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KUSKITON bussiliikenne nytkähtää eteenpäin loka-
marraskuun vaihteessa, jolloin automaattibussin suunni-
tellaan liikennöivän Jätkäsaaren–Ruoholahden alueella.

KESKUSPUISTON kainaloon rakennettavasta Kuninkaan-
tammesta tulee aivan omanlaisensa persoonallinen lisä 
Helsingin monimuotoisten asuinalueiden joukkoon. 

KAUPUNKI siirtyi uudenlaiseen johtamisjärjestelmään 
kesän alussa. Mitä uusi pormestari ja uudet apulaispor-
mestarit ajattelevat Helsingin tulevaisuudesta?

PÄÄHENKILÖ, kaupunkiaktivisti Jaakko Blomberg ker-
too, että helsinkiläisten tapa ottaa kaupunki haltuun ja 
järjestää tapahtumia kiinnostaa maailmalla. 

TURVAPAIKAN saaneiden työllistymistä parannetaan 
oppisopimuksin ja työssä oppimisella. Opetusryhmiin 
on ollut kova tunku.

TEATTERIA, sirkusta, musiikkia, liikuntaa, näyttelyitä 
– vaikka mitä kivaa on tarjolla pimeneviin syysiltoihin. 
Lue lisää kulttuurin ja vapaa-ajan teemasivuilta. 

NUORIA aletaan kouluttaa, jotta rasismi ja vastakkain-
asettelu eivät lisääntyisi. Heille on räätälöity Minun 
silmin Sinun silmin -ohjelma.

KOULURUOKAA kehitetään yhdessä oppilaiden kanssa. 
He ovat maistelleet uudet kasvisruoat, jotka tulivat 
tänä syksynä ruokalistalle.

STADILLA DUUNISSA. Asiantuntija Ulla Pietiläisen 
työpäivät ovat kuluneet viime vuoden aikana tiiviisti 
uuden Helsinki-ilmeen valmistelussa.

SVENSKA SIDOR. Visionen var att kvarteret Victoria 
skulle samla fi nlandssvenska aktörer inom konst och 
kultur. Nu tar teater, fi lm och föreningar plats i huset.

IN ENGLISH. Helsinki is a pioneer among cities world-
wide in operating autonomous buses in regular traffi  c.
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SEURAAVA HELSINKI-INFO 
jaetaan 23.11.

PALAUTETTA LEHDESTÄ 

voi lähettää joko sähköpostilla: 

helsinki-info.palaute@hel.fi  tai 

postitse: Helsinki-info, PL 1, 

00099 Helsingin kaupunki.

Tulevaisuuden 
työtoveri tai 
asiakaspalvelija 
voi olla robotti.

Lukijakilpailu
Sivulla 26 jäljitetään

kaunista vanhaa salia:
mikä se oli ja missä se 

sijaitsi aikanaan?

ROBOTIIKAN ja keino- eli tekoälyn hyödyntäminen voivat tarjota sekä 
uudenlaisia ratkaisuja kaupungin palvelutuotantoon että uusia liike-
toimintamahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa sähköiset ja automaattiset liikkumisratkaisut 
mullistavat liikenteen. Kuskittomia, etäohjattavia busseja testataan jo 
Helsingissä, kuten tässä lehdessä kerrotaan. Älykkäästi soveltaen tek-
ninen kehitys vapauttaa rutiinitöistä käsipareja ja tuo enemmän inhi-
millistä vuorovaikutusta sinne, missä se ei ole korvattavissa.

Suomi on suuntaamassa digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan 
hyödyntäjänä kansainvälisen kehityksen kärkeen. Samalla on uudis-
tettava myös työelämää, tutkimusta ja koulutusta sekä ajattelutapo-
jamme.

Uuden kaupunkistrategiansa toimenpanoon valmistautuva Helsin-
ki haluaa olla kehityksessä vahvasti mukana – kaupunkilaisten par-
haaksi. RITA EKELUND
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Robotiikkaa 
maailmalle 

Yrittäjä Cristina Andersson toivoo 
robotiikasta elinkeinoalaa Helsingille.

HELSINGISTÄ on vuosien varrella kehittynyt New 
Yorkin tyylinen sulatusuuni. Laivat ja lentoko-
neet, poliitikot ja tutkijat tulevat tänne, koska 
meillä on heviä osaamista, gourmet-ravintoloita 
ja kontrastisuutta.

Kaupungin eteenpäin meneminen kiteytyy 
Hietalahden telakalla. Minua sävähdyttää aina, 

kun siellä rakennetaan laivaa; että luottamusta telakkaa kohtaan riittää. 
On upeaa, kun huipputeknologia aikanaan seilaa maailman merille.

Olen ollut yrittäjä 27 vuoden ajan, ja voin sanoa, että osaaminen, ver-
kostot ja avoin ilmapiiri tekevät Helsingistä hyvän paikan yrittää. Täällä 
saa rauhassa ottaa oman paikkansa ekosysteemistä.

SE on kyllä mietityttänyt, miksi Helsinki on ollut hidas robotiikan ja kei-
noälyn hyödyntämisessä. Niiden avulla kyetään ratkomaan maailmanlaa-
juisia ongelmia. Robotiikasta voisi tulla meille uusi elinkeinoala. Esimer-
kiksi lääkeannostelijarobottien maailmanlaajuiset markkinat ovat valta-
vat, ja lentävien robottien eli droonien määrä kasvaa koko ajan. Voisivatko 
esimerkiksi verkkokauppojen varastot hyödyntää Malmin lentokenttää?

Kokeilumieltä tarvitaan myös siihen, että kaupunki alkaisi hyödyntää 
robotteja terveydenhuollossa. On epäinhimillistä jättää käyttämättä tämä 
mahdollisuus, kun Helsingissä on paljon yksinasuvia vanhuksia ja liian 
vähän kotihoidon käsipareja. Robotti voi siistiä asuntoa, antaa lääkkeen 
ja syöttää juuri siihen tahtiin kuin ihminen haluaa syödä, jolloin hoitajalla 
on enemmän aikaa keskusteluun ja aitoon läsnäoloon.

HENKISESTI olen munkkalainen, 
vaikka asun nykyisin Haagassa. 
Munkkiniemi on säilynyt paikkana, 
jossa vanhemmat herrat nostavat 
yhä lakkia ja jossa on paljon tuttu-
ja. Munkkiniemi hengittää minulle 
rakkaasta merestä, kuten koko kau-
punki, ja sinne kulkee keskustasta raitiovaunu 4, elämän liikkuva linja.

Se se vasta huikeaa on, ettei tarvitse kuin ottaa spora, niin pääsee kult-
tuurin pariin. Joko nauttimaan maailmanluokan musiikkitarjonnasta, te-
atterista tai itsensä toteuttamisesta työväenopistossa, avoimessa kesäyli-
opistossa tai muussa vapaan sivistystyön oppilaitoksessa. Kuka tahansa 
stadilainen voi opetella vaikka puuveneen rakentamista ja ohjelmointia, 
eikä maksa maltaita.

OMA oppimisen intohimoni kanavoituu klassisen laulun opettelemiseen. 
Laulutaitojen lisäksi kasvatan itseäni oppijana, ja yritän nauttia niistä het-
kistä, kun jokin ei enää toimi, mutta uusikaan ei vielä suju hyvin. Kesän 
tähtihetkiin kuului se, kun minä ja muut Aleksanterin teatterin laulukurs-
silaiset kajautimme opettajamme, oopperalaulaja Cynthia Makrisin joh-
dolla ravintolassa O Sole Mion.

Helsinki on myös hirveän hyvä urheilukaupunki, on sitten aktiivinen 
liikkuja tai penkkiurheilija. Munkan rantaankin on tullut ulkokuntosali. 
Mikään ei kuitenkaan voita Jokereita. Olen käynyt matseissa lasteni lap-
suudesta lähtien. Kun 10 000 ihmistä kokoontuu yhdessä jännittämään, 
siinä on jotakin ainutlaatuista. Sitä liikettä, josta alussa puhuin.

TOIMITTAJA KATJA ALAJA

Cristina Andersson kannustaa 
helsinkiläisiä hyödyntämään 
robotiikkaa ja keinoälyä.

Parasta Helsingissä:
① Rantakävelyt
② Kauppatorin syke
③ Kulttuuri

Cristina Andersson on useiden ministeriöiden ja EU:n robotiikka- ja keino-
älystrategioiden neuvonantaja sekä voittamisvalmentaja yrityksessään 
Develor Productionsissa. Hän osallistuu maailmanlaajuisesti ainutlaatui-
sen sosiaali- ja terveysministeriön AIRo-strategian (Artifi cial Intelligence 
and Robotics) tekoon. Hän on Helsingissä toimivan Airo Island -yhdis-
tyksen perustajia ja Messukeskuksessa lokakuussa järjestettävän Robo-
steam-tapahtuman järjestäjiä.
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LAJITTELU 

Muovinkeräys 
laajenee
HALUAISITKO muovipak-

kauksille oman jäteastian 

talosi jätepisteeseen? Nyt 

se onnistuu: Helsingin seu-

dun ympäristöpalvelut HSY 

laajentaa muovipakkausten keräystä 

ja siihen voivat liittyä kaikki pääkaupunki-

seudun ja Kirkkonummen asuinkiinteistöt. 

Muovipakkausten keräys maksaa kolman-

neksen vähemmän kuin sekajätteen keräys. 

Keräykseen saa laittaa esimerkiksi elintarvi-

ke- ja pesuainepakkauksia sekä muovipurk-

keja ja -pusseja. Kerätystä muovista valmis-
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Töölönlahti 
puhtaammaksi
      

ITÄMERI

Tutkimuslauttojen avulla etsitään 
uusia keinoja merenpohjan 
puhdistamiseksi ja rehevöityneiden 
sisälahtien kunnostamiseksi.
 

meaa ja pohja on hyvin liejuinen, 
eikä vesi houkuttele uimaan, vaikka 
hygieeninen laatu hyvä onkin”, 
JØrgensen sanoo.

Lautat ovat Töölönlahdella noin 
vuoden verran. Ne eivät häiritse ym-
päristöä. Hankkeeseen osallistuvat 
Helsingin kaupunki, Suomen ympä-
ristökeskus, Helen Oy, Eko Harden 
Technologies Oy ja Lamor Corpora-
tion Ab. Ensimmäisiä tuloksia saa-
daan ensi vuoden puolella.

Meriroskis käytössä 
syyskuun loppuun

KESÄN ajan Helsingin satama-alueel-
la on kellunut Seabin-meriroskis, joka 
on kerännyt talteen roskia ve-
destä. Kyseessä on aust-
ralialaisten surff arei-
den keksintö. Sea-
bin imee sisäänsä 
pintavettä ja roskia, 
suodattaa roskat ja 
pumppaa veden ta-
kaisin mereen.

Roskis on tyh-
jennetty pari kertaa 
viikossa ja suurimmil-
laan saalis on ollut lähes 

20 kiloa, joka on ke-
räyspussin kan-

tokyvyn ääri-
rajoilla. Ros-
kiksesta on 
löytynyt 
muun 
muassa 
muovia, 

sipsipusse-
ja, tupakan-

tumppeja ja 
käytettyjä neulo-

TÖÖLÖNLAHDELLA liikkuneet ovat saat-
taneet panna merkille kolme vedessä 
kelluvaa lauttaa. Ne ankkuroitiin lah-
delle elokuussa ja niiden avulla on tar-
koitus selvittää, miten merenpohjaa 
voitaisiin kunnostaa.

Töölönlahdella kokeillaan, miten 
pohjaan asennettavat heikon sähkö-
kentän tuottavat laitteistot vaikutta-
vat pilaantuneisiin merisedimenttei-
hin ja lahden rehevöitymiseen. Me-
netelmää on aiemmin käytetty maa-
ainekseen ja sen avulla on pystytty 
kunnostamaan pilaantuneita aluei-
ta. Kokeen onnistuessa tutkimuslait-
teisto hajottaisi pohjasedimentistä 
orgaanisia haitta-aineita, kuten PAH-
yhdisteitä ja öljyä. 

”Jos menetelmä toimii myös vesi-
ympäristössä, voitaisiin sen avulla 
pohjaa kunnostaa ilman laajoja ruop-
pauksia. Vesi saattaisi kirkastua ja 
menetelmällä voisi olla iso potentiaa-
li myös muualla”, johtava tutkija Kirs-
ten JØrgensen Suomen ympäristö-
keskuksesta kertoo.

VUOSI sitten Töölönlahden kuntoa kar-
toitettiin laajasti.

”Alue on hyvin rehevöitynyt. Poh-
jassa on esimerkiksi erilaisia haitta-
aineita ja öljyhiilivetyjä. Vesi on sa-

ja sekä ruiskuja.
Tällä hetkellä Allas Sea Poolin 

edessä oleva roskis nostetaan vedestä 
syyskuun lopussa ja lasketaan takai-
sin ensi kesänä. Helsingin osalta pro-
jekti kestää kolme vuotta. Meriros-
kikset ovat Wärtsilän lahjoittamia ja 
osa konsernin Suomi 100 -juhlavuo-
den ohjelmaa. Helsingin lisäksi niitä 
on lahjoitettu myös Turkuun ja Vaa-
saan.

TEKSTI HETA ÄNGESLEVÄ
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Sedimenttien kunnostusmenetelmiä ei ole aiemmin Suomessa kovin usein 
testattu, johtava tutkija Kirsten Jörgensen sanoo.
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KIERRÄTYS

Keräysauto 
syyskiertueella
 PÄÄKAUPUNKISEUDUN Kierrätys-

keskuksen keräysauton syyskier-

tue jatkuu Helsingissä 3.10. saak-

ka. Tuo autoon tarpeettomaksi 

jäänyttä ehjää ja hyväkuntoista 

pientavaraa, kuten astioita, vaat-

teita, leluja, urheilu- ja harrastus-

välineitä, mattoja ja kaikenkuntoi-

sia polkupyöriä.

Lisätietoa ja keräysauton 

aikataulut: www.kierratyskeskus.fi /

keraysauto

tetaan esimerkiksi muovikasseja, kukka-

ruukkuja ja ämpäreitä.

Lisätietoa: www.hsy.fi /muovipakkaukset, 

HSY:n asiakaspalvelu, puh. 09 1561 2110, 

asiakaspalvelu@hsy.fi 
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KILPAILU 

Kuvakisa ystävyydestä

 KOHTAAMISPAIKKA 

Tiedettä ihan jokaiselle 

Tiedekulman 
ohjelmaa
KUKA saa olla suomalainen? Tulijat 

koetaan uhaksi, vaikka he saapuisi-

vat pakosta henkensä säilyttämisek-

si. Nationalismi nyt -tapahtumassa 

28.9. kello 17 keskustelemassa Jussi 

Pakkasvirta, Pasi Saukkonen, Inga Ja-

sinskaja-Lahti, Timo Miettinen ja Maï-

mouna Jagne-Soreau. Tilaisuus on 

osin englanniksi. 

SUOMELLA on yhä merkittävä rooli 

konfl iktien ratkaisuissa. Miten konfl ik-

tit ratkaistaan? Rauhantekijät-illassa 

5.10. kello 17 aiheesta keskustelevat 

Pekka Haavisto, Heikki J. Koskinen, 

Hussein Al-Taee ja Elina Vuola. 

MITÄ Suomessa puhutaan 100 vuo-

den kuluttua? Mikä on suomen kielen 

asema maailman kielten joukossa nyt 

ja tulevaisuudessa? Kielen tila -illas-

sa 10.10. kello 17 kertovat ajatuksiaan 

Matti Miestamo, Hanna Lehti-Eklund 

ja Heini Lehtonen. 

MITÄ yhteistä on J. V. Snellmanilla, 

vuoden 1944 suurpommituksilla ja Eu-

roopan keskuspankilla? Niiden kautta 

voi tarkastella nationalismin ja Suo-

men itsenäisyyden eri ulottuvuuksia. 

Teivo Teivaisen maailmanpoliittisel-

la kansalliskävelyllä paikat yhdistyvät 

asioihin ja asiat toisiinsa. Tapahtu-

massa ovat mukana myös president-

ti Tarja Halonen ja Paleface. World Po-

litical Experience -tapahtuma on 18.10. 

kello 16–1.30. 

SUOMESTA lähti vuosina 1960–1979 

työn perässä Ruotsiin 322 000 ihmis-

tä. Juurista ja juurettomuudesta kes-

kustellaan Tiedekulmassa 24.10. kello 

16. Juurettomat-tilaisuudessa mukana 

ovat Hanna Snellman, Minna Säävälä, 

Nasima Razmyar ja Kai Latvalehto.

KUVAA ystävyyttä ja voita palkinto! Erityises-

ti Suomeen muuttaneiden ja täällä syntynei-

den toivotaan kuvaavan keskinäistä ystävyyt-

tään. Helsingin kaupungin järjestämään ”100 

kuvaa ystävyydestä -valokuvakilpailuun voi 

osallistua 8.10. saakka käyttämällä tunnistet-

ta #100kuvaaystävyydestä tai #100friendsfi n-

land. Palkintoina on 200 euron arvoinen illal-

linen kahdelle Helsingissä ja elokuvalippuja.

Voittaja paljastetaan iloisessa musiikilli-

sessa illanvietossa 26.10. kello 17–19 kaupun-

gintalolla (Pohjoisesplanadi 11–13). Kaikille 

avoimeen ja maksuttomaan tilaisuuteen ei 

tarvitse ilmoittautua ennalta. 

Lisätietoa: www.infopankki.fi /100kuvaaK
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PAIKKA, joka tuo tieteen jokaisen ulot-
tuville. Sellainen on haluttu tehdä uu-
desta Tiedekulmasta, joka avautuu 
yleisölle 22. syyskuuta. 

”Ovet ja ajatukset ovat avoinna 
kaikille tieteestä kiinnostuneille vau-
vasta vaariin: lapset ja lattemammat, 
koululaiset, työssäkäyvät, opiskeli-
jat, eläkeläiset ja turistit tervetuloa!”, 
markkinointipäällikkö Tanja Paana-
nen Helsingin yliopistosta toivottaa. 

Tilat ovat Helsingin yliopiston en-
tisessä hallintorakennuksessa, joka 
on nyt peruskorjattu ja uusittu koko-
naan uudenlaiseen käyttöön. Aiem-
min Tiedekulma on ollut pop-up-
tilana Aleksanterinkadulla ja Portha-
niassa. Palaute oli alusta saakka hy-
vää ja toimintaa päätettiin jatkaa.

”Nyt käytössämme on tiloja kol-
messa kerroksessa. Tänne voi tulla 

kahville ja lounaalle, opiskelemaan 
tai tekemään töitä yksin tai yhdes-
sä, varata kokous- ja tapahtumatilo-
ja tai osallistua tilaisuuksiin”, Paana-
nen sanoo.

