinki Distilling Company -tislaamon ja Al-

legra Lab Helsinki -yhdistyksen  yhteinen ratikka 

ilahdutt aa Teurastamon vieraita esimerkiksi lu-

entosalina tai elokuvateatt erina. 

”Järjestämme erilaisia yleisötilaisuuksia, ku-

ten runo- ja kokeellisen musiikin iltoja. Äänitai-

dett a, keskustelutilaisuuksia ja luentoja on myös 

suunnitelmissamme”, kertoo Allegra Labin vara-

puheenjohtaja Taina Riikonen.

Pienessä puurakenteisessa ratikassa on 28 

istumapaikkaa ja 16 seisomapaikkaa. Ratikan 

etuosassa on lava ja suuri näytt ö. ”Elokuvafesti-

vaaliakin olemme suunnitelleet”, Riikonen kertoo.

Saksan Bremenissä 1923 rakennett u ajoneu-

vo on säilynyt hyvässä kunnossa, sillä se on ollut 

museossa 1960-luvulta saakka. Raitiovaunu 91 

on vanhin lahjoitetuista ratikoista.

”Halusimme juuri tämän aivan ehdott omasti. 

Täällä on ihan omanlaisensa tunnelma, emmekä 

ole muutt aneet ratikan sisätilaa juurikaan.”

Riikonen toivott aa kaikki kaupunkilaiset terve-

tulleeksi Teurastamolle.

”Kenen tahansa taiteesta, tieteestä ja rati-

koista kannatt aa tulla tutustumaan Onniin! Aina-

kin Helsinki-päivänä järjestämme erityistä ohjel-

maa, samoin juhannusviikolla ja elokuussa. Joka 

tapauksessa ratikassa voi istuskella kuten teras-

silla koko kesän ajan.”

Taina Riikonen 

toivott aa 

kaupunkilaiset 

tervetulleeksi 

Teurastamolle 

Onnin kyytiin.

Testaa 
robott ibussia
KALASATAMASSA kokeillaan 

muun liikenteen seassa kulke-

vaa itsestään ajavaa pikkubus-

sia marraskuun loppuun. Bus-

sin reitt i kulkee kauppakeskus 

Redin lähistöltä Isoisänsillalle. 

Kyyti on kaikille ilmainen. Mu-

kana on aina valvoja.

Bussia operoi Metropolian 

ammatt ikorkeakoulu yhteis-

työssä Rolan Oy:n kanssa. Bus-

sin kyytiin pääsee pääosin arki-

sin kello 9–15.

Museaalista 
kyytiä 
NYT pääsee taas ajelemaan 

museoraitiovaunulla. 110-vuo-

tiaan puisen vaunun lähtö-

paikka on Kauppatorilla Havis 

Amandan patsaalla. Vilpoisam-

paa menoa kaipaavat voivat 

asett ua 100-vuotiaaseen tyylik-

kääseen avoperävaunuun.

Vartt itunnissa ajetaan Alek-

santerinkadun, Rautatiease-

man, Kaisaniemen ja Kruunu-

haan kautt a takaisin Kauppa-

torille. Museoraitiovaunu on 

liikenteessä lauantaisin ja sun-

nuntaisin kello 10–17 elokuun 

loppuun asti.

Poikkeuksia 
liikenteessä 
HELSINGIN liikenteessä on ke-

sällä paljon katu- ja ratatöistä 

johtuvia poikkeusjärjestelyjä. 

Ne vaikutt avat varsinkin raitio-

liikenteeseen, etenkin linjoihin 

2, 7 ja 9. Katuremontt eja, py-

säkkiensiirtoja ja poikkeusjär-

jestelyitä koskevat liikennetie-

dott eet tulevat hsl.fi -verkkosi-

vuille noin kaksi viikkoa ennen 

muutoksia. Lisäksi muutoksista 

tiedotetaan pysäkeillä, asemilla 

ja liikennevälineissä.

Heta 

Ängeslevä

Marja 

Väänänen

kilaisia esimerkiksi pienimuotoisena konsertt i-

paikkana.

Raitiovaunu 

numero 91 

rakennett iin 

vuonna 1923.
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NEUVOLAN ASIAKKAILLA OMA CHAT

Äitiys- ja lastenneuvolan chatiin pääsee osoitt eessa 

hel.fi /neuvolachat. Se palvelee 17.6.–11.8. arkisin kello 

12–13. Muina aikoina voi jätt ää viestin omalle tervey-

denhoitajalle osoitt eessa: asiointi.hel.fi . Chatin kautt a 

voi ott aa yhteytt ä terveydenhoitajaan ja kysyä neuvoa 

asioista, jotka liitt yvät raskauteen, synnytykseen tai 

neuvolaikäisten lasten terveysasioihin.

HAMMASHOIDON CHAT-PALVELU AUKI

Palvelu neuvoo arkisin kello 10–14 suun terveyteen 

ja hammashoidon palveluihin liitt yvissä asioissa 

osoitt eessa hel.fi /hammashoito. Chat tarjoaa pal-

velua anonyymisti. Palveluun on myös mahdollista 

kirjautua esimerkiksi pankkitunnuksilla. Chatissa 

voidaan myös arvioida asiakkaan palvelutarve. 

TERVEYSASEMAT ovat auki 31.8. saakka arki-

sin kello 8–16. Poikkeuksia on seuraavasti: Ka-

lasataman terveysasemapalvelut (Työpajankatu 

14 A) ja Vuosaaren terveysasemapalvelut (Kah-

vikuja 3) ovat auki 23.6. asti ma–to 7–18 ja pe 

7–16, 24.6. –11.8. ma–pe 7–16 ja 12.8. –1.9. ma–to 

7–18 ja pe 7–16.

Jakomäen, Kivikon ja Malminkartanon terve-

ysasemat ovat kiinni 24.6. –28.7. Tänä aikana näi-

den terveysasemien asiakkaat saavat palvelut 

muilta terveysasemilta: 

→ Jakomäen terveysaseman asiakkaat Malmin 

terveysasemalta (Talvelantie 4, p. 09 310 57702)

→ Kivikon terveysaseman asiakkaat Kontulan 

terveysasemalta (Ostoskuja 3) p. 09 310 60410

→ Malminkartanon terveysaseman asiakkaat 

Kannelmäen terveysasemalta (Kaustisenpolku 

6 A) p. 09 310 47355.

OSA HAMMASHOITOLOISTA on kesällä kiinni. 

Tarkat aukioloajat: hel.fi /sotekesa.

Hammashoidon ajanvaraus palvelee ma–to 

klo 7–18 ja pe klo 7–15 numerossa 09 310 51400. 

Voit varata ajan myös käymällä paikan päällä 

missä tahansa hammashoitolan toimistossa.

Hammashoidon päivystys on iltaisin, viikon-

loppuisin ja pyhinä Haartmanin sairaalassa 

(Haartmaninkatu 4, rakennus 12). Ajanvaraus on 

numerossa 09 471 71110. Sinne voi soitt aa arki-

sin klo 14–21 ja viikonloppuna klo 8–21. 

Suusai rauksien yöpäivystys toimii klo 21–8 

Töölön sairaalassa (Töölönkatu 40. Ota yhteytt ä 

etu käteen: 040 621 5699).

NEUVOLOIDEN JA PERHEKESKUSTEN auki-

oloajoissa on muutoksia. Kallion perhekeskus, 

Itäkadun perhekeskus ja Vuosaaren perhekes-

kus ovat auki 17.6. –11.8. arkisin klo 8–16.

Kivikon lähineuvolapiste on kiinni 17.6. –11.8. 

Palvelut järjestetään Itäkadun perhekeskukses-

sa.

Jakomäen, Maunulan ja Suutarilan neuvolat 

ovat kiinni 24.6. –28.7. Tänä aikana näiden neu-

voloiden asiakkaat saavat palvelut muista neu-

voloista seuraavasti:

→ Jakomäen neuvolan asiakkaat Malmin neuvo-

lasta (Talvelantie 4).

→ Maunulan neuvolan asiakkaat Paloheinän neu-

volasta (Paloheinäntie 22). 

tysvammaisten työ- ja päivätoimintaan, psykiat-

ria- ja päihdepalveluihin sekä muihin sosiaali- ja 

terveyspalveluihin liitt yvät toiminnan supistuk-

set kesällä löytyvät osoitt eesta hel.fi /sotekesa.

Päivystykset auki kesällä normaalisti. Kii-

reellistä apua tarvitsevat potilaat hoidetaan 

iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä Haart-

manin, Malmin, Jorvin, Peijaksen ja Uu-

dessa Lasten sairaalassa. Soita ennen 

päivystykseen hakeutumista numeroon 

116 117. Maksutt omassa numerossa pal-

vellaan ympäri vuorokauden.

Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee ke-

sällä ympäri vuorokauden. Sosiaalipäivystys 

numerossa 020 69 6006 ja kriisipäivystys nu-

merossa 09 310 44222. 

Terveysneuvonnasta saa tietoa Helsingin 

terveyspalveluista ja sairauksien hoito-ohjeita 

ympäri vuorokauden numerossa 09 310 10023.

Henkeä uhkaavissa tilanteissa soita hätä-

numeroon 112.

Kesällä muutoksia sosiaali- 
ja terveyspalveluissa

→ Suutarilan neuvolan asiakkaat Puistolan neu-

volasta (Ajurinaukio 1).

Muut neuvolat ovat auki koko kesän. Neuvo-

loissa hoidetaan keskikesällä 17.6. –11.8. odott a-

vien äitien ja lasten tarkastukset 1 vuoden ikään 

saakka sekä muut vältt ämätt ömät tar-

kastukset.

Neuvoloiden puhelinpalvelu 

palvelee 17.6.–11.8. arkisin kello 

8–13 numerossa 09 310 55530. 

Sähköinen ajanvaraus on kiinni 

17.6. –11.8.

Muut sosiaali- ja terveyspalvelut
Omahoitotarvikejakelu (Käpyläntie 11) on auki 

1.6. –31.8. arkisin klo 8–16.

Rintamaveteraanien kuntoutustoimisto 

(Lääkärinkatu 8, rakennus 4) on kiinni 1.7. –28.7. 

ja kotiin vietävien palvelujen toimisto (Käpylän-

tie 11, N-talo) on kiinni 15.7.–28.7.

Palvelukeskuksiin, asukastoimintaan, kehi-

Terveysneuvonnan numerosta 09 310 10023 

saa ajankohtaista tietoa Helsingin terveyspalveluista

ja myös hoito-ohjeita ympäri vuorokauden.
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RISUJA JA RUUSUJA

Tarkastuslautakunta arvioi vuositt ain kaupunkistrategian ja talous-

arvion tavoitt eiden toteutumista.  Viime vuoden arviointikertomuk-

sessa kiinnitetään huomiota muun muassa ikääntyneiden omaishoi-

don laatuun ja arvioidaan, ett ä lasten ja nuorten mielenterveyspal-

veluihin tarvitt aisi psykiatrisesta avohoidosta vastaava taho. Kiitosta 

sai muun muassa lukioiden varautuminen oppilaiden ohjauksen li-

säämiseen. Arviointikertomuksen käsitt elyä kaupunginvaltuustossa 

19.6. voi seurata verkossa osoitt eessa helsinkikanava.fi .

→ arviointikertomus.fi .

KAUPUNKI KOETAAN TURVALLISEKSI

Helsinkiläiset kokevat asuinalueensa, kaupungin keskustan ja 

liikenne välineet turvallisemmiksi kuin koskaan aiemmin, kertoo vii-

me vuonna tehty tutkimus. Asukkaiden kokemusta turvallisuudes-

ta on seuratt u kolmen vuoden välein toteutetuilla kyselytutkimuksil-

la vuodesta 2003 lähtien. Yli 80 prosentt ia vastaajista arvioi oman 

asuinalueensa tuntuvan turvalliselta myöhään viikonloppuiltaisin. 

Helsingin yleinen turvallisuustilanne arvioitiin hyväksi, joskin osa 

vastaajista koki sen heikentyneen viime vuosina.

Aula kutsuu kehitt äjiä

Uusi perhekeskus avatt iin Kallioon

KAUPUNGINTALON AULA kokoaa kiinnosta-

vimmat keskustelut kaupungista ja tuo näkyväk-

si myös kaupungin sisäisen kehitt ämisen. Tila ja 

tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Huhtikuisten avajaisten jälkeen aulassa on 

jo ehditt y muun muassa keskustella suunnit-

teilla olevan uuden arkkitehtuuri- ja designmu-

seon konseptista sekä käsitellä avoimissa 

työpajoissa data-analytiikan hyödyntämistä 

kestävän kaupunkikehityksen vaatimien ener-

giaratkaisujen luomisessa. Tapahtumatorilla on 

esitelty esimerkiksi kehitt yviä asuinalueita ja 

kaupungin omaa asuntotuotantoa.

Ohjelmaan kuuluu myös suurten 

kaupunkifestivaalien sivutapahtumia. Tänä 

vuonna Helsinki-päivän viett o 12.  kesäkuuta 

alkaa aulassa pormestarin perinteisillä aa mu-

kahveilla. Raparperipiirakkaa ja kah via on 

tarjolla kello 9–11. Kaupungintalon parvek-

keella voi vierailla kello 9.30–12 ja tavata 

samalla pormestaristoa.  Lapset pääsevät 

rakentamaan maailmanparannuskonett a 

Suomen muotoilukasvatusseura Suomu ry:n 

työpajassa kello 12.30–15.

Aulassa näkyy myös muun muassa Helsinki 

Design Week, jota vietetään syyskuussa.

KALLIOON on avatt u perhekeskus, jonne keski-

tetään katt avasti lapsiperheiden palveluja. Kes-

kuksesta löytyy muun muassa äitiys- ja lasten-

neuvolapalveluja, sosiaalipalveluja sekä puhe-, 

fysio- ja toimintaterapiapalveluja. Kallioon keski-

tetään myös valtaosa ruotsinkielisistä lapsiper-

heiden palveluista.

Keskuksessa tulee työskentelemään kaiken 

kaikkiaan noin 250 sote-alan ammatt ilaista. Asi-

akkaan tarpeen mukaan perhekeskukseen jal-

kautuu työntekijöitä myös muista palveluista, 

kuten aikuissosiaalityöstä tai aikuisten päihde- 

ja mielenterveyspalveluista. 

Kallioon muutt avat Vallilan ja Hertt oniemen 

neuvolat. Samoin väistötiloissa ollut Kallion neu-

vola palaa vanhaan osoitt eeseen-

sa. 

Ensimmäinen vastaava 

perhekeskus tuli Itäkadul-

le vuonna 2017 ja viime 

vuonna sellainen avat-

tiin Vuosaaressa. Kai-

kissa perhekeskuksis-

sa on tarkoitus saatt aa 

monia lapsille tarkoitet-

tuja palveluja saman ka-

ton alle. Uusi perhekes-

kus on osa kaupungin sosi-

aali- ja terveyspalvelujen uu-

distuksia, joissa palvelut kootaan 

kolmenlaisiin keskuksiin: perhekes-

kuksiin, terveys- ja hyvinvointi-

keskuksiin sekä monipuolisiin 

palvelukeskuksiin.

Keskus on auki kesäl-

lä arkisin kello 8–16, syk-

syllä aukiolot laajenevat 

7–20. Perhekeskus sijait-

see osoitt eessa Toinen lin-

ja 4 C. Uusi keskus on Kal-

lion entisen terveysaseman 

ja neuvolan tiloissa. Tilat va-

pautuivat, kun terveysasema 

muutt i Kalasatamaan. Tilat on pe-

ruskorjatt u lapsiystävällisiksi.

Millainen on tulevaisuuden museo? Design- 

ja arkkitehtuurimuseoiden ystäväyhdistyk-

sen DAMY ry:n kaupungintalon aulassa jär-

jestämä tilaisuus keräsi runsaan yleisön 

keskustelemaan Etelärantaan mahdollises-

ti rakentuvasta uudesta arkkitehtuuri- ja 

designmuseosta.

Rita Ekelund    Kimmo Brandt

Kaupungintalon aula toimii kokous-, työ-

paja- ja työskentelytilana, seminaarien 

ja mediatilaisuuksien pitopaikkana tai 

vaikkapa koululaisten luokkahuoneena. 

Sopisiko oma tapahtumasi aulan tiloihin 

ja toiminta-ajatukseen? Katso lisätietoa 

osoitt eessa hel.fi /kaupungintalonaula.

Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 11–13, 

avoinna ma–pe klo 8–18.



Stadin

VALLISAARTA 
KEHITETÄÄN

Tänä kesänä saareen saadaan 

muun muassa minigolf-rata ja 

kelluva kokoustila. KOTI-
SOHVALTA 

SAARIIN
Laivojen aikataulut ovat Reitt i-

oppaassa: reitt iopas.fi . Katso, 

miten pääset saareen suo-

raan kotisohvaltasi.

MERI 
KUULUU 
KAIKILLE

Tiesitkö, ett ä jokainen 

helsinkiläinen asuu alle 

10 kilometrin päässä 

rannasta?

300 
saarta, 

130 km 
rantaviivaa

NUKU 
LUONNOSSA 

Joissain saarissa voi myös yöpyä. 

Testaa Vallisaaressa puuhun ripus-

tett ua teltt aa tai nollapäästöistä 

mökkiä. Teltt ailla voi esimerkiksi 

Isosaaressa ja Pihlajasaaressa.

Kesä on hyvää aikaa tutustua Helsingin saariin. 

Tutki jylhiä rantakallioita, tähyile horisontt iin ja 

nauti merellisestä tunnelmasta. 

Heta Ängeslevä 110th Street Productions

Hetki Helsingissä8



saaret

1,1 
MILJOONAA 

IHMISTÄ
vieraili Suomenlinnassa 

2018. Suokki on suosituin 

saaremme ja Unescon 

maailmanperintökohde.

