Bongaa Stadi
matkapäiväkirja
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Bong-matkapäiväkirja
Bongaa Stadi -matkapäiväkirja johdattaa sinut retkille kotikaupunkiisi Helsinkiin. Omassa kaupungissasi on loputtomasti kiinnostavia retkikohteita – osa
niistä varmasti sinulle aivan uusia. Matkaan kannattaa lähteä uteliaalla seikkailumielellä. Voit retkeillä
yksin, yhdessä ystäviesi, luokkasi tai perheesi kanssa. Reissut kannattaa ripotella pitkin lukuvuotta,
jolloin koet myös Helsingin kaikki vuodenajat.
Tässä matkapäiväkirjassa on runsaasti ideoita retkikohteiksi. Valitse niistä omasi ja lähde matkaan.
Reissun jälkeen kirjoita hauskimmat, kummallisimmat, kauneimmat jne. matkamuistosi tähän vihkoseen. Vähintään 10 kohdetta katsastettuasi, saat
opettajalta nimikirjoituksen merkiksi siitä, että
olet aito stadibongari. Antoisaa ja yllätyksellistä
Helsinki-seikkailua!

Helsinki-tiedotus (Jugendsali)
ht t p : / / w w w. hel2.fi/k k ansl/jugendsali/

Kaunis Jugendsali on paikka, jossa saat vastaukset kotikaupunkiasi
ja sen palveluja koskeviin kysymyksiin.
Neuvonnan lisäksi löydät Jugendsalista
monenmoisia esitteitä, vaihtuvia näyttelyitä sekä niihin liittyviä tapahtumia, esitelmiä, videoesityksiä ja konsertteja.
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tarkastanut:

Nuorisotalot
http://nk.hel.fi/mitaVoitTehdaJaMissa/kaikkiNuorisotalot.php

Nuorisotalo on oman kaupunginosasi nuorten
oma paikka. Tarjolla on harrastuksia, osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksia, apua, tukea ja
neuvoja. Kaupungin 60 nuorisotalossa voit harrastaa tanssia, teatteria, mediaa, kiipeilyä, leirejä,
seikkailua, roolipelejä, skeittausta, luontoretkiä,
taidetta, musiikkia, puutöitä, savitöitä ja kokkausta.
Helsingistä löydät myös eri teemoihin erikoistuneita
nuorisotaloja, mm. Nuorten luontotalon, Tyttöjen
talon sekä Kontulan skeittihallin. Bongaa yksi tai
useampia.

tarkastanu

t:

Teatterit
Te at te r i h a k u palvelu: http://w w w.teatteri.org/teatterit/index.html

Helsingissä on valtavasti teattereita, jo
pelkästään ammattiteattereita on 12 ja
niiden lisäksi kaikki harrastelijateatterit.
Valinnanvaraa löytyy melkein loputtomasti:
puhe-, tanssi-, musiikki- ja nukketeatteria,
komediaa ja vakavampaa draamaa, klassikoita ja aivan tuoreimpia näytelmiä.
Elävä teatteriesitys päihittää helposti
elokuvan ja jää pitkäksi aikaa mieleen.

tarkastanut:

K a u p u n g i nte at te r i

Taidemuseot ja galleriat
ht t p : / / w w w.museot.fi/museohaku

Helsingin kaupungin
taidemuseot:
ht t p : / / w w w. t aidemuseo.fi/index.html

Taidemuseo Meilahti, Tamminiementie 6.
Taidemuseo Tennispalatsi, Kamppi.

Valtion taidemuseot:
Nykytaiteen museo Kiasma
ht t p : / / w w w. k i asma.fi/

Ateneum

ht t p : / / w w w.ateneum.fi/
http://w
w. ateneum.fi/

Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40.
ht t p : / / w w w.sine
http://w
w. s i nebr
br ychoffinta
ychoffintaidemuseo.fi
idemuseo.fi

tarkastanut:
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Paikalliset kulttuurikeskukset
Kanneltalo
http://kulttuuri.hel.fi/k an
anneltalo/index_fi.html
ne ltalo/in dex_ fi.html

Osoite: Klaneettitie 5
(Kannelmäen asema/Sitratori).

