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1 500
ideaa asukkailta

Asukkaat
viihtyvät
yhteisöllisessä
Käpylässä.

Vi vill ha respons
och önskemål,
säger Nina Gran.

Saavutettavuutta edistävä Ari-Pekka Saarela:
”Kukaan ei varmaan ole koskaan sanonut, että
jokin verkkopalvelu olisi ollut liian helppo käyttää.”

KAUPUNGIN ASUKASLEHTI, JULKINEN TIEDOTE, JAETAAN KAIKKIIN TALOUKSIIN.
STADENS INVÅNARTIDNING, OFFICIELLT MEDDELANDE, DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL.
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PÄÄKIRJOITUS

Puhalletaan yhteen hiileen

Jan Vapaavuori
pormestari

Kun akuutti koronakriisi alkukesästä rupesi laantumaan, alettiin puhua ”uudesta normaalista”.
Moni uskoi, että ”normaali” palaisi pian. Näin ei käynyt, vaan korona on edelleen keskuudessamme ja mahdollisesti vielä aika kauan. Tällä hetkellä tilanne on vaikea, ja taudin torjunnassa
on otettu käyttöön erilaisia suosituksia ja rajoituksia. Monet niistä vaikuttavat jokapäiväiseen
elämäämme, mutta jotta voimme hillitä tautilukuja ovat ihmiset itse ratkaisevassa asemassa.
Kun pidämme turvavälit, huolehdimme hyvästä käsihygieniasta, vältämme sosiaalisia
kontakteja ja muistamme käyttää kasvomaskeja, suojelemme sekä itseämme että muita.
Korona on paitsi terveyskriisi, myös taloudellinen ja sosiaalinen kriisi. Kaikkien etu on, että
mahdollisimman pian voimme taas avata tiloja. Kun selätämme tämänhetkisen tautivaiheen
— ja kyllä me sen selätämme — ja taas avaamme yhteiskuntaa, on ensiarvoisen tärkeää, että
kaikki muistamme suojauskeinot jatkossakin. Kasvomaskit ovat tässä tärkeä väline.
Haluamme turvata sen, että edes ”melkein normaali” arki voi jatkua.

Helsinki-lehti
2.

1.
3.
5.
4.
7.
6.

Kannen kuvat:
1. Arttu Kokkonen/Visit Finland
2. Helsingin kaupungin aineistopankki 3. Kimmo Brandt
4. N2 Albiino/Helsingin kaupunki
5. Leif Weckström 6. Miikka
Pirinen 7. Jussi Hellsten/Helsinki
Marketing

Numero 4/2020
Jakelu 3.12.
44. vuosikerta
Julkaisija
Helsingin kaupunki
PL 1
00099 Helsingin
kaupunki
p. 310 1641 (vaihde)
julkaisut.hel.fi
hel.fi/helsinkilehti
Seuraava numero
Seuraava Helsinki-lehti
jaetaan keväällä 2021.

Vastaava toimittaja
Jani Merimaa

Konseptisuunnittelu
A-lehdet Sisältöstudio

Toimitussihteeri
Tiina Kotka

Taitto ja sivunvalmistus
Lea Hult, Ilona Maunola
Aste Helsinki Oy

Toimittajat
Katja Alaja
Kirsi Hasu
Aki Laurokari
Nina Rintala
Ruotsinkieliset sivut
Nina Weckström, teksti
Leif Weckström, kuvat
Englanninkielinen sivu
Pamela Kaskinen, teksti

Paino
PunaMusta, Joensuu
Painosmäärä
405 434 kpl

Palautetta lehdestä
Sähköpostilla:
helsinkilehti@hel.fi
Postitse:
Helsinki-lehti
PL 1
00099 Helsingin kaupunki
Osallistu keskusteluun:
@helsinki
helsinginkaupunki

ISSN
2736-8734 (painettu)
2736-8742 (verkkojulkaisu)
Jakeluasiat
Posti
p. 0200 71000
asiakaspalvelu@posti.fi

@helsinki
Seuraa meitä niin
tiedät mitä kaupungissa
tapahtuu!

JAAKKO SAARILUOMA
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→ Näyttelijä, stand up -koomikko,
1. Cafe Regatta – tunnelmallinen miljöö ulkona ja sisällä.
ohjaaja
Auki joka päivä aamusta iltaan. Merikannontie 8.
→ Tunnetaan mm. viihdeohjelmista
2. Pitkäkosken ulkoilumajan kahvila, mukava etappi
Stadi vs. Lande sekä Posse
Keskuspuistossa ulkoillessa. Kuninkaantammentie 19.
→ Stadin slangin valitsema Stadin
3. Saksalainen Cafe LOV – Kruununhaan erikoisuudessa
Kundi vuosimallia 2020
kannattaa kokeilla flammkuchenia, Saksan vastinetta
→ Asunut Stadissa syntymästä lähtien
pizzalle. Mariankatu 13 B.

Minun Helsinkini 3

”En tee
numeroa
stadilaisuudestani”
Korona mullisti Jaakko Saariluoman
elämänrytmin, ja hän on alkanut
viettää vapaa-aikaa, jopa vain
olemaan tekemättä mitään.
Katja Alaja
Heli Blåfield

Miksi olet mukana monessa?
Olen tehnyt kaikkea, mikä on tuntunut kiinnostavalta. Yleensä sanon kyllä uusille asioille, ja sitten mietin, miten teen ne. Stand up -koomikkona
saan olla yksin lavalla, ja teatteriohjaajana pääsen tekemään asioita ryhmässä. Intohimoisesta
suhtautumisesta työhön voi kuitenkin tulla taakka, jos ei ota välillä happea.
Miten koronavuotesi on sujunut?
Viime keväänä, kun kaikki meni kiinni ja live-keikkoja peruuntui, minulla oli yhtäkkiä paljon vapaailtoja. Yleensä olen vapaalla vain sunnuntaisin.
Havahduin miettimään, onko muiden ihmisten
elämä aina tällaista. Olen oppinut, että oma elämänikin voi olla muuta kuin lavalla olemista
ilta-aikaan.
Mitä olet tehnyt ”saamallasi” vapaa-ajalla?
Paljon sellaisia asioita, jotka eivät liity suoranaisesti töihin. Olen lukenut kirjoja, tavannut ihmisiä, soittanut pianoa ja ihan vain ollut kotona
Paloheinässä. Olen myös tehnyt parin tunnin
lenkkejä koiran kanssa läheisessä Keskuspuistossa ja Haltialan pelloilla. Metsässä patikoiminen on rauhoittavaa.
Mitä stadilaisuus merkitsee sinulle?
Helsinki on synnyin- ja kotikaupunkini, ja olen
ylpeä siitä. Suhtaudun rennosti siihen, että asun
pääkaupungissa, en tee siitä mitään juttua – se
olisi muiden arvottamista alaspäin. Myös muualla Suomessa on mielettömän kivoja paikkoja, jot-

”Veisin Stadiin kylään
tulleet Kallioon, koska
siellä on kivoja ravintoloita ja kansanomaisuutta, fiilistä”, toteaa
Jaakko Saariluoma.

ka ovat yhtä lailla rakkaita asukkailleen. On ollut onni, että teatterityöt ovat vieneet minua eri
puolille Suomea, ja olen saanut tutustua uusiin
paikkoihin ja ihmisiin.
Mikä Stadissa on parasta?
Tämä Pasila, jossa teemme tätä haastattelua,
on hauska paikka, urbaanin Helsingin raja. Täältä pohjoiseen ovat minulle tärkeät Paloheinä ja
Keskuspuisto. Voin ajaa pyörällä metsän halki
lähes keskustaan, mikä on harvinaista suurkaupungissa. Ja täältä Pasilasta etelään ovat merenrannat ja kantakaupunki, jossa asuin vuosia
ennen lasteni syntymää. Keskustan talot ovat todella kauniita, vaikka niihin ei aina tajua kiinnittää huomiota. Paikat ovat tulleet niin tutuiksi.