MERELLISTÄ 
LISÄTIETOA

hel.fi /saaristossa

myhelsinki.fi 

palvelukartt a.hel.fi /saaristo

VASIKKASAARI 
AVATAAN

Tämän kesän uutuus on 

Kruunuvuorenselällä sijaitseva 

Vasikkasaari (kuvassa). 

Kaunis ja jylhä saari on mainio 

eväsretkipaikka.

PIHLAJASAARI 
UUDISTUU

Stadilainen klassikko Pihlis on

uudistanut palvelujaan. Ravintoloitsija 

on vaihtunut ja rantakioskin

yhteyteen rakennetaan terassi. 

ÄLÄ VIE ROSKIA 
LUONTOON

Saaristo säilyy hyvässä kunnossa 

sinun ansiostasi. Retkeile jälkiä 

jätt ämätt ä, ja kierrätä roskasi 

mieluiten mantereelle.

9
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Ilmastotekoja nyt! 
T

UHANSITTAIN nuoria ympäri maa-
ilmaa on osallistunut tänä vuonna 
ilmastolakkoihin, jotka ruotsalai-
nen Greta Thunberg aloitti. Miel-
tä osoittaneiden nuorten viesti on 
selvä: päättäjiltä vaaditaan ilmas-

totekoja nyt. Helsinkiläiset nuoret Kaapo Haa-
panen, Venla Westerlund, Alma Rantalaiho 
ja Jimi Joutsio ovat samaa mieltä.

Kaapo Haapanen, 14
Lapset ja nuoret tarvitsevat lisää tietoa il-
mastonmuutoksesta. Oma oppiaine kou-

lussa voisi olla yksi ratkaisu asiaan. Aihetta saa-
tetaan sivuta koulussa, mutta sitä ei käsitellä 
vielä tarpeeksi. Kaupungin osallistuvassa bud-
jetoinnissa OmaStadissa ehdotin, että Helsinki 
järjestäisi koko kaupungin laajuisen ilmaston-
muutoskampanjan peruskouluikäisille kaupun-
kilaisille.

Nuoria tulisi osallistaa päätöksentekoon ny-

kyistä enemmän. Helsingissä on meneillään 
kokeilu, jossa nuorisoneuvoston edustajat pää-
sevät osallistumaan kaupungin toimialalauta-
kuntien työskentelyyn. Se on hyvä alku, sillä 
nuorten läsnäolo- ja puheoikeus ei toteudu vie-
lä tarpeeksi.

Perheeni on miettinyt ympäristöasioita jo 
pitkään. Meillä ei ole omaa autoa, vaan käy-
tämme julkista liikennettä ja polkupyöriä kau-
pungin sisällä liikkumiseen. Kotiimme olemme 
valinneet ekosähkön. On hyvä, että nyt mieti-
tään muita matkustamisen tapoja lentämisen 
tilalle. Esimerkiksi lentovero olisi hyvä juttu.” 

Venla Westerlund, 15
Tuntuu, että ilmastonmuutos on jo kau-
hean lähellä. Vielä vuosi sitten ajattelin, 

että se on jotain, mikä tapahtuu kaukana tule-
vaisuudessa, mutta en enää. 

Vanhempani ovat olleet ympäristötietoisia 
jo kauan, mutta itse heräsin miettimään ilmas-

tonmuutosta kunnolla ehkä kaksi vuotta sitten. 
Meillä kierrätetään kaikki mahdollinen. Kun 
vaatteet ja tavarat jäävät pieniksi tai turhiksi, 
ne viedään kirppikselle tai lahjoitetaan eteen-
päin. Jotkut kaverit ovat sanoneet, että kotim-
me kierrätysjärjestelmä on monimutkainen, 
mutta mielestäni se toimii hyvin.

Syömme kotona tosi harvoin lihaa ja omis-
tamme auton yhdessä tuttavaperheemme 
kanssa. Itse voisin yrittää luopua lihasta koko-
naan ja lopettaa vaatteiden ostamisen pika-
muotiketjuista. Rakastan matkustamista, mutta 
olisin silti valmis kannattamaan lentoveroa.

Nuorten mielipiteet ovat jakautuneet kahtia: 
toiset ovat hyvin perillä asian vakavuudesta, 
kun taas toinen puoli ei piittaa vähääkään. Me 
nuoret kuitenkin joudumme elämään ilmas-
tonmuutoksen seurausten kanssa. 

Toivoisin päättäjien lopettavan jaarittelun 
ja tarttuvan kunnolla tähän vaikeaan asiaan. 
Jos täällä ei tehdä päätöksiä ilmastonmuutok-

Ilmaston lämpeneminen on aikamme 

suurin ongelma, sanovat nuoret.

Joudumme elämään ilmastonmuu-

tosten seurausten kanssa pitkään, 

sanovat Jimi Joutsio (vas.), Alma 

Rantalaiho, Kaapo Haapanen ja 

Venla Westerlund.

Heta Ängeslevä    Marja Väänänen



sen hillitsemiseksi, ei täällä tehdä kohta mitään 
muutakaan.”

Alma Rantalaiho, 15
Ilmastonmuutos on Suomen suurin on-
gelma. Meillä asiat ovat muuten niin hy-

vin, että Suomella pitäisi olla varaa tehdä kaik-
ki voitava päästöjen vähentämiseksi.

Kotona minulle on opetettu jo pienestä 
saakka, että meillä on vain yksi maapallo ja sitä 
pitää suojella. Meillä ei ole autoa, emmekä syö 
lihaa. Itse käyn vain alle kolmen minuutin kyl-
missä suihkuissa, koska Helsingissä vesi lämmi-
tetään kivihiilellä.

Puolet suvustani asuu Argentiinassa, min-
kä takia käymme siellä kerran, kaksi vuodessa. 
Sinne täytyy lentää, mikä on ilmaston kannal-
ta tietysti huono juttu. Toisaalta olisi aika kova 
vaatimus, etten saisi tavata mummoani tai serk-
kujani. Kesälomalla jään Suomeen, enkä lähde 
vanhempieni kanssa lomalle Pohjoismaihin.

Olen osallistunut kaikille Helsingin ilmasto-
marsseille tänä vuonna. Maaliskuussa koulu-
laisten ilmastolakkoon osallistui yli 5 000 nuor-
ta. Oli tosi hienoa ja liikuttavaa, kun kaikki 
nuoret huusivat yhteen ääneen: ”ilmastotekoja 
nyt nyt NYT!”. 

Tutustu 
ilmastotekoihin
HELSINKI kantaa vastuunsa ilmastonmuu-

toksen hillinnässä ja aikoo olla hiilineutraa-

li vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoitt aa, et-

tä tämän jälkeen kaupungin toiminta ei enää 

vaikuta ilmaston lämpenemiseen. Hiilineut-

raalisuus edellytt ää kaupungilta nyt ja lähi-

tulevaisuudessa tekoja, jotka vaikutt avat hel-

sinkiläisten elämään. 

Toimenpiteet on koott u 147 kohdan ohjel-

maksi. Kaupungin ilmastotavoitt eisiin voi tu-

tustua esimerkiksi Helsinki <3 ilmasto -näyt-

telyssä keskuskirjasto Oodin Bryggassa. 

Lisäksi kaupunkilainen saa vinkkejä, millaisia 

ilmastotekoja meistä jokainen voi tehdä. 

”Tervetulleita ovat ihan kaikki kaupunki-

laiset. Esimerkiksi koululaisryhmät pitävät 

varmasti näytt elystä”, sanoo viestintäsuun-

nitt elija Lott a Henriksson kau-

punkiympäristön toimialalta.

BRYGGASSA voi muun 

muassa ladata puhe-

linta pyörää polkemal-

la, tutustua tulevai-

suuden Helsingin pi-

karatikka- ja baana-

verkostoihin, tehdä 

elämäntapatestin se-

kä tutkia omaa ruoka-

valiotaan ruokakuutioi-

den avulla. 

”Niistä voi katsoa, kuinka 

paljon päästöjä aiheutuu vaikkapa ap-

pelsiinimehusta tai perunasta”, Henriksson 

kertoo.

Kävijälle avataan, mitä hiilijalanjälki ja hii-

lineutraalius tarkoitt avat, mitkä ovat Helsin-

gin päästötavoitt eet sekä miten siihen aio-

taan päästä. Kiertotaloudesta kiinnostunei-

den kannatt aa suunnata Oodiin 27. kesäkuu-

ta, jolloin Suunnitt elija tavatt avissa -tunnilla 

klo 16–17 ympäristötarkastaja Leona Silber-

stein vastaa kysymyksiin.

Näytt elyyn voi tutustua itsenäisesti Oodin 

aukioloaikoina ma–pe klo 8–22, la–su klo 10–

20, ja lisäksi näytt elyssä on paikalla henkilö-

kuntaa arkisin klo 14–18. Näytt ely on avoinna 

lokakuun puoliväliin.

Päästöjen 
aiheuttajat 

Asuminen, ruoka ja liikkuminen 

ovat suurimmat yksityisen 

kulutuksen kasvihuonekaasu-

päästöjen aiheuttajat.

Helsingissä on tehty hyviä juttuja ilmaston 
eteen. Täällä on hyvä julkinen liikenne ja kou-
lussa kaikki voivat syödä kasvisruokaa. Toisaal-
ta Helsingillä on myös paineita olla esimerkki-
nä muille – ja niin pääkaupungilla pitääkin ol-
la. Vielä on paljon tehtävää.” 

Jimi Joutsio, 15
Ilmastonmuutos on iso asia. Kun jääpei-
te sulaa Pohjoisnavalla, jäävät jääkarhut 

ilman kotia ja kuolevat. Sitä olen miettinyt pal-
jon.

Omassa elämässäni olen pyrkinyt välillä 
pyöräilemään koulumatkat Itiksestä Töölöön. 
Sen sijaan ulkomaille matkustamisesta luopu-
minen tuntuu vaikealta, ja luulen, että tulen 
jatkossa lisäämään sitä entisestään. 

Päättäjien toivoisin ottavan tästä aiheesta 
kunnon otteen. Olemme kuulleet tarpeeksi pu-
heita, mutta nyt tarvitaan tekoja. Ottakaa nä-
mä asiat kunnolla pöydälle ja käsittelyyn. Pää-
töksiä ei voi sysätä pelkästään yksittäisten ih-
misten harteille.”

Alma Rantalaiho ja Jimi Joutsio ovat Helsingin 
nuorisoneuvoston jäseniä, Kaapo Haapanen on 
Helsingin vihreiden nuorten hallituksessa.

11

Lott a Henriksson
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”Pääkaupungilla on 
leveämmät hartiat 
kokeilla toimivia ratkaisuja 
käytännössä.”
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 K
AUPUNKEJA voi oikeutetus-
ti pitää ilmastohäirikköinä ja 
kestävän kehityksen haasta-
jina. On fakta, että kaksi kol-
masosaa maailman energi-
asta kulutetaan kaupungeis-
sa. Myös suurin osa maailman 
kasvihuonepäästöistä ja jät-

teistä tuotetaan niissä. Voidaanko tämä yhtälö 
jotenkin ratkaista?

Kestävän kaupungistumisen strategisen oh-
jelman johtaja Emma Terämä Suomen ympä-
ristökeskuksesta (SYKE) puhuu pitkäjänteisen 
ja kokonaisvaltaisen työn puolesta. Kun kes-
tävän kehityksen lähestymistapa oli vielä hy-
vin ympäristöpainotteinen kautta maailman 
1990-luvulla, nykyisin osataan huomioida pa-
remmin myös maantieteelliset, taloudelliset 
ja sosiaaliset seikat. Muuten kelpo yksittäinen 
toimenpide voi jäädä toteutumatta sekä luoda 
jopa kurjuutta ja ulkopuolisuutta. Terämä ha-
vainnollistaa asiaa sosiaalisen puolen esimer-
killä.

”Kun jokin kaupunki haluaa edistää vaikka-
pa yhteiskäyttöistä liikkumista autoilla ja säh-
köskoottereilla, on pohdittava, houkutteleeko 
mobiilisovellus kaikkia. Käykö niin, että käyt-
tötapa sulkee osan käyttäjistä heti pois?” Terä-
mä haastaa.

Ratkaisujen eri toimialoja poikkileikkaavas-
ta arvioinnista ja yhteistyöstä ei voi Terämän 
mukaan puhua liikaa, vaikka Helsinki tiedos-
taa asian. Raportoihan kaupunki esimerkiksi 
YK:n kestävän kehityksen laaja-alaisten tavoit-
teiden toteutumista vapaaehtoisella raportil-
la ja ohjaa toimintaansa Hiilineutraali Helsinki 
2035 -ohjelmalla. 

VIELÄ 12 VUOTTA sitten Terämä teki tietoko-
nesimulaatioita solujen kalvorakenteista. Väi-
töskirjan jälkeen tutkijaa alkoi kuitenkin kieh-
toa oman tutkimusmenetelmän siirtäminen 
uusiin, mutta jokseenkin tuttuihin ympyröi-
hin. 

”Sain rahoituksen lähteä International 
Institute for Applied Systems Analysis – eli 
IIASA-instituuttiin tutkimaan väestön ja kehys-

KUKA

alueiden maankäytön suhteita. Näen sen jat-
kona sille työlle, jota tein yli kymmenen vuot-
ta Unicef Helsingin vapaaehtoisryhmässä”, Te-
rämä kertoo kiinnostuksestaan väestöön ja ih-
misiin.

Työ vei Terämän ulkomaille, kunnes hän 
vajaa kolme vuotta sitten palasi Helsinkiin. Nä-
kemystä eurooppalaisten kaupunkien ja Hel-
singin ottamista kestävän kehityksen askelis-
ta siis on. Helsingin Terämä näkee edelläkävi-
jänä Suomessa. Maamme suurista kaupungeis-
ta vain reilulla 50 prosentilla on oma kestävän 
kehityksen ohjelma.

”Helsingin hiilineutraalin ohjelman tavoit-
teet ovat erittäin tarpeellisia ja hyviä”, Terä-
mä sanoo ja viittaa puhtaaseen energiantuo-
tantoon, energiatehokkaampiin rakennuksiin, 
kestäviin liikenneratkaisuihin sekä älykkää-
seen ja puhtaaseen talouteen. 

Kaupunki on Terämän mukaan onnistunut 
erityisesti liikenneratkaisuissa. On raideliiken-
nettä, uusia pyöräteitä ja kävelykeskustaa. Hän 
liikkuu itsekin paljon kävellen ja pyörällä. Ko-
ti sijaitsee Hakaniemessä rakkaan meren lähei-

syydessä, työpaikka melko lähellä Viikissä. 
Kaupunkilaiset ovat myös päässeet sano-

maan sanansa.
”On hyvä, että Helsinki on esimerkiksi kon-

sultoinut kaupunkilaisia Helsingin rautatiease-
man alittavassa tunneliasiassa. Kun tehdään 
kallista infastruktuuria, olisi hullua, jos käyt-
täjät äänestäisivät jaloillaan sitä vastaan. Toi-
saalta se antaa vielä odottaa, että kaupunkior-
ganisaatio osallistuisi kansalaisverkostojen toi-
mintaan.”

Työtä riittää, sillä kaupungin tavoitteena on 
vähentää yksityisautoilua entisestään. Helsin-
gin selvityslistalle kuuluvat tietullitkin.

MYÖS RAKENTAMISEN ja energiantuotannon 
puolella Helsinki voi aktiivisesti etsiä ratkaisu-
ja, vaikka vipuvarsia on vähemmän. Kaupunki 
omistaa rakennuskannasta vain pienen osan, 
joten rooli painottuu ohjaukseen. 

”Erityisesti taloyhtiöitä voisi tukea kulutus-
haasteissa, esimerkiksi lämpimän vedenkulu-
tuksen mittarointi on ensimmäinen askel kohti 
kulutusmäärien tiedostamista ja suitsimista”, 
Terämä toteaa.

Kierrätysasioissa Helsinki ja koko Suomi tu-
levat EU-maiden jälkijunassa, vaikka toimia 
on lisätty. Terämän mukaan pientaloalueiden 
haasteena on asukastiheys.

”Toivon, että jätealan yritykset ja muut läh-
tevät ideoimaan ratkaisuja, vaikka monet in-
novaatiot kannattavat vasta viiveellä.”

Helsingin ei tarvitse ponnistella yksin kes-
tävän kehityksen ohjelmien kimpussa, vaan 
se saa kehitystukea usealta taholta. Näitä ovat 
esimerkiksi ilmasto- ja energiasitoumuksia 
tehneet EU-maiden suurkaupungit ja Ympäris-
töministeriön koordinoima Kestävä kaupunki 
-ohjelma, jossa Terämäkin on mukana. Vasta-
vuoroisesti hän toivoo Helsingiltä vahvempaa 
halua auttaa pienempiä kaupunkeja kestävän 
kehityksen asioissa.

”Helsingillä voi olla siinä erittäin merkittä-
vä rooli. Pääkaupungilla on leveämmät hartiat 
kokeilla toimivia ratkaisuja käytännössä ja ja-
kaa hyväksi havaittuja oppeja laajemmalle. Yh-
dessä kaikki pääsevät parempiin tuloksiin.”

Kestävän 
kehityksen 
edistäjä
Emma Terämä, 40, on tekniikan tohtori 

ja kestävän kehityksen tutkija. Hän joh-

taa Suomen ympäristökeskuksen Kestä-

vän kaupungistumisen strategista ohjel-

maa ja toimii monissa kansainvälisissä ja 

suomalaisissa hankkeissa, kuten Ympä-

ristöministeriön koordinoimassa Kestävä 

kaupunki -ohjelmassa. Paraikaa hän tutkii 

kaupunkilaisten ja kaupunkien mahdolli-

suuksia vaikutt aa samanaikaisesti hyvin-

vointiin ja ilmastonmuutokseen.