Malmitalo
http://kulttuuri.hel.fi/malmitalo/index_fi.html
http://kulttuuri.hel.fi/ma
lmitalo/in dex_ fi.html

Osoite: Ala-Malmin tori 1.

Stoa
http://kulttuuri.hel.fi/stoa/index_fi.html

Osoite: Turunlinnantie 1, Itäkeskus.

Vuotalo
http://kulttuuri.hel.fi/vuotalo/index_fi.html

Osoite: Mosaiikkitori 2, Vuosaari.

Paikalliset kulttuurikeskukset
tarjoavat monipuolisia tapahtumia, kuten teatteria, konsertteja, näyttelyitä, elokuvia sekä lasten ja nuorten taidetapahtumia
aivan kotinurkillasi huokeaan
hintaan. Jokaisesta kulttuurikeskuksesta löydät myös kirjaston ja
työväenopiston toimipisteet.

tarkastanut:

Kulttuurikeskus Caisa
ht t p : / / k u l t t u uri.hel.fi/c aisa/index_fi.html

Caisa on kansainvälinen kulttuurikeskus,
joka tarjoaa kohtaamispaikan eri puolilta
maailmaa tulleille ihmisille. Caisassa järjestetään monenlaisia tapahtumia, näyttelyitä ja konsertteja, joista saat tietoa ja
kokemuksia muista kulttuureista ja tapaat uusia ihmisiä. Cafe Caisassa voit käydä testaamassa eksoottisia ruokalajeja,
mm. kurdien ruokaa.

tarkastanut:

Osoite:
Mikonkatu 17 C/
Vuorikatu 14
(sisäänkäynti
myös Kaisaniemen
metroasemalta).
Avoinna:
arkisin klo 9-18.

Annantalon taidekeskus
ht t p : / / k u lttuuri.hel.fi/annantalo/index_fi.html
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Annantalo on lasten ja nuorten oma taidekeskus. Se on monien taiteiden talo, jonka
toiminnan päämuotoja ovat taideopetus,
näyttelyt sekä tanssi- ja teatteriesitykset.
Lisää tietoa lasten ja nuorten taidetapahtumista pääkaupunkiseudulla löydät
osoitteesta:
http://www.kultus.ﬁ/suomi/kultus.html

tarkastanut:
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Kaupunginmuseo
ht t p : / / w w w. hel2.fi/k aumuseo/suomi/museotjanayttelyt.html

Helsingin kaupunginmuseolla on 11 kiinnostavaa toimipistettä eri puolilla kaupunkia. Miltäs kuulostavat esimerkiksi Ratikkamuseo, Voimalamuseo tai Koulumuseo?
Valitse nettisivuilta suosikkisi ja lähde
elämysmatkalle Helsingin historiaan.
Lapsille ilmainen sisäänpääsy.

R at i k k a m u s e o

Sederholmin talo

Ko u l u m u s e o

R ait iol iik en

tarkastanut:

ne mu se o
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Museoviraston museot
ht t p : / / w w w.nba.fi/fi/museot

Lisää museoita löydät Museoviraston alaisuudesta:
Suomen kansallismuseo, Kulttuurien museo,
Suomenlinnan museo, Urho Kekkosen museo
Tamminiemi sekä Seurasaaren ulkomuseo. Kaikkiin
museoihin lapsille ilmainen sisäänpääsy. Seurasaari on myös mainio luontoretken kohde, jossa
kesyjen oravien ja tiaisten lisäksi asustelee mm.
palokärki ja huuhkaja.

tarkastanut:

Pääkaupunkiseudun
kierrätyskeskus
w w w. k i e r rat yskeskus.fi

Kierrätyskeskus on erikoistunut kierrätykseen,
uudelleenkäyttöön ja jätteen synnyn ehkäisyyn. Sinne voit viedä turhat tavarasi ja sieltä
voit ostaa käytettyä, mutta hyväkuntoista
tavaraa. Kierrätyskeskuksessa toimii myös
ympäristökoulu ja sieltä voitte saada koululle
askartelumateriaalia. Täällä muoti on in
trashion. Tarjolla mainiota materiaalia
esim. tuunaukseen.