HISSUTELLAKAAN ei tarvitse.
”Tänne on tervetullut sellaisena 

kuin on, ja tilan saa ottaa haltuun-
sa. Tekeminen saa näkyä ja kuulua. 
Me toivomme, että täältä lähdetään 
eteenpäin ainakin yhtä ajatusta rik-
kaampana.”

Syksyllä järjestetään noin 200 ta-
pahtumaa. Pieni maa, suuri muuttu-
ja -tapahtumasarjassa on tilaisuuksia 
nationalismista kybersotaan.

”Emme halua puhua luennois-
ta, sillä osallisuus, elämyksellisyys ja 
vuorovaikutus ovat vahvasti tapah-
tumissamme mukana. Täällä ei näh-

dä kalvosulkeisia. Haluamme tehdä 
Tiedekulmasta paikan, jossa käydään 
kaupungin kiinnostavimmat keskus-
telut maailmalta ja Suomesta. Näy-
tämme myös yleisölle, millaista huip-
pututkimusta meillä ja maailmalla 
tehdään sekä miten tiede vaikuttaa”, 
Paananen sanoo.

Rakennukseen muuttavat myös 
muun muassa Helsinki Think Com-
pany ja Reaktor.

HETA ÄNGESLEVÄ 
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Yliopisto-opiskelijat Jenni 
Räikkönen, Ilmari Lappalainen 
ja Juho Kostet toimivat Tiede-
kulmassa hosteina, jotka esit-
televät tiloja yleisölle.
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TAIDE 

Katutaidekartta ilmestyi 
 VINKKEJÄ eri puolilla kaupunkia olevista ka-

tutaideteoksista saa nyt maksuttomasta ka-

tutaidekartasta. Siitä löytyvät myös vapaat 

maalausseinät ja katutaidekontit sekä muu-

ta perustietoa niille, jotka haluavat tehdä it-

se katutaidetta.

Omista suosikeistaan kertoo katutaide-

kartassa 12 henkiloa, muiden muassa Paavo 

Arhinmaki, GMA eli Marja Heinonen, EGS 

sekä maalaajapariskunta JR ja EORE. Osa 25 

kohteesta pohjautuu katutaidehelsinki.fi  

-sivustolla kesällä julkaistuihin Omat kulmat 

-juttusarjan suosituksiin. Helsingin kaupun-

gin tuottamaa suomenkielistä karttaa saa 

Matkailuneuvonnasta (Pohjoisesplanadi 19).
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Maalarit JR ja EORE kertovat
katutaidekartassa omista suosi-
keistaan.

Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, 
avoinna ma–pe kello 7–23, 
la kello 10–18 ja su kello 10–22, 
www.tiedekulma.fi 
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MILLAINEN olisi toimiva kaupunki-
bulevardi, joka johtaisi Laajasaloon? 
Tätä ovat eurooppalaiset arkkitehdit 
pohtineet, ja heidän hahmotelmiaan 
pääsee tutkimaan ja kommentoimaan 
Info- ja näyttelytila Laiturilla 27.9.–
21.10. Esillä on 19 ehdotusta, joilla 
arkkitehdit ovat osallistuneet Euro-
pan 14 -kilpailuun. Euroopan laajui-
sen kilpailun voittaja julkistetaan jou-
lukuussa. 

”Voittajatyö tullaan ottamaan ase-
makaavatyön pohjaksi Laajasalossa”, 
kertoo Laiturin näyttelykoordinaatto-
ri Reetta Heiskanen.

LAAJASALO muuttuu lähivuosina tun-
tuvasti, sillä uutta rakentamista kaa-
vaillaan lähes yhtä suurelle asukas-

määrälle kuin saarella asuu nykyisin. 
Kaupunkibulevardi tulee olemaan 
keskeisessä roolissa muutoksissa jo 
siksi, että saarelle saavutaan kaupun-
kibulevardiksi muutettavaa Laajasa-
lontietä pitkin.

Bulevardille suunnitellaan kahta 
raitiotiekaistaa, neljää autokaistaa, 
kävely- ja pyöräteitä sekä puurivejä. 
Moottoritiemäisen ympäristön tilal-
le halutaan luoda viihtyisä uusi kes-
kusta.

KILPAILUTÖITÄ esitellään Laituril-
la asukastilaisuudessa 11.10. kello 17. 
Työt ovat esillä myös Herttoniemen-
rannassa Lähiöfestillä 1.10. ja 
Europan 14 -kilpailun sivustolla 
europan.fi .

EUROPAN on kansainvälinen, joka 
toinen vuosi järjestettävä, arkkiteh-
tuurikilpailu alle 40-vuotiaille ark-
kitehdeille ja kaupunkisuunnittelun 
ammattilaisille. Kilpailussa on tänä 
vuonna 50 kohdetta 15 eurooppalai-
sesta maasta.

Europan 14 -näyttely aloittaa Lai-
turilla kaupunkibulevardeihin keskit-
tyvien näyttelyiden sarjan. 

”Seuraava näyttelymme työpajoi-
neen avautuu 26. lokakuuta”, vinkkaa 
Heiskanen. 

TIINA KOTKA

Info- ja näyttelytila Laituri, 
Narinkka 2, vanha linja-autoasema,
avoinna ma–to klo 10–16, 
pe–la klo 12–16, http://laituri.hel.fi .

Laajasaloon on tulossa
kaupunkibulevardi

VERKOSSA

Kokoa oma
Helsinki-listaus
MITKÄ ovat lempipaikkasi Helsingis-

sä? Kokoa omat ravintola-, kahvila- ja 

nähtävyyssuosikkisi uudessa My Hel-

sinki -palvelussa ja jaa lista somessa 

tai sähköpostilla – tai katso muiden 

vinkit. Vielä kehitysvaiheessa oleva 

versio on julkaistu osoitteessa

myhelsinki.fi  ja siitä voi antaa palau-

tetta sivustolla tai sähköpostiosoit-

teeseen helsinki.marketing@hel.fi . 

Sivusto on käytettävissä suomeksi, 

ruotsiksi ja englanniksi ja myöhem-

min japaniksi, kiinaksi, venäjäksi ja 

saksaksi.

Opastusta
digimaailmaan
HELSINGIN kaupunki tarjoaa järjes-

töjen kanssa maksutonta opastusta 

sähköiseen asiointiin, kuten tietoko-

neiden, tablettien, älypuhelimien ja 

sähköpostin käyttöön. Lisätietoa on 

nettiosoitteessa digineuvonta.hel.fi . 

Lähimmän neuvontapisteen löytää 

Palvelukartasta (palvelukartta.hel.fi ) 

hakusanalla tietokone. Sähköisen asi-

oinnin puhelinneuvonta palvelee nu-

merossa 09 310 888 00. Lisäksi Hel-

sinki-kanavalta (helsinkikanava.fi ) voi 

katsoa maksutta Digineuvonta tutuk-

si -luentoja Sarjat-osiosta.

Kerro kantasi 
ASUKKAAT voivat kertoa mielipitei-

tään valmisteluun tulevista tai val-

misteilla olevista asioista Kerro kan-

tasi -verkkopalvelussa (kerrokantasi.

hel.fi ). Helsingin kaupungin ylläpitä-

mällä sivustolla kysytään tällä het-

kellä esimerkiksi Siltamäen liikunta-

puiston frisbeegolfradan älyvalais-

tuksesta – jota rakennetaan palaute 

huomioiden. Mielipiteet ovat muiden 

nähtävinä ja kommentoitavina ja niis-

tä tehdään yhteenvedot valmisteli-

joille ja päättäjille.

KAUPUNKISUUNNITTELU

ESTEETTÖMYYS

Metroasemista 
kohokartat 
NYT on saatavilla erityisesti näkö-

vammaisten liikkumista helpot-

tavia 3D-tulostimella valmistet-

tavia opaskarttoja nykymetron 

asemista. Kartat on suunniteltu 

tulostettavaksi pursotinlaitteel-

la esimerkiksi kirjastossa. Karttoja 

voi ladata osoitteesta www.hkl.fi  > 

Metrolla > Metroasemat. Asema-

kohtaisilla sivuilla on ladattavan 

tiedoston lisäksi linkki tulostepal-

veluun, jos haluaa tulosteen kotiin 

toimitettuna. 
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Yksi hahmotelma Laajasalontien kaupunkibulevardista on Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkolan.
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TALOYHTIÖT 

Talot energiatehokkaiksi
MITKÄ energiatehokkuutta parantavat toimet ovat 

kannattavia ja milloin? Miten ilmanvaihdon ja lämpö-

tilan saa tasaiseksi huoneistoissa? Teemoista saa tie-

toa ja vinkkejä HSY:n Ilmastoinfon maksuttomissa ti-

laisuuksissa. Ne ovat kaikille avoimia, mutta suunnattu 

erityisesti taloyhtiöiden hallitusten jäsenille, isännöit-

sijöille ja kiinteistönhoitajille.

Iiris-keskuksessa (Marjaniementie 74, Itäkeskus) pi-

dettävien tilaisuuksien teemat ovat: 24.10. Taloyhtiön 

energiatehokas ylläpito, 7.11. Taloyhtiön suunnitel-

mallinen kiinteistönpito ja 14.11. Energiatehokkuuden 

huomioiminen peruskorjauksissa. Tilaisuudet alkavat 

kello 17.30 ja kestävät noin 2 tuntia. Tarjolla on kahvia 

ja suolaista purtavaa. Ilmoittautumiset osoitteeseen 

ilmastoinfo@hsy.fi . Lisätietoa: www.energiaopas.fi 
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 AJANKOHTAISTA

ÄLYKÄS LIIKENNE 

TYÖLLISYYS

Työttömyys väheni 
 TYÖTTÖMIEN määrä Helsingissä 

putosi toukokuussa 10 prosent-

tia ja pitkäaikaistyöttömien mää-

rä 14 prosenttia vuoden takaises-

ta. Helsingin työttömyysaste oli 

työ- ja elinkeinoministeriön tie-

tojen mukaan 12 prosenttia vuo-

den 2016 lopussa. Tuolloin työttö-

myysasteet olivat eri peruspiireis-

sä 6,5–19,2 prosenttia. 

Lähde: Minna Salorinne: 

Helsingin työttömyys alueittain 

vuoden 2016 lopussa, Helsingin 

kaupunginkanslian tilastoja 2017:5.

10 %
lasku
työttömien
määrään
Helsingissä.
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Robottibussi liikenteeseen 
KUSKITON bussiliikenne nytkähtää 
eteenpäin loka-marraskuun vaih-
teessa. Tuolloin viimeisimmän suku-
polven sähkökäyttöinen automaatti-
minibussi alkaa kuljettaa matkusta-
jia katureitillä, joka on tämän hetken 
suunnitelman mukaan Jätkäsaaren-
Ruoholahden alueella.

Minibussin toimittaa ranskalainen 
sähköisten ja automaattisten liikku-
misratkaisujen kehittäjä ja laiteval-
mistaja Navya.

”Tänä vuonna vielä harjoitellaan, 
mutta ensi vuoden puolella robotti-
bussilla on tarkoitus päästä säännölli-
sempään liikenteeseen”, kertoo Met-
ropolia Ammattikorkeakoulun Älyk-
käämmän liikkumisen projektijohtaja 
Harri Santamala.

Helsingin seudun liikenteen (HSL)  
reittioppaasta ei kuitenkaan vielä al-
kuun löydy bussilinjaa, jonka työnimi 
on englanniksi RobobusLine. Kyytiin 
pääsevät kaikki halukkaat, ja koekäy-
tössä mukaan mahtuu 8 henkilöä ker-
ralla.

ROBOBUSLINE on jatkumoa Metropo-
lian Sohjoa-hankkeelle, jossa auto-
maattiminibussia on testattu lyhyil-
lä reiteillä Helsingissä, Espoossa ja 
Tampereella.

”Uudella robottibussilla siirrymme 
nyt tutkimaan pitkän ajan käyttäjäko-
kemusta kuskittomista etäohjattavis-
ta busseista ja keräämme dataa liiken-

netilanteista. Vastaavaa dataa ei ole 
vielä kellään muulla toimijalla maail-
massa, joten Helsinki on robottibussi-
en liikennekäytön edelläkävijä”, toteaa 
Santamala.

Kerättävä tieto on myös psykolo-
giaa: miten käyttäjät kokevat kuskin 
puuttumisen. Aiempien kokeilujen 
pohjalta Santamala on luottavainen.

”Mahdollinen alun hermostunei-
suus pian hälvenee. Tosin kuskitto-
muus on vielä näennäistä, sillä valvoja 
on toistaiseksi aina mukana robotti-
bussimatkassa yllättävien tilanteiden 
varalta.”

KOLMIVUOTISEN RobobusLine-hank-
keen aikana on tarkoitus kehittää ro-
bottibusseista todellinen ja kilpailu-
kykyinen vaihtoehto varsinkin syöt-
töliikenteeseen – niille viimeisten ki-
lometrien matkoille joukkoliikenteen 
solmukohdista kotiin, joiden liiken-
nöinti perinteisellä bussilla ei ole kan-
nattavaa.

”Tavoitteenamme on, että kolmen 
vuoden kuluttua Helsingissä on jo 
suunniteltu, kilpailutettu ja muuhun 
joukkoliikenteeseen integroitu auto-
maattibussilinja. Robottibussit ovat 
yksi keino parantaa joukkoliikenne-
palveluita ja lisätä joukkoliikenteen 
käyttöä”, toteaa Santamala.

RobobusLinen tärkeä tavoite on 
myös kehittää uutta liiketoimintaa 
suomalaisten yritysten kanssa.

RobobusLine on osa EU-rahoit-
teista mySMARTLife-hanketta, jossa 
Helsinki kehittää älykkäitä ja energiaa 
säästäviä liikkumis- ja asumisratkai-
suja. Minibussin omistaa Metropolia 
ja sen hankintaa on rahoittanut Hel-
singin kaupungin innovaatiorahasto.

TEKSTI JOHANNA LEMOLA
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ARKKITEHTUURI

Perusparannukset kilpailevat 
 ROIHUVUOREN ala-aste ja Hel-

singin kaupunginteatteri kil-

pailevat tänä vuonna Arkki-

tehtuurin Finlandia -palkin-

nosta yhdessä Tarton Paava-

linkirkon ja Aalto-yliopiston 

Harald Herlin -oppimiskes-

kuksen kanssa. Kaikki fi nalis-

tit ovat peruskorjauskohtei-

ta: Roihuvuoren ala-asteen 

perusparannus valmistui vuo-

si sitten ja kaupunginteatteri 

avautui yleisölle peruskorjauksen jälkeen tänä syksynä. Suomen Arkkitehti-

liitto SAFA myöntää palkinnon neljättä kertaa, ja voittaja julkistetaan 2.10. 

Lisätietoa: www.arkkitehtuurinfi nlandia.fi 

Testit kuvassa näkyvällä 
Sohjoa-robottibussilla jatku-
vat Helsingissä syksyllä. ”Uu-
si bussi saapuu Helsinkiin lo-
ka-marraskuun vaihteessa ja 
tulee saman tien liikentee-
seen”, kertoo projektijohtaja 
Harri Santamala.

Roihuvuoren ala-aste
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10 kilometrin päähän keskustasta nousee värikäs ja luonnonläheinen  
TEKSTI RITA EKELUND 

Kestävää ja 
kodikasta 

Näkymä Oranssikujalta. Havainnekuva. Kuninkaantammen lehvästöä.

KUVA TUULIKKI HOLOPAINEN
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Hämeenlinnanväylän varrelle nouse-
van Kuninkaantammen spiraali mainen 
keskusta on jo rakenteilla. Kerrostalo-
alueen keskelle tulee puisto kaupunki-
viljelmineen sekä palveluiden reunus-
tama aukio. Rakennetun alueen itä-
puolella alkaa Keskuspuisto. Kartan 
yläosassa näkyy Vantaanjoki.

Palettilampi

H
äm

een
lin

n
an

väylä
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AAMULLA uimaan Pa-
lettilampeen, sitten 
bussilla Kehäradalle ja 
siitä lentokentälle. Ja 
talvella Keskuspuis-
ton läpi hiihtäen oop-
peraan.”

Näin kuvailee pro-
jektinjohtaja Kimmo Kuisma kaupunginkansli-
asta Keskuspuiston kainaloon nousevan uuden 
asuinalueen mahdollisuuksia. Kaarelan kau-
punginosassa sijaitsevasta Kuninkaantammes-
ta tulee aivan omanlaisensa persoonallinen lisä 
Helsingin monimuotoisten asuinalueiden jouk-
koon.

Ensimmäisenä entiselle varasto- ja teolli-
suusalueelle on nousemassa kehämäinen kes-
kusta kerrostaloineen. Reunoille rakentuu myö-
hemmin rivi- ja pientaloja sekä puukerrrosta-
loja.

”Kaarevat kadut ja poikittaiset kujaset luo-
vat yllätyksellistä jalankulkuympäristöä. Autot 
eivät hallitse katutilaa, sillä pysäköinti on sijoi-
tettu suureksi osaksi maan alle. Talojen julki-
sivuissa käytetään vahvoja murrettuja värisävy-
jä”, Kuisma kertoo ja tiivistää alueelle tavoitellun 
tunnelman: ”Kaupunkimainen mutta kodikas. 
Iloinen myös marraskuussa.” 

ENSIMMÄISISSÄ taloissa on tällä hetkellä pari sa-
taa asukasta. Alueen valmistuttua 2020-luvun 
loppupuolella asukkaita on 5 500. Koulu, päivä-
koti, kaupat ja muut palvelut saapuvat vaiheit-
tain, mutta bussi täällä jo kulkee: poikittaislin-
ja 560 Vuosaaresta Myyrmäkeen alkoi liikennöi-
dä syksyllä 2015, kun joukkoliikennetunneli Pa-
loheinästä Kuninkaantammeen oli valmistunut. 
Tunnelin louhinnasta syntynyt kiviaines puoles-
taan hyödynnettiin paikan päällä maantäyttöi-
hin ja katujen rakentamiseen. 

Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat keskei-
siä periaatteita Kuninkaantammen rakentami-
sessa.

”Ilmastoviisas ja energiatehokas”, Kuisma ki-
teyttää tavoitteet ja toteaa, että rakentamisen 
ratkaisuissa pyritään sekä ilmastonmuutoksen 
hillintään että sen tuottamien ääri-ilmiöiden, 
kuten rankkasateiden hallintaan. 

KUNINKAANTAMMI on pilottialue hulevesien eli 
sade- ja sulamisvesien hallinnassa. ”Tähän kuu-
luvat esimerkiksi viherkatot, korttelikohtaiset 
sadepuutarhat sekä viheralueiden tulvaniityt ja 
kosteikkopainanteet.”