Kaupungit 
ratkaisijoina 

Tutkija Emma Terämä kokee, ett ä Helsinki on hyvällä tiellä 

kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkina. Tätä osaamista 

se voisi jakaa entistä enemmän pienille kaupungeille.

Katja Alaja Heli Blåfi eld



Syömään! Kaupungin leikkipuistoissa tarjo-
taan maksuton lämmin ateria alle 16-vuotiaille 
lapsille arkisin kello 12. Ota mukaan oma 
lautanen, muki ja lusikka. 
→ hel.fi/leikkipuistot

Muksujen 
kanssa 
menoksi

1.
Taskarit eli tanssivat muskarit

Tanssiversio muskarista jär-

jestetään Annantalon A-lavalla 

torstaisin 0–5-vuotiaille lapsille 

huoltajineen.

Annantalon A-lava, 6.6., 13.6., 

20.6. ja 25.7. klo 10.45–11.30., 

vapaa pääsy.

2.
Saariseikkailuretket

Harakan seikkailuretkillä tutus-

tutaan Itämeren saloihin, kur-

kistetaan vedenalaiseen maail-

maan ja tutkitaan saariluonnon 

ihmeitä. 4–10-vuotiaat lapset 

voivat osallistua kahden tunnin 

retkelle aikuisen seurassa. Yh-

teysvene lähtee Ullanlinnan lai-

turista, Kaivopuistosta.

Harakan saari, 16.6., 7.7., 21.7., 

4.8. ja 25.8. klo 12–14. Meno-

paluu 5 e aikuiset, 2 e lapset.

3.
Ratikkamuseoon

Sadepäivän satt uessa voi suun-

nata Kultt uurikeskus Korjaa-

mon yhteydessä sijaitsevaan 

Ratikkamuseoon. Siellä voit is-

tahtaa vanhaan ratikkaan ja 

siirtyä hetkessä menneisyyden 

Helsinkiin!

Ratikkamuseo, auki joka päivä 

klo 11–17, vapaa pääsy.

4.
Eläimiä hoitamaan

Fallkullan kotieläintilalla voi 

tutustua maatilan eläimiin 

lampaista kanoihin, hevosiin ja 

nautoihin. 30 vuott a toiminnas-

sa olleella tilalla on myös 

nuorten ylläpitämä Kilikuppila.

Fallkulla, auki joka päivä 

klo 10–15.

Minun Helsinkini
Ronja Kontt o, 9, Hertt oniemi
Mikä on parasta Helsingissä? 

Kaverit! Heidän kanssaan ei ole koskaan 
tylsää. En voisi kuvitella muuttavani 
mihinkään Helsingistä, tai edes Hertto-
niemestä. 

Missä ja mitä leikit kavereitt esi kanssa?

Kaikenlaisia eläin- tai haltijaleikkejä ja 
taikatyttöjuttuja. Joskus vaan kävellään ja 
jutellaan. Pihalla on mukavaa, niin koto-
na, koulussa kuin iltapäiväkerhossakin.

Mikä on lempirakennuksesi?

Herttoniemen talojen lisäksi Tuomio-
kirkko on tosi iso ja mahtava.

Missä haluaisit käydä?

Jos meillä on ”lapset päättää” -päivä, 

valitsen Lintsin tai kiipeilypuisto Kor-
keen. Amos Rexiin jonotettiin talvella 
kahdesti ja toisella kerralla onnisti. 
Voisin mennä sinne uudestaan.

Miten kuvailisit Helsinkiä uudelle 

asukkaalle?

Helsinki on tosi kiva kaupunki, missä 
on paljon hyviä pihoja ja leikkipaikko-
ja. Joskus lomalla Kanarialla tai Lapis-
sa olen miettinyt, että haluaisin muut-
taa sinne, mutta kyllä Helsinki on aina 
paras.

Minne veisit Helsinkiin tulevan 

vieraan?

Lintsille ja Korkeasaareen. Syömässä 
kävisimme sushiravintolassa.

STADIN ELÄIN

Pieni 
Helsinki-visa
1. Kuinka monta vuott a sitt en 

Helsinkiin päätett iin rakentaa 

metro?

a) 80

b) 50 

c) 25

2. Helsingin nimikkokukka on

a) pihasyreeni

b) valkovuokko

c) kielo

3. Kuinka paljon Helsingin 

pinta-alasta on viheralueita?

a) neljännes

b) kolmannes

c) puolet

4. Stoge tarkoitt aa 

stadin slangilla

a) pyörä

b) raitiovaunu

c) juna

5. Korkeasaari täytt ää 

tänä vuonna

a) 130

b) 120

c) 100 vuott a

Oletko joskus ihmetellyt katulampun päällä 

huhuilevaa pöllöä? Hyvin todennäköisesti 

huhuilija oli sepelkyyhky, jonka hu-huu-

huu-hu-hu-ääntely monen mielestä 

muistutt aa pöllöä. Yhtenä sel-

vänä erona voi pitää vuoro-

kaudenaikaa: sepelkyyhkyt 

laulelevat päivällä ja pöllöt 

pimeällä.

Aiemmin sepelkyyhky 

oli maaseudun metsälintu, 

mutt a nykyään niitä tapaa 

kaupungissakin. Kesykyyh-

kyn eli pulun kaltaisia tori-

asiakkaita ne eivät ainakaan 

vielä ole, vaan viihtyvät hieman syrjem-

mässä.

Sepelkyyhky on pulua kookkaampi, 

sinertävän harmaa ja sillä on siivissä 

valkea poikkijuova. Pyrstö on pitkä, samoin 

kaula, jonka ympärillä on vaalea kaulus, se-

pel. Linnut viett ävät talven Ranskan tienoil-

la ja palaavat Suomeen 

keväällä. Sepelkyyh-

ky pesii usein kolmekin 

kertaa kevään ja kesän 

aikana. Pesä on useimmi-

ten puussa, mutt a muutamia sepel-

kyyhkyn pesiä on löydett y myös helsin-

kiläisiltä parvekkeilta.

Oikeat vastaukset: 1-b, 2-a, 3-b, 4-c, 5-a.
Lasten sivu14
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Helsinki-
päivä
12.6.

Varamummo 
ilahdutt aa 

Espan lavalla!

Yksisarvisia ja 
maailman-
parannuskoneita

Puistojumppaa 
20-luvun tyyliin!

Ville Valo ja 
Agents!

Saaristotunnelmaa 
Vartiosaaressa



Helsinki-päivä on kaupunkia parhaim-

millaan. Helsingissä on paljon moni-

puolista tapahtumatarjontaa ympäri 

vuoden, mutta Helsinki-päivänä se 

jalkautuu kaupunkiin kaikkien pariin. 

Jokainen voi löytää mieleistään teke-

mistä ja kokea uutta.

Helsinki on ennen kaikkea paikka 

ja yhteisö. Kaupungin vahvuus syntyy 

paikallisesta tekemisestä ja yhteisistä 

kokemuksista. Jokaisella helsinkiläi-

sellä tulee olla mahdollisuus ja tapa 

toteuttaa unelmiaan ja elää merki-

tyksellistä arkea maailman toimivim-

massa kaupungissa tasavertaisesti 

muiden kanssa.

Helsinki-päivänä pormestarilla 

on paljon tapahtumallisia perinteitä, 

mutta parasta on nähdä se into, jolla 

kaupunkilaiset itse rakentavat omaa 

kaupunkiaan yhdessä. Erityisen hieno 

hetki on toivottaa Helsinki-päivän 

vauva maailmaan ja samalla juhlia 

niitä kaikkia, jotka jossakin vaiheessa 

elämäänsä ottavat tämän kaupungin 

kodikseen.

Tervetuloa mukaan Helsinki-päivän 

juhlintaan,

Jan Vapaavuori 

Helsingin pormestari

Helsinki-päivä ohjelmalehti 12.6.2019

Julkaisija: Helsingin tapahtumasäätiö
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Hitta  
Helsingfors 
hemligheter

Rakastetut 
klassikot

Ohjelmaa  
varttuneille

Pormestarin 
tervehdys

Raparperipiirakka, jurttasauna ja 

Kaisaniemen puiston ilmaiskon-

sertti kuuluvat erottamattomasti 

Helsinki-päivään.

Helsinki-päivä avataan perintei-

sesti pormestarin aamukahveilla 

ja raparperipiirakalla, tällä kertaa 

uudistunutta kaupungintalon aulaa 

ihaillen. Kahvien lomassa  nautitaan 

DJ:n soittamasta musiikista. Kau-

pungintalon parvekkeelle pääsee 

kurkistamaan klo 9.30–12, samalla 

kaupunkilaiset voivat tavata por-

mestareita. Pormestarin avaus-

puhe tulkataan viittomakielelle ja 

kaupungintalon aulassa on induk-

tiosilmukka kuulolaitetta käyttäviä 

juhlijoita ajatellen.

Stadin slangi ry valitsee Stadin 

kundin ja friidun perinteisin menoin 

Espan lavalla klo 12. Espan lavan 

iltapäivä on varattu lapsille (lue 

lisää s. 4!).

Rakastettu Jurttasauna lämpiää 

tänä kesänä Vuosaaren Aurinkolah-

dessa 10.–12.6. klo 15–21! Aurinko-

lahden upea hiekkaranta mahdol-

listaa virkistävän uinnin saunomisen 

lomassa. Uimapuku ja oma pyyhe 

mukaan! Vuosaaressa lämpiää 

myös puulämmitteinen Sannan 

sauna. Naiset saunovat klo 17–19 ja 

miesten vuoro on klo 19–21. 

Kaisaniemen puiston Radio 

Suomipopin Helsinki-päivän kon-

sertissa esiintyy joukko eturivin 

artisteja Ellipsistä Juha Tapioon ja 

Anna Puuhun. Tällä kertaa luvassa 

on erityisherkkua, sillä lavalle 

kapuaa yhden harvoista keikoistaan 

Helsinki-päivänä heittävä Ville Valo 

ja Agents!

Lisätiedot: www.helsinkipäivä.fi

På Helsingforsdagen kan man lära 

sig nåt nytt om staden. Till exem-

pel på historiamaraton på Stadsmu- 

seet kan man höra om Helsingfors 

globala nätverk på 1700-talet. Sitt 

eget kunnande om staden kan man 

testa i tävlingen Stans frågesport-

mästare som går av stapeln i Diana-

parken. Peter von Baghs prisade film 

Helsingfors, för evigt (Helsinki, ikui-

sesti) visas på Cinema Orion. Och 

Helsingfors himmel och himlakrop-

par kan man studera i Observatoriet 

(ritad av C.E.Engel) som har gratis in-

träde hela dagen. 

Om du vill veta vilka de äldsta fort-

farande verksamma restaurangerna 

i stan är eller hur en hotellsvit såg ut 

under de olympiska spelen, rikta dina 

steg då till Hotell- och restaurangmu-

seet som också håller öppet hus. Där 

kan du runda av dagen med Helsing-

fors-inspirerat disco där Helsingfors-

baren förser med förfriskningar. 

Muutokset mahdollisia.

Unelmakahvila, 

kuva Klovnit ilman rajoja ry

(kansikuva Magnum live) 

Ikääntyvien Helsinki-päivässä lumou-
dutaan menneiden vuosien charmista, 
kuunnellaan ikivihreitä – ja tanssitaan 
afrikkalaisrytmeihin.

Roihuvuoren monipuolisessa palve-
lukeskuksessa sukelletaan kultaiselle 
60-luvulle klo 14–16! Luvassa on The 
Scaffolds -yhtyeen rautalankamusii-
kin tahdittamat parkkipaikkatanssit, 
vanhoja autoja, taidetta ja muotia 
60-luvulta. Käpyrinteen palvelukeskuk-
sen Hyvä vanhuus -tarinateatteriesitys 
on yleisön käsikirjoittama improvisaa-
tioesitys. Esityksen yhteydessä on 
mahdollista tutustua Minun kehoni 

-näyttelyyn klo 15–16.

Hedvigin rantapolulla Roihuvuo-
ressa tavataan vanha ja viisas nainen, 
jonka kanssa voi jutella elämästä, 
kuolemasta ja kaikesta siltä väliltä 
suomeksi, venäjäksi ja inkeriksi klo 
16–19. Yhteistyössä Rudolfin palvelu-
talon kanssa järjestettävä esitys toimii 
sillanrakentajana sukupolvien välillä ja 
tarjoaa erilaisen näkökulman maahan-
muuttajien ja siirtolaisten asemaan.

Monikulttuurisen vanhustyön 
parissa toimivat järjestöt ja yhdistykset 

esittelevät toimintaansa Riistavuoren 

palvelukeskuksen Monikulttuurinen 

vanhuus -messuilla klo 11–15. Päivän 

huipentaa pääjuhla, jossa yleisöä 

tanssittaa afromusiikkiryhmä. Juhlan 

juontaa Lorenz Backman.

Laajasalossa ja Kustaankarta-

nossa nautitaan festaritunnelmasta! 

Laajasalossa levitetään musiikin ilosa-

nomaa trubaduurien ja Mummodiskon 

välityksellä. Kustaankartanossa juhli-

taan 50-luvun hengessä: HSL on lah-

joittanut palvelukeskukselle vuonna 

1955 rakennetun raitiovaunun. Sen 

ympärillä on runsaasti ohjelmaa niin 

lapsille kun aikuisille.

Kanneltalossa lumoudutaan men-

neiden vuosien charmista klo 12–15. 

Stadin slangin Esko Vepsä luennoi 

otsikolla Tsennaaks Kantsuu, bon-

jaaks slangii, Värkkäämön työpajassa 

sukelletaan nostalgian syövereihin 

kädentaitojen kautta. RetroSisters 

& Bros. soittaa Harmony Sistersien, 

Laila Kinnusen ja muiden suosikkien 

ikivihreitä klassikoita. Tanssiminen on 

suotavaa!

kuva Jussi Hellsten



Helsinki-päivänä eri puolilla kaupun-

kia järjestetään lukuisia tapahtumia, 

joissa etusijalla ovat ympäristö, 

luonto ja ekologinen ruoka. 

Herttoniemen kartanon koko per-

heen Helsinki-päivässä tutustutaan 

kotieläimiin,  päästään suomenhevo-

sen kyytiin, opitaan linnuista, hyön-

teisistä ja villiyrteistä, kurkistetaan 

museokartanoon ja nautitaan tietysti 

hyvästä ruoasta ja juomasta!” Aamu 

alkaa perinteisin menoin, kun Sinikka 

Sokka nostaa Stadin ensimmäiset 

varhaisperunat.

Kumpulan koulukasvitarhalla ja 

Lapinlahdessa järjestetään kesäiset 

piknikit idyllisissä maisemissa! Kum-

pulaan voi varata mukaan omat eväät 

tai ostaa herkkuja nuorten pitämästä 

kesäkahvilasta. Lapinlahdessa jär-

jestetään ekologinen hävikkipiknik! 

Piknikille voi tuoda omien kaappien 

ruoka-aarteita kaikkien yhdessä nau-

tittavaksi.

Mustikkamaan Syötävässä puis-

tossa tutustutaan luonnonkosmetii-

kan valmistamiseen ja tehdään reip-

paita roskienkeräysretkiä rannalle. 

Puutarhassa nautitaan ekokahvilan 

herkkuja. Roska päivässä -liikkeen 

Miniroskistyöpajassa Kalliossa tuuna-

taan taskukokoinen, mukana kulkeva 

roskis, joka nappaa näppärästi talteen 

tupakantumpit, purukumit ja muut pie-

net roskat. Työpaja on avoin kaikille, 

tule ja tee persoonallinen miniroskis 

itsellesi – tai lahjaksi kaverille!

Harakan saaren luontokeskuk-

sessa ja taidetalossa on luvassa koko 

perheen toiminnallinen tapahtuma. 

Ohjelmassa on esimerkiksi merellinen 

näyttely, kalanperkuukoulu, majakka- 

ja merimerkkityöpaja, opastusta 

vedenalaiseen luontoon sekä saaris-

tolintujen tarkkailua lintupiilolla.

Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot: 

www.helsinkipäivä.fi

Tutustu Vartiosaareen!
Tervetuloa nauttimaan upeasta

 saaristoluonnosta, tunnelmasta ja 
maisemista Helsingin itäisen saariston 

helmeen, Vartiosaareen klo 13–20! 
Kesälampaat ja pop-up rantakahvila 

toivottavat kävijät tervetulleiksi. 
Omatoimisen retkeilyn ja elämyksellisen 

luontopolun lisäksi luvassa on luontotaiteen 
näyttely, performansseja ja opastusta 

alueen ainutlaatuiseen luontoon, historiaan 
ja huviloihin. Osassa saaren huviloita ovet 

ovat auki, osa tarjoaa mahdollisuuden 
saunoa ja grillata. 

Vuosittain vaihtuva ohjelmaraati myön-

tää tukirahaa sitä hakeneille Helsin-

ki-päivän ohjelman toteutukseen. 

Tukea voivat hakea yksityiset toimijat 

ja organisaatiot. ”Saimme 60 hienoa 

hakemusta määräaikaan mennessä”, 

Helsingin tapahtumasäätiötä raadissa 

edustanut Marianne Saukkonen ker-

too.

Miten raati päätyi valitsemaan 

tuen saajat? ”Olisi tehnyt mieli jakaa 

rahaa kaikille sitä hakeneille, mutta 

se ei valitettavasti ollut mahdollista”, 

toteaa raatiin kuulunut Helsingin nuo-

risoneuvoston varapuheenjohtaja Max 

TalviOja. ”Saimme tuotantorahat jaet-

tua melko yksimielisesti. Keskustelu 

oli monipuolista ja antoisaa – aivan 

kuten hakemuksetkin”, hän jatkaa. 