Millaista Stadissa on joulukuussa?
Olen talvi-ihminen, jos meri jäätyy ja tulee sellainen luminen talvi. Muuten talvi saattaa olla ankea. Keinovalaistusta on paljon, se on tunnistettava piirre joulukuisessa Helsingissä. Juniorina
kävin perheen kanssa katsomassa Aleksin joulukadun avajaisia, nyt on Tuomaan Markkinatkin.
Minne veisit Stadiin kyläilemään tulleet?
Kallioon, siellä on kivoja ravintoloita ja kansanomaisuutta, fiilistä. Kaupungin kasvu ja muutos
näkyvät siinä lähellä Kalasatamassa. Kun ajaa
metrolla kohti Kulosaarta, on korkeita taloja ja
maisema näyttää kansainväliseltä. Metrolinjakin on nykyään pitkä, alussa se ulottui Itäkeskuksesta Hakaniemeen.
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HELSINKI-LEHDELLE UUSI KOTI VERKOSSA

MUUTOKSIA HSL-LIPPUIHIN

Helsinki-lehden verkkoversion uusi kotisivu on osoitteessa julkaisut.hel.fi. Sivustolla on myös erilaisia
kaupungin tekemiä raportteja, kuten ympäristöraportti ja kouluterveyskysely. Helsinki-lehden aiempi
kotisivu hel.fi/helsinkilehti säilytetään toistaiseksi
aiemmista lehdistä tehtyjen pdf-näköisversioiden
arkistointipaikkana.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) aikuisten 30 vuorokauden
kausiliput kallistuvat vuoden alussa 3 eurolla. Valikoimaan tulevat
8–13 vuorokauden liput. Vuosi- ja säästöliput halpenevat. Uusi
hinta saadaan kertomalla 30 vuorokauden hinta 10:llä aiemman
11:n sijaan. 70 vuotta täyttäneiden kausiliput halpenevat 45 prosenttia, esimerkiksi AB-alueen lippu 59,70 eurosta 34,50 euroon.
Senioreiden kertalipusta poistuu kellonaikaan sidottu alennus.
Bussinkuljettajat lopettavat lipunmyynnin pysyvästi.

Koronaviruskriisillä on vaikutuksensa
kaupungin ensi vuoden budjettiin.
Kunnallisveroprosentti pysyy 18 prosentissa.
ENSI VUODEN talousarvioesityksessä investointitaso pysyisi korkeana ja lainakanta kasvaisi
180 miljoonalla eurolla. Talousarvio ei ole vielä
kaupunginvaltuuston hyväksymä, vaan valtuusto
käsittelee sitä kokouksessaan 9.12.
Helsingin kaupungin ensi vuoden budjettia on
valmisteltu poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruskriisistä johtuen. Pandemia on vaikuttanut myös Helsingin talouteen, mutta äkkijarrutusta ei tarvitse talouden suhteen tehdä, sillä
Helsingin talous oli vahvalla pohjalla pandemian
alkaessa.
Vuonna 2020 koronaviruspandemia on
aiheuttamassa kaupungin talouteen arviolta
67 miljoonan euron loven. Ensi vuoden vastaava
talousvaikutus on arviolta yli 260 miljoonaa
euroa. Tilikauden tulos on 129 miljoonaa euroa.
Koronakriisin kestosta tai sen lopullisista
vaikutuksista ei kuitenkaan vielä tiedetä.
KAUPUNKI investoi kuitenkin paljon, sillä vuosien 2021–2023 aikana investointeihin käytetään rahaa noin 908 miljoonaa euroa vuosittain.
Investointeja joudutaan rahoittamaan näinä
vuosina aiempaa enemmän lainarahoituksella.
Investoinnit katettiin viime vuonna noin 98-prosenttisesti tulorahoituksella, nyt määrä tippuu
62 prosenttiin.
Kaupungin tavoitteena on aloittaa 7 000 asunnon rakentaminen ensi vuonna. Näistä kaupunki
rakennuttaa itse 1 500. Asuntotuotannon edellyttämään maa-alueiden esirakentamiseen sekä

katujen ja puistojen rakentamiseen käytetään
noin neljäsosa vuoden 2021 investoinneista.
Myös joukkoliikenteeseen suunnataan noin
neljäsosa investoinneista. Esimerkiksi Raide-Jokerin rakentaminen jatkuu ja Kruunusillat-hankkeen aloitukseen varaudutaan. Myös Kalasatama-Pasilan raitiotien rakentamisen aloitukseen
varaudutaan.
Uudisrakentamiskohteista merkittäviä ovat
Pakilan koulujen ja päiväkotien allianssihanke
sekä Puotilan ala-asteen, Vuosaaren lukion ja
Helsingin kielilukion korvaavat uudisrakennukset.
Merkittävimmät korjaushankkeet ovat EtuTöölön ja Kallion lukiot, Käpylän peruskoulun
Väinölä-rakennus, Lauttasaaren ja PohjoisHaagan ala-asteet sekä Hakaniemen kauppahalli.
KAUPUNGIN MENOT KASVAVAT 3,66 prosenttia verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Eniten
menoja toimialoittain on sosiaali- ja terveystoimialalla eli noin 46 prosenttia toimialojen menoista.
Koronapandemian hoito lisää kustannuksia
sote-palveluissa. Varoja tarvitaan myös pandemian jo aiheuttaman hoito- ja palveluvelan purkamiseen sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmä
Apotin käyttöönottoon.
Kunnallisveroprosentti pysyy 18 prosentissa.
Vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 2 750 miljoonaa euroa.
→ Lisätietoa: hel.fi/talousarvio

Helsingin kaupungin suurin
yksittäinen investointikohde
vuosina 2021–2023 on
Raide-Jokerin infra.
Havainnekuvassa RaideJokeri Maunulassa.

Poimintoja talousarvio
esityksestä
→ Suurimpia investointikohteita
vuosina 2021–2023 ovat Kalasataman
rakentaminen, Raide-Jokeri ja Kruunusillat-hanke.
→ Katujen uudisrakentamiseen on varattu
yhteensä 105 miljoonaa euroa vuonna 2021.
Eniten kadunrakentamisen määrärahaa
käytetään Kruunuvuorenrannassa ja
Pasilassa.
→ Puistojen ja liikunta-alueiden
rakentamiseen varaudutaan vuoden 2021
aikana noin 26,2 miljoonalla eurolla.
→ Mukana-ohjelma jatkuu. Kyseessä
on eriarvoisuuden vähentämisen
ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn
kaupunkistrategiahanke.
→ Kaupunki edistää kävelyä ja pyöräilyä
muun muassa tehostamalla kävelyn ja
pyöräilyn väylien talvikunnossapitoa.
→ Maksuton julkisen taiteen Helsinki
Biennaali -tapahtuma tuo yhteen
Helsingin merellisyyden kehittämisen ja
profiloitumisen kansainvälisenä taiteen
kaupunkina.
→ Kaupunki ottaa käyttöön asiakas- ja
potilastietojärjestelmä Apotin
huhtikuussa 2021.