Nimensä alue on saanut muhkeasta tammes-
ta, jonka perimätiedon mukaan on istuttanut 
Ruotsin kuningas Kustaa III. Lähistöllä kuohuu 
Vantaanjoen Pitkäkoski. Keskuspuiston met-
sissä kulkijaa kutsuu 100 kilometriä hoidettuja 
ulkoiluteitä. Alueen nimistön teemana on kui-
tenkin luonnonihmeiden sijasta maalaustaide. 
Puistojen nimissä muistetaan etenkin merkittä-
viä suomalaisia naistaiteilijoita. 

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen enti-
sestä vesialtaasta on tarkoitus 2020-luvulla kun-
nostaa uimalampi asukkaiden ja Keskuspuistos-
sa ulkoilevien iloksi. Kolmen hehtaarin laajui-
sesta Palettilammesta ympäröivine puistoineen 
tulee epäilemättä alueen helmi. 5

Lisätietoa: www.uuttahelsinkia.fi 

asuinalue.

Havainnekuva Ellen Thesleffi  n 
puistosta Palettilammen rannalla.

Havainnekuva 
Taidemaalarinkadulta

Pitkäkoski

Kaarevat kadut ja poikittaiset kujaset luovat 
yllätyksellistä jalankulkuympäristöä. 
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Uudet pormestarit 

↑
 HALLINTO

ESÄKUUN alussa Helsinki siirtyi 
uuteen johtamisjärjestelmään ja 
organisaatiomalliin. Virastoja ei 
enää ole, vaan kaupunki on jaettu 
neljään toimialaan ja keskushal-

lintoon. Jan Vapaavuori johtaa Helsinkiä kaupun-
gin pormestarina ja lisäksi jokaisella toimialalla on 
omat apulaispormestarinsa.

Kysyimme uusilta pormestareilta, mitkä ovat 
tämän syksyn tärkeimmät asiat heidän toimi-

alallaan ja millainen kaupunki Helsinki on neljän 
vuoden kuluttua, kun heidän toimikautensa 
päättyy. He kertovat myös, mistä helsinkiläis-
ten kannattaa olla ylpeitä omassa kotikaupungis-
saan. 

Jan Vapaavuori (kok.) 
Pormestari 

”KAUPUNGIN strategian laatiminen määrittelee 
valtuuston työlistan ja agendan seuraavalle neljäl-
le vuodelle. Strategiaan kirjataan kaupungin kehit-
tämisen tavoitteet ja painopisteet ja sen laatiminen 
on tehtävä huolella. Kun strategia on hyvin tehty, 
toimii se työkaluna ja suunnitelmana kaikelle työl-
le Helsingissä. 

Uskon siihen, että toimiva kaupunki mieltää 
kaikessa olevansa palveluorganisaatio. Siksi su-
juvampien, oikea-aikaisten ja mahdollisimman 
yksilöllisten palvelujen varmistaminen on kes-
keisintä. 

Isompina yksittäisinä hankkeina mainitsen 
varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajenta-
misen ja kokonaisvaltaisen työn nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisemiseksi. Näille toivoisin valtuus-
tokaudella erityistä menestystä. 

Helsinki on neljän vuoden päästä maailman 
toimivin kaupunki, jossa eletään maailman edis-
tyksellisintä arkea. Helsinki on hauska, virikkeel-
linen ja hyvin originelli kaupunki, jossa on kau-
punkilaisten hyvä olla ja elää, mutta joka vielä-
pä houkuttelee uutta väkeä töihin ja rientoihin 
myös muualta enemmän kuin ennen. 

Itse iloitsen ainakin maailmanluokan kulttuu-
ri- ja tapahtumatarjonnastamme, josta on tullut 

TEKSTI HETA ÄNGESLEVÄ KUVAT PERTTI NISONEN

myös keskeinen osa kaupunkibrändiämme. Hel-
singissä tapahtuu valtavasti joka päivä. Helsinki 
on myös viihtyisä, siisti ja turvallinen kaupunki.”

 

Helsinki on onnistunut säilyttämään omape-
räisyytensä: täällä on luontoa, meri ja pienen suu-
ren kaupungin fiilis, vaikka kaupunki on kasva-
nut ja kansainvälistynyt vauhdilla – se on hieno 
asia ja siitä kannattaa olla ylpeä.”

Sanna Vesikansa (vihr.)
Apulaispormestari, 
sosiaali- ja terveystoimiala

”TÄRKEIN asia tänä syksynä on kehittää ja parantaa 
helsinkiläisten palveluja. Vaikka valtakunnallinen 
sote-uudistus tulee muuttamaan meidänkin ase-
maamme, emme voi jäädä odottelemaan palvelui-
den kehittämisessä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
on uudistuttava niin, että helsinkiläiset luottavat 
palveluihin ja saavat ratkaisun ongelmaansa. Tar-
vitaan lisää asiakaslähtöisyyttä ja oikea-aikaisuutta 
palveluihin sekä enemmän jalkautuvaa, liikkuvaa 
ja etsivää työtä. 

Tavoitellaan sitä, että neljän vuoden kuluttua 
Helsinki on maailman tasa-arvoisin kaupunki, 
jossa sosioekonomiset ja alueiden väliset erot ei-
vät ole päässeet repeämään. 

Pormestari Jan Vapaavuori esitte-
li ehdotuksensa Helsingin kaupun-
kistrategiaksi vuosille 2017–2021 
elokuun lopussa.

”Tärkeintä 
on parantaa 
helsinkiläisten 
palveluja.”
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Lue pormestarien 
pidemmät haastattelut: 
www.hel.fi /helsinki-info

Lisätietoa johtamisjärjestelmän 
uudistuksesta: 

www.kaupunkiuudistuu.fi 
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Anni Sinnemäki (vihr.)
Apulaispormestari, 
kaupunkiympäristön toimiala 

”LINJAAMME tänä syksynä sitä, minkälaista tulevai-
suuden kaupunkia rakennamme. Tavoittelemme 
kaupunkia, jossa lapsiin investoidaan ja jossa eriar-
voisuutta ja ilmastonmuutosta torjutaan kunnian-
himoisesti.

Raide-Jokerin rakentaminen alkaa 2019. Sen 
varrelle on mahdollista rakentaa uusia asuntoja, 
ja poikittainen liikkuminen kaupungissa helpot-
tuu. Myös Kruunusiltojen rakentaminen alkaa pi-
an. Ihmisten osallistumista täydennysrakentami-
sen suunnitteluun ideoidaan uudella tavalla.

Neljän vuoden kuluttua Helsinki on entistä ta-
savertaisempi ja ekologisempi. Liikkuminen on 
sujuvampaa ja kaupunki on myös kasvanut rei-
pasta tahtia.

Kaupunkilaisten kannattaa olla ylpeitä ja iloi-
sia Helsingistä, joka on kiinnostava, tasa-arvoi-
nen ja vetovoimainen. Helsingin metsäinen ja 
kallioinen luonto upeine saarineen ovat vertaan-
sa vailla.” 

Pia Pakarinen (kok.)
Apulaispormestari, 
kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala 

”TÄRKEINTÄ on riittävän kunnianhimoinen strate-
gia, jota alamme myös ripeästi toteuttaa. Kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialaan on nyt yhdistynyt 
koko kasvatuksen ja koulutuksen ketju, jonka voi-
min tarjoamme palveluja helsinkiläisille vauvas-
ta vaariin. Etsimme uusia tapoja hyödyntää tiloja ja 
tehdä hyvin alkanutta yhteistyötä entistä parem-
min. Konkreettisesti tämän pitäisi näkyä esimer-
kiksi siten, että oppijoiden erityisen tuen tarpee-
seen saadaan apua mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa.

Helsinki on neljän vuoden kuluttua paikka, 
jossa pienten ja isojen kaupunkilaisten on hyvä 
elää ja yrittää, ja jossa arki on mahdollisimman 
vaivatonta. Kaupunki kiinnostaa myös kansain-
välisiä osaajia ja sijoittajia. 

Meillä on hieno kaupunki, joka pärjää erin-
omaisesti kaikissa kansainvälisissä vertailuissa. 
Sen sijaan että etsitään vertailuista virheitä, kau-
punkilaisten kannattaa olla ylpeitä ja iloisia hy-
vistä tuloksista.”

Nasima Razmyar (sd.)
Apulaispormestari, 
kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimiala

”ON TÄRKEÄÄ, että Helsinki kasvaa kestävästi ja laa-
dukkaat palvelut ovat kaikkien saatavilla. Uusille 
asukkaille ja asuinalueille on taattava riittävät pal-
velut, ja asuntotuotannon on pysyttävä kaupungin 
kasvun perässä. Lisäksi tarvitaan resurssit näiden 
tavoitteiden toteuttamiseksi. 

 Uusi keskustakirjasto Oodi tulee olemaan 
upea lisä Töölönlahden kulttuuritarjontaan. Ha-
luan panostaa nuorten hyvinvointiin ja syrjäyty-
misen ennaltaehkäisyyn. Minulle on tärkeää, että 
helsinkiläisten hyvinvoinnin kannalta oleelliset 
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut kattavat 
koko kaupungin ja asukkaat saavat olla mukana 
kehittämässä omaa asuinaluettaan. Kaupungin-
osien elinvoima on ykkösjuttu. 

 Toivon, että neljän vuoden päästä helsinkiläi-
set voivat entistä paremmin, alueiden väliset erot 
ovat tasoittuneet ja Helsinki on yhä vetovoimai-
sempi kaupunki myös matkailijoille ja yrityksil-
le. Kaupunki on varmasti myös entistä kansain-
välisempi.

 Helsinki on ainutlaatuinen ja toimiva kaupun-
ki, jossa arki sujuu. Lukuisat tapahtumat ja kan-
sainvälisestikin vetovoimainen kulttuuritarjonta 
tekevät kaupungista viihtyisän niin helsinkiläisil-
le kuin vierailijoille.” 5”Tavoittelemme 

kaupunkia, jossa 
eriarvoisuutta ja 
ilmastonmuutosta 
torjutaan 
kunnianhimoisesti.”

”Meillä on hieno 
kaupunki, joka pärjää 
erinomaisesti kaikissa 
kansainvälisissä 
vertailuissa.”

”Haluan panostaa 
nuorten hyvinvointiin 
ja syrjäytymisen 
ennaltaehkäisyyn.”
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Ideanikkari 
 

Jaakko Blombergin ideat tuppaavat muuttumaan yhteiseksi iloksi. 
Kaupunkiaktivistille sateleekin tunnustusta.

TEKSTI TIINA KOTKA KUVA PERTTI NISONEN

 MINULLA on koko ajan 
tarve luoda uutta. Se on 
lempitekemistäni! Jos 
vaikka katson tilaa, mie-
tin, miten sen potentiaa-
lin saisi täysin käyttöön 
tai mitä hylätystä lauta-

kasasta voisi tuunata”, hymyilee kaupunkiaktivisti ja 
tuottaja Jaakko Blomberg kahvilassa Kalliossa.

Näilläkin kulmilla kuullaan kaikuja hänen aivo-
jensa raksutuksesta: on katutaidetta, kirpputori 
Dallapénpuistossa ja pop-up-ruokatapahtumia.

”Olen luonteeltani käynnistäjä, joku toinen yllä-
pitäjä tai osallistuja – ja jokaista tarvitaan. Ainut-
kertainenkin tapahtuma voi olla merkityksellinen. 
Ihmisten suhtautuminen itseensä, toisiinsa ja 
asuinpaikkaansa muuttuu, kun he alkavat toimia 
yhteiseksi hyväksi.”

Blomberg on auttanut useissa maissa kaupunki-
aktivisteja ja on luonut heille kansainvälisen verkos-
tonkin. Hän myös edustaa Suomea EU-projektissa, 
joka jakaa tietoa onnistuneista yhteisöllisistä toi-
mintatavoista.

”Helsingin poikkeuksellisen nopea muutos kiin-
nostaa maailmalla: kuinka asukkaat aktivoituivat 
ja alkoivat saada toiminnalleen tukea virkamiehiä 
myöten. Esimerkiksi Tukholmassa ei ole juuri kau-
punkiaktivismia. Kun kerron tapahtumistamme 
muualla, monet toteavat, että joutuisivat putkaan 
moisesta.”

Blomberg muun muassa käynnisti Aleksis Kiven 
kadun suositun kirpputorin Facebookissa tuskas-
tuttuaan lupabyrokratiaan.

”Jokainen on vastannut tekemisistään ja jäljis-
tään, ja hyvin on mennyt. Sääntö-Suomi kaiken 
maailman terassien juomanojentajineen voisi re-
lata vähän. Kannattaisi siirtyä lupien hakemises-
ta ilmoittamisperusteiseen systeemiin. Olen ollut 
monessa ministeriössä ja työryhmässä puhumassa 
näistä asioista.”

SAMASSA kahvilaan tupsahtaa hälisevä perhe. 
Blomberg nyökkää touhukkaita tenavia kohti, ja to-
teaa, että toivoo jo lasten tajuavan vaikuttamismah-
dollisuutensa. Siksi hän on pitänyt aktivismista 
tunteja koulussa.

”Kyseenalaistaminen ja vaikuttaminen kuuluvat 
tärkeimpiin taitoihimme. Oppilaat ovat huoman-

neet, että pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus 
ihmisiin, ympäristöön ja toimintatapoihin.”

Blombergin uusperheeseen kuuluvat 6- ja 10- 
vuotiaat tytöt, joten hän katselee usein kaupunkia 
lasten vinkkelistä – ja näkee parannusehdotuksia, 
kuinkas muuten.

”Miksi leikkipuistot ovat samasta muotista, pel-
kistettyjä ja vaarattomuutta korostavia? Esimerkik-
si Berliinissä on kymmeniä erilaisia leikkipuistoja. 
Niissä viihtyvät yhtä lailla lapset kuin aikuiset.”

BLOMBERG on ollut aktiivinen myös asuinkulmillaan 
Vallilan vanhan Konepajan alueella – saanut pihal-
le naapureidensa kanssa viljelylaatikoita ja kortteli-
kirppiksen toistuvaksi. Ekologisuus kierrättämisi-
neen ja lainaamisineen on hänelle arkea. On hän ol-
lut perustamassa vegaanista lippakioski Jänöäkin ja 
Konepaja-liikettä, joka on esittänyt ideoita vanhojen 
VR:n rakennusten käytöstä.

”Tilojen väliaikaiskäyttöä pitäisi tehostaa, koska 
tiloista on pulaa. Kun niihin tulee toimintaa, kiin-
teistön arvokin nousee.”

Mies elää niin kuin puhuu. Hän on pitänyt koto-
naan yhteistoimistoa, vuokrannut asuntoaan mat-
kojensa ajaksi ja majoittanut tiuhaan vieraita. Kun 
esimerkiksi hänen edustamansa Helsinki Urban Art 
-yhdistys toi argentiinalaisen Milu Correchin maa-
laamaan kahta muraalia Helsinkiin, majoitti Blom-
berg taiteilijan ja hioi teosten yksityiskohtia tämän 
kanssa.

MAALAUKSISTA toinen sattuu olemaan kahvilan kul-
milla, ja pian pitkänhuiskea mies jo harppoo Hel-
singinkatua näyttämään työtä. Taloyhtiön sisäpi-
han seinältä putkahtaa esiin teekuppi ja kulman ta-
kaa teepannua pitelevä nainen.

”Ulkomaisten taiteilijoiden avulla saamme esil-
le katutaiteen moninaisuutta. Samaan tapaan kuin 
tapahtumat herättävät kokemaan kaupunkia toisin, 
havahduttavat erilaiset katutaiteilijat katsomaan 
paikkoja ja taidetta uusin silmin. On hienoa, että ta-
loyhtiötkin ovat rohkaistuneet tilaamaan töitä. Tä-
mäkin maalaus luo ympäristöön aivan oman tun-
nelmansa”, viittilöi Blomberg kapealla pihalla.

Blombergista ja hänen edustamastaan yhdistyk-
sestä on tärkeää luoda taidetta myös yhdessä asuk-
kaiden kanssa. Läheisen Vaasanaukion katutaide-
teosta maalasi lähes pari sataa kaupunkilaista ja Pa-
silan aseman työmaa-aitaakin iso joukko. Pasila on 
alkanut värittyä katutaidekaupunginosaksi Blom-
bergin ideasta.

”Taide tuo Pasilaan paitsi väriä myös yllätyksel-
lisyyttä, sillä kauaksi näkyvien seinäpintojen lisäk-
si töitä on portaikoissa, kaiteissa ja silloissa. Moni 
Pasilassa työskennellyt taiteilija on ihastellut, mi-
ten paljon siellä riittää maalattavaa pintaa. Ylipää-
tään yhdistyksemme haluaa tuoda taidetta alueille, 
joilla ei ole sitä tarjolla. Katutaide on kaiken lisäksi 
katsojille ilmaista ja nähtävissä läpi vuorokauden ja 
vuoden.”

VUODEN alusta asti Blomberg on keskittynyt omiin 
ja Helsinki Urban Artin projekteihin. Viiden vuoden 
rupeama Yhteismaa-yhdistyksessä sai jäädä taakse.

”Monet tapahtumamme elävät jo omaa elämään-
sä. Esimerkiksi Siivouspäivä on synnyttänyt kirp-
piksiä ympäri maata, kun ihmiset ovat huomanneet, 
ettei se niin vaikeata olekaan. Koin, että on uusien 
juttujen aika. Haluan muuttaa kaupunkitilaa pysy-
vämmin parempaan suuntaan.”

Nyt Blombergia työllistävät taideprojektien lisäk-
si kampanjat, luennot ja työpajat. Filosofian maiste-
rille on etua monipuolisista opinnoista Suomen his-
toriasta folkloristiikkaan ja taidehistoriaan.

Työllistyminen ei jää kiinni ainakaan tunnustuk-
sesta, sillä viime vuonna Blomberg valittiin Vuoden 
helsinkiläiseksi ja hän sai Helsinki Travel Awardin. 
Kesäkuussa mies pokkasi kiitoksena pääkaupun-
gin eteen tekemästään työstä kultaisen Helsinki-mi-
talin.

”Mukavaltahan se tuntui ajella sporalla mitali rin-
tapielessä. Kaikki tunnustukset ovat antaneet pai-
noarvoa tekemiselle ja helpottaneet sitä. Se on hyvä, 
koska mielessä on pari ideaa…” 5

Monitoimimies
JAAKKO BLOMBERG, 33, on ollut käynnistämässä 

lukuisia tapahtumia ja hankkeita, joista tunnetuim-

piin kuuluvat Siivouspäivä, Helsinki Sauna Day ja 

Illallinen Helsingin taivaan alla. Hän loi kansainvä-

lisen kaupunkiaktivistiverkoston Social Innovators 

Connected ja toimii Suomen edustajana yhteisölli-

syyteen keskittyvässä EU-projektissa Cities In 

Transition.