Ohjelmaa on luvassa eri puolille kau-

punkia, kaikille ikäryhmille, vähem-

mistöjä unohtamatta. KolttaKino 70, 

Sápmi SpeechKaraoke & Sápmidisco 

tarjoilevat puhetta ja elävää kuvaa 

kolttasaamelaisten asuttamisen 

70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

Sateenkaarisirkus on kaikille avoin, 

mutta erityisesti sateenkaariperheille 

ja sateenkaareville nuorille suunnattu, 

osallistava sirkustapahtuma.

”Halusimme valita mukaan tapahtu-

mia, jotka osallistavat yleisöä”, vahvis-

taa Helsinki-päivän vastaava tuottaja 

Marianne Saukkonen.

Yksi osallistavista tapahtumista 

on My2050 on mobiilipeli, joka  

tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksesta 

mielenkiintoisessa ja innostavassa 

muodossa. Kaikille sopivaa, ilmaista 

kännykkäpeliä pelataan Töölönlahden 

maisemissa liikkuen.

”Myönsimme tukea tasapuolisesti 

sekä uusille että vanhoille tapahtumille. 

Halusimme pitää kiinni perinteistä, 

sillä monet Helsinki-päivän tapahtu-

mat ovat olleet ohjelmassa jo vuosia”, 

TalviOja kertoo.

Uusiin tapahtumiin lukeutuu Kor-

jaamolla järjestettävä Helsingin iha-

nin ilta! Yksisarvisiksi pukeutuneet 

ihanuuslähettiläät levittävät hyvää 

mieltä ja rakkauden sanomaa. DJ 

soittaa musiikkia, mutta sana on vapaa 

myös yleisön omille runoille, räpeille 

ja lauluille.

Millainen kokemus raadissa toi-

miminen oli? ”Oli aivan mahtavaa 

olla mukana raadissa! On fantastista 

osallistua näin suuren tapahtuman 

tekemiseen”, TalviOja hehkuttaa.

Saija Holm

Lue lisää tapahtumista ja ohjelma-

raadista: www.helsinkipäivä.fi

Helsinki-päivä tarjoaa kaupunkilaisille kymmeniä innovatiivisia, maksuttomia 

tapahtumia. Joukossa on rakastettuja klassikoita ja upeita uutuuksia. 

Kahdeksanhenkinen ohjelmaraati myönsi rahallista tukea tällä kertaa 16 

tapahtumalle.

Jokaiselle jotakin!

Hyvää oloa itselle  
ja ympäristölle

kuva Lauri Rotko



Lasten Helsinki-päivä
Satuja, tanssia, musiikkia, luonnon 

ihmeitä ja maailmanparannuskone: 

perheen pienimmille on luvassa 

monipuolista ohjelmaa eri puolilla 

kaupunkia Kontulasta kaupunginta-

lolle ja Jakomäestä Lintsille.

Espan lava on tänäkin Helsinki-päi-

vänä lasten lava! Lavalle loikkaavat 

maamme pomppuykköset, Kengu-

rumeininki ystävineen, iloista ja tart-

tuvaa lastenmusiikkia suomeksi ja 

ruotsiksi soitt ava Aarne Alligaatt ori 

ja Viidakkorumpu sekä Orffi  t, jonka 

konsertissa kuunnellaan, pohditaan ja 

lauletaan yhdessä. Varamummo Ellen 

on mummo mummott omille ja niille, 

joiden oma mummo asuu kaukana. 

Varamummo karautt aa moott oripyö-

rällään pienen Tött eröpupun kanssa 

lasten luo aina, kun häntä kaivataan. 

Musikaalin on kirjoitt anut, visualisoi-

nut ja ohjannut Susanna Haavisto.

Helsinki-päivänä kaikki alle 14-vuo-

tiaat pääsevät ilmaiseksi Linnanmäen 

Sea Lifeen! Näyttelyiden lisäksi 

luvassa on ruokinta- ja tietotuokioita. 

Lintsillä on luvassa muutakin ohjelmaa 

Iloisen hyväntekijän päivässä! Estra-

dille nousevat lasten suosikkiorkesteri 

Maltt i & Valtt i sekä tapahtuman juon-

taja, tubett aja Jaakko Parkkali. Las-

ten Päivän Säätiön perustajajärjestöt 

esitt elevät toimintaansa ja halitt avan 

suloiset maskotit vilistävät puistossa 

pitkin päivää! Huvipuistoon on maksu-

ton sisäänpääsy.

Kaupungin vehreässä sydämessä 

Vallilan siirtolapuutarhassa järjeste-

tään työpajoja lapsiperheille. Jokainen 

saa osallistua Kukkiva seinä -työpa-

jaan, askarrella oman kukkaseppeleen 

ja nautt ia puutarhatunnelmasta. Luon-

non ihmeitä on luvassa myös Ursan 

tähtitornissa Kaivopuistossa. Siellä 

tutkitaan Aurinkoa ja sen pinnalla 

hehkuvia auringonpilkkuja ja roihuja, 

jos sää suinkin sallii.

Kaupungintalon uudistetussa 

aulassa rakennetaan maailmanparan-

nuskoneita Design Weekin ennakkota-

pahtumassa. Maailmasta paremman 

tekevä kone tai robott i voi olla ihan 

millainen haluat, vain oma mielikuvitus 

on rajana!

Jakomäen kirjastossa vietetään 

ainutlaatuista Satuaikaa. Osallistujat 

luovat yhdessä taiteilijoiden kanssa 

ainutlaatuisen tarinan, joka perustuu 

heidän yhteiseen kokemukseensa, 

mielikuvitukseen ja luovuuteen.

Kampintorilla on luvassa erilaisia 

perinteisiä hyppyleikkejä naruhyppe-

lystä twistiin ja erilaisiin leikkimielisiin 

hyppyhaasteisiin.

Kontulan Ostarifestareilla Lasten 

maailman taideseikkailussa tanssin, 

sirkuksen, musiikin ja teatt erin satu-

maahan johdatt avat Kultt uurimyllyn ja 

Teatt erimuseon taiteilijat ja pedagogit. 

Ruoholahden leikkipuistossa on tar-

jolla mukavaa yhdessäoloa ja pientä 

puuhaa. Malmitalolla esiintyy lasten-

musiikkiorkesteri Ammuu! ja Unel-

makahvilassa voi nautt ia herkuista 

ja hullutella Klovnit ilman rajoja ry:n 

klovnien kanssa.

Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot: 

www.helsinkipäivä.fi 

Kaisaniemen puiston ilmaiskon-

sertin lisäksi musiikista päästään 

nautt imaan Helsinki-päivänä niin 

Musiikkitalon ilmaiskonserteissa, 

Savoy-teatt erin Umo Jazzeilla kuin 

Seurasaari-folkissa! Radio Helsinki 

tekee livelähetystä koko päivän.

Sibelius-Akatemian opiskelijat esiinty-

vät Helsinki-päivän ilmaiskonserteissa 

Musiikkitalon kahvilassa klo 14 ja klo 18. 

Konserteissa esiintyy energistä rockia 

soitt ava Tears of Joy.

UMO Helsinki Jazz Orchestra ja 

Savoy-teatt eri juhlistavat Helsinki-päi-

vää niin ikään kahdella ilmaiskonser-

tilla. Ohjelmistossa on kesäisen kau-

punkijuhlan karnevaalitunnelmaan 

sopivia kappaleita.

Radio Helsinki tekee livelähetystä 

kauppakeskus Forumissa koko päivän 

ajan. Ohjelmassa on live-musiikkia 

sekä paneelikeskusteluita ajankohtai-

sista ilmiöistä tutt ujen helsinkiläisten 

seurassa.

Pääkaupunkiseudun kansantans-

siryhmät esiintyvät pelimanneineen 

Antin aukiolla Seurasaaressa klo 18 

alkaen. Parituntisen tapahtuman 

esiintyjinä ovat muun muassa Espoon 

kansantanssijat, Tanhu-Visa, Pörriäi-

set sekä Helsingin Kansantanssin 

ystävien Kierrokas-ryhmä.

Koko perheelle sopivissa Tanssien 

maailman ympäri -työpajoissa opitaan 

muun muassa afrikkalaisia, intialaisia 

ja irlantilaisia tansseja. Samalla tutus-

tutaan musiikkityyleihin ja kultt uureihin, 

joilla on omat tuntijansa myös Helsin-

gissä.

Lisätiedot: www.helsinkipäivä.fi 

Soitt o soi ja 
laulu raikaa!

Puistojumppa 1920-luvulla, kuva Kaupungin kuva-arkisto

Fiilistelyä Musiikkitalolla, kuva Lauri Rotko

Helsinki-päivä tarjoaa tapahtumia 

moneen makuun: Hakasalmen 

huvilalla voimistellaan 20-luvun tyyliin, 

Kalasatamassa ajellaan itsekseen 

kulkevilla busseilla ja Designmuseossa 

järjestetään juhannusetkot.

Tervetuloa testaamaan, kuinka 

sielun ja ruumiin kuntoa huollett iin ja 

ryhtiä kohennett iin 90 vuott a sitt en! 

Hakasalmen huvilan vehreällä pihalla 

voimistellaan Helsinki-päivänä aitoon 

1920-luvun tyyliin. Luvassa on perin-

teinen voimisteluhetki taivutuksineen 

ja venytyksineen – tietysti ajan hengen 

mukaisesti pukeutuneiden ohjaajien 

johdolla. Voimisteluhetkien inspiraa-

tiona on huvilan Suruton kaupunki 

-näytt ely, jonne on vapaa pääsy klo 10–17 

(yleisöopastus klo 12). Jumpat jatkuvat 

läpi kesän pari kertaa kuukaudessa.

Lähde mukaan ajelulle tulevaisuu-

teen! Kalasatamassa ajellaan itsek-

seen kulkevilla Robobusseilla klo 9–15, 

jos sää suinkin sallii. Englantilaisau-

kiolta lähtevällä reitillä on mukana ihmi-

nen opastamassa matkustajia ja tark-

kailemassa robott ibussin toimintaa.

Designmuseossa viritt äydytään 

Helsinki-päivänä juhannustunnelmaan! 

Puuveistostaiteilija Pertt i Karhunen 

Mikkelistä järjestää moott orisahaveis-

tämisen työnäytöksen, esillä on myös 

muotoilustudio COMPANYn eli Aamu 

Songin ja Johan Olinin näytt ely Secret 

Universe – Maailmojen salat. Falkma-

nin siiven työpajatilassa maalataan 

rantakiviä ja rakennellaan hiekkalin-

noja Rantsu-työpajassa klo 12–15.

Lue lisää: www.helsinkipäivä.fi  &

 www.helsinginkaupunginmuseo.fi 

Helsinki-päivän 
erikoiset

Muutokset mahdollisia.



Arkista suomea 
leikkien ja laulaen

Leikkipuistojen Kotiklubi Kanelissa 

saa harjaannusta suomen kielen käytt öön. 

L
EIKKIPUISTO Mustakiven kerhohuo-
neessa puhutaan säästä ja erilaisista 
sääilmiöistä.

”Millainen sää tänään on? Tänään 
on aurinkoinen sää”, PD-sosiaalioh-
jaaja Kirsi-Marja Hyvönen sanoo ja 

näyttää vuoroin kysymysmerkin ja vuoroin au-
ringon kuvia. 

Paikalla olevat äidit lapsineen sekä sosiaalioh-
jaaja Maria Nygård kysyvät ja vastaavat vuorol-
laan. Menossa on maahanmuuttajaperheiden 
Kotoklubi Kaneli -tuokio suomen kielen har-
joitteluun. 

Aluksi on laulettu tervetulolaulu ja lopuksi 
nautitaan virvokkeita, leikitään ja jutellaan.

”Tässä opitaan arjen puhekielen sanoja. 
Maahanmuuttajavanhempi saattaa esimerkiksi 
olla hukassa, kun on oppinut vain sanan jalka-
pallo ja lapsi onkin menossa futistreeneihin”, 
Hyvönen selventää.

Kaikille pikkulapsiperheille avointa Koto-
klubi Kaneli –toimintaa on kesällä kerran tai 
pari viikossa 12 leikkipuistossa eri kaupungin-

osissa. Talvisin Kaneli toimii 18 leikkipuistos-
sa. Vapaamuotoiseen perhekerhoon ei tarvit-
se etukäteen ilmoittautua eikä osallistumiseen 
vaadita luku- tai kirjoitustaitoa tai tiettyä suo-
men kielen tasoa.

”Mukana on myös suomenkielisiä perhei-
tä, ja Kaneli onkin hyvä paikka tutustua toisiin 
lapsiperheisiin ja vaihtaa ajatuksia vanhempi-
en kesken”, Hyvönen sanoo. 

Kotoklubi Kaneli on toiminut Helsingin leik-
kipuistoissa vuodesta 2016. Leikkipuistojen 
työntekijät on koulutettu käyttämään dosentti 
Maria Ahlbomin opiskelijoineen kehittämää 
Toisto-metodia. Alun perin se luotiin vastaa-
maan kielenopetusresurssien akuuttiin tarpee-
seen turvapaikanhakijoiden äkillisen kasvun 
myötä vuonna 2015. 

SINGAPORESTA Helsinkiin viime tammikuus-
sa muuttanut Erlin Chandra kuuli Kotoklubi 
Kanelista ystäviltään. 

”Vaikka olemmekin Suomessa vain työko-
mennuksella, haluamme oppia hiukan suo-

Päivi Arvonen

mea”, neljä- ja puolitoistavuotiaiden tyttärien 
äiti kertoo.

Hänelle Helsingin ilmaiset leikkipuistopal-
velut olivat iloinen yllätys. ”Singaporessa ei 
ole mitään vastaavaa.” 

Myös kahdeksan vuotta sitten Venäjältä tur-
vapaikanhakijana Suomeen saapunut kolmen 
leikki-ikäisen lapsen äiti Kheda Meserbieva 
on iloinen tilaisuudesta opiskella suomea leik-
kipuistossa. 

”Pienten lasten äitinä en voi käydä kielikou-
lua. Kanelin lisäksi opiskelen suomen kieltä 
youtubesta ja esimerkiksi bussissa kuuntelen, 
mitä ihmiset puhuvat ja etsin käännöksiä sa-
noille googlesta”, Meserbieva kuvailee. 

Helsingin liki 70 leikkipuistoa ovat kaikille 

avoimia oleskelutiloja, joista löytyy lapsille 

tekemistä ja aikuisille jutt useuraa.  Kesäl-

lä tarjolla on ilmainen ateria leikki-ikäisistä 

16-vuotiaille. 
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PD-sosiaaliohjaaja Kirsi-Maria Hyvönen (keskellä) ja 

sosiaaliohjaaja Maria Nygård (vas.) opett avat maa-

hanmuutt ajaperheille suomen kieltä kuvakortt itek-

niikalla. Tällä kertaa paikalla ovat Kheda Meserbieva 

(oik.) ja Erlin Chandra (selin) lapsineen.



Asema, jota ei tehty
R

OMANTTISIA pikkutorneja ja si-
säänkäyntipylväikön katolla kivisiä 
karhuja. Suorastaan linnamainen 
rautatieasema.

Sellainen Helsingin rautatiease-
masta piti tulla, sillä kyseinen eh-

dotus voitti arkkitehtuurikilpailun huhtikuus-
sa 1904. Muotokieleltään tämä Eliel Saari-
sen voittoehdotus oli kansallisromanttinen. Se 
muistutti paljon Kansallismuseota, jonka suun-
nittelussa hän oli ollut mukana 1902.

Rautatieaseman arkkitehtuurikilpailuun tuli 
21 ehdotusta. Kilpailu kiinnosti arkkitehtejä ja 
herätti suurta huomiota.

”Se oli vähän kuin Suomen mestaruuskilpai-
lut arkkitehtien kesken”, kertoo Eliel ja Eero 
Saarisesta kirjan kirjoittanut dosentti Timo 
Tuomi suunnittelukilpailun merkityksestä.

VOITTOEHDOTUS kuitenkin unohdettiin pi-
an. Miksi Saarisen alkuperäinen ehdotus ei to-
teutunut?

”Jos vastaisi simppelisti, niin Saarinen 
muutti suunnitelmansa aivan uudenlaiseksi, 
koska ei itsekään uskonut enää ehdotukseen-
sa, kun ymmärsi, miten oli jäänyt jälkeen siitä, 
mitä arkkitehtuurissa oikeasti tapahtui”, Tuo-
mi kertoo.

Saarisen voittoehdotus herätti kritiikkiä. 
Ehdotusta kritisoi kilpailuun itsekin osallis-

tunut Sigurd Frosterus. Hän tyrmäsi Gustaf 
Strengellin kanssa Saarisen ehdotuksen ja kil-
pailun raadin. Heidän mielestään rautatie ja 
asema symboloivat uutta aikaa eikä aseman tu-
lisi muistuttaa museota. 

Frosteruksen oma ehdotus ei ollut muoto-
kieleltään kansallisromanttinen.

Saarisen voittoehdotus herätti mielipitei-
tä puolesta ja vastaan, mutta Saarinen ei tä-
hän keskusteluun osallistunut. Hän lähti ke-

Helsingin päärautatieasema avatt iin 

yleisölle sata vuott a sitt en. 

Ensin sen piti näytt ää aivan erilaiselta.

Aki Laurokari    Kansallisarkisto/VR-kokoelma

Tällainen siitä piti tulla. Eliel Saarisen ehdotusta 

kilpailun tuomaristo ylisti: ”Kokonaisuutt a leimaa 

monumentaalinen rauhallisuus ja ryhdikkyys”.