R A I D E- J OK ER I N K U VA PANKKI

Investointitaso
pysyy korkeana

SUOSITUKSENA KITKARENKAAT

TALVIAGENTIT KEHITTÄVÄT PYÖRÄILYÄ

Helsinki haluaa kasvattaa kitkarenkaiden osuutta
talviliikenteessä nykyisestä vajaasta 30 prosentista
70 prosenttiin seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kitkarenkaita halutaan suosia, koska niiden on
todettu vähentävän tieliikenteen melua. Lisäksi ne
vähentävät katupölyä, joka heikentää ilmanlaatua.
Kitkarenkaat myös kuluttavat tien päällystettä nastarenkaita vähemmän. Lisätietoa: hel.fi/kitkat

Noin 120 vapaaehtoista halusi pyöräilyliikenteen talviagenteiksi. Talviagenttitoiminta tarjoaa
arkimatkansa pyöräileville helsinkiläisille mahdollisuuden päästä kertomaan kokemuksistaan
pyöräliikenteen reittien talvikunnossapidosta viikoittain. Palaute toimitetaan kaupungin ylläpidolle ja urakoitsijoille. Toimintaa pyörittävät Helsingin kaupunki ja Helsingin Polkupyöräilijät ry.
Agenttitoiminta alkoi marraskuussa ja jatkuu siihen saakka, kun on talvihoitoa vaativia kelejä.
Talvikaudella 2020–2021 tehostetun talvihoidon piirissä on 52 kilometriä pyöräreittejä. Harjasuolausta laajennetaan Teollisuuskadulle sekä Itäkeskuksen ja Vuosaaren väliselle osuudelle.
Lisäksi aurausta tehostetaan uudella Töölön ja Pikku Huopalahden välisellä reitillä.
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10 finalistia haastekisassa
HELSINKI ENERGY CHALLENGE -haastekilpailun finaaliin valittiin kymmenen tiimiä. Finalistit ehdottavat erilaisia ratkaisuja siihen,
miten Helsingin lämmöntuotanto hoidettaisiin
kestävällä tavalla ilman kivihiiltä vuoteen 2029
mennessä.
Helsinki haastoi helmikuussa innovaattorit ja asiantuntijat mukaan ratkaisemaan kaupungin lämmityshaastetta käynnistämällä kansainvälisen kilpailun, jonka palkinto on miljoona euroa. Kisaan jätti ehdotuksensa 252
tiimiä, joita edusti yli 1 500 henkilöä.
FINALISTITIIMEISSÄ on 3–20 jäsentä ja
yhteensä 85 asiantuntijaa. Valituissa tiimeissä
korostuivat kansainvälisyys ja poikkitieteellisyys. Mukana on yrityksiä, tutkimuslaitoksia,
yliopistoja ja niiden yhteenliittymiä sekä yritysten kansainvälisiä yhteenliittymiä.
Osa finalisteista käyttäisi täysin uudenlaista teknologiaa, osa hyödyntäisi useita lämmönlähteitä ja yhdistäisi käytössä olevaa teknologiaa uudella tavalla. Uudenlaisia ratkaisuja

ehdotetaan esimerkiksi lämmön varastointiin ja siirtämiseen, hukkalämmön hyödyntämiseen ja kuluttajien aktivointiin.
Finalistit saavat yhteiskehittämisvaiheessa
9.–11. joulukuuta tukea ratkaisunsa kehittämiseen juuri Helsinkiin sopivaksi.
KANSAINVÄLINEN tuomaristo arvioi lopulliset
kilpailutyöt ensi vuoden alussa. Voittaja julkistetaan maaliskuussa. Arviointikriteereinä ovat
muun muassa ratkaisun ilmasto- ja kustannusvaikutus, toteutettavuus ja toimintavarmuus.
Helsinki jakaa kilpailun opit ja tulokset muidenkin kaupunkien käyttöön.
Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali
vuoteen 2035 mennessä. Yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä aiheutuu rakennusten lämmittämisestä. Yli puolet lämmitysenergiasta tuotetaan kivihiilellä, jonka käytöstä luovutaan vuoteen 2029 mennessä ja tilalle etsitään korvaavia kestäviä tapoja.
→ Lisätiedot: energychallenge.hel.fi,
#HelsinkiEnergyChallenge, #HEL2035

Jokainen voi olla Helsinki-lähettiläs
HALUATKO nostattaa yhteishenkeä asuinalueellasi ja koko kaupungissa? Se onnistuu pian Helsinki-lähettiläänä. Kaupunki kutsuu mukaan toimintaan, jolla eri puolilla Helsinkiä asuvat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja kokemaan kaupunkia yhdessä.
Vapaaehtoisten Helsinki-lähettiläiden fiilikset
kotikaupungistaan leviävät varsinkin sosiaalisessa
mediassa eli Instagramissa, Facebookissa ja Twitterissä tunnuksella #helsinki ja #helsinkilive.
Lähettiläiden on tarkoitus myös tavata toisiaan. Kokeiluvaiheessa testataan Tarinatuliksi
nimettyjä tapaamisia, joissa jaetaan nuotion

äärellä henkilökohtaisia kertomuksia kotikulmista. Mukaan kutsutaan asukkaita sekä paikallisten yritysten ja yhteisöjen edustajia. Kokoontumisista tehtyjä lyhyitä videoita jaetaan verkossa.
Tarinatulilla-tapahtumia on tarkoitus järjestää
Malmilla, Malminkartanossa ja Mellunkylässä.
Tapaamisiin on ennakkoilmoittautuminen
(marketing@hel.fi) ja rajoitetusti paikkoja.
Pilottivaihe kestää maaliskuulle. Lähettilästoimintaa kehitetään saatujen kokemusten perusteella ensi vuonna. Myöhemmin toiminnan on
tarkoitus laajentua kansainväliseksikin.
→ Lisätietoa: hel.fi/helsinkilahettilaat
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Helsinki etsii haastekisalla ratkaisuja siihen,
miten kaupungin lämmöntuotanto hoidettaisiin ilman
kivihiiltä vuoteen 2029 mennessä. Finaaliin pääsi 10 tiimiä.