↑
 PÄÄHENKILÖ



” Sääntö-Suomi 
 kaiken maailman
 juomanojentajineen
 voisi relata vähän.”
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AAHANM
UUTTO

Töihin sujuvammin
tiryhmään valittiin 30 turvapaikan saanutta maa-
hanmuuttajaa. Suurin osa heistä on naisia.

Toisen ryhmän osallistujat valmentautuvat lä-
hihoitajan opintoihin ryhmissä ja työpaikoilla, toi-
sessa ryhmässä parannetaan oppimisvalmiuksia, 
tietoteknisiä taitoja ja suomen kieltä.

Hakijoita oli paljon enemmän kuin ryhmiin 
mahtui. Myös työnantajat olivat kiinnostuneita.

”Oli helppoa löytää työpaikka 15 ryhmäläiselle 
yksityisistä hoiva- ja päiväkodeista. Kaikkialla, 
minne soitin, oltiin kiinnostuneita”, kertoo pilotti-
jakson hoitotyön opettaja.

HANKETTA johtava Lehtovaara painottaa konkreet-
tisten esimerkkien tärkeyttä koulutuksessa.

”Olemme huomanneet, että pelkkien infotilai-
suuksien pitäminen ei riitä, vaan tarvitaan konk-
reettisia malleja ja esimerkkejä onnistuneista työl-
listymistarinoista. Myös kohtaaminen on tärkeää, 
samoin kaikkien osapuolten tarpeiden kuuntele-
minen”, sanoo Lehtovaara. 

Hanke tekee yhteistyötä eri kansalaisjärjestö-
jen ja verkostojen kanssa. Koordinointivastuu on 
Stadin aikuisopiston Työelämä- ja oppisopimus-
palveluilla. Helsingin kaupungin lisäksi hankkees-

T
URVAPAIKKAA hakevien merkittävä li-
säys parissa vuodessa on luonut tar-
peen kehittää tapoja turvapaikan saa-
neiden sujuvaan työllistymiseen. 

”Heidän ja muiden maahanmuut-
tajataustaisten työllistymisongelmissa ei ole kyse 
siitä, etteikö olisi kiinnostusta työntekoon tai am-
matillista osaamista. Pulmia tulee, jos osaamista 
ei tunnisteta ja tunnusteta eikä väylää työmarkki-
noille löydetä”, kertoo MAHTAVA-hankkeen pro-
jektipäällikkö Heidi Lehtovaara.

Tämän vuoden aikana toteutettavan hank-
keen tavoitteena on luoda pysyviä malleja turva-
paikan saaneiden työllistymiseksi erityisesti oppi-
sopimuskoulutuksen ja työssä oppimisen avulla. 
Lehtovaaralla on lähes vuosikymmenen kokemus 
maahanmuuttajataustaisten parissa työskentele-
misestä. 

”Monilla maahan muuttaneilla on vankka am-
mattitaito ja pitkä työkokemus, heissä on paljon 
potentiaalia”, Lehtovaara sanoo. 

HANKKEEN kärkiajatuksena on maahan muutta-
neiden aiemman koulutuksen, työkokemuksen ja 
muun osaamisen hyödyntäminen. Kahteen pilot-

sa ovat mukana Keski-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymä Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia ja 
Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Hanketta 
rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 5

Hanke löytyy Facebookista nimellä MAHTAVA-
hanke ja Twitteristä hastagillä #MAHTAVA. 

TEKSTI JA KUVA PÄIVI ARVONEN

Turvapaikan saaneiden työllistymistä parannetaan oppisopimuksin ja 
työssä oppimisella.

”Maahanmuuttajien osaaminen 
pitää saada käyttöön”, toteaa 
projektipäällikkö Heidi Lehtovaara.

Hankkeen tapahtumia
→ 4.10. ammattimessut (Hattulantie 2)
→ 14.10. Football for Refugee Women 

– jalkapalloa pakolaisnaisille MONALIIKU 
ry:n kanssa (HS-areena)

→ 6.–10.11. Mikroyrittäjyysviikko (Yritys-
Helsinki, Ensi linja 1)

→ 12.12. Hankkeen päätösseminaari (Teolli-
suuskatu 23)

Tapahtumiin tulee ilmoittautua 
ennalta, tietoa saa Facebook-sivulta 
”MAHTAVA-hanke” ja osoitteesta 
heidi.lehtovaara@hel.fi .



Elämys-
matkaile

kotikaupungissasi

hel.fi/kulttuurijavapaa-aika



Yhdessä
Keskiviikkojen galleriatyöpajat 

Kiireettömissä kädentaidon tuokioissa kokeillaan erilaisia tekniikoita 

ja nautitaan yhdessä tekemisestä. Työpajat sopivat sekä aikuisille että 

lapsille. Ohjaajana toimii kuvataiteilija Chloé Mahy-Hulkko. Vapaa pääsy. 

Vuotalossa: Hetkellinen kuva 11.10. klo 16–18 , Tuunaa uniikki vihko 8.11. 

klo 16–18, Jouluinen kynttiläpaja 20.12. klo 16–19.

Lisää syksyn tarjonnasta: vuotalo.fi

Yhteen punotut Stoan galleriassa

Stoan galleria on omistettu 23.11.–27.1. osallistavalle käsityötaiteelle. Con-

creatives-kollektiivin näyttelyn teokset on valmistettu yhteisöllisesti. Ko-

konaisuus täydentyy kaikille avoimissa työpajoissa. Vapaa pääsy.

Työpajat Stoassa: 22.11. klo 17–19, 23.11. klo 16–18, 25.11. klo 11–14, 28.11. 

klo 16–18, 30.11. & 7.12. klo 16–18.

Lisää syksyn tarjonnasta: stoa.fi

Liikuntakaveriksi iäkkäälle

Jos nautit liikkumisesta ja ulkoilusta sekä haluat auttaa muita, lähde lii-

kuntakaveriksi. Toiminta on vapaaehtoistyötä, joka tuottaa iloa ja hyvää 

mieltä molemmille osapuolille. 

Liikuntakaverikurssit (yht. 2 krt.): Kampin palvelukeskus, 27.9. 

klo 17.30–20.00, Töölön kisahalli, 2.10. klo 16.30–19.00

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: hel.fi/liikuntakaveri

Syksyn novellikoukut

Novellikoukussa sukelletaan tarinoiden maailmaan ja neulo-

taan yhdessä lähes jokaisessa helsinkiläisessä kirjastossa! 

Tule mukaan oman neuletyösi kanssa, neulo langoistam-

me hyväntekeväisyyskohteisiin tai istahda vain kuunte-

lemaan ääneen luettuja novelleja. 

Lue lisää ja koukutu: helmet.fi/novellikoukku

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluil-

la rakennetaan hauskaa, aktiivista ja yhden-

vertaista Helsinkiä, jossa kaikilla on mah-

dollisuus kokea paljon asioita ja jossa luon-

to ja liikkuminen on osa kaikkien elämää. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ulottu-

vat kaupunginorkesterista aina oman kau-

punginosan nuorisotaloon ja Sibelius-mo-

numentista tekonurmeen. Hauskemman 

ja yhdenvertaisemman kaupungin raken-

tamiseen on sitoutunut koko 1700 hengen 

ammattilaisjoukkomme. 

Pelkästään kaupungin omalla palvelutuo-

tannolla syntyy yli 18 miljoonaa kokemus-

ta helsinkiläisille. Kaupungin palvelut täy-

dentävät sitä uskomatonta tapahtumien, 

esitysten, harrastusten ja näyttelyiden kir-

joa, jota avustetaan yli 50 miljoonalla eurol-

la vuodessa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut nauttivat 

suurta arvostusta. Esimerkiksi kirjasto on 

heti juomaveden jälkeen parhaat arvosanat 

saava helsinkiläinen palvelu. 

Haluamme tehdä Helsingistä paremman 

helsinkiläisten kanssa. Tervetuloa niin iloit-

semaan ja kokemaan maailmanluokan tai-

detta, kulttuuria ja urheilua kuin vapaa-

ehtoiseksi urheilutapahtumaan, perusta-

maan liikuntaseura, avuksi nuorisotalolle, 

vuokraamaan sauna, järjestämään keskus-

telutilaisuus kirjastoon tai vaikka kulttuu-

rikaveriksi sille, joka ei yksin halua lähteä. 

Otamme mielellämme ideoita paremmasta 

Helsingistä vastaan niin verkossa, uimahallin 

kassalla kuin museokaupassa.

Tommi Laitio

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

@tommilaitio 

alle käsityötaiteelle. Con-

stettu yhteisöllisesti. Ko-

ssa. Vapaa pääsy.
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Löydät meidät myös somesta

Hauskempi ja  
yhdenvertaisempi 
Helsinki



MetaCLOWNS

Teatteri Metamorfoosi tuo ensi-

iltaan kuusi klovnisooloa, joiden 

lisäksi viikonlopun aikana näh-

dään menestystä niittänyt Regi-

na D. Ding Dongin ja Usva Huun 

klovniduo esityksellään Entä Jos?  

– Klovneriaa pakko-oireisuudesta. 

Liput 15 / 12 €.

Stoassa 6.10.– 8.10.

Lisätietoja: stoa.fi

Kaaos Kaamos:  
Babel Glöm

Kansainvälinen, Ruotsissa koti-

aan pitävä tuore nykysirkusryh-

mä on kuin yhteiskunta mikro-

koossa: se nostaa, heittää, hyp-

pää, pomppaa ja kiipeää. Hinta 

15 / 12 € (ilta), 6 € (päivä).

Kanneltalossa 29.9. klo 19 ja 

30.9. klo 14. 

Lisää syksyn tarjonnasta:  

kanneltalo.fi

Stella Polaris rakastuu

Improvisoitu romanttinen kome-

dia rakastuneista ja heidän en-

sitapaamisestaan, jossa kom-

mellukset seuraavat toinen tois-

taan. Lavalla nähdään improvi-

soimassa Stella Polariksen lois-

tavia näyttelijöitä. Iltaesitys on 

pidempi kuin vastaava iltapäivä-

näytös. Liput: 10,50 € (iltapäivä) / 

16,50 €, 19,50 €, tai 21,50 € (ilta). 

Malmitalossa 5.10. klo 15 ja 19. 

Lisää syksyn tarjonnasta:  

malmitalo.fi

Kino Toivo 

Kino Toivo keskittyy polttavia glo-

baaleja kysymyksiä käsitteleviin 

elokuviin. Festivaalin pääteemo-

ja ovat rasismi, köyhyys, tasa-ar-

vo, pakolaisuus ja ihmisoikeudet. 

Ohjelmisto koostuu dokumenteis-

ta, lyhytelokuvista, kokoillan elo-

kuvista sekä animaatioista. Va-

paa pääsy.

Scandinavian Inter national Film 

Festival Caisassa 26.–28.10.

Tarkempi ohjelmisto lokakuun 

alussa: caisa.fi

Teatteria  
ja sirkusta

Flyygelikuu
Flyygelikuu-konsertteihin voit pii-

pahtaa vaikka vain hetkeksi! Vuo-

talon aulassa, upean Steinway & 

Sons -flyygelin äärellä, vierailevat 

pianistit soittavat klassisen musii-

kin helmiä eri vuosisadoilta. Va-

paa pääsy.

Vuotalossa 28.9. klo 18 Mario-

la Aniolek, 16.11. klo 18 Annik-

ka Konttori-Gustafsson & Tuo-

mas Mali, 7.12. klo 18 Eveliina 

Sumelius-Lindblom.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

vuotalo.fi

Musiikkia
Syksyn lounaskonsertit
Savoy-teatteri katkaisee arki-

aherruksen lounaskonserteil-

laan kerran kuussa. Jos haluat 

varmistaa paikkasi, voit noutaa 

lipun etukäteen Savoy-teatterin, 

Vuotalon, Malmitalon, Stoan tai 

Kanneltalon lipunmyyntipisteis-

tä (0 €) tai Lippupisteestä (1 €). 

Savoy-teatterissa 10.10. klo 12–13 

UMO & Teemu Viinikainen, kita-

ra, 14.11. klo 12–13 UMO & Severi 

Pyysalo, vibrafoni, 5.12. klo 12–13 

UMO & Lauri Porra, basso.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

savoyteatteri.fi

HKO Screen  
– konsertti-ilta 
kotisohvalla

Helsingin kaupunginorkesterin 

suorat verkkolähetykset tuovat 

orkesterin konsertin kotisohval-

le! Syyskauden konserteista kol-

me esitetään Malmitalon valko-

kankaalla. Lähetys Musiikkitalos-

ta alkaa klo 18.30, konsertti klo 

19.00. Ohjelmat ovat katsottavis-

sa netissä 30 päivän ajan konser-

tin jälkeen.

22.9. yle.fi / klassinen & YLE Ra-

dio 1, 12.10. helsinkikanava.fi, 20.10. 

yle.fi / klassinen & YLE Radio 1, 9.11. 

helsinkikanava.fi, 23.11. helsinki-

kanava.fi, 1.12. yle.fi / klassinen & 

YLE Radio 8.12. helsinkikanava.fi.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

helsinginkaupungin orkesteri.fi

Kamarimusiikkia!

Viikon aikana kaupunkilaiset saa-

vat nauttia erilaisiin kamariko-

koonpanoihin jakautuvien muu-

sikoiden yllättävistäkin ohjelmista.

3.10. klo 13.15 ja 14.00 Kanneltalo, 

4.10. klo 13.30 Myllypuron moni-

puolinen palvelukeskus, 4.10. klo 

14.00 Vuotalo, 5.10. klo 14.00 Mau-

nula-talo, 6.10. klo 18.00 Kaupun-

gintalon juhlasali, 6.10. klo 20.00 

Helsingin kaupunginmuseo, va-

paa pääsy. 7.10. klo 14.00 Atene-

um-sali, 15 / 13 € tai museokortti, 

7.10. klo 16.00 Helsingin taidemu-

seo HAM, 10 / 8 € tai museokortti.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

helsinginkaupungin-

 orkesteri.fi 



Helsexinki – tarinoita 
ihmisyydestä
Mitä jos seksi ei muiden mieles-

tä kuuluisi sinulle? Tai jos et saisi 

rakastaa ketä haluat? Helsexinki-

näyttely haastaa pohtimaan, ke-

nellä on oikeus olla oma itsensä 

ja kuka saa äänensä kuuluviin. Va-

paa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseossa 

28.1.2018 asti.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

helsinginkaupungin museo.fi

Ruiskumestarin talo  
vie menneisyyteen
Tule tutustumaan helsinkiläi-

sen pikkuporvariston elämään 

1860-luvulla. Kruununhaan ki-

vitalorivistöjen kätkemä kanta-

kaupungin vanhin puurakennus, 

Ruiskumestarin talo, on sisustet-

tu ruiskumestari Alexander Wick-

holmin perheen kodiksi romant-

tisine saleineen ja kotoisine keit-

tiöineen. Vapaa pääsy.

Lisää Ruiskumestarin talosta:  

ruiskumestarintalo.fi

NuorilleTubemiitti Malmitalolla
Tubemiitissä tubettajat haaste-

taan erilaisiin nuorten suunnitte-

lemiin tehtäviin ja pääset tapaa-

maan heitä M&G- ja valokuvaus-

pisteillä. Tarkempi ohjelma ja tu-

bettajat julkistetaan syyskuun ai-

kana. Vapaa pääsy.

Malmitalossa 6.10. klo 18–21.

Lue lisää: koillispulssi.munstadi.fi

Räppäritkin lukevat!
 

Gasellit-yhtyeen Hätä-Miikka ja 

Päkä saapuvat vieraaksi Toivoa 

mukaan sisäliikuntavaatteet ja 

-kengät. Hinta 3,50 € aikuiset, lap-

set maksutta.

Liikuntamyllyssä sunnuntaisin 

1.10.–26.11. klo 9.00–10.45. Mau-

nulan liikuntahallissa lauantaisin 

28.10.–25.11. klo 9.00–10.30.

Lue lisää: hel.fi/liikuntahulinat

Supersuosittu 
Muumipäivä
Muumitapahtuma saa uusinnan 

pikkuyleisön pyynnöstä. Musisoi 

Nuuskamuikkusen teltassa, ihas-

tele Niiskuneidin aarteita tai pu-

keudu Haisuliksi! Vapaa pääsy.

Pohjois-Haagan kirjastossa 20.9. 

klo 14–19. 

Lisää kaupunginkirjaston  

syksystä: helmet.fi

kirjallisuudesta -iltaan. Mikä on 

heidän voimakirjansa? Vapaa 

pääsy.

Oulunkylän kirjastossa 21.11. klo 18. 

Lue lisää: helmet.fi/toivoa 

K-pop tulee Gloriaan!

Suomen kuumin K-pop-tapahtu-

ma KDC järjestetään kulttuuri-

areena Gloriassa, jossa tanssi-

ryhmät esittävät covereita K-pop-

bändien kappaleista. 

Kulttuuriareena Gloriassa 14.10. 

klo 16.

Lisätietoja:  

gloria.munstadi.fi

Kauhujen ilta kakaroille

Halloween saapuu Maunula-ta-

loon! Luvassa on musiikkia, kau-

hutarinoita ja disko Metsäpurosa-

lissa. Teemaan sopiva pukeutumi-

nen on ehdottomasti sallittu! Py-

häinpäivän lastentapahtuma ko-

koaa lapsiperheet puolestaan 

Stoaan karmean hyvien keikko-

jen, työpajojen ja yllätysohjelman 

äärelle. Molempiin vapaa pääsy.

Maunulatalossa 3.11. klo 18–22.

Stoassa 4.11. klo 12–15.

Lisää syksyn tarjonnasta: 

maunulatalo.fi, stoa.fi.

Liikuntahulinat
Liikuntahulinoissa alle 9-vuotiaat 

lapset perheineen liikkuvat mo-

nipuolisesti. Liikuntahulinoihin ei 

tarvitse ilmoittautua ennakkoon, 

Nuorten viikko
Anna mun olla! 
Viikon aikana pureudutaan elä-

mään, pelkoihin, kauneuteen, vä-

littämiseen ja rohkeuteen. Muka-

na myös nuorten ja ikäihmisten 

catwalk-tapahtuma ja skeittita-

pahtuma Caisassa ja Annanta-

lossa. Vapaa pääsy.

Caisassa ja Annantalossa 

9.–14.10.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

caisa.fi, annatalo.fi

Näyttelyitä
Nautinto 
Anna Retulaisen, Elina 

Meren miehen ja Jukka 

Korkeilan yhteisnäyttely 

Nautinto koostuu kolmen 

voimakkaan taidemaalarin 

tuotannosta 1990-luvun alus-

ta nykypäivään. Liput: 10 / 8 €, 

alle 18-v. 0 €.