Onni Törnqvistin (Tarjanne) ehdotus sijoitt ui toiseksi. "Ehdotuksen keskilaiva muistutt aa ihan keskiaikaista 

kirkkoa", arvioi Elina Standertskjöld. Törnqvist oli suunnitellut aukion laitaan jo Kansallisteatt erin.
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sällä 1904 matkalle Eurooppaan tutustumaan 
asema-arkkitehtuuriin. Todennäköisesti tämä 
matka vaikutti suunnitelman muokkaukseen. 
Tuomen mukaan myös kritiikillä oli varmasti 
vaikutusta.

Ensimmäisen uuteen arkkitehtuuriajatte-
luun perustuvan suunnitelman Saarinen esitte-
li jo joulukuussa 1904. Asema muuttui Saarisen 
suunnitelmissa vuosien aikana vähitellen ny-
kyisenlaiseksi.

”Ajattelutavan muutosta tapahtui samanai-
kaisesti muuallakin kuin vain Saarisen pääs-
sä. Tavallaan aika kypsyi nopeasti sen tajuami-
seen, että graniittilinna karhuineen ei ole enää 
rautatieaseman arkkitehtuuria”, Tuomi kertoo.

KILPAILUEHDOTUKSISSA NÄKYI, että vallit-
seva tyyli oli kansallisromanttinen. Tuomen 
mukaan kilpailuraatikin arvosti tätä päätty-
vän kauden arkkitehtuuriajattelua. Hänen mu-
kaansa arkkitehdeillä taisi olla myös vähän ha-
kusessa, miltä suuren rautatieaseman pitäisi 
näyttää.

Kansallismuseoon valittu kansallisromantti-
nen tyyli vaikutti osaltaan ehdotuksiin asemas-
ta. Arkkitehtuurimuseon arkistonhoitaja Elina 
Standertskjöld pitää mahdollisena, että 
vuonna 1902 valmistuneella Kan-
sallisteatterilla oli myös vai-
kutusta ehdotuksiin. Onni 
Törnqvistin (myöhemmin 
Tarjanne) ehdotuksessa 
vaikutus ainakin näkyi, 
sillä hän oli suunnitellut 
Kansallisteatterin.

”Saarinen halusi 
muodostaa kaupunkiku-
vallisen kokonaisuuden 
museon ja aseman välillä. 
Tarjanne ajatteli, että torin 
puoleinen julkisivu muodostaa 
harmonisen kokonaisuuden Kan-
sallisteatterin kanssa”, Standertskjöld 
kertoo. 

Kilpailuehdotuksista Standertskjöldin suo-
sikki on Frosteruksen ehdotus.

”Se oli puhdasoppista wieniläis-belgialaista 
art nouveauta, joka poikkesi suomalaisesta ju-
gendista”.

Parhaana lopputuloksena hän kuitenkin pi-
tää toteutunutta rautatieasemaa.

”Siitä tuli niin kuuluisa, että ensimmäistä 
kertaa ulkomaalaiset asiantuntijat tulivat kat-
somaan jotain rakennusta Suomeen.”

OLISIKO SAARISEN alkuperäisen ehdotuksen 
toteutuminen muuttanut aseman seutua tai 
Helsinkiä jotenkin?

”Ei se varmaan olisi. Se olisi vain näyttänyt 
vanhoilliselta ja siitä olisi tullut Kansallismu-
seon kanssa parivaljakko. En usko, että olisi 
muuttanut sitä, mitä sen jälkeen aseman seu-

tuun on rakennettu”, Standertskjöld kertoo.
Tuomen mukaan aseman seutu olisi pysy-

nyt vanhanaikaisempana ja se olisi paljon tyl-
sempi, jos alkuperäinen ehdotus olisi toteu-

tunut. 
”Veikkaan vaan, ettei alkupe-
räistä voittajaehdotusta olisi 

hyödynnetty samalla tavalla 
yhtenä Helsingin ikonisena 
kuvana kuin toteutunutta 
asemaa”, Tuomi kertoo.

”Se seuraus olisi ollut, 
että Eliel Saarinen ei olisi 
siinä vaiheessa saavuttanut 

sitä kansainvälistä mainetta, 
jonka asema hänelle loi. Saari-

sesta tuli iso tähti ja aseman ra-
kentumista seurattiin ulkomailla-

kin. Hänen uralleen se oli täydellinen 
tähtihetki, jota hän ei olisi ikinä saavuttanut 
voittajaehdotuksellaan”, Tuomi jatkaa.

Toteutunut asema on sekä Standertskjöldin 
että Tuomen mielestä kestänyt hienosti aikaa. 
Standertskjöldin mukaan arkkitehtuurissa on 
tärkeää saada aikaan kaunis luonnonvalo sisä-
tiloihin ja Saarinen on ollut siinä mestari. Tuo-
mi taas kutsuu asemaa ”arjen ylevöittäjäksi”.

”Se on hieno rakennus kerta kaikkiaan. Saa-
rinen otti uusimmat ideat Euroopasta ja toteut-
ti ne niin hienolla yhdistelmällä, että ulkomaa-
laiset arkkitehdit hyperventiloivat kun näkivät 
sen”, Tuomi kertoo.

Jutt ua varten on haastateltu entistä rautatie-

arkkitehti Pirjo Huvilaa.  

L ÄHTEET:  SIRKKA VAL ANTO: RAUTATEIDEN ARKKITEHTUURI, 

HILKKA HÖGSTRÖM: HELSINGIN RAUTATIEASEMA. MARIKA 

HAUSEN ET AL (TOIM.) :  ELIEL SAARINEN – SUOMEN AIKA. 

Sigurd Frosteruksen "Eureka"-ehdotus poikkesi kansallisromantt isesta tyylistä. Kilpailun 

tuomaristo ei Frosteruksen ehdotuksesta pitänyt ja jätt i sen palkinnott a.

”Aika erikoinen ratkaisu on tuo huomatt avasti matalampi torni, sillä yleensä asemaraken-

nuksiin tehtiin korkeat kellotornit, jott a ihmiset löytäisivät asemalle ja näkisivät, mitä kel-

lo on”, kertoo Elina Standertskjöld tästä Paavo Uotilan ehdotuksesta. Ehdotus tuli kilpai-

lussa neljänneksi.

Helsingin rautatieasema
1800-luvun loppuun tultaessa Carl Albert 

Edelfeltin suunnitt elema asemarakennus 

oli tullut liian pieneksi. Vanha asema oli 

avatt u liikenteelle 1862.

Uuden aseman valmistuminen ja käyt-

töönott o viivästyi. Sitä viivästytt ivät ensim-

mäinen maailmansota ja Suomen sisällis-

sota.

Asema vihitt iin juhlallisesti käytt öön 

5.3.1919. 

TIESITKÖ?  
Eliel Saarinen oli suunnitte-

lemassa vuonna 1918 julkaistua 

Pro Helsingfors -suunnitelmaa, 

jossa oli monta kaupunkia 

mullistavaa ehdotusta. Yksi niistä 

oli päärautatieaseman 

sijoittaminen Pasilaan.
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Lycklig med sin närmiljö

Nina Weckström

Leif Weckström

 D
ET är den glitt rande viken, det 

vackra stråket runt och i synner-

het Villa Kivi, fö rfatt arhuset där 

han har sitt  arbetsrum som Kaj 

Korkea-aho ser som något av det 

fi naste i sin stad. 

”I ett  och ett  halvt år har jag haft  fö rmånen 

att  få arbeta i det fi naste kontor man kan ha. Ar-

betsrummet med utsikt över Tölöviken har inte 

bara gett  mig arbetsro, det känns som en be-

kräft else på att  jag har ett  riktigt yrke. Det låter 

kanske konstigt men där jag växte upp är det 

viktigt att  ha ett  redigt jobb, helst med någon 

sorts arbetsuniform. Men ett  riktigt fi nt kontor 

funkar också”, säger han.

Kaj Korkea-aho är uppvuxen i Esse i nuvaran-

de Pedersöre, han är prisbelönt fö rfatt are, fö re-

läsare, kolumnist och komiker, känd fö r allt från 

absurda underhållande Radio Pleppo till roma-

nen Gräset är mörkare på andra sidan, en stark 

skildring av vänskap, uppväxt och tragedi i barn- 

och ungdomens Österbott en. Tillsammans med 

Ted Forsström driver han podcasten Ted & Kaj 

och så har duon gett  ut två ungdomsböcker i se-

rien Zoo! med den tredje på kommande i höst. 

Zoo!, som blir tv-serie på Yle, vill uppmuntra ton-

årspojkar att  läsa.. 

Som bäst sitt er Korkea-aho i Villa Kivi och 

skriver på nya vuxenböcker.

”Det känns uppfriskande och lekfullt att  skri-

va fö r tonåringar. Processen bakom vuxenro-

manerna är fö r mig mera komplex och krävan-

de, texterna är längre och fö rutsätt er mera ef-

tertanke och introspektion. Allt skrivande är 

självutlämnande men jag blott ar mig mer när jag 

skriver fö r vuxna.”

Eft er tio år i huvudstaden beskriver Korkea-

aho sig som ett  lyckligt mellanting av österbott -

ning och helsingforsare. 

”I Esse fi nns familjen och barndomsvännerna 

och det är bara där jag kan tala mitt  modersmål, 

den lokala dialekten. Men min vardag lever jag i 

Helsingfors, båda är betydelsefulla.”

Han har hunnit med boende i allt från Vall-

gård och Sörnäs till Tölö, Gardesstaden och 

Rödbergen där han bor idag. Boendet är i sig 

egentligen det enda negativa han har att  säga 

om sin stad, och då avser han kostnaderna.

”Man borde ha råd att  bo i stan utan att  bli 

utblott ad. Det är klart jag kunde fl ytt a och bo på 

relativt kort avstånd och pendla med tåg men i 

så fall skulle jag fö redra den riktiga landsorten”, 

säger han och fortsätt er: 

”Jag trivs med känslan av att  stadsmiljön inte 

tar slut och därfö r gillar jag innerstaden. Tölövi-

ken är favoriten, på ett  starkt avgränsat område 

möter det urbana landskapet naturen. Jag tyck-

er också om särdragen i olika stadsdelar, att  at-

mosfä ren varierar genom människor och mil-

jöer. Ska jag gå på en öl gäller Berghäll, på kafé 

Rödbergen och ska jag löpa eff ektivt är Arabi-

astranden ett  gott  alternativ.”

Ur hans två minoritetsperspektiv håller Hel-

singfors mått et. Han är svenskspråkig och hitt ar 

svenska rum och sammanhang, han är homo-

sexuell och staden känns frisinnad. 

”Och levande! På tio år har jag upplevt ut-

veckling och fö rändring. Nya stadsdelar som 

Fiskehamnen och Busholmen växer fram, vi har 

sett  evenemanget restaurangdagen komma och 

gå, fått  stadscyklar, Allas och det nya bibliote-

ket Ode.” 

”Här fi nns allt jag vill ha. Också ur den synvin-

keln att  det är lätt  att  resa från Helsingfors när 

jag önskar omväxling.”

TIDSRESA PÅ SVEABORG

Äventyr och stadshistoria. Mixa båda och njut av fö reställningar på 

Sveaborg där man skildrar livet i Helsingfors på 1700-talet då fä st-

ningen byggdes. Sommarens äventyr, som är avsett  fö r barn mellan 

6 och 13 år och i sällskap av vuxen, heter Det dolda skeppets myste-

rium. Tidsresan bygger på historiska fakta och är i praktiken en pro-

menad i landskapet. Ficklampa med, inte lämpad fö r barnvagnar. 

Går på svenska kl 12 varje fredag från 14.6 till 2.8 (utom 21.6) och 

start i Artilleriviken.

Tölöviken är som livet självt fö r Kaj Korkea-aho fö r det

är vid och kring Tölöviken han arbetar, han har blivit kär, 

umgått s, joggat, grälat och njutit. 
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För Kaj Korkea-aho är 

Tölöviken favoriten i 

stan.
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”Alla ska känna sig hemma”

Små fl inka fi ngrar på Arbis
RIKTIGT så livligt går det vanligen inte till på 

kurserna på Arbis. Men här har de ivriga kurs-

deltagarna många frågor, en hel del spring i be-

nen och Johanna Andersson, som studerar till 

slöjdlärare och undervisar vävning på Arbis, har 

fullt upp med att  trä tråd på nål, kolla en trils-

kande symaskin och visa hur man plockar upp 

en tappad maska. 

Kursrummet är inte heller det vanliga, delta-

garna i hantverkarkursen Händig samlas nämli-

gen i ett  klassrum i Kott by lågstadieskola och de 

som är med är antingen fö rsta- och andraklas-

sare eller så går de på trean och fyran.

”Vi har haft  gemensamma projekt och sytt  

egen nåldyna men kursdeltagarna har också 

fria händer att  skapa enligt eget önskemål. Jag 

undervisar och hjälper till, kommer med råd och 

rön”, säger Johanna Andersson. 

Runt ett  av arbetsborden sitt er fyra fl ickor och 

syr med fl inka fi ngrar. Det är inte så noga med vad 

tyget, tråden och nålen ska trolla fram, huvudsa-

ken är att  få syssla och pyssla. Förstaklassaren 

Sonja stickar fö r sin del så stickorna klirrar och 

hon funderar på att  åstadkomma en halsduk.

”Fast jag har inte bestämt mig. Det kan bli 

vad som helst”, säger hon och fö rklarar att  hon 

kunde sticka redan tidigare.

”Min farmor har lärt mig, och hon är skicklig”, 

säger hon. 

Händig återkommer i Kott by när höstt ermi-

nen börjar och Arbis breddar med kurs i Hop-

laxskolan. Arbis har byggt upp utbud fö r barn i 

många år, och bland alternativen fi nns hantverk 

av olika slag, matlagning med favoriter som piz-

za och våffl  a, motion och gymnastik, musik med 

sång och instrument och så kan man skräddar-

sy barnkalas på och tillsammans med Arbis.

HON är en av sju, stadslotsen Silja Lindblad, 

med uppdrag att  fungera som en brobyggare 

mellan invånarna, alltså dig som bor i Helsing-

fors, och den stora anonyma organisationen 

som Helsingfors stad är. 

Silja Lindblad lotsar i det västra distriktet och 

så är hon den svenskspråkiga lotsen i stadens 

strävan att  öka och utveckla delaktighet och 

växelverkan.

”Alla ska känna sig hemma, alla ska ha möjlig-

het att  påverka och komma med idéer som kan-

ske också blir genomfö rda. Målet är att  vara ly-

hörd, öppna upp fö r nya tankar och projekt, ta 

tillvara de insikter och åsikter som stadens invå-

nare har om sin egen stad”, säger Lindblad som 

har hunnit skapa nätverk och kontaktytor i sina 

distrikt, det västra och det heltäckande svensk-

språkiga. Stadslotsarna tillträdde fö r ett  år se-

dan och fungerar i de sju stordistrikt som sta-

den är indelad i sedan länge. 

”Staden har reserverat 4,4 miljoner euro fö r 

att  genomfö ra fö rslag till fö rbätt ringar och verk-

samheter på det lokala planet och så ska man 

använda resurser på att  lystra till allmängilti-

ga fö rslag som gagnar alla”, säger Lindblad och 

nämner som en gemensam plan det klimats-

marta fö rslaget från grundskolan Norsen som 

tycker att  man ska fö rbätt ra sopsorteringen i 

skolorna.

Av det totala anslaget har varje distrikt tillde-

lats en summa som står i relation till antalet in-

vånare. Sedan hösten har hundratals idéer lagts 

fram kring olika teman på sajten omastadi.hel.fi , 

som också fi nns på svenska, och i oktober gäller 

det att  rösta fram de bästa fö rslagen som dels 

berör det egna distriktet, dels är gemensamma. 

”Helt unikt är att  alla som har fyllt 12 år får 

rösta. Deras åsikter tillmäts samma värde som 

bland alla som är äldre. Den uppriktiga avsikten 

är att  genomfö ra de fö rslag som vinner mest 

stöd, stadsborna ska uppleva att  man tar deras 

åsikter på allvar och projekten ska genomfö r-

as relativt snabbt. Eller så snabbt som det går i 

en stor stad”, säger stadslotsen och fortsätt er: 

”Jag vill dessutom nätverka fö r att  ge nyinfl ytt a-

de en möjlighet att  påverka och därmed främja 

delaktighet i närmiljön.”

Du når henne genom silja.lindblad@hel.fi , på 

09 310 36268 och via facebookprofi len Silja sta-

diluotsi Lindblad. 

Sofi a och 

Vera går på 

Arbiskurs 

hos Johanna 

Andersson. 
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Silja Lindblad, 

stadslots. 

FOTO LEIF 

WECKSTRÖM

Arne Alligator
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TEATERSKOLA FÖR BARN

Teaterskola på svenska, grundläggande undervisning i 

scenkonst under skollov och veckoslut. Det erbjuder te-

aterskolan DOT från hösten. Man tar emot anmälningar 

nu, har inget inträdesprov och fö rutsätt er varken fö r-

kunskaper eller tidigare erfarenhet. Teaterskolan riktar 

sig till barn som är 7–9, 10–12 respektive 13–16 år och 

går i kvarteret Victoria på Busholmen, Rastis på Nord-

sjö och Luckan. 

ALLSÅNG OCH FOLKMUSIK

Allsången på Roddstadion är fö r alla som 

känner fö r att  sjunga tillsammans och fö r 

alla som bara vill lyssna. Ytt erligare två all-

sångskvällar, 1.7 samt 5.8, start kl. 18. Stads-

museet bjuder på folkmusik på sommarlör-

dagar kl. 14 på stämningsfulla Sprutmästa-

rens gård i  i Kronohagen. Mer info, även på 

svenska, jere.jappinen@hel.fi . 