Kaisantunnelin
työt alkoivat
KAISANTUNNELIN valmistelevat työt ovat käynnissä
Helsingin päärautatieaseman ratapihalla ja niitä tehdään pääasiassa yöaikaan.
Loppiaisen jälkeen työt alkavat näkyä enemmän alueella
liikkuvien arjessa.
Kaisantunneli on kävelijöiden ja pyörälijöiden tunneli, joka rakennetaan ratapihan ali. Tunnelin päät tulevat Töölönlahdenkadulle ja
Kaisaniemenpuiston lounaiskulmaan. Rakennustyöt
aloitetaan tunnelin molemmista päistä yhtä aikaa.
220-metrinen tunneli
tulee helpottamaan pyöräliikennettä itä-länsi-suunnassa. Tunnelin yhteyteen
tulee pyöräkeskus ja pysäköinti noin 900–1 000
pyörälle.
Rakentaminen kestää
noin kaksi vuotta. Urakoitsija on Destia.
→ Lisätiedot:
destia.fi/kaisantunneli,
facebook.com/kaisantunneli

Raitioliikenne
Hämeentielle
RAITIOVAUNULINJAT 6 ja
7 nähdään normaaleilla reiteillään Hämeentiellä 14. joulukuuta alkaen. Bussi- ja raitiovaunupysäkit ovat joulukuun puolivälissä lopullisilla
paikoillaan. Kun raitiovaunut
palaavat Kurvin ja Hakaniemen välille, loppuu raitioliikenne Sturenkadulta. Myös
muut kadun liikenteen poikkeusjärjestelyt poistetaan.
Kokonaisuudessaan
Hämeentien uudistus valmistuu ensi vuonna. Viimeistelytöitä, kuten asfaltointia,
tehdään vielä keväällä.
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HAKEUDU TESTIIN HERKÄSTI

OIREARVIO TAI SOITTO KORONANEUVONTAAN

Koronavirustestiin kannattaa hakeutua herkästi, jos oireita ilmenee. Testiin pääsee lähetteellä. Koronavirustartunnan oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus sekä haju- tai makuaistin menetys.
Pysyttele kotona odotellessasi testitulosta.

Tee Omaolo-oirearvio (omaolo.fi) tai soita koronavirusneuvontaan
ja saat ohjeet, miten toimia. Koronavirustestiin voi varata ajan
omaolo.fi-palvelussa tai soittamalla koronavirusneuvontaan,
p. 09 3101 0024 (päivittäin kello 8–18). Kun neuvonta on kiinni ja
koronaan viittaavat oireet ovat lieviä, odota seuraavaan päivään.
Jos asia ei voi odottaa, soita Päivystysapuun, p. 116 117.

Helsingin kaupunki seuraa koronapandemian vaikutuksia
tarkkaan ja pyrkii auttamaan kaupunkilaisia
kriisin aikana ja sen jälkeen.

Korona haastaa arkeamme

M

AALISKUUSSA alkanut koronaviruskriisi on vaikuttanut
Helsinkiin monin tavoin.
”Olemme pärjänneet hyvin
verrattuna moneen muuhun
pääkaupunkiin, mutta on selvää, että täälläkin tragediaa riittää”, kertoo
Helsingin kaupungin strategiajohtaja Markus
Kühn.
”Terveydellisten vaikutusten lisäksi vakavin
seuraus kohdistuu työttömyyden lisääntymiseen ja siihen, että niillä ryhmillä, joilla on mennyt heikosti, menee entistä heikommin”, hän
jatkaa.
Helsingissä työttömien määrä on kasvanut.
Työttömyysaste oli lokakuun lopussa 13,6 prosenttia eli 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin
vuosi sitten. Kriisi on iskenyt vahvasti nuoria
työllistäville aloille, kuten palvelu-, myynti-, matkailu- ja ravintola-aloihin.
Lomautettujen ja irtisanottujen lukumäärän nousu johtaa erilaisten yhteiskunnan tukien
lisääntyvään käyttöön. Pelätään myös, että jos
kotitaloudet velkaantuvat tai pitkäaikaistyöttömyys pahenee koronan takia, se voi johtaa eriarvoistumisen kasvuun lähivuosina.
Tapahtuma-alan rajoitusten seurannaisvaikutukset ovat merkittäviä. Merkkejä Helsingin talouden ja yritystoiminnan pikaisesta

noususta ei myöskään ole. Koronapandemia
pienentää Helsingin entisestään vahvaa veropohjaa.
”Vaikka kriisi aiheuttaa haasteita, kaupunki
sopeutuu ja mukautuu tilanteeseen. Tässä auttaa jaettu tilannekuva ajantasaisesta tartuntatilanteesta ja tarvittavista toimista eri pääkaupunkiseudun toimijoiden kesken”, Kühn kertoo.
MONILLA aloilla on myös työvoimapulaa,
vaikka työttömiä on nyt paljon enemmän. Osaavia tekijöitä kaivataan esimerkiksi terveydenhuollossa ja sosiaalityössä sekä ICT- ja rakennusaloilla.
Koronaviruspandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ovat aiheuttaneet paljon vaikeuksia, joista edellä on mainittu osa. Mutta
onko koronasta seurannut mitään hyvää?
Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutusja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasin
mukaan ainakin yhteisöllisyys on korona-aikana
lisääntynyt.
”Varsinkin ikääntyneitä koskevista huolenaiheista ilmoitetaan viranomaisille. Yhteydenottojen lisääntymisellä on myönteisiä vaikutuksia, sillä entistä useamman ikääntyneen palvelutarve tulee tarkemmin selvitettäväksi”, Meripaasi kertoo.
Pandemiatilanne on myös nopeuttanut

digiloikkaa ja uudenlaisten palvelujen kehittämistä. Esimerkiksi ikääntyneille kaupunki
kehitti etäpäivätoimintaa. Rajoitusten aikana
uusia kotiin vietäviä palveluita kehitettiin
yhdessä kaupallisten ja kolmannen sektorin
kumppanien kanssa.
KÜHNIN mukaan maailma on muuttunut
monessakin asiassa pysyvästi. Esimerkkejä
tästä ovat erilaiset etätapahtumat ja mahdollisuudet tehdä töitä etänä niillä aloilla, joilla se on
mahdollista.
”Kriisi on vahvistanut ja nopeuttanut digitalisaatiota. Moni palvelu on tehnyt lyhyessä
ajassa onnistuneen digiloikan. Myös terveys- ja
turvallisuustietoisuutemme on muuttunut pysyvästi”, toteaa Kühn.
Kriisi voi jatkua vielä pitkään, mutta palautumiseen on Helsingissä keinoja.
”Helsingissä voi elää suurkaupunkimaista
elämää kuitenkin niin, että meillä on laajat ja
kattavat viheralueet ja mahdollisuus pitää turvavälejä. Oleellista palautumisessa on myös
se, että sääntöjä noudatetaan ja että meillä
on yhteishenkeä. Keskeistä on pystyä pitämään kaupunki ja palvelut auki valituilla toimenpiteillä. Tähän meillä on hyvät edellytykset,
olemme siihen sopivan kokoinen kaupunki”,
Kühn kertoo.

A K I L AUROKAR I

Aleksanterinkatu
huhtikuisena
perjantai-iltana.

APU- JA TUKIPALVELUT KOOTUSTI

TUKEA LAPSIPERHEILLE

Koronatilanne voi aiheuttaa terveysongelmien lisäksi epävarmuutta
ja huolta kaikenikäisille. Jotta apu olisi helposti löydettävissä, Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen apu- ja tukipalvelut näkee kerralla
osoitteesta hel.fi/apuajatukea. Yhteyttä kannattaa ottaa rohkeasti
vaikka puhelimitse tai chattien avulla.