Helsingin taidemuseossa 

25.8.–12.11.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

hamhelsinki.fi

Lapsille
Lasten  
kaupungissa  
saa leikkiä
Lasten kaupungissa lap-

set ja hei  dän seuralaisen-

sa pääsevät tutustumaan 

Helsingin historiaan itse ko-

keillen ja yhdessä puuhaillen. 

Hyppää hevoskärryihin ja oh-

jaa laivasi suoraan 1700-luvul-

le tai tutki mummolassa 1970-lu-

vun arjen esineitä ja katso televi-

siosta ajan suosikkiohjelmia! Va-

paa pääsy.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

helsinginkaupungin   museo.fi
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↓
 KOULUTUS

Katseet laveammiksi
hedelmät näkyvät 5–10 vuoden viiveelläkin, vaik-
ka opittua voi soveltaa käytäntöön heti.”

Kyse on myös demokratiakasvatuksesta, joka 
auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä.

”Jokainen hyötyy siitä, että oppii ilmaisemaan 
mielipiteitään rakentavasti ja saa konkreettisia 
ajattelun ja toiminnan välineitä arjen ristiriitati-
lanteiden ratkaisuun”, korostaa Portman.

MINUN silmin Sinun silmin -ohjelman taustalla on 
vuosien tutkimus- ja kehittämistyö. Helsinkiin 
malli on räätälöity Helsingin kaupungin ja Cam-
bridgen yliopiston yhteistyönä.

Ohjelma pohjautuu Cambridgen yliopiston ke-
hittämään, monien tieteenalojen osaamista yh-
distävään vihapuheen, ääriajattelun ja vastakkain-
asettelun torjuntaan tähtäävään ICThinking -me-
todiin. Sitä on sovellettu tuloksellisesti eri kohde-

ryhmille ja ikäluokille muun muassa Englannissa, 
Keniassa, Bosniassa ja Ruotsissa.

”Osallistujille tarjotaan mahdollisuus harjoitella 
turvallisessa ympäristössä ristiriitatilanteiden rat-
kaisemista. Kun oppii ilmaisemaan itseään raken-
tavasti, omanarvontunto nousee ja pysyy rauhalli-
sena ristiriitatilanteissa”, toteaa Portman.

Ohjelmaan kuuluu kahdeksan 90 minuutin eli 
kahden oppitunnin ryhmäkokoontumista, joiden 
välillä osallistujille annetaan kotitehtäviä. Tavoit-
teena on käynnistää tänä vuonna kahdeksan ryh-
mää, joista puolet toimii nuorisotaloilla ja puolet 
kouluissa.

OHJELMA on ilmainen Helsingin kouluille ja nuo-
risotyölle. Toistaiseksi on koulutettu ohjaajiksi 
nuorisotyöntekijöitä, kuraattoreita, psykologeja ja 
järjestöjen edustajia. Seuraava koulutus alkaa loka-
kuussa. Ohjelman laajentamisesta Helsingin ulko-
puolelle on tullut jo paljon kyselyjä.

Hanketta rahoittavat Helsingin kaupunki sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriö ja siitä vastaa kau-
punginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö. 5

Lisätietoa: www.misi.hel.fi 
 

V
IHAPUHEEN, ääriajattelun ja vastak-
kainasettelun torjuminen on erit-
täin ajankohtainen yhteinen haas-
te. Helsinki on alkanut tehdä töitä 
ennakoivasti ennen kuin rasismis-

ta, erilaisuuden pelosta tai ryhmien välisestä en-
nakkoluuloista juontuvat konfl iktit räjähtävät kä-
siin. Nuorisotyön ja koulumaailman tarpeisiin 
13–19-vuotiaille on räätälöity Minun silmin Sinun 
silmin -ohjelma.

”Tavoitteena on päästä irti mustavalkoises-
ta ajattelusta, laajentaa maailmankuvaa ja oppia 
katsomaan maailmaan toisen ihmisen näkökul-
masta kadottamatta omia arvojaan ja identiteet-
tiään. Pohjimmiltaan kyse on ihmisenä kasva-
misesta”, sanoo ohjelman koordinaattori Anne-
li Portman.

Portman on arvotutkija ja sosiaalipsykologiasta 
Helsingin yliopistossa väitellyt tohtori, joka on tut-
kinut myös erilaisten suomalaisten ryhmien käsi-
tyksiä toisistaan.

”Mitä enemmän yhteiskunnassa on vastakkain-
asettelua, sitä enemmän tästä ohjelmasta on hyö-
tyä. Minusta on mahtavaa, että Helsingin kaupun-
ki panostaa etukenossa tulevaisuuteen. Ohjelman 

Nuorille on räätälöity koulutusta, jotta rasismi ja vastakkainasettelu eivät lisääntyisi.

”Tavoitteena on oppia 
katsomaan maailmaa 
toisen näkökulmasta.”

TEKSTI JA KUVA PÄIVI ARVONEN

”Minun silmin Sinun silmin -ohjelma opettaa, miten voi toimia, kun vastapuoli ärsyttää. Jokainen tarvitsee ristiriitojen ratkaisutaitoja”, toteaa koordinaatto-
ri ja tutkija Anneli Portman.



↑
 KOULURUOKA 
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V IIME keväänä ruokapalvelupääl-
likkö Airi Rintamäki Helsin-
gin kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalta sai työpöydäl-
leen monisivuisen vetoomuk-
sen. Siinä luki: ”Meidän koulu 
haluaa vaihtaa kasvispyttipan-

nun toiseen ruokaan.” Allekirjoittajina olivat Elli, 
Iida, Kerem sekä 261 muuta Suutarilan ala-asteen 
oppilasta. 

”Se oli ihan loistava vetoomus”, Rintamäki sa-
noo.

Hän suunnittelee osaltaan Helsingin kaupun-
gin koulujen ja oppilaitosten kouluruokia. Ruoat 
tuottaa pääosin Palvelukeskus Helsinki. Myös siel-
lä reagoidaan ehdotuksiin, kertoo kehityspäällikkö 

Eeva Saarinen.
”Teemme tarvittaessa muutoksia ja jopa ruo-

kien vaihtoja kesken lukuvuoden”, Saarinen ker-
too.

Nimien kerääminen Suutarilassa toden totta 
kannatti – tänä syksynä ei kasvispyttipannua enää 
koulujen ruokalistoilta löydy. 

Lähtökohtaisesti oppilaiden ei kuitenkaan tar-
vitse kirjelmöidä kouluruoista vastaaville, vaan he 
pääsevät vaikuttamaan ruokiin muutenkin. Ke-
väällä 14 koulussa oppilaiden ja opettajien yhteiset 
ruokaraadit maistelivat ja antoivat palautetta uu-
sista kasvisruoista. Ruokia kehitettiin palautteen 
perusteella ja raatilaiset saivat kertoa, halusivatko 
he ruoan ruokalistalle. 

Tänä syksynä Palvelukeskus Helsingin ruoka-

listalta löytyykin 35 kasvisannosta, joista kahdek-
san on kokonaan uusia ja suurin osa raatilaisten 
maistamia.

”Soijabolognese-tomaattipizzasta povaamme 
hittiä. Katsotaan miten käy! Uutena listalla on 
myös esimerkiksi härkäpapupihvejä, vegepuikko-
ja, bataatti-kurpitsasosekeittoa ja kukkakaalijuus-
tokroketteja”, Rintamäki kertoo. 

Kasvisruoka on ollut Helsingin kaupungin kou-
lujen ja oppilaitosten päivittäinen ateriavaihtoehto 
kaikille halukkaille vuodesta 2007 lähtien. Vuon-
na 2010 kaupunginvaltuusto päätti viikoittaisesta 
kasvisruokapäivästä. 

”Silloin tällöin oppilaat toivovat kasvisruokapäi-
vän poistamista. Olemme ratkaisseet asian niin, et-
tä kasvispäivänä toinen tarjottavista ruoista on op-

Ohrapuurosta kasvisto

Helsinkiläisten koululaisten suosikkiruokia ovat pinaatti-
ohukaiset, kalapuikot ja jo 1960-luvulta ruokalistalla ollut 
ohrapuuro. Nyt lautasilta löytyy myös kasvispizzaa.

TEKSTI HETA ÄNGESLEVÄ  KUVAT KIMMO BRANDT

Malmin peruskoulun seitsemäsluokkalaisten Erin Alkhlelin (vas.), Noora Ljungbergin ja Julia Puittisen mielestä lahnapuikot ovat ihan ok, mutta ohrapuuro 
maistuu paremmalta.
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rtilloihin 

pilaille erityisen mieluinen, esimerkiksi kasvistor-
tillat ja pinaattiohukaiset”, Rintamäki sanoo.

HELSINGIN kaupungin kouluisssa ja oppilaitoksis-
sa syö päivittäin 55 000 ruokailijaa, ja Palvelukes-
kuksen keskuskeittiössä valmistetaan arkipäivisin 
4 000–12 000 kiloa ruokaa riippuen muun muassa 
siitä onko tarjolla esimerkiksi hernekeittoa vai pih-
vejä.

Valtaosassa kouluista on kuumennuskeittiö, 
joissa kuumennetaan esimerkiksi pääruokana tar-
jottavat laatikot ja murekeruoat, jotka tulevat Pak-
kalan keskuskeittiöstä Vantaalta. Koulun keittiös-
sä kypsennetään myös peruna, pasta tai riisi. Myös 
salaatit ja kylmät kastikkeet valmistetaan koulu-
ruokalassa.

ERÄÄNÄ alkusyksyisenä perjantaina Malmin perus-
koulussa ruokalan ovi käy tiuhaan. Kello on 11 ja 
lounastauko on juuri alkanut. Oppilaiden jono kie-
murtelee linjastoa kohti. Tarjolla on perunoita, lah-
napuikkoja ja salaattia. 

Seitsemäsluokkalaiset Noora Ljungberg, Erin 
Alkhlel ja Julia Puittinen näyttävät syövän lounas-
ta hyvällä ruokahalulla.

”Tämä on ihan ok. Ei lempiruokaa, mutta syötä-
vää”, Ljungberg sanoo.

Maksuton ateria kaikille
SUOMESSA jokainen esi- ja peruskoulun oppi-

las sekä lukion ja ammatillisen perusasteen 

opiskelija saa oppilaitoksessaan maksutto-

man kouluaterian. Suomi oli ensimmäinen 

maa, jossa säädettiin laki koulujen maksutto-

masta ateriasta. Se tapahtui vuonna 1943 ja 

laki astui voimaan 1948. Helsingissä maksut-

tomuus toteutui jo vuonna 1943.

Helsingin ruokapalvelut täyttää tänä vuon-

na sata vuotta. Nykyään Palvelukeskus Hel-

singin nimellä toimiva organisaatio on muka-

na 100 000 ruokahetkessä päivittäin ja toimii 

kumppanina Helsingin kaupungin kouluissa ja 

päiväkodeissa, monipuolisissa palvelukeskuk-

sissa, palvelutaloissa sekä sairaaloissa. 

Lisätietoa: www.hel.fi /palvelukeskus

Muut nyökyttelevät. Varsinaisia parannusehdo-
tuksia ei kolmikolla ole, joskin Puittinen huomaut-
taa, että koulun kasvisruoka maistuu toisinaan ou-
dolta ja saa hänen puolestaan jäädä linjastolle.

Kehityspäällikkö Saarinen kutsuu lahnapuik-
koa eräänlaiseksi ”bravuurituotteeksi”, jota on hiot-
tu ja kehitetty pitkään. Ensin se tarjottiin oppilaille 
erityisenä teemapäivänä lahnaburgerin muodossa, 
mutta nyt se on vakiintunut perunan kanssa tarjot-
tavaksi puikoksi.

”Monta vuotta sitten kuulosti ihan vitsiltä, et-
tä koulussa voisi olla jotain lahnasta tehtyä ruokaa 
tarjolla, sitähän pidettiin roskakalana. Mutta tuo-
tetta kehitettiin pitkään ja se on oikein pidetty ruo-
ka ja samalla vastuullinen valinta ruokapöytään”, 
Saarinen sanoo.

KUN seitsemäsluokkalaisilta kysyy lempiruokaa, 
tulee vastaus kuin yhdestä suusta: ”Kalapuikot. 
Ohrapuuro.”

Ja kun tähän lisää vielä pinaattiohukaiset ja 
kasvistortillat, ollaan aika lähellä helsinkiläisten 
koululaisten lempiruokien kärkeä.

”Ensimmäinen ruokailijakysely tehtiin 
helsinkiläisissä kouluissa vuonna 1984. Siitä 
lähtien kärkipaikoilta ovat löytyneet kalapuikot, 
pinaattiohukaiset ja lihamakaronilaatikko. 
Ohrapuuroa on tarjottu monelle sukupolvelle 
1960-luvulta lähtien ja se maistuu yhä oppilaille. 
Jos se otettaisiin listalta pois, veikkaan, että 
koululaiset nousisivat barrikadeille”, Rintamäki 
sanoo. 

”Ohrapuuro keitetään Pakkalan keskuskeittiös-
sä suurissa kattiloissa ja sitä haudutetaan monta 
tuntia. Luulen, että sitä parempaa puuroa ei koti-
keittiössäkään saa. Se on todella monen suosikki-
ruokaa”, Saarinen jatkaa. 

Rintamäki muistuttaa, että kouluruoka on arki-
ruokaa. Vuosikausia on ollut selvää, että tarjottava 
ruoka on ravitsevaa ja monipuolista. Nykyään kiin-
nitetään erityistä huomiota ruoan mieluisuuteen, 
ulkonäköön ja tunnistettavuuteen.

”Oppilaat haluavat tietää, mistä raaka-aineista 
ruoka on tehty”, Saarinen sanoo. 

ARKEEN mahtuu myös ripaus juhlaa. Kouluruoassa 
se näkyy teemaviikkoina ja juhlapyhien huomioi-
misena. Joulun, pääsiäisen ja vapun lisäksi itsenäi-
syyspäivä näkyy lautasilla. Tänä vuonna Suomi 100 
-vuoden kunniaksi on luvassa jotain erityistä.

”Oppilaille tarjotaan kolmen ruokalajin ate-
ria, siitä tulee hieno päivä”, Rintamäki ja Saarinen 
suunnittelevat. 5

Lisätietoa: www.hel.fi  > Päivähoito- ja koulutus > 
Perusopetus > Kouluruokailu ja Ruokalistat

” Monta vuotta sitten 
kuulosti ihan vitsiltä, 
että koulussa voisi 
olla jotain lahnasta 
tehtyä tarjolla.”

” Jos ohrapuuro 
otettaisiin listalta 
pois, veikkaan että 
koululaiset nousisivat 
barrikadeille.”

Ruokapalveluesimies Marjo Alanne tarjoilee kouluruokaa Malmin peruskoulussa 300 oppilaalle päivässä.



Innovaatio kaupungit 
kisaavat

HELSINKI on mukana Innovation 

Capital (iCapital) -kisan fi naalissa. 

Euroopan komission kilpailussa etsi-

tään parasta Euroopan kaupunki-inno-

vaatioekosysteemiä. Helsinki profi loi-

tuu innovaatiokaupungiksi muun mu-

assa Fiksun Kalasataman ja älyliiken-

nekokeilujen kautta. 

Muut fi nalistit ovat Aarhus, Berlii-

ni, Kööpenhamina, Nizza, Pariisi, Tal-

linna, Tampere, Tel Aviv ja Toulouse. 

Voittaja valitaan marraskuussa Lissa-

bonissa. Palkinto on miljoona euroa.

Elämänlaatuvertailun 
yhdeksäs

HELSINKI ylsi The Economist -lehden 

The Global Liveability Report 2017 -elä-

mänlaatuvertailussa yhdeksännelle si-

jalle kuten viime vuonnakin. Helsinki 

oli ainoa pohjoismainen kaupunki kär-

kikymmenikössä. 

Vertailussa arvioitiin 140 kaupun-

kia ympäri maailmaa. Arviointitekijöi-

nä olivat muun muassa maan turval-

lisuus, infrastruktuuri, koulutus, ter-

veydenhuolto, kulttuuri ja ympäristö. 

Vertailun ykkönen oli Melbourne.

Some yhdistää 
kaupunginosia

KAUPUNGINOSIEN Facebook-ryhmät 

ovat laajentaneet helsinkiläisten sosi-

aalisia verkostoja, kertoo kaupungin-

kanslian selvitys. Lähes kaikilla Hel-

singin kaupunginosilla on omat Face-

book-ryhmät. 

Ryhmät jakautuvat kahteen pää-

kategoriaan: keskusteluryhmiin ja alu-

eellisiin Facebook-kirppiksiin. Keskus-

teluryhmissä on yli 100 000 ja kirppis-

ryhmissä yli 300 000 käyttäjää. 

↑
 STADILLA DUUNISSA

↓ AJANKOHTAISTA
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Yksi yhteinen Helsinki 
Kun käytössä on vain yksi yhtenäinen ilme, 
tunnistaa kaupungin helpommin, kertoo asiantuntija 
Ulla Pietiläinen kaupungin elinkeino-osastolta.
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① Mitä työhösi kuuluu? 
Olen ollut vuodesta 2016 suunnittelemassa ja vie-
mässä eteenpäin Helsingin kaupungin brändi- ja 
markkinointistrategiaa. Viimeisimmän vuoden 
olen työskennellyt projektipäällikkönä kaupungin 
visuaalisen ilmeen uudistamisprojektissa. Lisäk-
si työhöni kuuluu esimerkiksi se, miten Helsinkiä 
muotoilukaupunkina markkinoidaan ja viestitään 
etenkin kansainvälisesti.

② Miten päädyit alalle? 

Halusin vaatesuunnittelijaksi, mutta en osannut 
piirtää. Halusin kuitenkin olla tekemisissä luovan 
suunnittelun kanssa, joten hakeuduin töihin 
designtoimistoihin. 

Ennen kuin tulin töihin Helsingin kaupungille 
työskentelin 11 vuotta Lontoossa brändi- ja design -
toimistoissa projekti- ja asiakkuusjohtajan tehtävis-
sä. Suomeen palattuani toimin jonkin aikaa myös 
yrittäjänä: loin kontakteja ja kansainvälistä kysyn-
tää helsinkiläisille luovan alan osaajille. 

③   Miksi Helsingin visuaalinen 
ilme haluttiin uudistaa? 
Helsingillä ei ole ollut koko historiansa aikana yh-
tenäistä ilmettä. Aiemmin virastoilla, palveluilla ja 
hankkeilla oli omat ilmeensä – versioita oli satoja. 
Kun meillä on yksi yhtenäinen ilme, säästetään se-
kä kustannuksia että aikaa kun kaikki eivät suun-
nittele omia visuaalisia versioita omiin tarpeisiin-
sa. Helsingin on myös erotuttava kansainvälisessä 
kilpailussa – tänne täytyy houkutella matkailijoita, 
investoijia ja osaajia. Vaakuna ei riitä erottamaan 
meitä muista kaupungeista.