Fira din stad
HELSINGFORS fyller 469 år 

och fi rar dagen då staden grun-

dades, 12.6. Programmet är 

späckat, se hela härligheten på  

www.helsinkipaiva.fi . På svens-

ka kan du ta del av en guidning 

kring Sigrid Schaumans lysan-

de konstnärsskap, start kl. 14.30 

och fritt  inträde till Villa Gyllen-

berg. 

Scenen i Esplanadparken är 

skådeplatsen fö r alla barnens 

program som går från fö rmid-

dagen till kvällen, kl. 14.30 kläm-

mer Arne Alligator och Djungel-

trumman i. 

Kunnig om Helsingfors? Del-

ta då i frågesportmästarska-

pet under ledning av Jesper von 

Hertzen. Mästerskapet avgörs i 

så kallade Dianaparken vid Skill-

naden, tävlingen går mellan kl. 

12 och 17.

Vetgirig om Helsingfors? 

Lyssna på fö reläsningsmaraton 

i regi av stadsmuseet, kl. 10.45 

har Sofi a Gustafsson rubriken 

Helsingfors och de globala nät-

verken på 1700-talet. Platsen är 

Sederholmska huset, Alexan-

dersgatan 16.

Presentkort 
till Arbis 
SVÅRT att  hitt a på den perfek-

ta presenten åt vännen som 

har allt, kollegan som söker 

nya utmaningar, morfar som 

brinner fö r att  joxa i köket eller 

mamma som vill testa yoga? 

Arbis har lösningen på dilem-

mat, ett  presentkort till Arbis.

Presentkortet är inget digi-

talt bevis utan ett  riktigt fysiskt 

kort som du köper på kans-

liet till ett  önskat värde. Sedan 

får mott agaren själv välja öns-

kad kurs.

Kurskatalogen fö r 2019-

2020 utkommer i början av au-

gusti och anmälningarna star-

tar 12.8.
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AS HELSINKI starts to implement an action 

plan to render the city carbon neutral by 2035, 

the city draws up other plans to prepare for cli-

mate change. The northern-Helsinki residential 

district of Kuninkaantammi is a pilot area for cli-

mate-smart development.

Kuninkaantammi, still under construction, is 

distinguished by water elements and large vo-

lumes of green, including rain gardens with 

brooks that drain into ponds lined by ample ve-

getation. The water and green elements help 

to make the area climate resilient as parts of a 

system to manage stormwater – that is, surfa-

ce water resulting from heavy rainfall that could 

cause fl ooding and related damage.

“Our solutions in Kuninkaantammi serve a 

double role: they prevent urban fl ooding and 

create a nature-themed and pleasant living en-

vironment at the same time,” says Suvi Tyynilä, 

the principal planner of Kuninkaantammi.

“Cities are built with the future in mind, and 

any area now under construction should ser-

ve us for some 100 years,” Tyynilä says. She as-

serts, “The climate has already changed and will 

be changing further.”

To help city leaders and planners to build 

the city for the future, climate specialists seek 

to answer the question how the climate will be 

changing.

“We can’t pinpoint any single phenomenon 

defi nitely caused by climate change, but we can 

foresee trends,” says Helsinki climate specia-

list Susanna Kankaanpää. “Among many trends, 

predictability with the climate will decrease, 

and we’re likely to face more extreme weather 

events.”

As the secretary of a Helsinki climate-adap-

tation working group, climate specialist Jari 

Viinanen has overseen a process to compile a 

strategic plan for Helsinki to adapt to climate 

change and to reduce its adverse impacts. He 

points out, “Helsinki’s goal to become the most 

functional city in the world could also apply to 

climate adaptation.”

Read more: 

→ hel.fi /helsinkilehti

HELSINKI public playgrounds off er Finnish-lan-

guage instruction at informal and social Kotok-

lubi Kaneli club meetings. The meetings are free 

of charge and open to all parents of small chil-

dren irrespective of their previous Finnish-lan-

guage skills.

Explaining that playgrounds apply a repeti-

tion method, social advisor Kirsi-Marja Hyvönen 

says, “The idea is to learn everyday vocabulary 

and spoken-Finnish expressions.” Playground 

employees have been trained in the method 

and to lead Kotoklubi Kaneli meetings. Today 18 

Helsinki public playgrounds organize Kotoklubi 

Kaneli meetings, and summer meetings are held 

at 12 playgrounds.

“Kotoklubi Kaneli requires no enrolment, and 

people can come when it suits their schedules. 

It doesn’t matt er if you’re late or have to leave 

Helsinki adapts to 
climate change

Learning everyday Finnish 
at public playgrounds

A Kotoklubi 

Kaneli club 

meeting 

PHOTO PÄIVI 

ARVONEN

early,” Hytönen assures, adding, “The meetings 

are good occasions to see other families and to 

exchange ideas with other parents.”

Read more: 

→ hel.fi /helsinkilehti

“Any area now 

under con-

struction 

should serve us 

for some 100 

years,” says

Helsinki city 

planner Suvi 

Tyynilä.

PHOTO PERT TI 

NISONEN

Amin Rashid 
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PUBLIC PLAYGROUNDS HAVE NO AGE LIMITS 

Helsinki’s public playgrounds are open to all – from toddlers to seniors. 

The activities, many of them supervised, are targeted at school-age and youn-

ger children. In summer, playgrounds serve free lunch to everybody under 16.

It is important, especially for immigrants, to realize that public play-

grounds are free of charge. “It may be diffi  cult for immigrants to under-

stand that, as free playgrounds are rare on a global scale,” says playground 

supervisor Amin Rashid.

Read more: → hel.fi /helsinkilehti

Summer party in 
the Töölönlahti 
Park
THE OPENING of Finland’s 

EU presidency period is cel-

ebrated on July 8 at an open 

summer event near the Fin-

landia Hall. A convivial party 

area will be constructed in the 

Töölölahti Park, where people 

can gather for a picnic, to play 

garden games, to dance or to 

make bath whisks and fl ower 

garlands. 

Finland highlights the im-

portance of climate change by 

making it a visible part of the 

summer party: artist Kaisa 

Salmi’s art piece called Plastic 

Mama, a baroque dress out 

of recycled plastic created to-

gether with schoolchildren, will 

be set up at the venue.

Gateway to 
Helsinki

INTERNATIONAL House Hel-

sinki (IHH) is a fast track to liv-

ing and working in Helsinki, a 

place where international new-

comers can obtain information 

and public authority services 

– everything from City of Hel-

sinki’s multilingual advisors to 

the local Register Offi  ce, the 

Tax Offi  ce and the Social Insur-

ance Institution Kela, to men-

tion a few.

Visiting address: Lintu-

lahdenkuja 2, open Mon–Thu 

9–16, Fri 10–16.

→ ihhelsinki.fi 

PHOTO L AURI ROTKO
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Lisätietoa puis-

tokävelyistä ja 

luontoretkistä: 

vihreatsylit.fi 

YKSI HYVÄ tapa tutustua Helsingin lukuisiin 

puistoihin on lähteä opastetulle puistokävelyl-

le. Oppaana kävelyillä on Helsingin kaupungin 

kaupunkiympäristön projektisuunnitt elija Elina 

Nummi, joka on ollut järjestämässä puistokäve-

lyitä jo 16 vuoden ajan.

Kävelyt ovat ilmaisia, niihin ei ole ennakkova-

rauksia eikä osallistujamäärää ole rajoitett u. Ai-

noana vaatimuksena on ehkä pieni heitt äytymi-

nen.

”Usein kehotan ihmisiä myös halaamaan pui-

ta ja nuuhkimaan kukkia”, Nummi naurahtaa.

”Näin luonto koetaan kaikilla aisteilla”. 

JOKA VUOSI puistokävelyjen ohjelma hieman 

uudistuu, mutt a sellaisia hitt ipuistoja kuin Haa-

gan alppiruusupuisto ja Meilahden arboretumin

ruusutarha ei voi jätt ää väliin.

”Nimistökävelyt ovat meillä tänä kesänä uu-

tuus. Niitä on Kalasatamassa ja Eirassa, ja mu-

kana on nimistösuunnitt elija. Hän oli viime kesä-

nä yhdellä opastuksella ja alkoi kertoa katujen 

ja paikkojen nimistä ja olin ihan, ett ä vau! Nimi-

en taustat ovat hyvin mielenkiintoisia”, Nummi 

kertoo.

Puistokävelyjä järjestetään niin vanhoissa 

kuin uusissakin puistoissa. Kalasataman ja Jät-

käsaaren puistot ovat sieltä uusimmasta pääs-

tä. Niissä huomaa Nummen mukaan myös kult-

tuurin muutoksen.

”Nykyään puistot suunnitellaan toiminnalli-

semmiksi. Aiemmin ne olivat vain katselupuisto-

ja, mutt a se ajatt elu on muutt unut. Nyt halutaan 

grillipaikkaa, leikkejä, pelejä ja kuntoilua”.

NUMMI EI osaa nimetä lempipuistoaan.

”Niitä on niin paljon! Ennen kaikkea kaikki 

vanhat historialliset puistot. Niissä on tarinaa.”

Yksi suosikeista, vähemmän tunnett u Tulli-

saaren puisto, on mukana kesän opastuksilla. 

Tullisaaren kävelyllä kohdataan myös kauppa-

neuvos Henrik Borgström, joka oli Kaivopuiston 

ja Alppipuiston perustaja.

”Tullisaari oli Borgströmin kesäpaikka. Hän 

ilmestyy sinne epookkihahmona kertomaan 

millaisia juhlia siellä vietett iin, ja kuinka sinne 

muutett iin kesäksi kaupungista kaikki tavarat 

fl yygeliä myöten.”

Puistokävelyt kesäkuusta elokuun loppuun: 

10.6. klo 17.30–19 ja 19.30–20 Alppiruusujen lu-

moa Haagassa, 19.6. klo 18–20 Kalasataman 

puisto- ja nimistökävely, 27.6. klo 18–20 Ruusu-

jen ihanuutt a Meilahden arboretumin ruusu-

tarhassa, 14.8. Puisto- ja nimistökävely Eirassa, 

21.8. klo 18–20 Tullisaaren puisto ”kauppaneu-

vos Henrik Borgströmin” seurassa. 28.8. klo 18–

20 Ruoholahti ja Jätkäsaari. 

Retkelle 
luontoon
Kesällä Helsingissä on run-

saasti erilaisia maksutt omia 

luontoretkiä. Tässä niistä muu-

tama poiminta.

Lauantaina 8.6. klo 10–12 

järjestetään Lautt asaaren lin-

nunpoikaset -retki. Kesän alku 

vilisee kiireisiä emoja ja nälkäi-

siä poikasia. Lähtö: ulkoilurei-

tin risteys, Itälahdenkatu 1.

Harakka on ollut jo 30 vuot-

ta kaupunkilaisten käytössä. 

Helsinki-päivänä 12.6. klo 16–

20 siellä järjestetään meriai-

heisia luontoretkiä ja työpajoja. 

Saarelle on ilmainen kuljetus 

tapahtuman ajan. Yhteysvene 

Ullanlinnan laiturista, Café Ur-

sulan vierestä, Ehrenströmin-

tie 3.

Puistokävelyllä 
myös puunhalausta

Elina Nummi 

KUVA AKI 

L AUROKARI

Puistoon jumppaamaan 

maksutt omasti

Puistojumppia järjestetään 

kesällä useassa paikassa pitkin 

Helsinkiä. Lisätietoa: hel.fi  → 

kultt uuri- ja vapaa-aika → liikunta 

→ liikuntakurssit → puistojumpat

Pornaistenniemeen pääsee 

retkelle heinäkuun alussa.
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Haagan alppiruusupuisto on 

yksi Helsingin ”hitt ipuistoista”.

Aki Laurokari

Julia Kivelä / Visit Finland Pornaistenniemen lehdos-

sa tervaleppien ja muiden leh-

tipuiden katveessa on keski-

kesällä varjoisaa. Tiistaina 2.7. 

pääsee lehtoretkelle klo 18–20. 

Lähtö: Koirapuiston aukio Joki-

suuntien päässä.

Patt erinmäen linnoitusra-

kenteiden ympärillä on avoi-

mia laikkuja, joilla viihtyvät mo-

net ketokasvit. Sinne pääsee 

luontoretkelle la 20.7. klo 14–16. 

Lähtö: ulkoilutien pää Pitäjän-

mäentien ja Pajamäentien ris-

teyksessä. 

Lauantaina 3.8. pääsee 

klo 13–15 kierrokselle uuden 

vedenalaisen suojelualueen 

rannoille. Kiikari, luuppi ja ku-

miset kahluutossut voivat olla 

iloksi. Lähtö: Vuosaaren Kallah-

denniemen kärjen uimarannan 

kioski, Rantapaadentie 7. 

Lämpimänä elokuun iltana 

lepakot ovat liikkeellä! Perjan-

taina 23.8. klo 21–23 pääsee le-

pakkoretkelle Seurasaareen 

Lähtö: Seurasaaren pysäköin-

tialue, Seurasaarentie 15. Ota 

taskulamppu mukaan!



Menot26

Kesäkuu 
9.8. saakka

Vuosaaren innoitt amaa 

taidett a

Vuotalon galleria

Vuo Luonnon Luo -näytt elyssä 

on esillä Rozalia Janovicin ja 

Kari Paajasen teoksia. Vapaa 

pääsy.

9.8. saakka

Joonas Reijosen taidett a 

Stoassa

Stoan parvi

Kuva- ja graffi  titaiteilija Joonas 

Reijonen yhdistää taiteessaan 

suorakulmaisia muotoja ja 

värejä. Vapaa pääsy.

8.9. saakka ti–su 11–19

Monipuolinen Althamer

HAM

Näytt elyssä on esillä puola-

laistaiteilija Pawel Althamerin 

omakuvia, veistoksia, installaa-

tioita, performanssitaltiointeja 

sekä miniatyyrimaailmoja. 

(Liput 12/10 €).

6.6.–13.6.

URB levitt äytyy kaupunkiin

URB on Kiasma-teatt erin tuot-

tama urbaanin taiteen ja kult-

tuurin festivaali. Tapahtumia 

järjestetään näissä paikoissa: 

Kiasma-teatt eri (Kiasma, Man-

nerheiminaukio 2), Annantalo, 

Stoa, Oranssi (Kaasutehtaan-

katu 1, Suvilahti), Kaapeliteh-

das (Tallberginkatu 1, Ruoho-

lahti). → urb.fi 

6.6.–22.8.

Opi paritansseja

Stoan aukio

Paritanssin opetusta on 

tarjolla kaikille torstaisin 

kello 19–19.45. Vapaa pääsy. 

Stoan aukiolla on kaikenlaista 

ohjelmaa ja toimintaa 

pitkin kesää.

10.6.–5.8.

Kaupunkitansseja Sitratorilla

Kanneltalo

Kanneltalon kaupunkitanssit 

järjestetään maanantaisin Sit-

ratorilla kello 17.30 alkaen. Jo-

ka kerralla eri tanssi. Vapaa 

pääsy.

12.6.–21.8. (paitsi ei 10.7. 

ja 17.7.) klo 17.30

Tanssi ilmaiseksi!

Ala-Malmin puisto

Kaupunkitanssit keskiviikkoi-

sin. Voi tulla yksin, kaksin tai 

Ilmaistapahtumat elävöitt ävät Alppipuistoa 

Yleisö voi nautt ia livemusiikista ja muusta oh-

jelmasta kuutena päivänä heinäkuussa. 13.7. 

Elephantasy, 14.7. Afrojazz, 20.7. Alppimuisto, 

21.7. Puistokarkelot, 27.7. Barokkipiknik ja 

28.7. Resonaari Fest. 

→ fb .me/alppipuistonkesa
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Ylös ja ulos elokuviin
PIMENEVIÄ ILTOJA valaisee valkokan-

kaan hehku. Ulkoilmaleff oista voi naut-

tia ainakin näissä paikoissa.

KesäKino Engelissä esitetään 28. ke-

säkuuta alkaen maksullisia ulkoilmaelo-

kuvia Cafe Engelin sisäpihalla. Tarkempi 

ohjelmisto ja liput: kinoengel.fi .

”Kesäsateen ripse purjekatt eeseen 

saatt aa tuoda lisäsäväyksen sopivaan 

elokuvaan. Satunnainen lokin kirkaisu ja 

siemaus cappuccinoa tai viiniä kuuluvat 

ehdott omasti asiaan”, maalailee Cine-

ma Mondon Mika Siltala.

KAUPUNGINMUSEO JÄRJESTÄÄ 

näytöksiä Falkmanin pihalla (käynti Ka-

tariinankatu 3:n portt ikongista). Eloku-

vat maksavat 10 euroa. Elokuvat: 16.8. 

SF-paraati, 17.8. Tulipunainen kyyhky-

nen, 23.8. Mies, joka ei osannut sanoa 

ei ja 24.8. Komisario Palmun erehdys. 

Elokuvat alkavat kello 21.30. 

Liput: tikett i.fi  tai ovelta, jos on jäljellä.

MAKSUTTOMAN ulkoilmaelokuvaelä-

myksen tarjoaa KinoKivinokka. Elokuva 

esitetään 24.8. noin kello 21 alkaen.

”Siinä on omaa magiikkaa, kun kau-

punkilaiset ovat merenrannassa hiljaa 

ja keskitt yvät elokuvaan”, kertoo Anu 

Suoranta, yksi KinoKivinokka-tapahtu-

man järjestäjistä.

ILMAISEKSI pääsee katsomaan 

elokuvaa myös Malmin hautausmaalla. 

19.8. säestyksen kera esitetään F.W. 

Murnaun Auringonnousu (1927). 

Elokuva alkaa noin 21.45. Kivinokan ja 

hautausmaan esityksestä vastaava Pop 

Up Kino Helsinki järjestää maksutt oman 

ulkoilmaesityksen Taiteiden yönä 15.8. 