Kaipaatko apua vanhemmuuden haasteisiin ja kuormittavaan arkeen?
Ohjausta saa lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelusta
09 3101 5454 arkisin kello 9–12. Vastaamassa ovat sosiaalialan ammattilaiset. Ruotsiksi palvelua saa maanantaisin kello 9–12. Palvelua voi
hakea myös Tarvitsen apua -napilla, joka on sivulla hel.fi/perheentuki.
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Maskin
käyttöä
suositellaan
Kasvomaskien käyttö
on yksi keino ehkäistä
viruksen leviämistä.
KAUPUNKI rohkaisee käyttämään kasvomaskeja koronavirustilanteessa. Maskinkäyttösuositus täydentää muita turvallisuusohjeita, kuten
käsihygieniaa, turvavälejä, sairastamista kotona
ja koronatestiin hakeutumista pientenkin oireiden
vuoksi.
Milloin maskia tulee käyttää?
Helsingin kaupunki suosittelee maskin käyttöä
kaikille yli 15-vuotiaille julkisissa sisätiloissa,
joukkoliikenteessä ja tilanteissa, joissa lähikontaktia ei voida välttää.
Lisäksi 23. marraskuuta alkaen työpaikoilla
läsnätyössä oleville on suositeltu maskia kaikissa
kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa. Suositus
koskee sisätiloja niin yksityisen kuin julkisen sektorin työpaikoilla ja on voimassa toistaiseksi.
Kaupungin sisäliikuntapaikoissa edellytetään

kasvomaskin käyttöä muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskia ei tarvitse käyttää,
mikäli terveydelliset seikat sen estävät.
Suositus – ja sisäliikuntatiloissa velvoite –
käyttää maskia koskee kaikkia: asiakkaita, henkilöstöä ja kaupungin tiloissa toimivia ulkopuolisia toimijoita.
Tarjoaako kaupunki maskeja maksutta?
Asukkaat hankkivat kasvomaskinsa pääsääntöisesti itse. Maskien käyttösuositus on koskenut 23. marraskuuta alkaen yläkoulujen oppilaita, joille kaupunki tarjoaa maskit, mutta he
voivat käyttää omiaankin. Helsinki jakaa maskeja vähävaraisille useissa jakelupisteissä.
Maskeja saavat myös järjestöt, jotka työskentelevät haavoittuvimmassa asemassa olevien
kanssa.

Entä jos ei voi käyttää maskia terveyssyistä?
Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä,
jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi sitä käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta riittää. Henkilö toimii muutoin koronaturvallisuusohjeiden
mukaisesti. Oireisena ei saa tulla palveluihin.
Onko maskin käyttö liioittelua?
Ei, sillä kasvomaskien käyttö on yksi merkittävä
keino ehkäistä viruksen leviämistä. Maski yksin
ei kuitenkaan riitä, vaan viruksen leviämisen torjuntaan tarvitaan THL:n antamien turvallisuusohjeiden noudattamista meiltä kaikilta – käsihygieniaa, maskin käyttöä, yskimistä hihaan ja riittävien turvavälien pitämistä.
→ Päivittyvää tietoa maskisuosituksesta
ja maskien jakelupisteistä: hel.fi/kasvomaskit

Barometri: Kaupungin palveluihin
ollaan tyytyväisiä
PA

HELSINKI-BAROMETRIN mukaan kaupungin
tarjoamiin poikkeusajan palveluihin oltiin varsin
tyytyväisiä. Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin päiväkotien toimintaan (erittäin ja melko tyytyväisiä
yhteensä 94 prosenttia) ja yli 70-vuotiaiden Helsinki-apuun puhelimitse.
Kriittisimmin suhtauduttiin koronatestausten
tulosten saamiseen (tyytymättömiä 28 prosenttia) ja taloudelliseen tukeen (tyytymättömiä 25
prosenttia).
Syksyn barometrissa kaupunki kysyi toista
kertaa helsinkiläisten tuntoja korona-aikana ja
tyytyväisyyttä kaupungin toimintaan pandemiatilanteessa.
VASTANNEISTA reilun neljäsosan (28 prosenttia) elämää oli vaikeuttanut vapaaehtoinen karanteeni. Lähes yhtä moni oli vähentänyt alkoholin
käyttöään. Alle 30-vuotiaista miehistä yli puolet

(52 prosenttia) ilmoitti vähentäneensä alkoholin käyttöään koronan aikana.

UL

A
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A

Eniten oltiin huolestuneita perheen ja lähisuvun puolesta ja vähiten
omasta puolesta. Vastaajat arvioivat tulevaisuuttaan syksyllä
2020 varovaisemmin
kuin keväällä. Koronan oletetaan olevan
keskuudessamme
vielä puolen vuoden
kuluttuakin.

JOKA viidennen taloudessa oli ollut työttömyyttä tai lomautuksia
sekä oli koettu taloudellisia ongelmia.
Yksin asuvat olivat
kokeneet muita enemmän
yksinäisyyttä (29 prosenttia).
Helsinki-apu sai kiitosta kyselyssä.
Myös lomautetut ja työttömät
sekä opiskelijat kärsivät muita
BAROMETRIIN haastateltiin
enemmän yksinäisyydestä. Naiset olireilua tuhatta henkeä puhelimitse.
vat kokeneet itsensä miehiä yleisemmin yksiVastaajat olivat iältään 18–79-vuotiaita.
näiseksi.
Koronatilanteen pitkittyessä ihmisten huoLisätietoa Helsinki-barometrista: kvartti.fi
lestuneisuus koronan takia on lisääntynyt.
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Helsingin kaupunki
alkaa hoitaa monien työttömien
työllistymistä pian. Luvassa on
monipuolisia työllisyys-, koulutus-,
sosiaali- ja terveyspalveluita
tarpeiden mukaan.

Kaikki työllisyyspalvelut
yhdeltä luukulta
Katja Alaja

E

Heli Blåfield

NSI VUODEN alku tuo mukanaan
työllisyyden kuntakokeilun. Tuolloin suuri osa helsinkiläisistä työttömistä työnhakijoista, kuten Kelan
etuuksia saavat sekä kaikki alle
30-vuotiaat ja vieraskieliset, siirtyvät työ- ja elinkeinotoimistoilta eli TE-toimistoilta työllisyyspalveluiden piiriin. Nämä työnhakijat saavat kaupungilta oman vastuutyöntekijän, jolta saa apua työllisyysasioissa sekä
niihin liittyvissä koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Voi esimerkiksi olla, että pitkään työttömänä olleen Teron työllistymisen esteenä on
jokin terveyspulma, joka on ratkomatta ja vaikeuttaa hänen työllistymistään. Tällöin vastuutyöntekijä auttaa Teroa saamaan kuntouttavaa terveyspalvelua. Sen jälkeen voidaan
miettiä esimerkiksi Teroa kiinnostavaa palkkatukityötä.