④ Millainen Helsingin uusi 
visuaalinen ilme on? 
Rohkea, kiinnostava ja moneen taipuva. Suunnit-
telua on koko ajan ohjannut ajatus yhdestä yhte-
näisestä Helsingistä. Visuaalisen ilmeen väripale-
tissa on 14 vaihtoehtoa ympäröivästä kaupungista: 
on muun muassa sporan vihreää, Suomenlinnan 
vaaleanpunaista, bussien sinistä, tiilenpunaista. 
Vaakunaa ei unohdeta, vaan sitä käytetään edel-
leen juhlallisissa tilaisuuksissa.

⑤ Miten uudistus näkyy 
kaupunkilaiselle? 
Jo nyt kaupunkilaiset ovat nähneet uutta ilmet-
tä vaikkapa kaupungilla mainostauluissa ja liikun-
tapaikkojen mainoksissa. Jatkossa Helsingin kau-
pungin visuaalinen ilme tulee kaikkiin kaupungin 
lomakkeisiin, viestintään, kirjastoihin – kaikkial-
le. Kaupunkilaisen on helppo huomata, kuka pal-
velun tai hankkeen tarjoaa. Tulevaisuudessa uusi 
visuaalinen ilme otetaan mukaan esimerkiksi kau-
pungin rakennuskohteisiin niiden suunnittelus-
ta saakka.

⑥ Millaisia terveisiä lähetät 
kaupunkilaisille? 
Ottakaa kaupunki haltuun! Käykää tutustumassa 
uudistettuun digitaaliseen My Helsinki -palveluun 
(myhelsinki.fi ). Se kokoaa yhteen osoitteeseen se-
kä kaupungin elämyksellisen että elinkeinopuoles-
ta kertovan sisällön. Kaupunki avautuu ihan uu-
della tavalla siellä.

HETA ÄNGESLEVÄ 
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Kaupungin uusi ilme on jo nähtävissä esimerkiksi kaupungin ulkomainoksissa, Ulla Pietiläinen sanoo.
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Synttärihulinaa Jakomäessä 

TOIMITUS EI VASTAA MAHDOLLISISTA OHJELMAMUUTOKSISTA.
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S→JAKOMÄEN 50-vuotissynt-

täreitä vietetään lauantai-

na 30.9. Kotipolkukierrok-

set lähtevät kello 11 ja 16 

kirjastolta. Korttelidraama 

aloitetaan asukastalo Pu-

nahilkan edestä kello 14. Jakomäen aukiolla 

ideoidaan arkkitehtien kanssa aluetta kel-

lo 12–16, kirppistellään kello 12–17 ja nauti-

taan esityksistä sekä tanssitaan kello 17–19. 

Lapsille ja nuorille on liikuntahulinat kello 

14–17 yläkoululla. Nuorisotalolla kello 13–16 

Vieno Motors tekee kukka-asusteita kau-

punkilaisille ja Lähiöpuutarhan kanssa val-

mistetaan yrttiteetä. Lähiötuvassa on tiff a-

ny-näytöksiä ja kahvio kello 10–14. Alakou-

lulla on esillä peruskoulukuvia kello 10–14, 

nuorisotalolla nuorisokuvia kello 13–16 ja 

kirjastossa videopotretteja kello 10–16. 

Lisätietoa: http://jakomaki.munstadi.fi 

Turistiksi kotikaupunkiin 

Toritärpit
LÄHIÖFESTIN tapahtumatoreilla on 

maksutonta ohjelmaa, ohessa on tärp-

pejä. 

VUOSAARESSA rakennetaan Meri-Ras-

tilaa Minecraft-pelissä ja painetaan 

alueen siluetteja paitoihin ja kasseihin 

lauantaina 30.9. kello 10–14. Moninai-

sia Vuosaari-makupaloja tehdään työ-

pajoissa kera taidekokin, satuhetki-

en ja musiikin. Tapahtuma levittäytyy 

Mosaiikkitorin sillalle, Vuotaloon ja 

Vuosaaren lukioon (Vuosaarentie 7).

MALMITALOLLA (Ala-Malmin tori 1) ja 

Ala-Malmin puistossa houkutellaan 

kävijät tanssimaan ja laulamaan yh-

dessä. Ohjelmassa on 30.9. kello 14−18 

myös paikallisten valokuvanäyttely, 

nuorten katutanssia ja lähialueiden 

kirjailijoiden teoksia. Lapsia ilahdutta-

vat Pellekaija Pumin konsertti ja me-

huhetki pehmolelujen kanssa.

POHJOIS-HAAGAN yhteis-

koulun (Pietari Han-

nikaisen tie 6) ta-

pahtumatorilla 

nähdään Fillarite-

atterin Makkarapi-

ruetti-esitys, lau-

letaan yhdessä ja 

tavataan kirjasto-

koira Hugo. Elävästä 

kirjastosta voi lainata kiin-

nostavia ihmisiä. Lapsia houkutellaan 

liikuntahulinoihin ja aikuisiakin taika-

hiekkalaatikkoon. Ohjelmaa on sun-

nuntaina 1.10. kello 10−14.

HERTTONIEMENRANNAN ala-asteella ja 

liikuntahallissa (Petter Wetterintie 5) 

voi 1.10. kello 14−18 tuunata maton-

kuteista ja luonnonmateriaaleista tu-

liaisia. Markkinapöydiltä löytyy lähi-

ruokaa, käsitöitä ja kirpparitavaraa. 

Pienille on liikuntahulinat ja Muumi-

muskari. Herttoniemen visiotyö käyn-

nistetään Lähiöfestin aikana.

rakentaminen, kaupunkibulevardit 
kuin korjausrakentaminen ja Teuras-
tamon päivittäin auki olevassa Dome 
of Visions -tilassa on esimerkiksi työ-
pajoja arjen kestävistä valinnoista.

Avoimessa, mutta maksullisessa 
kaupunkiseminaarissa puolestaan 
kuullaan kansainvälisten huippu-
luennoitsijoiden ajatuksia. Koko fes-
tivaali muistuttelee jokaisen kaupun-
ginosan tärkeydestä ja identiteetistä.

”Lähiö on jo sanana latautunut. 
Englanniksi puhutaan neutraalim-
min neighbourhoodista, naapurus-
tosta. Meillä on sympaattisia lähiöi-
tä, ne ansaitsevat arvostusta”, toteaa 
Lindroos.

Tapahtuman nettisivuilta löyty-
vään karttapalveluun kerätään ohjel-
man lisäksi asukkaiden vinkkejä mie-
luisista paikoista.

”Yhä voi antaa ilmi kivoja paikko-
ja, olivat ne leipomoita, kahviloita tai 
luonnonpaikkoja. Tiedot jäävät sivuil-
le, joten niitä voi käyttää myöhem-
minkin alueisiin tutustumiseen”, ker-
too Lindroos.

kaupungin lähiöprojektista.
Mahan saa täyteen myös Vuosaa-

ren lukion pop-up-ravintolassa, jonka 
menun suunnittelee kokki Harri Syr-
jänen, toteutukseen osallistuvat opis-
kelijat ja tuotto lahjoitetaan helsinki-
läisnuorille.

FESTIVAALIN aikaan esimerkiksi Laut-
tasaari tulee tutuksi pyöräillen ja pai-
kallinen taide Sähinä-galleriassa. 
Kontulassa skeitataan iltayhteentois-
ta. Kannelmäen Olohuoneessa saa 
puolille öin kauneushoitoja ja pääsee 
takapihan saunaan – senkin jälkeen 
aamuun asti, kunhan ennakkoilmoit-
tautuu.

Kaupunkilaisia houkutellaan käy-
mään useilla alueilla kilpailulla, johon 
yritykset ovat lahjoittaneet palkinto-
ja pyörähuollosta ravintola-aterioihin. 
Kisaan voi osallistua 30.9.–1.10. otta-
malla kuvia tapahtumapaikoilta sosi-
aaliseen mediaan (#hoodshelsinki).

Tärkeitä festivaalin teemoja ovat 
kaupungin kehitys ja tulevaisuus. Ta-
pahtumatorien maksuttomissa mini-
seminaareissa puhuttavat niin korkea 

ALLASBILEET Tappajahai-elokuvaa 
katsellen, kauneushoitoja yömyö-
hään, keskustelua kaupungin tule-
vaisuudesta ja monenmoista muu-
ta tarjoilee Lähiöfest2017. Pääosil-
taan maksuton tapahtuma levittäytyy 
kymmeneen lähiöön ja kaupungin-
osaan 25.9.–1.10.

”Vielä ehtii järjestää ja ilmoittaa 
mukaan lisää ohjelmaa”, kannustaa 
festivaalin vastaava tuottaja Katja 
Lindroos Egnahem media oy:stä.

Tapahtumapaikkoja ovat Hertto-
niemenranta, Jakomäki, Kalasata-
ma, Kannelmäki, Kontula, Lauttasaa-
ri, Malmi, Pohjois-Haaga, Siltamäki ja 
Vuosaari. Ohjelmaa tuottavat toimijat 
yhdistyksistä yliopistoon ja yrityksiin. 
Päätukija Helsingin kaupunki pystyt-
tää neljä tapahtumatoria, joiden ohjel-
maa esitellään viereisellä palstalla. To-
reilla voi muun muassa piirtää taide-
seinään ja ruokailla yhdessä.

”Pitkien pöytien ja asukkaiden ku-
vittamien pöytäliinojen ääreen voi 
tulla syömään eväitä tai ostaa purta-
vaa paikan päältä”, vinkkaa projekti-
koordinaattori Jenni Peisa Helsingin 
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Dome of Visionsissa 
on ohjelmaa päivittäin.

Toreilla piirretään 
taideseinään.

Tapahtumatorien pöytäliinat 
ovat asukkaiden koristelemia.

Kontulassa 
skeitataan 
iltayhteentoista.

KUVA NCC/DOME OF VISION
S

Malmilla 
tanssitaan.

Tapahtumatoreilla syödään ulkona 
katoksen alla.
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Lisätietoa: 
lähiöfest2017.fi , 

#lähiöfest2017, 

facebook.com/lahiofest2017, 

Lähiöfest2017@OurHouseFI.
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Suuria tunteita
NÄYTTELIJÄNÄ ja laulajana tunnet-

tu Maria Ylipää tarjoaa trionsa kans-

sa vaihtuvia tunnelmia ja suuria tun-

teita konsertissa, jossa on niin estra-

di- ja teatterimusiikin klassikkoja kuin 

sävellettyä suomalaista runoutta. Esi-

tys on Savoy-teatterissa 26.9. klo 19, 

liput 10–29 e, p. 09 310 12000 (pvm) 

tai Lippu.fi .

Jazzia 
ranskalaismaustein
RYTMILLISESTI kekseliäs Olavi Trio 

kohtaa jazzin merkeissä Malmitalossa 

ranskalaisen huipputrumpetisti Jean-

Luc Cappozzon, joka tunnetaan vah-

vasta soundistaan. Olavi Triossa soit-

tavat Teppo Olavi Hauta-aho – kont-

rabasso, Jari Olavi Hongisto – pasuu-

na ja Niilo Olavi Louhivuori – rummut. 

Esitys on 24.9. kello 17, liput 6,50 e, p. 

09 310 12000 ja Lippupiste.

MUSEOT

TOIMITUS EI VASTAA MAHDOLLISISTA OHJELMAMUUTOKSISTA.

Kaikki on viiksin vonksin 
KAUPUNGINMUSEON (Aleksanterinkatu 16) suositut ja maksutto-
mat iltapäivätreffi  t jatkuvat keskiviikkoisin kello 14–15.30. Syys-
kuussa tutustutaan valokuvakokoelmiin ja lokakuussa pelataan 
nostalgisia pelejä.

Koululauluillassa lauletaan maakuntalauluja pulpeteissa istuen 
ja urkuharmonin säestyksellä. Laulattajina ovat musiikinopettajat 
Kaisa ja Ari Pärnänen. Yhteislaulutilaisuuteen 26.10. kello 18 on 
vapaa pääsy, mutta pulpetteja on rajallinen määrä, joten kannat-
taa saapua ajoissa paikalle.

Parrattomat saavat parran tai viikset maksutta museon Studio 
Vilgefortiksessa taiteilija Heidi Lunabbalta 27.10. kello 14.30–
18.30. Performanssia voi seurata vapaasti. Parta-asiakkaista ote-
taan muotokuva.

HAKASALMEN HUVILAN (Mannerheimintie 13 b) täyttävät loka-
kuussa seitsemän noin satavuotiaan helsinkiläisen elämäntarinaa 
ja muotokuvatkollaasia 100 ja rapiat -näyttelyssä. Oheisluentoi-
hin kuuluu esimerkiksi 21.10. kello 12–15 kuultava Vanhuus ennen 
ja nyt. Metropolian villa-aiheinen näyttely, työpajat ja muotinäy-
tös ovat 10.–12.10.

TYÖVÄENASUNTOMUSEOSSA (Kirstinkuja 4) on slangimuistelo-
ja 14., 21., ja 28.10. kello 14.

MISTÄ kirjoista on saatu voimaa ja 

toivoa? Tunnetut ihmiset kertovat 

kokemuksistaan kirjastojen maksut-

tomissa Toivoa kirjallisuudesta -ta-

pahtumissa. Kirjastoasiakkaat ovat 

ehdottaneet vierailijoita, joita ovat 

esimerkiksi Esko Valtaoja (20.9. klo 

18 Laajasalon kirjasto), Jarkko Mar-

tikainen (26.9. klo 18 Käpylän kirjas-

to), Leena Lehtolainen (28.9. klo 18 

Etelä-Haagan kirjasto), Rosa Liksom 

(5.10. klo 18 Lauttasaaren kirjasto), 

Pelle Miljoona (24.10. klo 18 Viikin 

kirjasto), Jenni Haukio (26.10. klo 17 

Pasilan kirjasto) ja Anna Kortelai-

nen (2.11. klo 18 Pukinmäen kirjas-

to). Lisätietoa: helmet.fi /toivoa.

MUSIIKKI

Sarkola Marskina 
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KAUPUNGINTEATTERI aikoo tuoda esiin uusia näkökul-

mia marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheimista ja Suo-

men kylmäävistä vuosista niin kansalaissodan kuin tal-

vi- ja jatkosodan aikana. Mannerheim ja saksalainen 

suudelma -näytelmässä Marskin saappaisiin astuu As-

ko Sarkola ohjaaja Kari Heiskasen ja käsikirjoittaja Ju-

ha Vakkurin saattelemana. Työryhmä lupaa yleisölle 

rafl aavaa ja jännittä-

vää koettavaa. Ensi-il-

ta on suurella näyttä-

möllä (Eläintarhantie 

5) 25.10., liput 20–45 e, 

teatterin lipunmyynti 

p. 09 394 022, 

www.hkt.fi  ja Ticket-

master p. 0600 10 800, 

ticketmaster.fi . 

Ilmaiskonserttiin!

KAUPUNGINTALON ilmaiskonserteissa 

esiintyvät 30.9. kello 14–15.30 Helsin-

ginkadun sinfonietta, kapellimestari 

Veli-Antti Koivuranta ja solistina sel-

listi Johannes Teppo. 21.10. kello 16–

17 kuullaan Sibelius-Akatemian lau-

lukoulutuksen Finnish Songbook 2017 

teemalla ”Uho”. Suomalais-latvialai-

nen Ziemeļmeita-kuoro, eläköitynei-

den suomalaisupseerien Kaaderilau-

lajat-kuoro ja Latvian Kansalliskaartin 

big band esittävät lauluja sota-ajoil-

ta ja sotilaista 4.11. kello 13–15. Ei en-

nakkoilmoittautumista, paikkoja on 

400 kuulijalle.

Musiikkia ja 
musiikista
VASTAUKSIA musiikista -konsertis-

sa illan isäntä, toimittaja Matti Toivo-

nen keskustelee musiikkitieteen pro-

fessori Eero Tarastin kanssa. Keskus-

telua Vuotalossa siivittää Jani Lehto-

sen jousikvartetti, joka soittaa Joonas 

Kokkosen, Aulis Sallisen ja Einojuha-

ni Rautavaaran musiikkia. Konsertti 

on 23.9. klo 17, liput 15/12 e, vuotalo.

fi  ja lippu.fi .
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Kirjoista saa voimaa

Juliane 
Banse

Asko Sarkola (oik.) muun-
tautuu Marskiksi Kari Heis-
kasen ohjauksessa.
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Maria 
Ylipää

Naisetkin saavat viikset museossa. 

Matti Toivonen (vas.) 
ja Jani Lehtonen

Jenni Haukio

Pelle MiljoonaRosa Liksom

Esko Valtaoja

Jean-Luc 
Cappozzo
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ja. Lyypekinlaiturin ohjelmatel-

tassa voi tapahtumapäivinä 

esimerkiksi katsella akvaa-

riossa uivia Itämeren kaloja. 

Silakkamarkkinat ovat auki 

päivittäin kello 7–19, paitsi 

viimeisenä päivänä 7.10 kel-

lo 7–15. Lisätietoa: 

stadinsilakkamarkkinat.fi 

Teinivuosien paljastuksia 
PÄIVÄKIRJAKLUBEISSA kuul-

laan rehellisiä, hauskoja ja 

noloja paljastuksia teinivuo-

sien päiväkirjoista. Suosit-

tu formaatti rantautuu kult-

tuurikeskus Caisaan. Afrikan 

päiväkirjojaan ja kirjeitään 

lukevat Risto K. Järvinen ja 

Tiina Lintunen. Risto asui 

nuoruudessaan pari vuotta 

Nigeriassa ja vuoden Keni-

assa. Tiina kävi työharjoitte-

lussa Keniassa. Caisan Aulas-

sa (Mikonkatu 17 C / Vuori-

katu 14) 21.9.2017 kello 18–

19 olevaan tilaisuuteen on 

vapaa pääsy.

Unien ja kuvien maailmaan
NUKAHTAISITKO mieluummin Uppiksen talviunipesään kuin hui-
jausherkän sänkykauppiaan antiikkivuoteeseen? Annantalon elä-
myksellinen näyttely Unikudelmia johdattelee kotimaisten klassik-
koteosten ja uutuuskirjojen rikkaaseen unimaailmaan 15.9.–17.12., 
vapaa pääsy.