tarkastanut:

Kaksi eri toimipistettä,
joiden aukioloajat:
arkisin klo 10–18 ja
la klo 10–15
Lönnrotinkadun toimipiste
Osoite: Lönnrotinkatu 45
Kyläsaaren toimipiste
Osoite: Kyläsaarenkatu 8

Helsingin Energian Energiakeskus
ht t p : / / w w w.helsingine
http://w
w.helsinginenergia.fi/sahko/energiakeskus.html
ne rgia.fi/sah ko/ene rgiakeskus.html

Energiakeskuksesta saat tietoa
energiankulutuksesta ja energian
säästömahdollisuuksista. Käy tutustumassa kuumimpiin säästövinkkeihin ja poimi niistä parhaat mukaasi! Erityisesti lokakuussa jokavuotisella energiansäästöviikolla löydät Energiakeskuksesta paljon mielenkiintoista
tutkittavaa.

tarkastanut:
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Salaiset puutarhat
ht t p : / / w w w. hel2.fi/k aumuseo/suomi/museotjanayttelyt.html

Helsingin kaupungin talvipuutarha
Osoite: Hammarskjöldintie 1 (Olympiastadionin vieressä).
Vapaa sisäänpääsy. • Aukioloajat: Ma suljettu, Ti klo 9–15,
Ke–pe klo 12–15, La–su klo 12–16.

Kasvitieteellinen puutarha
ht t p : / / w w w. fmnh.helsink i.fi/ktp/index.htm

Kaksi sisäänkäyntiä osoitteissa: Unioninkatu 44 ja
Kaisaniemenranta 2 (Kaisaniemi). Lastenlippu kasvihuoneisiin 2,2 euroa, ulkopuutarhaan vapaa sisäänpääsy.

Gardenia
ht t p : / / w w w. gardenia-helsink i.fi/

Osoite: Koetilantie 1 (Viikki). Lastenlippu 1,8 euroa.

Kaupunkimme lasinalaisissa, eksoottisissa puutarhoissa unohdat hetkeksi
loskan ja räntäsateen. Puutarhoissa
on aina lämmintä ja vihreää. Siellä
voit bongata upeita trooppisia kasveja ja pääset edullisesti ja ekologisesti
kaukomaiden tunnelmaan. Kesällä
ulkopuutarhat tarjoavat upeaa kukkaloistoa ja rauhaa kaupungin vilinän
keskellä.

tarkastanut:

Helsingin luontokohteet
Luonnonsuojelualueet
ht t p : / / w w w. hel2.fi/Ymk/ymparistotila/luonto/
l u o n n o n s u o j elualueet/luonnonsuoj_alueet.html

Luontopolut
l öy t y vät R a kennusviraston sivuilta w w w.hk r.hel.fi
( Vi h e ra l u e e t : Metsät ja muut viheralueet: Luontopolut)

Merellistä Helsinkiä
Pihlajasaaressa:

ht t p : / / w w w. pihlajasaari.net/

Suomenlinnassa:

ht t p : / / w w w. suomenlinna.fi/

Harakassa:

ht t p : / / w w w.he
http://w
w. hel.fi/wps/por
l.fi/wps/por tal/Ympa
tal/Ymparistokeskus
risto keskus

Helsinki on Euroopan vihrein pääkaupunki.
Kauniita luontokohteita löytyy vaikka
kuinka paljon, myös sinun lähinurkilllasi.
Käy tutustumassa lintutorneihin, luontopolkuihin ja saariluontoon. Kuinkahan
moneen Helsingin164 pesivästä lintulajista
tai 1064 putkilokasvista reissullasi törmäät?

tarkastanut:

Opastettu luontoretki
ht t p : / / w w w. h el.fi/wps/por tal/Ymparistokeskus
( Ym p ä r i s tö k a svatus: Luontoretket)
ht t p : / / w w w. g ardenia-helsink i.fi/tapahtumat.htm
ht t p : / / w w w. h k r.hel.fi > Puistok ävelyt