Alle 30-vuotiasta Gracea puolestaan saattaa mietityttää, voiko hän opiskella jotakin
tiettyä alaa yksityisessä oppilaitoksessa ilman,
että hän menettää työttömyysturvansa. Vastuutyöntekijältä saadaan tähän vastaus. Voi
olla, että Grace saa myös vaihtoehtoisia koulutusideoita —onhan kaupungilla omiakin
oppilaitoksia.
MIKÄ TYÖTTÖMÄN työnhakijan tilanne onkin,
vastuutyöntekijä ottaa siitä kopin ja auttaa
työnhakijaa hahmottamaan työkykynsä, osaamisensa sekä suunnittelemaan itselleen sopivaa koulutus- ja työllistymispolkua sekä toimeentuloa.
Helsingin kaupungin maahanmuutto- ja
työllisyysasioista vastaava Ilkka Haahtela
kertoo, että uusi toimintamalli vähentää asiakkaan menemistä luukulta toiselle.
”Haluamme toimia yhdistäjänä, joka tuo
monipuolisen palvelutarjottimen työnhakijalle
niin sanotusti yhdeltä luukulta sen sijaan, että
hän joutuu asioimaan monissa eri paikoissa”,

maahanmuutto- ja työllisyysasioiden johtaja
Haahtela korostaa.
Helsinki lähti kokeiluun innolla siksikin,
että se haluaa kehittää asukkaidensa hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.
”Haluamme, että ihmiset voivat täällä kaikin puolin hyvin — siis niin, että töiden lisäksi
tarjolla on asuntoja, kouluja, puistoja ja harrastuksia. Meillä on intoa tehdä Helsingistä
entistä elinvoimaisempi kaupunki, joka houkuttelee asukkaita, yrityksiä ja investointeja ja
tuo meille verotuloja”, Haahtela kertoo Helsingin motivaatiosta lähteä mukaan yhdeksi kaupungiksi valtakunnalliseen kuntakokeiluun.
Kokeilu on todella suuri ponnistus Helsingin kaupungille, ja sen parissa on tehty töitä
jo keväästä asti. Kokeilussa tulee työskentelemään noin 100 kaupungin omaa työllisyysasiantuntijaa ja vähintään 250 TE-toimiston työntekijää, joten uuden oppimista ja uusiin kollegoihin tutustumista riittää.
”Kaupungin asiantuntijat ovat alkaneet
syventyä työttömyysturvaan eli lakiin julki-

Työllisyyden
kuntakokeilut alkavat
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Hallitus hakee uusia keinoja työttömien
työllistämiseen, koulutukseen ja palveluihin.
TYÖLLISYYDEN kuntakokeiluissa osa Suomen
suurista kunnista ja tietyt kuntaryhmät eli kokeilualueet testaavat uudenlaista kuntavetoista
tapaa hoitaa työttömyyttä. Kun nykyisin työttömän työnhakijan asioita saattaa hoitaa useampi
ihminen valtion TE-toimistosta ja kunnan työllisyyspalveluista, kokeilussa asioita hoitaa yksi
ihminen, vastuutyöntekijä. Kokeilu ulottuu tammikuusta 2021 kesäkuun 2023 loppuun.

Ilkka Haahtela korostaa,
että kuntakokeilun piiriin siirtyville työttömille työnhakijoille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti tammikuussa
2021. Työnhakijan ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä kuntakokeilun alkamisen takia.

Kunnat ja kuntaryhmät kehittävät työnhakijoille työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, jotka huomioivat asiakkaiden yksilölliset
palvelutarpeet, työllistymisen esteet ja osaamisen kehittämistarpeet. Jokainen kokeilualue
tekee tämän omalla tavallaan. Pääkaupunkiseudun kunnista kokeiluun osallistuvat Helsinki,
Espoo ja Vantaa–Kerava, jotka tekevät myös
yhteistyötä.

SUOMEN HALLITUS on päättänyt ryhtyä työlENTÄ SEURANTA? Työllisyyden kuntakokeilujen
lisyyden kuntakokeiluihin, koska se haluaa
etenemistä seurataan useiden mittarien avulla.
nykyistä tehokkaammin edistää työtMäärällisiä mittareita ovat esimerkiksi
tömien työnhakijoiden työllistytyöttömyyskustannusten kehimistä ja koulutukseen ja muitys, työllistyneiden, yrittäjiksi
hin palveluihin ohjautumista
ja opiskelijoiksi ryhtyneiden
sekä tuoda uusia ratkaimäärä, työttömyysjaksoJos työtön
suja, joiden avulla työjen kesto sekä aktivointityönhakija siirtyy
markkinoille saadaan
aste. Se kertoo palkkatuHelsingin työllisyyspalveluiden
riittävästi osaavia työnkityöhön, työkokeiluun ja
asiakkaaksi, hänelle ilmoitetaan
tekijöitä.
palkkatuettuun oppisoasiasta henkilökohtaisesti
Hallitusta kiinnostaa
pimuskoulutukseen
tammikuussa 2021. Hänen
myös, onko kuntajohosallistuvien työttömien
toinen tapa ratkoa työttyönhakijoiden määrän.
ei itse tarvitse tehdä
tömyyttä tehokas. KokeiLaadullisiakin
mittareita
mitään toimenpiteitä.
luilla halutaan parantaa
on, kuten kokeiluun osalliserityisesti pidempään työttuvien tyytyväisyys.
tömänä olleiden ja heikossa
Kuntakokeilun aikana hallitus
työmarkkina-asemassa olevien
linjaa, miten työllisyyspalveluita tulpääsyä töihin.
laan hoitamaan kokeilujen jälkeen.

sista työvoimapalveluista, ja TE-toimiston asiantuntijat opettelevat tuntemaan kaupungin
laajat työllisyys-, koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Jokainen saa myös tarvittaessa apua
tiimiläisiltään”, Haahtela kertoo.
KAUPUNGIN työllisyyspalveluissa ryhdytään
kehittämään uudenlaisia työllistämisen palvelumalleja ja palveluja osana työllisyyden kuntakokeilua ensi vuoden alussa — valmista ei
niiden osalta siis vielä ole. Toki kaikkia nykyisiä palveluita saa.
”Olemme esimerkiksi suunnitelleet uudenlaista kumppanuutta Metropolian kanssa.
Ajatuksena on viedä työllisyyspalveluita heidän tiloihinsa ja miettiä, miten voimme tiivistää yhteistyötä työnhakijoiden työllistämiseksi. Siinä on esimerkiksi päällekkäisyyttä,
että oppilaitokset ja me etsimme työharjoittelu- ja työpaikkoja nuorille erikseen”, Haahtela sanoo.
Oppilaitosten ja yksityisten toimijoiden
kanssa suunnitellaan digioppimisympäristöjä,
joihin voidaan tuoda erilaisia, lyhytkestoisempiakin koulutuksia.
”Joskus työllistyminen on kiinni jostakin
melko pienestä asiasta, kuten ohjelmiston
opettelusta tai kaupan palvelutiskin koulutuksesta, ja on hyvä, että tällaista koulutusta saa
helposti”, Haahtela kertoo.
Hän lisää, että vuosi sitten kukaan ei tiennyt, että kuntakokeilu alkaa koronatilanteen
vallitessa. Luoville ratkaisuille on entistä
enemmän tarvetta.