17.9. kurkistetaan kuvittajien maailmaan. Kello 12–13 kuvittajat 
kertovat työstään esimerkkien avulla ja lapset voivat kysellä heiltä. 
Päivän mittaan työpajoja vetävät Ilja Karsikas, Jenni Rope, Matti 
Pikkujämsä, Jussi Kaakinen, Terhi Ekebom ja Nadja Sarell (osaan 
työpajoista on ennakkoilmoittautuminen). Heidän töitään on myös 
esillä kahvilassa 8.10. saakka.

Toisessa kerroksessa esitellään lastensuojelun lasten ja nuorten 
maailmaa PIHALLA!-näyttelyssä. Siihen liittyy avoimia työpajoja, 
jotka sopivat kaikenikäisille.

Syyslomaviikolla Taideneuvolassa on maksuttomia paperityöpa-
joja: 15.10. kello 13–15.30 ja 16.–19.10. kello 13–16. Aiheet vaihtele-
vat grafi ikan painamisesta salaperäisen puutarhan rakentamiseen. 
Yli 3-vuotiaille, alle 9-vuotiaat aikuisen seurassa.

S niin kuin silakka 

MUKSUILLE

NÄYTTELYT

KAUPUNGIN MENOT -PALSTAN ON TOIMITTANUT TIINA KOTKA

STADIN Silakkamarkkinat täyttävät 

taas Kauppatorin ympäristöineen 

herkuilla ja ohjelmalla 1.–7. loka-

kuuta. Yli 30 kalastajaa tuo tarjol-

le silakkatuotteita ja niistä valitsee 

mieluisimmat niin aikuis- kuin lap-

siraatikin. Runsaaseen mak-

suttomaan ohjelmaan 

kuuluvat muun mu-

assa Kauppato-

rin juhlateltassa 

1.10. alkuillasta 

pyörähdeltävät 

Silakkatanssijai-

set. Avajaispäivä-

nä alueella on pal-

jon ruokailupaikko-

Erilaista teatteria

HARVOIN Suomessa nähtyä Corpo-

real Mime -tyylisuunnan teatteria tar-

joaa Stoan Pulpetti, tutkielma oikea-

oppisuudesta, joka kuvaa yksilön jää-

mistä ideologian jalkoihin ja toisaalta 

ideologian hänelle tarjoaman valmiin 

maailmankuvan tuomaa toivoa ja tur-

vaa. Sanattoman teoksen on ohjan-

nut ja siinä esiintyy näyttämötaiteili-

ja Reetta Honkakoski, joka on erikois-

tunut Corporeal Mime -miimiin. Muut 

esiintyjät ovat Julia Johansson, Sonja 

Järvisalo, Josefi n Karlsson, Liv Nord-

gren ja Freia Stenbäck. Esitykset ovat 

4.–5.10. klo 19, liput 15/12 e, p. 09 310 

12000 ja Lippu.fi .

Laatikon ulkopuolelta
KANNELTALOS-
SA nähdään nuk-

keteatteria, fyy-

sistä teatteria ja 

tanssia yhdistävä 

Femina Box, joka 

nauraa ihmisen koomisuudelle. Teat-

teri Skarabeen esitys johdattaa poh-

timaan, mitä fyysisen olemuksen alta 

paljastuu ja mikä valintojamme ohjaa. 

Konseptin ja käsikirjoituksen tehnyt 

Linda Lemmetty myös esittää teok-

sen. Esitysajat ovat 8.9. klo 19 (ensi-

ilta) sekä 9.9., 16.9. ja 19.–20.9. klo 19, 

kesto 50 min, liput 15/12 e, varaukset 

09 310 12000 sekä lippu.fi .

Arkikin ihan sirkusta
SIRKUSPERHEEN arki on kaukana tyl-

sästä! Sirkusperhe liioittelee, kokee 

suuria tunteita ja värittää arjen ru-

tiineja. Vauvojen ja taaperoiden on 

helppo samaistua hahmoihin. Sopii 

3kk–6-vuotiaille. Kulttuurikeskus Cai-

san esityksen ohjaa, osin käsikirjoit-

taa ja näyttelee Katja Kähkönen. Toi-

nen esiintyjä on Outi Kautonen. Pää 

alas, jalat ylös! -esitys on 16.11. kello 

10.–10.40, vapaa pääsy.
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Risto K. 
Järvinen

Tiina 
Lintunen 

Pulpetti

Pää alas, 
jalat ylös!

ANNANTALO Annankatu 30, www.annantalo.fi ; CAISA Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14, www.caisa.fi ; HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO Aleksanterinkatu 16, www.helsinginkau-

punginmuseo.fi ; KANNELTALO Klaneettitie 5, www.kanneltalo.fi ; KAUPUNGINTALO, VIRKA-GALLERIA Sofi ankatu 1/Pohjoisesplanadi 11–13, www.virka.fi ; MALMITALO Ala-

Malmintori 1, www.malmitalo.fi ; SAVOY-TEATTERI Kasarmikatu 46–48, www.savoyteatteri.fi ; STOA Turunlinnantie 1, www.stoa.fi ; VUOTALO Mosaiikkitori 2, www.vuotalo.fi .

Naapurit, toverit
SUOMI ja Viro itsenäistyivät muuta-

man kuukauden välein 1917 ja 1918, 

ja Viro palautti itsenäisyytensä vielä 

1991. Maiden yhteneväisyyksiä ja ero-

ja käsittelevät Virka gallerian näyt-

telyssä historian valossa ja taiteen 

keinoin nykytaiteilijat Alexei Gordin, 

Marja Helander, Flo Kasearu, Johanna 

Ketola, Karel Koplimets, Tatjana Mu-

ravskaja, Sepideh Rahaa ja Sanni Sep-

po. Näyttely Silta – Terveisiä kahdes-

ta tasavallasta on esillä 13.10.2017–

25.2.2018.

TEATTERI  

Stadin Silakkamarkkinat
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Kuvittajien päivä

Femina Box

KUVA DAVID AUGEROT
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Lukijakilpailu
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Timo Mäkelän sarjakuva Neiti Brander kertoo helsinkiläisestä valokuvaajasta Signe Branderista (1869–1942). Osa 10.
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LUKIJAKILPAILUSSA kysytään tällä kertaa: Mikä on 
kuvan sali ja missä se sijaitsi?

Lukijakilpailun kuvassa oleva kaunis suuri sali 
ehti todistaa monia merkittäviä maamme tapahtu-
mia ja oli vuosikymmenien mittaan monenlaises-
sa käytössä. Kuvassa vuodelta 1935 on salissa ko-
koontuneena Isänmaallisen Kansanliikkeen Hel-

singin paikallisosasto. Valitettavasti kulttuurihis-
toriallisesti arvokas sali purettiin 1960-luvulla.

VASTAUKSET pyydetään lähettämään 26.10. men-
nessä sähköpostilla (helsinki-info.lukijakilpailu@
hel.fi ) tai postitse (Helsinki-info, Lukijakilpailu, PL 
1, 00099 Helsingin kaupunki). Mainitsettehan pos-

tiosoitteenne mahdollisen palkinnon postittamis-
ta varten.

Vastaus viime kysymykseen

VIIME kysymyskuvassa oli venäläisten vallanku-

mouksellisten joukko maaliskuussa 1917 Helsingin 

rautatieasemalla Rautatientorin puolella sijaitsevan 

”keisarillisen sisäänkäynnin” portailla. 

Venäjällä maaliskuussa 1917 tapahtuneen vallan-

kumouksen jälkeen levisivät levottomuudet nope-

asti venäläisjoukkojen keskuuteen Helsingissä. Mie-

lenosoituksissa bolsevikit kantoivat banderollejaan 

ja muutenkin kaduilla oli levotonta. Syksyllä alkoi-

vat myös sotaväen väkivaltaisuudet upseerimurhi-

neen. MARTTI HELMINEN

Oikein vastanneiden joukosta arvottiin voittajaksi 

Kari Toppari – onnittelumme! Kirjapalkinto on lähe-

tetty voittajalle. Kiitos kaikille osallistuneille! 
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Nyaste grundskolan i äldsta huset
 REKTOR Ann-Britt Bonns lyser entu-
siasm där hon sitter på långbordet på 
skolgården, omringad av en handfull 
yngre och äldre elever och biträdan-
de rektor Clara Lindqvist. Bonns är 
rektor för den nya Grundskolan Nor-
sen, den största svenska skolan i Hel-
singfors i och med att femmorna och 
sexorna från både Cyganeus och Kro-
nohagen nu går på Unionsgatan. Sko-
la på Unionsgatan är visserligen inte 
nytt, Norsen är den äldsta fungeran-
de skolhuset i Helsingfors och fi rade 
150 år nyligen.

”Norsen har renoverats grund-
ligt så det fysiska rummet är i gott 
skick, och de yngsta eleverna arbetar 
i klassrum som ligger trevligt på för-
sta våningen med närhet till bibliote-
ket, slöjdsalen och toaletterna, med-
an eleverna i årskurs 6 har klassrum 
invid rektorskansliet. Vår tanke är att 
stå för en trygg skolmiljö från star-
ten”, säger Bonns. 

När beslutet att skapa Grundsko-
lan Norsen, som består av tre enhe-
ter, Norsen, Cygnaeus och Kronoha-
gens skolor, togs, kände en del föräld-

rar oro för att relativt små barn ska gå 
i en stor skola med tonåringar. 

”Vi arbetar mycket för de yngsta 
och fäster stor vikt vid trygghet, stöd, 
lyhördhet, tolerans och jämställd-
het. Norsen har hela trettio vänelever 
med uppdrag att fi nnas till de för yng-
re”, säger Bonns och tillägger att hon 
är glad att se att näromgivningen har 
tagit skolgården till sitt hjärta. Många 
spelar basket på gården på kvällar, 
andra utnyttjar långborden för pick-
nick på veckoslut. 

I Norsen går 450 elever, men som 

störst hade skolan över 1 000 elev-
er. Gymnasiet verkar i Lönkans skol-
hus vid Tölötorg och heter Tölö gym-
nasium. En annan Tölöskola, Miner-
va fortsätter skolgången i exil i pa-
viljonger vid Sandudds badstrand 
medan skolhuset på Apollogatan re-
noveras. Hoplaksskolans elever och 
lärare har å sin sida haft glädjen att 
återvända till skolhuset på Solnavä-
gen medan skolarbetet i Botby sker 
dels i skolhuset, dels i paviljonger 
medan byggnaden renoveras grund-
ligt.

→ SPRUDLANDE 
kreativitet är 
den gemensam-
ma nämnaren 
för Arbis och 
konstnären Cris 

af Enehielm som har äran att 
skapa nya konstverk som ersät-

ter Tove Janssons fresker som 
numera hör till HAM:s samlingar. 
af Enehielm kallar sitt verk Livet 
är en fest, och underbart festlig 
i sin färgsprakande livsglädje är 
målningen som har vernissage 
på Svenska dagen, 6.11 kl. 13. 
Öppet för alla! FO
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Trivsel och trygghet. Bra skola, 
säger eleverna Charlie och Nelly 
i förgrunden, Gabriela och Alex i 
mitten med rektorer Ann-Britt Bonns 
och Clara Lindqvist bredvid, och 
Ingrid överst håller med. 

För några veckor 
sedan inledde 
många elever 
och lärare i de 
svenska skolorna 
terminen i nya 
förhållanden.
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Balans, dans, drama för seniorer
ARMASFESTIVALEN

SLAMMER och buller omringar fortfa-
rande kvarteret Victoria på Medel-
havsgatan på Busholmen, men fl ytt-
ruljangsen är intensiv. Boende har 
etablerat sig i huset redan sedan in 
vintras, och i sommar har den ena 
svenskspråkiga institutionen efter 
den andra packat upp utmed en kor-
ridor på andra våningen.

”Vi är många, vi stöder varandras 
funktioner och finner synergier i 
samverkan”, säger verksamhetsleda-
ren för DOT, Anne Sandström. 

DOT är Föreningen för Drama och 
teater, som startade 2006, och står 
bakom tidsresorna för skolor och 
daghem och ger genom interaktiv 
teater historiskt perspektiv på oli-

ka fenomen. Till höjpunkterna hör 
det årligen återkommande familje-
programmet, Julstigen på Hertonäs 
gård. DOT utvecklar och skräddarsyr 
också projekt enligt tanken om att 
förena drama, pedagogik och sam-
hällsutveckling.

”I och med att DOT nu inte bara 
har nytt kontor utan också en egen 
scen, Studio 2 med entré i anslutning 
till Teater Viirus, kan vi bredda vår 
verksamhet genom nya dramagrup-
per för unga och vuxna och så ska 
barngruppen Dottingarna från An-
negården fl ytta till Victoria”, tillägger 
producenten Helena Laxén. DOT hål-
ler öppet hus 15 september.

I korridoren med DOT verkar ock-

så Finlandssvenskt fi lmcentrum, 
Sydkustens landskapsförbund, Fin-
lands Svenska Marthaförbund, Sam-
arbetsförbundet kring funktionshin-
der, Sams, Finlandssvenskt samar-
betsforum och ACE-production. 

Och så har Teater Viirus sitt kontor 
i korridoren. Viirus första föreställ-
ning i huset är premiären på Mästa-
ren och Margarita av Bulgakov. Regis-
sören Egill Pálsson och kompositö-
ren Ville Kabrell som svarar för musi-
ken i pjäsen är eld och lågor över den 
nya salongen.

”Akustiken är fenomenal, loka-
lerna fantastiska”, är kommentaren. 
Också Klockriketeatern ska spela i 
teatersalongen.

BUSHOLMEN

FINLAND 100 ÅR

Får jag lov?
PARKETTEN i festsalen på Arbis har det perfekta gli-

det för en dansgala Finland 100 år till ära. En sju-

dundrande dansgala med levande musik av Arbis sin-

fonietta som spelar allt från tango och fox till vals 

och chacha. Så ta på dig dansskorna och kom för att 

dansa. Känns dina danssteg osäkra så bjuder Arbis på 

en kortkurs där 

man kan repe-

tera danssteg 

strax före dans-

galan. Dansga-

lan går 10.11 

kl. 18–19.30, 

och dansskolan 

16.45–17.45. 

FO
TO

 L
EI

F 
W

EC
K
ST

RÖ
M

Kultur i samma hus
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BALANSBANA, novellkafé, drama och dans och så matdemonstrationer, före-

läsningar, it-hjälp och bokprat med bland andra Merete Mazzarella (bilden) 

ingår i den allra första Armasfestuvalen, en riksomfattande festival för se-

niorer och ett evenemang som ska bli tradition. I konceptet, med förebild i 

Storbritannien och Irland, 

medverkar fl era organisa-

tioner, och på svenska och 

i Helsingfors är skådeplat-

sen Arbis som ska bågna 

av aktiviteter från kl. 12 

till 16 lördagen 7 oktober. 

Bland arrangörerna fi nns 

staden Seta, församling-

arna och Finlandssvenska 

synskadade. 

I KORTHET

ARMAS I NORDHUSET
Den nya Armas-festivalen för senio-

rer går också i Nordhuset, 3.10 kl. 14 

berättar Stäni Steinbock om kantele, 

Kalevala och Väinämöinen och 14.10 

kl. 19 blir ljuder jazz med swing då 

Mosabacka Big Band med Ida Boucht 

som solist hyllar Ella Fitzgerald un-

der en konsert inom ramen för Hur-

ri-klubi. 

DOCKSKÅPET OCH DESS VÄSEN
Professor emeritus, folklivsforskaren 

Bo Lönnqvist samtalar med dock-

husbyggaren Marianne Thun-Erics-

son om innehållet i hans verk Dock-

husets hemligheter. Arbis 10.11 kl. 18.

DUBBEL – TRUBBEL 
Det är temat då Benny Törnroos och 

Ami Aspelund tolkar svenska vis-

sångaren Olle Adolphsson under en 

matiné i Nordhuset, 7.11 kl. 14.

25 ÅR FÖR ANNIKA CLEO
Artisten, levnadskonstnären och kre-

atören Annika Cleo fi rar 25 år på sce-

nen med en föreställning i Nordhu-

set 9.11 kl. 19.

MAESTRO OCH LINDA LAMPENIUS
Violinisten Linda Lampenius med-

verkar genom samtal och musik hos 

Bettina Sågbom som värd på Hurri-

klubi i Nordhuset, 11.11 kl. 19.

NOVELKAFEER PÅ BIBLIOTEKEN
Höstens novellkaféer, samvaro kring 

en god novell, bokprat och kaff e går 

på biblioteken, alltid kl. 18–19.30 

enligt följande: 28.9 Drumsö, 5.10 

Munksnäs, 11.10 Tölö, 26.10 Drumsö, 

2.11 Munksnäs, 8.11 Tölö, 23.11 Drum-

sö, 30.11 Munksnäs och 13.12 Tölö. 

DEBATT OM MILJÖJOURNALISTIK
Naturens gröna tankar i blåa vågor-

nas famn är tenat för en paneldis-

kussion om miljöjournalistiken förr, 

nu och i framtiden, på Richardsga-

tans bibliotek 17.10 kl. 18. 

Härligt hus. 
Anne Sand-
ström och 
Helena Laxen 
på DOT, Egill 
Pálsson och 
Ville Kabrell 
på Viirus ger 
beröm åt Vic-
toriakvarte-
ret. 

Visionen var att kvarteret Victoria skulle samla 
fi nlandssvenska aktörer inom konst och kultur. 
Nu tar teater, fi lm och föreningar plats i huset.
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Betania, Illern, Lilla Luckan 
FAMILJEKAFÉ

I KORTHETRICHARDSGATAN

KURRE SNOBB
Sanna Tahvanainen och Lena Frö-

lander-Ulf kommer till Lilla Luckan 

för att berätta om sin nya bok Kur-

re Snobb och popcornen. Kurre är 

parkens snyggaste ekorre, och bo-

ken handlar om vänskap, fåfänga och 

frosseri. Lördag 30.9 kl. 13.

VEM SKA TRÖSTA KNYTTET?
Teater Kojan ger sagoföreställningen 

Vem ska trösta Knyttet, enligt Tove 

Janssons fi nstämda bok, både i Nord-

huset och på Annegården. I Nordhu-

set är föreställningarna 17.10 kl 10 

och kl. 18 och på Annegården ankny-

ter man till Svenska dagen och veck-

an och spelar 5.11 både klockan 12 

och 14.

BIGBANG OCH URKUL
Höstens ramsor och rim, ordlekar och 

rörelser, Rimjam för de minsta i fa-

miljen (barn upp till 5 år tillsammans 

med en vuxen), pågår på fl era biblio-

tek och enligt olika teman under led-

ning av två ordkonstnärer.

Programmet är följande: 

7.10 kl. 11 Bigbang! iTölö bibliotek.

11.11 kl. 12 Kalas och konfetti i Malms 

kulturhus.

16.11 kl. 17 Urkul i Nordiska biblioteket 

på Kajsaniemigatan.