Lähde ilmaiselle opastetulle retkelle Helsingin luontoon.
Joka kevät, huhtikuussa, löydät Luontoretkikalenterin
sähköisenä yllä olevasta ympäristökeskuksen osoitteesta
tai vihkosena kirjastoista, Gardeniasta sekä Jugend-salista
ja muista kaupungin tiedotuspisteistä. Valikoima on hurjan
laaja. Miltä kuulostaa vaikkapa lepakko- tai yölaulajaretki,
retki keijujen keittiöön tai puiston Puukävely?

tarkastanut:

Sporttinen Stadi
ht t p : / / w w w.hel.fi/wps/por tal/Liikuntavirasto

Helsingissä on noin 70 liikuntahallia tai – salia ja
noin 350 urheilukenttää. Niiden ohella löydät mm.
maauimaloita, uimarantoja ja uimahalleja sekä jäähalleja, jääkenttiä ja hiihtolatuja. Käy tutustumassa sinulle uuteen liikuntapaikkaan ja kokemassa
sporttinen Stadi. Liikuntapaikkojen osoitteet löydät
liikuntaviraston sivuilta yllä olevasta osoitteesta.

Bongaa Euroopan makein
skeittipuisto Eläintarhassa.

tarkastanut:

Kaverille kanssa
– bonusretki
Jos löydät retkilläsi jonkun aivan erityisen
hienon retkikohteen, vie myös ystäväsi sitä
ihastelemaan. Koska olet jo tutustunut
paikkaan ennalta, voit toimia turistioppaana
ystävällesi. Yhdessä löydätte varmasti paljon
sellaista, joka jäi yksin huomaamatta!

____________
____________
__
__
__
__
__
i
Vein ystävän
_____
____________
__
__
__
__
__
______
retkelle ______
us reisulla oli

Hauskin kokem

Stadibongarin

kunniakirja
________________________________
on tehnyt vähintään kymmenen
bongausreissua kotikaupungissaan
ja tuntee Helsingin tarjoamat
monet mahdollisuudet.

Stadibongari

Tuu
mukaan,
mä tunnen
Stadin

Stadiguide

En ole
eksyksissä,
olen
Stadissa

Oma Stadi
paras
Stadi

Minä
Helsinkiä

Kopioi aihiot, väritä ne ja askartele itsellesi mieluinen rintanappi.
Napin pohjana voi käyttää vaikka pullonkorkkia, jos koulussasi ei ole nappikonetta.

Tiesitkö tämän
Helsingistä?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsinki perustettiin Ruotsin kuningas Kustaa
Vaasan käskystä vuonna 1550 Vantaanjoen suulle.
Helsingistä tuli pääkaupunki vuonna 1812.
Helsingin pinta-ala on 686 km², josta 500 km² on merta.
Helsingissä asuu 2993 henkilöä/maa-km².
Vuoden 2005 alussa helsinkiläisiä oli 559 046. Joka kymmenes
suomalainen asuu siis Helsingissä.
Vuonna 2005 Helsingissä asui 29 186 ulkomaiden kansalaista.
Helsingin keskilämpötila vuonna 2004 oli 6,2 astetta.
Helsingin nimikkokasvi on vaahtera, nimikkokukka syreeni ja
nimikkoeläin orava.
Jokainen helsinkiläinen kulutti vuonna 2004 vettä 262 litraa vuorokaudessa, josta kotitalouksissa kulutetun veden osuus 170 litraa.
Helsingissä on 80 erilaista museota.
Peruskouluja Helsingissä on 163 ja niissä oppilaita 50 217.
Helsingin kaupunki on koko Suomen suurin työnantaja.
Työntekijöitä oli vuoden 2004 lopussa yhteensä 38 804.
L ä h de: http://w w w.hel2.fi/tietokeskus/julk aisut/pdf/05_09_15_taskutilasto.pdf

Julkaisija: Helsingin kaupungin opetusvirasto ja Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Kirjoittajat: Elina Nummi ja Sanna Koskinen
Ulkoasu ja suunnittelu: Jaana Rautio / gravision