Helsingin kuntakokeilun
faktat ja yhteystiedot
→ Työllisyyden kuntakokeilussa 48 000 helsinkiläistä työtöntä työnhakijaa siirtyy
Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaiksi.
→ Kuntakokeilun piirissä on kolme työnhakijaryhmää: Kelan etuuksia saavat
työnhakijat, jotka ovat työttöminä, lomautettuina, työvoimapalveluissa tai
palkkatukityössä sekä kaikki alle 30-vuotiaat ja kaikki vieraskieliset työnhakijat,
jotka ovat työttöminä, lomautettuina, työvoimapalveluissa tai palkkatukityössä.
→ Kuntakokeilu kestää 2,5 vuotta. Se alkaa 1.1.2021 ja päättyy 30.6.2023.
→ Tammikuusta 2021 alkaen Helsingin työllisyyspalveluiden asiointipaikat ovat Asiakkaankatu 3
ja Ratapihantie 7. Alle 30-vuotiaat saavat palvelua Ohjaamosta, Fredrikinkatu 48. Lisäksi
asiakkaita palvellaan ajanvarauksella Helsingin työllisyyspalveluiden osoitteissa Viipurinkatu 2
ja Runeberginkatu 5. Aukioloaikoja voi tiedustella Helsinki-infosta p. 09 3101 1111.
→ TE-toimiston puhelinpalvelut ja Oma asiointi ovat myös jatkossa
käytössä olevia palveluväyliä.
→ Lisätietoa tulossa tammikuussa osoitteeseen: tyollisyyspalvelut.hel.fi
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VUODEN
KAUPUNGINOSA
Kotiseutuliitto perusteli Lauttasaaren valintaa vuoden kaupunginosaksi muun muassa
alueen monimuotoisuudella, yhteisöllisyydellä,
lämminhenkisyydellä ja aktiivisuudella. Esimerkiksi Lauttasaari-Seura on maan suurimpia kotiseutuyhdistyksiä ja yli puolet
alueen asukkaista kuuluu kaupunginosan Facebook-ryhmään.

OLENNAISTA
MERELLISYYS
Kesäisin asukkaat viihtyvät erityisesti Kasinonrannassa, viralliselta nimeltään Lauttasaaren uimarannalla, sekä Särkiniemenja Veijarivuorenpuistoissa. Venesatamia on
useita. Rannan kävelyteitä pitkin pääsee
kiertämään saarta noin 10 kilometrin matkan. Rauhoitettuja merenrantaniittyjä
on esimerkiksi Veijarivuoressa.

RAUHALLINEN
ASUINALUE
Lauttasaarelaisista 99 prosenttia
pitää asuinaluettaan rauhallisena
ja turvallisena Taloustutkimuksen
viime vuonna tekemän barometrin
mukaan. Saarelaisista 86 prosenttia tuntee usein ylpeyttä
asuinalueestaan.

ASUKKAITA
YLI 24 400
Lauttasaarelaisista lähes 60 prosenttia on
25–64-vuotiaita. Ikäryhmästä yli 70 prosentilla
on korkea-asteen tutkinto. Asuntokuntien
keskikoko on 1,85. Asumisväljyys on 34,7
neliötä henkilöä kohden. Täydennysja uudisrakentaminen kasvattaa
asukasmäärää lähivuosinakin.
Työpaikkoja on yli 7 000.

Vuoden kaupunginosaksi valittu
Lauttasaari on rakastettu asuin- ja virkistysalue.
Tiina Kotka

Helsingin kaupungin aineistopankki

ENTINEN
HUVILA-ALUE
SILTAKORJAUS
FINAALIIN
Lauttasaaren sillan peruskorjaus on loppusuoralla. 317 metriä pitkälle sillalle tulee kaksi
ajokaistaa Helsingin keskustasta päin ja yksi
vastakkaiseen suuntaan. Sillan laidoille saadaan jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Nostoläppä suljetaan pysyvästi.

PIRUNPELTOA
JA HIIDENKIRNU
Myllykalliossa on noin 7 000 vuoden
ikäiseksi arvioitua muinaisrantaa
eli pirunpeltoa. Kotkavuorellakin
näkee muinaisia rantakiviä.
Länsiulapanniemellä
on pienikokoinen
hiidenkirnu.

Lauttasaari oli 1900-luvun alussa huvilaasukkaiden suosiossa. Ajasta muistuttaa
esimerkiksi Mutteri-kahvila. Saaressa on
tänäkin päivänä mökkialueita muun muassa
Särki- ja Länsiulapanniemessä. Saaren
vanhin rakennus on 1700-luvun lopulla
rakennettu Punainen huvila, joka
on 1837 valmistuneen Lauttasaaren
kartanon pihapiirissä.

SODAN
JÄLKIÄ
Krimin sodan aikaisia
linnoitusrakenteita on
Länsiulapanniemellä ja Särkiniemessä, jossa on ilmapuolustuksen
muistomerkki. Myllykalliolla on
Lauttasaaren ilmatorjunnan ja
Veijarivuorenniemessä koko
Helsingin ilmatorjunnan
muistotykki.

ULKOILUUN
UUTTA
Ulkoilumahdollisuudet paranevat
entisestään ensi vuonna, kun
Pyrkän mäkeen saadaan
kuntoportaat ja Länsiulapanniemeen rantareitti.

L Ä H TEET: H EL SI N KI A L UEI T TA I N 201 9 JA H EL SI N G I N TI L AS TOL L I NE N V U OS I K I R JA 2019,
H EL SI N G I N KAUP UN G I N KA N SL I A , KAUP UN KI TUTKI MUS JA -T I L AS TOT, L AU T TAS A A R I . F I ,
L AUT TASA A R EN SA ATI O. FI , TA LO USTUTKI MUS.
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”Enemmän
ja enemmän
yhteiskunnan palvelut
sähköistyvät, joten
on tärkeää varmistaa,
että ne ovat kaikkien
käytettävissä”.