Vallilan ratapihalla (Teollisuuskatu 

21) esitetään The Square. Lisätietoja: 

popupkino.fi 

porukalla. Sateen satt uessa 

tanssinopetus on Malmitalon 

aulassa. Vapaa pääsy.

10.6, 12.6, 17.6., 19.6., 2.8, 9.8, 

16.8, 23.8. klo 11–14

Plantasia tarjoaa 

interaktiivista tanssitaidett a

Annankatu 30

UrbanApan mentorointiryh-

män tanssitaiteilijat ott avat An-

nantalon A-lavan haltuun kesäl-

lä 2019, yhteisenä teemanaan 

ympäristö. He esitt ävät inter-

aktiivisia tanssitaide-esityksiä, 

joihin yleisö pääsee osallistu-

maan. Plantasia soveltuu kai-

kenikäisille. Vapaa pääsy. A-la-

valla on pitkin kesää maksuton-

ta ohjelmaa erityisesti perheil-

le, lapsille ja nuorille. 

12.6. alkaen.

Rikun kesäpiha avataan 

jälleen

Rikhardinkatu 3

Rikhardinkadun kirjaston sisä-

pihalle avautuva Kesäpiha toi-

mii koko kesän rentona hen-

gähdystilana keskellä kaupun-

kia, jossa voi käväistä, oleskella 

tai osallistua tapahtumiin ja 

tekemisiin. → helmet.fi /

rikhardinkadunkirjasto

13.6.–24.8.

Taidett a suomalaisesta ja 

kuubalaisesta puusta

Malmitalo

Alberto Oviedo Stuart: For-

mas. Näytt ely koostuu 15–20 

teoksesta, jotka on veistett y 

suomalaisista ja kuubalaisista 

puulaaduista. Vapaa pääsy.

19.6.–8.9.2019

Ars Fennican 

ehdokasnäytt ely

Amos Rex 

(Mannerheimintie 22–24)

Ajankohtaista pohjoismais-

ta nykytaidett a on esillä Amos 

Rexissä, kun Suomen merkit-

tävimmän kuvataidepalkinnon 

Ars Fennican ehdokasnäytt e-

ly avataan. Ehdokkaat vuoden 

2019 Ars Fennica -palkinnon 

saajiksi ovat Petri Ala-Maunus, 

Miriam Bäckström, Ragnar 

Kjartansson, Aurora Reinhard 

sekä Egill Sæbjörnsson.

21.6.

Keskikesän juhlaa 

Seurasaari

Perinteiset Juhannusvalkeat 

alkavat kello 17. Juhannuskokot 

palavat meren rannassa kel-

lo 21–22. Pääkokko sytytetään 

kello 22 ja sen sytytt ää juhan-

nushääpari Kyrösjärven kym-

menhakaisesta kirkkoveneestä 

käsin. Liput 25 €.

→ juhannusvalkeat.fi 

Lisää 

tapahtumia:

hel.fi /

tapahtumat

myhelsinki.fi 

Helsinki Pride

KinoKivinokan näytös järjestetään elokuussa. Esitett ävä elokuva pidetään viimeiseen 

saakka yllätyksenä.
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24.6.–30.6.

Helsinki Pride -juhlaa 

koko viikon

Pride-viikolla on erilaisia ta-

pahtumia koko viikon ajan. Lau-

antaina 29.6. Pride-kulkue läh-

tee Senaatintorilta kello 12 ja 

suuntaa Puistojuhlaan Kaivo-

puistoon. Viime vuonna kulku-

eessa oli lähes 100 000 ihmis-

tä. Lisätietoa koko viikon ta-

pahtumista: helsinkipride.fi 



24.8.

Itähelsinkiläinen 

kaupunginosajuhla 

Asentajanpuistossa

Hertt oniemi 

(Laivalahdenkatu)

Block Party valtaa jälleen 

Hertt oniemen teollisuus-

alueen. → fb .me/

hertt oniemiblockparty

27.8. alkaen

Lumoava Pieni merenneito 

Helsingin Kaupunginteatt eri

Pienen merenneidon meren-

alaisen maailman tuo näytt ä-

mölle ohjaaja Samuel Harjan-

ne, mies huikean yleisö- ja ar-

vostelumenestyksen, Kinky 

Boots -musikaalin takaa. Prin-

sessa Arielin roolissa nähdään 

Sonja Pajunoja ja Erik-prinssi-

nä Martt i Manninen. Esitykset 

suurella näytt ämöllä 27.8. 

al kaen, liput 31 € – 88 €, 

p. 09 394 022, hkt.fi  ja 

Lippupiste.
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Minun
tärppini

Joni Käenmäki

Tuott aja

Savoy-teatt eri ja Espan lava

1.
Savoy goes Pride

Olen ylpeä ja riemuissani et-

tä Savoy-teatt erikin ott aa tänä 

vuonna osaa Helsinki Prideen 

omalla minifestivaalillaan. Es-

pan lavalla nähdään nouseva 

nimi Elsi Sloan yhtyeineen ja 

Savoyssa drag-legenda Pola 

Ivankan Rainbow Diva! -kon-

sertt i.

Espan lava & Savoy-teatt eri 

27.–28.6.

2.
Koko perheen tapahtumat 

Espalla

Laadukas lastenmusiikki ja –

kultt uuri ovat lähellä sydäntäni, 

joten on ilo päästä tuott amaan 

ohjelmaa Espalla koko perheel-

le. Kesän aikana tällaisia tapah-

tumia on luvassa mm. Helsinki-

päivänä sekä kesä- ja elokuus-

sa yhteistyössä kumppanimme 

DNA:n kanssa. 

Espan lava mm. 8.6., 12.6. & 

17.8.

3.
Taiteiden yö

Elokuuhun on vielä pitkä aika, 

varsinkin henkisesti, mutt a 

odotan jo silti innolla Espan la-

van Taiteiden yön ohjelmaa. Lu-

vassa on katt aus suomalaisten 

laulaja-lauluntekijöiden huippu-

ja, tarkka ohjelma julkaistaan 

heinäkuussa.

Espan lava 15.8.

Korkeasaaren eläintarha
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Heinäkuu
2.7.

Cumbia All Stars 

jäähyväiskiertueella

Savoy-teatt eri

Cumbia All Stars -yhtye pysäh-

tyy jäähyväiskiertueellaan Sa-

voy-teatt eriin. Konsertt i on sa-

malla yhtyeen ensimmäinen 

Suomessa. Klo 19. Kesto n. 2 

tuntia, sis. väliajan. Liput 10–

57 €.

9.7.–14.7.

Akvarellitaidett a ilmaiseksi

Useita paikkoja

Kaapelitehtaalla on maksu-

ton lähes 300 teoksen näytt ely. 

Maksutt omia maalausperfor-

mansseja pääsee ihailemaan 

esimerkiksi Kaapelitehtaan 

avajaisissa ja Oodissa. 

→ iwsfi nland.fi 

MENOPALSTAN ON TOIMIT TANUT AKI  L AUROKARI.

ANNANTALO Annankatu 30. annantalo.fi  • HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8, hamhelsinki.fi  • HEL-

SINGIN KAUPUNGINMUSEO Aleksanterinkatu 16, helsinginkaupunginmuseo.fi  • HELSINGIN KAUPUNGINORKESTE-

RI Musiikkitalo, Mannerheimintie 13 A, helsinginkaupunginorkesteri.fi  • HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI Eläintar-

hantie 5, hkt.fi  • KANNELTALO Klaneett itie 5, kanneltalo.fi  • KORKEASAAREN ELÄINTARHA Mustikkamaanpolku 12, 

korkeasaari.fi  • MALMITALO Ala-Malmintori 1, malmitalo.fi  • SAVOY-TEATTERI Kasarmikatu 46−48, savoy.fi  • STOA 

Turunlinnantie 1, stoa.fi  • VUOTALO Mosaiikkitori 2, vuotalo.fi .

TOIMITUS EI  VASTAA MAHDOLLISISTA OHJELMAMUUTOKSISTA.

Pointt i

Ed Sheeran

23.–24.7.

Megatähti Ed Sheeran ensi 

kertaa Suomessa

Malmin lentokentt ä

Lentokentt ä muutt uu kansain-

välisen tason konsertt iaree-

naksi, kun maailman suurim-

piin tähtiin lukeutuva britt iar-

tisti Ed Sheeran saapuu Suo-

meen. Kentälle mahtuu 60 000 

katsojaa molempina keikkapäi-

vinä. Konsertt ipäivinä Malmil-

la pysähtyvissä junissa on odo-

tett avissa ruuhkia ja tieliiken-

teessä poikkeusjärjestelyitä. 

Lippuja voi tiedustella: lippu.fi 

Elokuu
3.8.

Katufestivaali jälleen Kalliossa

Kallio

Ilmaistapahtuma Kallio Block 

Party tuo Kallion kaduille live-

musiiikkia, ruokaa ja ohjelmaa 

kaikenikäisille.

→ fb .me/kallioliike

15.8. ja 16.8.–1.9.

Elokuun taideyöstä 

juhlaviikkoihin

Ympäri kaupunkia

Helsinki muutt uu Taiteiden yö-

nä satojen taidetapahtumien ja 

esitysten näytt ämöksi. Täältä 

saat lisätietoa kaikista tapah-

tumista ja niiden aikatauluista: 

helsinkifestival.fi /taiteidenyo

Monitaiteellinen juhla jatkuu 

Taiteiden yön jälkeen, kun Hel-

singin juhlaviikot alkavat. Lisä-

tietoa kaikista tapahtumista: 

helsinkifestival.fi 

→ www.korkeasaari.fi   

46
1457 365455 083  
Eläinyksilöä, joista 

hyönteisiä noin 690

Täytt ää 130 vuott a 
tänä vuonna.

Perustett u

-vuotias Coco-laiskiainen

päivää avoinna 
tänä vuonna. Myös 

jouluaatt ona.

1889
→ www.korkeasaari.fi   

vierailijaa 
vuonna 2018

Vanhin eläin on

Kaupunkifestivaali Pointt i 
valtaa Kansalaistorin 1.–3.8.

Ilmaisessa Ylen ja Helsingin 

kaupungin järjestämässä ta-

pahtumassa livenä lavalla muun 

muassa Pikku Kakkonen, A-stu-

dio, Noin Viikon Studio ja Vil-

li kortt i. Tavatt avissa ovat uu-

tisankkurit Matt i Rönkä ja Piia 

Pasanen, Puoli Seiskan Mikko 

Kekäläinen ja Susanna Laine 

sekä monet muut tv:stä ja ra-

diosta tutut. Voit ennustaa sää-

tä meteorologien kanssa, naut-

tia livemusiikista ja keskuste-

luista, osallistua selostuska-

raokeen tai käydä tubett ajien 

someklinikalla. 

→ yle.fi /pointt i



Hämeentien raati on tavalli-

sista kaupunkilaisista koos-

tuva ryhmä, joka seuraa ja 

kommentoi Hämeentien 

peruskorjauksen etenemis-

tä. Raadin parikymmenen jäsenen joukos-

sa on niin Hämeentien asukkaita ja yritt äjiä 

kuin muidenkin tienkäytt äjien, kuten bus-

sinkuljett ajien, taksiautoilijoiden ja pyöräili-

jöiden edustajia. Ikähaitaria on opiskelijois-

ta eläkeläisiin, ja erityisryhmistä mukana 

ovat esimerkiksi näkövammaiset. 

Raadin ideana on, ett ä mahdollisim-

man erilaiset ja eri näkökulmista työ-

maan vaikutuksia tarkastelevat ihmiset 

yhdessä urakoitsijan ja kaupungin kans-

sa pohtivat eteen tulevia ongelmia ja nii-

den ratkaisemista. Tavoitt eena on, et-

tä vuoden 2020 loppuun mennessä val-

mistuva remontt i haitt aisi mahdollisim-

man vähän sen vaikutusalueella eläviä, 

liikkuvia ja työskenteleviä. 

Tasavertainen keskusteleva kohtaami-

nen rikastutt aa ja laajentaa niin kaupun-

kilaisten kuin kaupungin ja rakentajankin 

edustajien ymmärrystä.  Tällaisen työta-

van avulla meille syntyy laajemminkin kä-

sitystä siitä, miten katutyömaat koetaan 

ja kuinka erilaisten ihmisten ja ryhmien 

kokemuksia voidaan hyödyntää niiden 

käytännön järjestelyjen toteutt amisessa. 

Kaikki kaupunkilaiset voivat seurata 

Hämeentien uudistamisen etenemistä 

kaupunkiympäristötoimialan sitä varten 

perustamassa julkisessa Facebook-ryh-

mässä sekä urakoitsijan verkkosivuilla. 

Urakoinnista vastaava Destia pitää joka 

toinen viikko työmaapäivystystä vaihte-

levissa liikehuoneistoissa ja kahviloissa 

Hämeentien varrella. Paikan päällä tie-

toa saa myös sähköisiltä infotauluilta, 

ja tarvitt aessa jaamme tiedott eita suo-

raan koteihinkin.”

→ hel.fi /uusihameentie

Osallistu ja vaikuta
Voit vaikutt aa monella tavalla oman kotikaupunkisi kehitt ämiseen.

Juha-Pekka Turunen
Vuorovaikutussuunnitt elija

Mikä on Hämeentien raati ja mitä se 
tekee? Mistä saa tietoa Hämeentien 
remontin etenemisestä?

Sinun Helsinkisi28
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Hämeentien raati pohti ensimmäisessä 

tapaamisessaan maaliskuussa kokemuk-

sia työmaan käynnistymisestä. Moneen 

asiaan oltiin tyytyväisiä mutta parannet-

tavaakin löydettiin.

Mitkä ovat vanhusneuvoston 

tehtävät ja miten se toimii? 

Vanhusneuvosto on yksi kaupunginhalli-

tuksen nimitt ämistä vaikutt ajatoimielimis-

tä. Siihen kuuluu kaupungin luott amushenkilöitä, 

alan järjestöjen edustajia sekä kaupungin toimi-

alojen asiantuntijoita.

Vanhusneuvoston tärkeimpiä tehtäviä on 

tuoda esille ikääntyvien ja ikääntyneiden ihmis-

ten arkeen liitt yviä toiveita ja tarpeita. Näiden 

tarpeiden tulisi aidosti olla päätöksenteon pe-

rustana.

Olemme huolissamme muun muassa kotihoi-

don tilanteesta. Näkemyksemme mukaan koti-

hoidon resurssit eivät ole riitt ävät tilanteessa, 

jossa kotona hoidetaan entistä huonommassa 

kunnossa olevia ihmisiä ja esimerkiksi muistisai-

raudet ovat lisääntyneet. 

Toisaalta kaikki vanhukset eivät ole saman-

laisia, vaan heidät tulisi kohdata yksilöinä. Hel-

singissä on paljon aktiivisia ja vireitä eläkeläisiä 

omanlaisine tarpeineen.

Tällä hetkellä ajankohtaisimpia asioita on Sta-

din ikäohjelma, jolla tarkoitetaan ikääntyneen 

väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-

den sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain 

(ns. vanhuspalvelulain) mukaista toimeenpano-

suunnitelmaa. Sen valmistelu on käynnissä, ja 

erityisenä huolenamme on se, ett ä ohjelmaan ei 

ole otett u mukaan lähipalvelukysymystä.  Van-

husneuvoston näkemyksen mukaan lähipalvelui-

den turvaaminen on kuitenkin ensiarvoisen tär-

keää.

Kannamme myös huolta vanhusten taloudel-

lisesta toimeentulosta – puhumme ”taloudelli-

sesta esteett ömyydestä”.  Helsingissä erityise-

nä ongelmana ovat asumiskustannukset, jot-

ka ovat jopa kaksinkertaiset muuhun Suomeen 

verratt una.

Miten kaupunkilainen voi olla yhteydessä 

vanhusneuvostoon ja millaisissa asioissa?

Kuulemme mielellään kaupunkilaisten havaitse-

mista epäkohdista. Jäsenille voi soitt aa tai lä-

hett ää esimerkiksi sähköpostia. Yhteystiedot 

löytyvät verkosta.  Vanhusneuvosto ei kuiten-

kaan ole muutoksenhakuelin, eli sillä ei ole vai-

kutusvaltaa yksitt äisiin viranomaisten päätök-

siin. 

Toimielimien kokoukset ei-

vät tavanomaisesti ole yleisölle 

avoimia, mutt a vanhusneuvosto 

on suoratoistanut joitakin koko-

uksiaan Helsinki-kanavalle. Vuo-

sitt ain järjestämme myös muu-

tamia kaikille avoimia yleisötilai-

suuksia. ”

→ hel.fi /vanhusneuvosto

Laura Varjo-
kari (kok)

Puheenjohtaja

HÄMEENTIE 

FACEBOOKISSA

”Ajatella miten jännitt ävää katura-

kentaminen voi olla, kun joku osaa 

siitä näin kiinnostavasti kertoa!”

→ fb .me/uusihameentie

KOHTI BULEVARDIKAUPUNKIA

Vaikuta Tuusulanväylän bule-

vardisoinnin suunnitt eluun. 

Kartt akysely on auki 23.6. 

asti.

→ bit.ly/tuusulanbulevardi
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Helsingin alueella on 4 800 hehtaa-

ria metsää, 52 luonnonsuojelualu-

ett a sekä satoja saaria. Staran ym-

päristönhoitoyksikössä hoidamme 

ja ylläpidämme luontoalueita. Teemme yhteistyö-

tä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. 

Tänä kesänä yleisölle avatt ava Vasikkasaari 

on upea ja monimuotoinen paikka, missä on his-

toriallisia kalliomaisemia 15 minuutin merimat-

kan päässä Kauppatorilta. Olemme muun muas-

sa poistaneet saaresta huonokuntoista puus-

toa, rakentaneet portaita ja vahvistaneet polku-

ja sekä lisänneet opasteita, jott a kulkeminen on 

helpompaa ja turvallisempaa. Töitä saaressa jat-

ketaan koko kesän ajan.