25.11 kl. 11 Kalas och konfetti i Östra 

centrums bibliotek. 

Kl. 13 Urkul i Gamlasgården.

9.12 kl. 11 Big bang! I Richardsgatans 

bibliotek.

HÖNANS KALAS
Bokutgivningsfest med pyssel, prat 

och högläsning med författaren och 

illustratören Nadja Andersson och 

kring hennes bok Hönans kalas. I Lilla 

Luckan 30.10 kl. 18. 

JUL MED PETTSON OCH FINDUS 
Härliga Pettson och hans fi nurliga 

katt Findus fi rar jul på Nordhuset, 

24.11 kl. 18 då Barnens estrad under-

håller hela familjen. 
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FAMILJE- OCH BABYKAFÉER-
NA fortsätter och i höst gäl-

ler främst familjehuset Betania 

i Rödbergen, lekparken Illern i 

Hertonäs och så Lilla Luckan på 

Kampen. Bubbel i Stoa har slu-

tat. 

I Lilla Luckan har man breddat 

på utbudet, och varje tisdag går 

träff en nu på engelska för att 

man har noterat ökat intresse 

för och behov av ett forum för 

familjer som inte talar svens-

ka. Samtidigt bjuder Lilla Luckan 

också på evenemanget Swedish 

Sunday då barn och vuxna kan 

öva sin svenska varannan sön-

dag och i samarbete med för-

eningarna Svenska.fi  och Youth 

Against Racism in Finland. Hel-

singfors stads egen verksamhet 

för barnfamiljer fortsätter som 

tidigare i Illern och Betania med 

sångstunder, information om 

barnets uppväxt och utveckling, 

och givetvis tillfälle att umgås 

med och lära känna andra barn-

familjer. Mer info på www.hel.fi /

svensksprakig-lekparksverksam-

het respektive www.lillaluckan.fi . 

MAIJA HURME doppar penseln i en 
prosaisk plastburk och rör sedan runt 
på färgknappen i plåtskrinet med 
vattenfärger. Pappret är av högsta 
kvalitet och penseln löper över det. 
Småningom tar hennes gestalter och 
fi gurer plats. 

”Jag föredrar att arbeta med pen-
sel, färger och papper. Det ger en 
omedelbar känsla av resultatet. Men 
många av mina kollegor är väldigt 
duktiga på att teckna på dator”, säger 
hon. Hurme har bland annat illustre-
rat Rassel Prassel böckerna, Fladder-
muspojken och hon har också teck-
nat Lasten oma vuosikirja som skild-

rar fester och fl aggdagar, och som fi ck 
statens informationspris.

Hennes arbetsrum ligger på fem-
te våningen i Kabelfabriken, i en lo-
kal som hon delar med bland andra 
illustratörerna Lina Bondestam och 
Jenny Lucander. Rummet har glas-
väggar, inga fönster, är lagom triv-
samt stökigt och som hon säger, ger 
arbetsro.

Hurme är trebarnsmamma, gra-
fi ker och illustratör, och en av fl era 
som medverkar i bilderboksparaden, 
det gör till exempel även kollegerna 
i arbetsgemenskapen på Kabelfabri-
ken, Bondestam och Lucander.

Initiativet till kavalkaden kommer 
från bibliotekarien, författaren och il-
lustratören Annika Sandelin. 

”2009 skulle jag komma ut med 
min andra bilderbok och saknade ett 
forum där barnboksförfattare och il-
lustratörer kan uppträda tillsam-
mans och för en större publik”, säger 
Sandelin.

Paraden är en fest för vänner av 
bilderböcker, och skådeplatsen, Ric-
hardsgatan bibliotek fylls av en entu-
siastisk publik. Författarna och illus-
tratörerna skildrar sitt arbete genom 
att gestalta sina verk. Paraden ordnas 
vartannat år, i höst den 18 november.

Pappersprassel. Illustratören 
Maija Hurme arbetar helst med 
papper och pensel i stället för 
att teckna med hjälp av dator. 

Allt vildare och allt roligare. Bilderboksparaden är festen då 
barn, föräldrar, författare och illustratörer sammanstrålar för 
att umgås kring bilderboken.
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Kaupungin piirteitä etsimässä
KUNNALLISPOLIITIKKONAKIN aktiivi-

sesti toiminut kauppaneuvos Julius 
Tallberg perusti vuonna 1917 ”kaupun-

gin kaunistamiseksi ja luonnon suojele-

miseksi” Pro Helsingfors/ Pro Helsinki 

-säätiön. Rautakauppiaana ja kiinteis-

töjalostajana menestyneen Tallbergin 

varoja saamme kiittää muun muassa 

eräästä Helsingin keskeisestä monu-

mentista, Felix Nylundin Kolmen sepän 

patsaasta. 

Satavuotias säätiö on tänä vuonna 

julkaissut sisällöltään ja ulkoisilta mi-

toiltaan muhkean, kolmikielisen teok-

sen Kaupungin piirteet. Se on kirja, jota 

Helsingin harrastaja ei voi ohittaa. 

Arkkitehti, taiteilijaprofessori Juha 

A youth work volunteer 

ABDULTAWAB OADERZADA, aged 20, 

volunteers in youth work and wants 

to be deeper engaged in social 

issues. ”I’m planning a campaign 

targeted at reducing all kinds of 

racism,” he says. Preparing for the 

Matriculation Examination, his 

dreams include a home of his own 

and a career as a commercial pilot or 

fashion designer.

The young man’s plans are sup-

ported by a new proactive campaign 

in Helsinki youth work and educa-

tion to counter hate speech, extreme 

views and polarization before con-

fl icts escalate.

Another project helps new immi-

grants on to a speedier path to em-

ployment through apprenticeship 

training and on-the-job learning. The 

project addresses the existing skills 

and experience of immigrants.
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Self-driving bus to enter 
regular service 

Read all these stories in their entirety and more:
www.hel.fi /helsinki-info → In English
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HELSINKI is a pioneer among cities 

worldwide in operating autonomous 

buses in regular traffi  c. Metropolia 

University of Applied Sciences has 

been testing self-driving buses with 

short-term experiments in the Sohjoa 

project since 2016 and is now about 

to move towards more established op-

eration on Helsinki RobobusLine with 

scheduled service. 

”Robobus will be used to study 

user experience, passenger behaviour 

and the long-term operability of self-

driving buses,” says Harri Santamala, 
Metropolia’s project director for the 

smart-mobility innovation hub. The 

goal is to create a commercially viable 

option for public transport in Helsinki. 

Helsinki RobobusLine is a three-

year project to be launched around 

the beginning of November 2017. It 

forms the mobility component of 

Helsinki’s contribution to the myS-

MARTLife project that creates smart 

and energy-effi  cient urban solutions 

in Europe.

Laura Honkasalolta.
Jos tämän runsauden keskellä jotakin 

voisi vielä toivoa, se on ehkä jokin yllät-

tävä, tavanomaisesta poikkeava pers-

pektiivi. Arvovaltainen kirjoittajakunta 

on vahvasti miesvoittoinen ja pääosin 

melko kypsään ikään ehtinyt. Heidän 

näkemyksiään olisi kiinnostavaa peilata 

marginaaliin jääneiden naispuolisten 

kollegoiden tai erilaisten vähemmistö-

jen kaupunkikuvaan ja suunnitteluideaa-

leihin – siinä haastetta sitkeän säätiön 

seuraavalle satavuotiskaudelle.

RITA EKELUND
Juha Ilonen (toim.): Kaupungin piirteet 
– Stadens prägel – Outlining a City. 
Kustannusosakeyhtiö AtlasArt.

Ilosen toimittama, upeasti kuvitettu 

kokonaisuus vie 240 sivullaan Eliel 
Saarisen kaupunkivisioista nykypäivän 

pilvenpiirtäjähankkeisiin ja historial-

lisista kartanomaisemista keskustan 

maanalaisille kävelyreiteille.

Käsitellyksi tulevat muun muassa 

liikenneverkko kaupunkikuvan muok-

kaajana, julkinen taide kaupunkitilas-

sa ja dokumenttielokuvien Helsinki. 

Kirjoittajina on arkkitehteja, tutkijoita, 

kirjailijoita. 

Asia-artikkelien ohella henkilökoh-

taisempaa näkökulmaa Helsinkiin tuo-

vat lyhyet tekstit muun muassa Otso 
Kantokorvelta, Jouko Aaltoselta, Vil-
helm Helanderilta, Pentti Murolelta ja 

”Helsinki RobobusLine is part of the overall plan in Helsinki to increase 
public transport use,” says Harri Santamala, pictured with a Sohjoa 
self-driving bus.

Abdultawab Qaderzada wants to be deeper engaged in social issues.

PH
O

TO
 P

ER
TT

I 
N

IS
O

N
EN

PH
O

TO
 P

Ä
IV

I 
A
RV

O
N

EN



Metsäläinen kaupungistuu 

Yhteystietoja
NÄISTÄ paikoista saa neuvoja ja 

tietoa palveluista:

→ Helsingin kaupunki, vaihde, 

09 310 1691, www.hel.fi , Kaupungintalo, 

Pohjoisesplanadi 11–13. Henkilöt ja 

toimipaikat: numerot.hel.fi .

→ Terveysneuvonta 24 h/vrk, p. 09 310 

10023 (tietoa Helsingin terveyspalve-

luista ja sairauksien hoito-ohjeita).

→ Hammashoidon ajanvaraus arkisin 

klo 8–14, p. 09 310 51400. Varaukset 

ma–pe klo 14–21 ja la–su klo 8–21 

numerosta 09 310 49999.

→ Kriisipäivystys 24 h/vrk, p. 09 310 

44222 (auttaa äkillisissä kriisitilanteis-

sa, kuten läheisen kuoltua äkillisesti).

→ Sosiaalipäivystys 24 h/vrk, 

p. 020 696 006. (Auttaa kun tarvi-

taan pikaisesti sosiaaliviranomaisen 

toimen piteitä, esimerkiksi lastensuo-

jelussa. Virka-aikaan palvelut saa ensi-

sijaisesti oman asuinalueen perhe- ja 

sosiaalipalveluista.)

→ Seniori-info ma–pe klo 8.30–12, 

p. 09 310 44556, seniori.info@hel.fi . 

Tietoa ikääntyvien sosiaalipalveluista 

saa arkisin myös oman asuinalueen 

sosiaali- ja lähityön yksiköstä: etelä, 

p. 040 3340 814; länsi, p. 09 310 47827; 

pohjoinen, p. 09 310 73949; itä, 

p. 09 310 46893 ja ruotsinkieliset, 

p. 09 310 44848.

→ HSL joukkoliikenne, asiakaspalvelu, 

ma–pe klo 7–19, la–su klo 9–17, 

p. 09 476 64000.

→ Työllistymisen tuki, Neuvonta TE-

palveluista, p. 029 502 0700. Työllisty-

misen tuen toimisto, p. 09 310 32513.

→ Asuntopalvelupiste Stadin asunnot, 

ma–ke ja pe klo 9–15, to klo 9–13, 

p. 09 310 13030.

→ Asunnottomien palvelut, Hieta-

niemenkadun neuvonta ja päivystys 

24 h/vrk, p. 09 310 46628.
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Syksyiset asiat tapetilla 

MÄYRÄ ei ole vielä tavallinen näky 

Helsingissä, mutta toisaalta ei enää 

aivan harvinainenkaan. 

Metsissä viihtyvää taapertajaa on 

havaittu kaupungin asvaltoiduissakin 

osissa yhä useam min viime vuosien 

aikana. Yllättipä eräs mäyrä Kallios-

sa roskia vieneen asukkaan taloyhtiön 

roskakatoksessa oleskellessaankin. 

Pääsääntöisesti mäyrä kuitenkin väis-

tää ihmistä.

Tarkkoja mäyrien lukumääriä ei tie-

detä, mutta kaupunkiympäristön toi-

mialan arvion mukaan ne laskettaisiin 

kymmenissä – siinä missä helsinkiläi-

siä citykettuja on jo satoja. Keski-Eu-

roopassa tämä iso näätäeläin on kau-

punkilaistunut jo kauan sitten.

Parhaiten mäyrä viihtyy metsis-

sä, joiden lähellä on myös peltoja ja 

niittyjä. Helsingissä parhaat paikat 

mäyrän kohtaamiseen löytyvät idäs-

tä: Viikistä, Vuosaaresta ja Östersun-

domista. 

KAIKKIRUOKAISELLE mäyrälle mais-

tuvat muun muassa pikkunisäkkäät, 

sammakot, kastemadot, vilja, marjat 

ja hyönteiset. Ronskilla otteella riko-

tut lahokannot kielivät tämän peto-

eläimen ruokailuista.

Mäyrä nukkuu talviunta lokakuus-

ta huhtikuuhun ja valmistautuu tal-

vehtimiseen rasvakerrosta keräämäl-

lä. Mäyrän talviuni on kevyempää kuin 

esimerkiksi karhun, ja ruumiinlämpö 

pysyy lähes samana ympäri vuoden. 

KUVA HSL KUVA HEMMO RÄTTYÄ

KUVA SEPPO LAAKSO

K
U

VA
 I
ST

O
CK

PH
O
TO

Ilmaston lämpeneminen hyödyttää 

eurooppalaiseen ilmastoon tottunut-

ta mäyrää.

Mieluiten mustavalkoinen taaper-

taja liikkuu ja etsii ravintoa iltahämä-

rissä. Koira kannattaa pitää kytketty-

nä mäyrämailla liikkuessa, sillä uhka-

rohkean koiran kohdatessaan mäyrä 

puolustautuu raapimalla vinhasti pit-

killä kynsillään.

HETA ÄNGESLEVÄ

Juttusarjassa esitellään Stadin kaupun-

kilaistuvia eläimiä. Juttua varten on 

haastateltu ympäristötarkastaja Raimo 

Pakarista ympäristökeskuksesta. 

⑤Mitä teen kotiin tulleille 
hiirille ja hyönteisille?

Kelien kylmetessä esimerkiksi hiiret ja 

turkiskuoriaiset voivat hakeutua sisäl-

le. Ota silloin yhteys isännöitsijään tai 

kysy ohjeita kaupungin ympäristökes-

kuksen asumisterveysneuvonnasta, p. 

09 310 15000 (ma, ke–to klo 9–12, ti 

klo 9–15 ja pe klo 9–12, ei tuhoeläin-

ten torjuntapalvelua). Torjunta-aineita, 

loukkuja ja karkottimia voi ostaa tava-

rataloista ja rautakaupoista. Tuholais-

torjuntayritykset auttavat tarvittaessa.

Tietoa Helsingin palveluista saa 
Virka-infosta Kaupungintalolta 
(Pohjois esplanadi 11–13/Sofi ankatu 
1), avoinna ma–pe klo 9–19, la–su klo 
10–16, www.virka.fi . Puhelin- ja chat-
neuvon ta (09 310 11111, www.hel.fi /
neuvonta chat) ma–to klo 9–16 ja pe 
klo 9–15. Palautteet kaupungin pal-
veluista: helsinki.palaute@hel.fi . Maa-
hanmuuttoneuvonta, p. 09 310 11112.

KUVA ANTTI PULKKINEN

KUVA TOMMI TUOMI

KUVA ISTOCKPH
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① Missä on menovinkkejä 
syyslomalle?

Kaupungin suomenkielisten perus-

koulujen ja lukioiden syyslomaviikolla 

16.–20.10. olevista tapahtumista saa 

tietoa esimerkiksi osoitteista 

hel.fi /tapahtumat, www.minnenyt.fi  

ja www.stadissa.fi  sekä matkailu -

neu vonnasta (Pohjoisesplanadi 19, 

p. 09 3101 3300, 15.9. alkaen 

ma–pe klo 9–18 ja la–su klo 10–16, 

helsinki.touristinfo@hel.fi ).

② Mistä saa tietoa uusista 
ratikka- ja bussireiteistä?

Raitiovaunureittien muutoksista saa 

kootusti tietoa nettisivun www.hsl.fi  

alalaidan linkistä ”Uusi raitiolinjasto 

2017” ja bussireittien muutoksista lin-

kistä ”Koillis-Helsingin uusi bussilinjas-

to 2017”. Lisäksi auttaa Helsingin seu-

dun liikenteen (HSL) asiakaspalvelu, 

p. 09 4766 4000 (ma–pe klo 7–19, 

la–su klo 9–17). 

③Minne voi viedä 
puutarhajätettä?

HSY:n Sortti-asemille, jotka ovat 

avoinna arkisin kello 7–21. Puutarha-

jätteen hinta on 5 euroa kuormalta. 

Sortti-asemat Helsingissä sijaitsevat 

Kivikossa (Kivikonlaita 5) ja Konalas-

sa (Betonitie 3), lisätiedot osoitteesta 

www.hsy.fi .

④Mistä saa veneelle talvipaikan? 
Helsingin kaupungilta veneiden 

talvisäilytyspaikkoja voi ostaa 15.9. al-

kaen. Kaupungilla on 10 nostojärjes-

tyksessä täytettävää aluetta ja 5 ruu-

dutettua talvisäilytysaluetta. Talvisäi-

lytyskausi kestää 15.9.2017–10.6.2018. 

Lisätietoja saa nettisivulta (www.hel.

fi  > Kulttuuri ja vapaa-aika > Ulkoilu > 

Veneily > Talvisäilytys), venepaikkava-

rauksen numerosta 09 310 87900 ar-

kisin kello 9–14 tai venepaikkojen va-

raustoimistosta (Paavo Nurmen 

kuja 1 E) arkisin kello 9–16.



Ei kun menoksi
JOS kelit kylmenevätkin, ei niiden tarvitse 
jähmettää menohaluja. Tässä lehdessä on 
poikkeuksellisen paljon tapahtumia, myös ihan 
maksuttomia, joilla saa säpinää syysiltoihin. 
Helsingissä järjestetään esimerkiksi 10 
kaupunginosan yhteinen Lähiöfest2017 ja 
paljon muuta! Teemasivuille 15–18 on kerätty 
vinkkejä vapaa-aikaan. 
Lue lisää myös sivuilta 5–6, 23–25 ja 27–29.

HELSINKI-INFON kannen kuvittanut Pirita Tolvanen 
on helsinkiläinen kuvittaja, jolle syksy on vuoden-

ajoista rakkain.

”Syksy on kaunis ja täynnä uusia alkuja ja vapau-

den huumaa. Halusin ottaa kuvitukseen mukaan lii-

kettä ja iloa, tanssia ja syksyisen kaupungin aktivi-

teetteja. Vaikka valo vähenee, pimeästäkin löytyy 

kauneutta ja värejä. Helsingissä riittää tekemistä 

myös syksyllä, ja ainakin omalta listaltani löytyy 

vielä monia paikkoja, joissa en ole käynyt.”
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