Tyypillinen työpäiväni alkaa aamulla seitsemän 

maissa. Tiimin kanssa sovimme, mihin kohteisiin 

jalkaudumme päivän aikana. Aika paljon työai-

kaani menee toimistohommissa, mutt a kun pää-

sen maastoon, tarkkailen esimerkiksi puiden ja 

kasvillisuuden kuntoa.

Työkaverini ovat luovia ja osaavia. Työyhteisös-

tämme löytyy todella monipuolista osaamista ja 

ongelmanratkaisukykyä, eikä kenelläkään mene 

sormi suuhun hankalan tilanteen edessä. Uusia 

ideoita tältä porukalta syntyy aina! 

Tässä työssä ei pärjää, jos on tosikko. Huumo-

ri autt aa monessa asiassa, ja sen avulla luovim-

Stadilla duunissa
Mikä on parasta työssäsi, Staran vastaava luontomestari  

Antt i Helakallio?

3 X RETKI-

VINKIT 

1. Ramsinnie-

men lehtoalu-

eelle kannatt aa 

mennä lehto-

kuusamien ku-

kinta-aikana.

 

2. Stansvikin 

upeilla kalliol-

la voi ihastella 

maisemia ja ais-

tia kaivoshisto-

riaa.

3. Mitä huonom-

pi sää, sen upe-

ampi on Uutelan 

Särkkäniemi. 

Helsingissä 

on neljä hie-

noa ja eri-

tyistä vuo-

denaikaa, sa-

noo vastaava 

luontomesta-

ri Antt i Hela-

kallio.

Kyytöt 
kesätöissä
VIIKISSÄ Vanhankaupungin-

lahdella laiduntaa tänäkin kesä-

nä kolmisenkymmentä kyytt öä. 

Lehmät ovat loppelaisen Jouko 

Helanderin, ja jo hyvin tott unei-

ta kesätyöhönsä. 

”Tämä on jo 15. vuosi, kun ne 

laiduntavat Viikissä. Osa leh-

mistä on viett änyt täällä kaik-

ki elämänsä kesät”, Helander 

kertoo.

Kyytöt laiduntavat Natura-

alueella ja toimivat maiseman-

hoitajina. Maasto on monipuo-

lista; alueelta löytyy niitt yä, met-

sää ja rantaa.

”Eläimet pitävät ranta-alueet 

kunnossa, jott a ne eivät kasva 

umpeen. Se hyödytt ää esimer-

kiksi alueella eläviä lintuja ja sa-

malla niitt yjen kasvillisuus voi-

mistuu.”

KYYTÖT ovat ehtineet laidun-

taa Viikissä jo lähes kuukauden 

päivät.  Juhannuksen tienoilla 

niitylle saapuu 50 lammasta.

”Lehmät ja lampaat pärjää-

vät hyvin keskenään. Lisäksi niil-

le maistuvat hieman eri kasvit, 

joten yhteistyö on alueen kan-

nalta tehokasta.”

Eläimet pärjäävät laitumel-

la itsenäisesti, kun ruokaa ja 

juomaa on saatavilla luonnos-

ta. Paria poikkeusta lukuun ot-

tamatt a kesätyöntekijät ovat py-

syneet aitauksessaan.

”Eräs kyytöistä oli lähtenyt 

kerran seikkailulle ja ehtinyt lä-

hes Hertt oniemeen, mutt a on-

neksi karkulainen saatiin kiinni 

ja tuotiin takaisin laumaan.”

Lehmien ja lampaiden kesä-

työ päätt yy syyskuun lopussa, 

jolloin Helander hakee lauman 

takaisin Lopella sijaitsevalle ti-

lalleen.

STARA HOITAA HELSINKIÄ

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, jonka 

tehtävänä on pitää kaupunkia kunnossa yhdessä kaupunkiympäristön 

toimialan ja muiden kumppaneiden kanssa. Staran 1 400 työntekijää 

rakentavat katuja ja pyöräteitä, istutt avat kasveja ja siistivät kaupunkia. 

Stara pitää huolta niityistä, metsistä, luonnonsuojelualueista ja toreista.

→ hel.fi /stara

Heta Ängeslevä 

Marja Väänänen

me eteenpäin. Huumori on työyhteisömme voi-

mavara.

Parhaita hetkiä työssäni ovat, kun pääsen 

maastoon tietokoneen äärestä. Helsingissä on 

neljä hienoa vuodenaikaa ja jokaisella omat eri-

tyispiirteensä. Lokakuinen aamu-usva meren-

rannalla on upea näky. Kesän nopeaa edistymis-

tä on ihana seurata – silmut turpoavat puussa ja 

muutt uvat vihreiksi lehdiksi.

Harvat tietävät, ett ä Helsingissä on niin paljon 

luonnonsuojelualueita. Suurin osa niistä on pie-

niä ja ne sijaitsevat keskellä tiiviisti rakennett ua 

kaupunkia. Moni osaa nimetä Viikin-Vanhankau-

punginlahden luonnonsuojelualueen ja Haltialan 

aarniometsät, mutt a ei tiedä, ett ä esimerkiksi Ja-

komäestä löytyy suoalue nimeltä Slått mossen tai 

ett ä Kallahden matalikko on luonnonsuojelu-

alue. 

Työni on muutt unut viime vuosina ainakin siten, 

ett ä ihmisten kiinnostus viheralueisiin on kasva-

nut. Metsään menemistä on alett u arvostaa ja 

luonnon merkitystä hyvinvoinnille ymmärtää. 

Terveiseni helsinkiläisille: Helsingissä on val-

tavasti hienoja ulkoilu- ja retkeilykohteita, jois-

ta kannatt aa nautt ia. Nykyään ihmiset helpos-

ti suoritt avat jopa ulkoillessaan, mutt a suositt e-

len hidastamaan tahtia ja tarkkailemaan luonnon 

ihmeitä. Ohje ”jos viet luontoon jotain mukana-

si, tuo se sieltä myös pois” kannatt aa pitää mie-

lessä.
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Lukijan sanoin

Vasemmalla on Simonkadun kulma-

talo, joka jäi myöhemmin rakenne-

tun hotellin Scandic  Simonkentän 

taakse. Hotellin paikalla oli 1950-lu-

vulla pieni kallion nyppylä (Simon-

Hanna Laaksonen

Pukinmäki

1. Retket lasten kanssa 

vaikka Lammassaareen tai 

Viikin Arboretumiin. Näi-

hin tällaisiin ylläpidett yihin 

luontokohteisiin.

2. Pyörä.

Minna Luoma

Ullanlinna (silloin kun 

Helsingissä)

1. Helsingissä on niin kaunis 

luonto ja vastapainona niin 

elävä ja rikas kaupunkikult-

tuuri, ett ä tekemistä löytyy 

ikään kuin molemmista ääri-

päistä. Helsingin uimarannat 

ovat kivoja ja niitä on paljon. 

Esimerkiksi Mustikkamaalla 

on monta pienempää pouka-

maa. Täältä löytyy hyviä ran-

toja, joihin piiloutua.

2. Polkupyörä.

Sakari Tervo

Pasila

1. Mitäköhän tuohon 

sanoisi? Se on niin laaja 

kysymys. Voisi vaikka 

sanoa, ett ä Kumpulan 

maauimalassa uiminen. 

Aamulla kahdeksan aikaan.

2. Jalat.

Täältä saat lisää vinkkejä 

kesänviett oon Helsingissä: 

myhelsinki.fi 

Kuvassa on kesäistä ja vehreää Helsinkiä 1950-luvulla. 
Missä merellisissä maisemissa nämä pipopäiset 
helsinkiläispojat onkineen on ikuistett u?

Kuva on ott anut valokuvaaja Eino Heinonen.

Vastaukset pyydetään lähett ämään 9.8. mennessä sähköpostilla (lukijakilpailu.

helsinkilehti@hel.fi ) tai postitse (Helsinki-lehti, Lukijakilpailu, PL 1, 00099 Helsingin 

kaupunki). Mainitsett ehan postiosoitt eenne, jos haluatt e osallistua kirjapalkinnon 

arvontaan.

Vastaus viime kysymykseen

Valokuvaaja Simo Rista oli kuvannut talvista 

Helsinkiä vuonna 1970. Kuva oli otett u Taidehal-

lin kulmalta Nervanderinkadulla kohti Kampin 

laajaa kentt ää. Tuolloin siellä vielä sijaitsivat lin-

ja-autojen lähtö- ja saapumislaiturit.

Kuvassa taustalla näkyy Simonkadun ja Ur-

ho Kekkosenkadun, entisen Kampinkadun, ra-

kennuksia.

Etualalla on ESSO-yhtiön bensa-asema, jo-

ka purett iin jo 1970-luvun lopulla paikalle kohon-

neen Hotelli Presidentin tieltä. Kampin kentälle 

rakennett iin kauppakeskus Kamppi, joka avatt iin 

vuonna 2006.

Lukijakilpailun on tuott anut kaupunginarkiston 

erikoistutkija Martt i Helminen.

Oikein vastanneiden joukosta arvott iin voitt ajak-

si Jarmo Leskinen – onnitt elumme! Kirjapalkin-

to on lähetett y voitt ajalle. Kiitos kaikille osallis-

tuneille!

LUKIJAKILPAILU

Hei, helsinkiläinen! 
1. Mikä on parasta kesätekemistä 

Helsingissä?

2. Mikä on kesän paras menopeli, jolla 

pääsee Helsingissä kätevimmin paikasta 

toiseen?

GALLUP

Sinun Helsinkisi30

lukijakilpailu.

helsinkilehti@

hel.fi

Helsinki-lehti, 

Lukijakilpailu, 

PL 1, 00099 Hel-

singin kaupunki

KUVAT 

HELSINGIN 

KAUP UNGIN-

MUSEO
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kallio), josta me lapset laskimme 

pahveilla mäkeä alas linja-autoase-

malle.

P.J.

Mustikkamaan uimaranta.
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KAUPUNKIPYÖRÄT VUODEN LIIKUTTAJA

Suomen Latu palkitsi tänä vuonna kaupunkipyörät Suomen 

Liikutt aja -tunnustuksella. Tunnustus luovutett iin HKL:lle, kos-

ka pääkaupunkiseudun kaupunkipyöräpalvelu on edelläkävi-

jä Suomessa. Palkinnon saa taho, jonka toiminta on edistänyt 

merkitt ävällä tavalla suomalaisten liikkumista.

MILTEI 30 ERILAISTA PYÖRÄREITTIÄ

HSL:n sivuille on koott u erilaisia ja eripituisia pyöräily-

reitt ejä liki 30. Sivuston pisimmällä reitillä Vuosaares-

sa on mitt aa 27 kilometriä. Reitt ejä on vaikkapa Laaja-

saloon ja Lautt asaareen. 

→ hsl.fi /pyoraily

650 soutelijaa 
viime kesänä 

Espoossa. Tänä 
vuonna tavoite Helsin-
gissä on 1000–2000 

soutelijaa.

Menopelejä 
maalla ja 
vedessä
Kaupunkipyörät ovat lyöneet itsensä jo 

läpi. Onko tänä kesänä potkulautojen 

tai kaupunkilaisten paljon toivomien 

kaupunkisoutuveneiden vuoro?

Kaupunkipyörillä 
itään ja pohjoiseen

HSL:n kaupunkipotkulautoja 
kokeillaan Itä-Helsingissä

Kaupunkisoutuveneet 
saapuivat Helsinkiin

Jutt uun on haastateltu Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 

projekti-insinööri Samuli Mäkistä, HSL:n erityisasiantuntija 

Tarja Jääskeläistä ja Skipperin toimitusjohtaja Kristian Raijta.

Vuosaaresssa kokeillaan tä-

nä vuonna, miltä meno maitt aa 

HSL:n (Helsingin seudun lii-

kenne) sähköisillä ja tavallisil-

la potkulaudoilla. Aluksi potku-

laudat ovat käytössä lokakuun 

loppuun, ja jatkosta päätetään 

myöhemmin. Paljon riippuu sii-

tä, saavutt avatko potkulaudat 

tarpeeksi suosiota.

Helsingin kaupunkipyöräpal-

velu laajeni tänä vuonna itään 

ja pohjoiseen. Uusia asemia 

on tullut lisää 88 ja pyöriä 

880. Nyt kaupunkipyörät kat-

tavat käytännössä Kehä I:n 

eteläpuolisen alueen.

Helsingissä tehdään keski-

määrin yhdeksän matkaa yh-

dellä pyörällä päivässä. Se on 

kansainvälisesti huippuluok-

kaa.

→ kaupunkipyorat.hsl.fi 

238 
pyöräasemaa, 

2380 
kaupunkipyörää 

Helsingissä.

Ensimmäisen 
varttitunnin käyttö 
HSL:n sähköisellä 

potkulaudalla maksaa 
2,50 euroa.

Potkulautojen ohella myös kau-

punkisoutuveneet ovat uutuus 

tänä vuonna Helsingissä. Vuok-

ravälitysyritys Skipperin veneitä 

on Laajalahdella Munkkiniemen 

Cafe Torpanrannan yhteydes-

sä, Töölönlahdella Finlandia-ta-

lon Cafe Verandan yhteydessä 

ja Vuosaaren Aurinkolahden ui-

marannan tuntumassa.

Espoossa päästiin kaupun-

kiveneilemään jo viime kesänä. 

Helsingin palvelu on käytöltään 

vastaava kuin Espoossa, tosin 

hieman päivitett ynä. Soutuaika 

on kolme tuntia ja samalle päi-

välle voi tehdä myös ennakko-

varauksia. Veneen kausimaksu 

on 25 euroa.

→ skipperi.fi /kaupunkiveneet

Tarkoituksena on, ett ä pal-

velu voisi jatkua ilman HSL:n 

tukea. Palveluntoimitt aja on 

Samocat Sharing.

HSL:n potkulaudoille on eril-

liset asemat, joihin ne tulee pa-

lautt aa. Yhteensä potkulauta-

asemia on 28 ja potkulautoja 

300, joista noin puolet on säh-

köisiä ja puolet tavallisia.

→ hsl.fi /potkulaudat

 Aki Laurokari Tuomas Kärkkäinen



Timo Mäkelän sarjakuva Neiti Brander kertoo helsinkiläisestä valokuvaajasta Signe Branderista (1869–1942). Osa 17

KAUPUNGIN YLEISNEUVONTA

Helsingin kaupungin neuvonta Helsinki-info: 

Tietoa kaupungista ja sen palveluista sekä

maahanmuutt oasioista

p. 09 310 11 111

chat: www.hel.fi /neuvontachat

ma–to klo 9–16, pe klo 10–15

Kasvokkainen neuvonta:

keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4

ma–to klo 9–18 ja pe klo 10–18

sekä International House Helsinki (IHH),

Lintulahdenkuja 2, ma–pe klo 9–16 

Maahanmuutt ajille

International House Helsinki (ks. osoite yllä) tar-

joaa valtaosan maahanmuutt ajien tarvitsemista 

alkuvaiheen neuvonta- ja viranomaispalveluista 

saman katon alta. Mukana ovat Helsingin kau-

punki (Helsinki-info), Uudenmaan maistraatt i, 

Verohallinto, Kela, Uudenmaan TE-toimisto, Elä-

keturvakeskus, Helsingin seudun kauppakama-

ri, Suomen ammatt iliitt ojen keskusjärjestö SAK, 

Maahanmuutt ovirasto ja Espoon kaupunki. 

MATKAILU JA JOUKKOLIIKENNE

Matkailuneuvonta 

p. 09 310 13 300, ma–pe klo 9–15.30, päärauta-

tieaseman toimipiste avoinna kesäkaudella, 

3.6.–15.9. ma–pe klo 9–19 ja la–su klo 10–17, 

Neuvontaa päivitt äin myös Havis Amandaa ym-

päröivällä Kukkatorilla 3.5.–30.9., Stockmannin 

tavaratalolla 15.5.–31.8. klo 9–13 sekä Helsinki-

Vantaan lentoasemalla 2.5.–30.9. ma–su 

klo 10–20, helsinki.touristinfo@hel.fi .

HSL joukkoliikenne, asiakaspalvelu

p. 09 476 64000, 

ma–pe klo 7–19, la–su klo 19–17

SENIORI-INFO

p. 09 310 44556, ma–pe klo 9–15, 

seniori.info@hel.fi , chatissa arkisin klo 9–15: 

hel.fi /seniorit. 

Helsinkiläisille senioreille apua arkeen, tukea toi-

mintakyvyn säilytt ämiseen: monipuolisesti tietoa 

ja ohjausta suomeksi ja ruotsiksi Helsingin kau-

pungin, yritysten ja järjestöjen palveluista.

ASUMINEN JA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Asumisneuvonta 

Tietoa ja neuvontaa asumiseen liitt yvissä 

kysymyksissä: asumisneuvonta@hel.fi   

Chat-palvelu toimii ma–pe klo 9–14.30. 

Linkki löytyy asumisneuvonnan verkkosivuilta: 

www.hel.fi /asumisneuvonta

Neuvontaa vuokra-asunnon hakuun: 

stadinasunnot@hel.fi 

Kadut, viheralueet ja pysäköinninvalvonta 

p. 09 310 2211, 

ma klo 8.15–17, ti–to klo 8.15–16 ja pe klo 10–15.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Terveysasemat

Asemakohtaiset puhelinnumerot osoitt eesta 

hel.fi /terveysasemat.

Palvelut kesällä

Tietoja kesän tuomista muutoksista sosiaali- ja 

terveyspalveluihin löydät tämän lehden sivulta 6.

Ota yhteytt ä! 
Täältä saat tietoa kaupungin palveluista
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