Ari-Pekka Saarelalla
on silmäsairaus, jonka takia hänen näkökenttänsä on kaventunut. Näön heikkeneminen vei hänet
myös saavutettavuusasioiden pariin.
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SE TAVALLISUUDEN tunne voimaannuttaa”, kertoo saavutettavuuden parissa työskentelevä
ja itse vaikeasti näkövammainen
Ari-Pekka Saarela siitä, miltä
esimerkiksi sujuva asiointi verkkokaupassa voi
tuntua näkövammaisesta.
Saarelan mukaan moni näkövammainen on
sanonut tunteneensa itsensä ihan tavalliseksi
kuluttajaksi hyvin saavutettavassa verkkokaupassa, kun taas kivijalkakaupassa näkövammainen erottuu ja asiointi vaatii lisäpalvelua.
Tämä on yksi esimerkki siitä, mitä kaikille
saavutettavat verkkopalvelut voivat merkitä.
Saavutettavuusasiat ovat kuuluneet Saarelan toimenkuvaan noin seitsemän vuotta.
Nykyisin hän vetää työpaikallaan Siteimprovessa tiimiä, joka tuottaa ohjelmistopalvelun
lisäksi asiakkaille saavutettavuuteen liittyvää
konsultointia ja koulutusta.
Digitaalisten palvelujen saavutettavuudessa on kyse siitä, että sivustolla on helppo
navigoida, palvelu on ymmärrettävä ja sitä
pystyy käyttämään erilaisilla apuvälineillä.
Käytännössä tämä voi tarkoittaa niin pankkiasioiden hoitoa, junalippujen ostoa kuin tiedonhakua nettisivuillta.
Hyvä saavutettavuus on välttämätöntä joillekin ihmisille, mutta se on hyödyksi ihan kaikille.
”Kukaan ei varmaan ole koskaan sanonut,
että jokin verkkopalvelu olisi ollut liian helppo
käyttää”, Saarela sanoo.
SAARELA ON ITSE retiniitikko eli hänellä on
silmän verkkokalvon rappeuma, joka on etenevä silmäsairaus.
”Aluksi ongelmana oli pitkään ainoastaan
hämäräsokeus. Sittemmin näkökenttä on
koko ajan pienentynyt ja nyt on enää jäljellä
pieni putki keskellä näkökenttää. Näen vähän,
mutta laatu on kohtuullisen hyvä”.
Saarela joutui jäämään pois silloisesta työstään vuonna 2008, sillä työ yrittäjänä markkinointiviestinnän ja liikkeenjohdon konsultoinnin parissa vaati paljon matkustamista ja
silmäsairaus vaikeutti sitä liikaa. Uuden työn
hän löysi Näkövammaisten liiton kautta ja oli
perustamassa liiton alaisuuteen Annanpurayritystä. Se oli myös yksi kipinä saavutettavuustyöhön.
Saarela kertoo pärjäävänsä kohtuullisen
hyvin verkkopalvelujen kanssa. Monella on
kuitenkin ongelmia. Arviolta yli miljoonalla

Aki Laurokari

KUKA

Tiiminvetäjä
Saarela on töissä digitaalisen optimoinnin
ohjelmistoyrityksessä Siteimprove tittelillä
Accessibility Team Leader.
Ollut perustamassa yritystä Annanpura,
jonka johdossa oli kymmenisen vuotta.
Harrastukset: omistaa kaksi koiraa, joiden kanssa muun muassa suppilautailee.
Opiskelee historiaa. Meloo ja pelaa blind
hockeya eli näkövammaisjääkiekkoa.
ihmisellä Suomessa on eriasteisia vaikeuksia
käyttää verkkopalveluja, jos saavutettavuus on
puutteellista.
ONGELMAT VOIVAT liittyä näkörajoitteisiin,
jolloin tarvitaan usein ruudunluku- tai ruudunsuurennusohjelmia. Kuulovammaiset puolestaan tarvitsevat videoihin tekstityksen. Joillain voi olla fyysisiä ja motorisia rajoitteita. Jos
kädet puuttuvat, verkkopalvelussa voidaan
liikkua kytkinohjaimella. Myös oppimiseen ja
ymmärtämiseen liittyvät ongelmat voivat haitata. Lisäksi monella seniorilla on vaikeuksia
verkkopalvelujen kanssa.
”Enemmän ja enemmän yhteiskunnan palvelut sähköistyvät, joten on tärkeää varmistaa, että ne ovat kaikkien käytettävissä”, Saarela muistuttaa.
Helsingin kaupunki on kehittämässä
Siteimproven kanssa saavutettavuusmallia,
jolla varmistetaan palvelujen saavutettavuus.
Saarela on mukana tässä kehitystyössä.
”Se on kunnianhimoinen hanke. Mallissa
määritellään, miten uutta sähköistä palvelua kehitettäessä otetaan saavutettavuus huomioon palvelun elinkaaren kaikissa vaiheissa”.
Saarelan mukaan on liiankin yleistä, että
ensin on tehty palvelu ja vasta sen jälkeen korjataan sitä saavutettavaksi. Helsingin kaupungin tavoite on, että palvelut tehdään jo lähtökohtaisesti saavutettaviksi.
23. SYYSKUUTA OTETTIIN iso askel kohti sitä,
että mahdollisimman moni voisi käyttää verkkopalveluja sujuvasti. Silloin päättyi yksi siirtymäaika laissa, joka velvoittaa tekemään jul-

kisesti saatavilla olevat digitaaliset palvelut
saavutettaviksi. Suomessa lain vaatimukset
koskevat ennen kaikkea viranomaisia, mutta
myös esimerkiksi pankkialaa. Lain taustalla on
EU-direktiivi.
Euroopassa ollaan oltu jäljessä, sillä esimerkiksi Yhdysvalloissa saavutettavuusasiat ovat
olleet tarkemman syynin alla jo pitkään. Euroopassa saavutettavuus onkin perustunut enemmän vapaaehtoisuuteen. Pakkoa ei ole Suomessa ollut ja se on näkynyt siinä, miten laajasti verkkopalveluja on tehty saavutettaviksi.
”En syytä palvelunomistajia. Eihän kukaan
halua sellaista palvelua, joka ei olisi kaikille
hyvä. Mutta heillä, jotka palveluja tuottavat,
ei ole ollut osaamista tai ymmärrystä. Eikä sitä
ole välttämättä ihan hirveästi vieläkään”.
Saarelan mukaan osaaminen ja ymmärrys
kasvavat koko ajan.
”Koulutamme myös paljon palvelumuotoilijoita, kehittäjiä ja sisällöntuottajia, ja näissä
koulutuksissa huomaa innostusta, kun he
oivaltavat, miten ruudunlukuohjelmalla käytetään palvelua ja alkavat hakea ratkaisuja. Tieto
lisää empatiaa ja halua löytää ratkaisuja”.
UTAHIN OSAVALTIONYLIOPISTOSSA toimiva
Webaim tutkii verkkosivustojen saavutettavuuspuutteita. Niistä yleisimpiä on se, kun
tekstiä on hankala erottaa taustasta ja kun
kuvista puuttuu alt-teksti eli kuvausteksti,
jossa kerrotaan kuvan sisältämä tieto näkörajoitteisille.
Tärkeää onkin miettiä, miten saada palvelut toimiviksi niin sanotulle äärikäyttäjälle, ei
peruskäyttäjälle. Saarela kertoo tästä ajattelusta esimerkin. Yhdysvaltojen ilmavoimissa
oli 1950-luvun alussa omituinen ongelma, sillä
piloteilla oli vaikeuksia hallita koneita. Kävi
ilmi, että koneiden ohjaamot oli mitoitettu laskemalla satojen miesten mitoista
keskiarvo. Keskiarvo oli huono mittari, sillä
lopulta yksikään lentäjistä ei ollut näiden keskivertomittojen mukainen.
Saarelan mielestä tämä on kuvaava esimerkki siitä, ettei verkkopalvelujakaan kannata miettiä peruskäyttäjälle.
”Jos palvelut toimivat hyvin sellaisille, joilla
on vaikka lukivaikeuksia tai näköongelmia, ne
varmasti toimivat myös peruskäyttäjille.”
Juttua korjattu 14.12. Aiemmin jutussa luki, että
Utahin yliopisto.

Miikka Pirinen

Tavallisuuden tunne
voimaannuttaa
Kaikille saavutettavat verkkopalvelut eivät ole itsestäänselvyys.
Etenevästä silmäsairaudesta kärsivä Ari-Pekka Saarela
tekee töitä saavutettavuuden parissa.
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”Olen ostanut aiemminkin Mechelininkadulta
kaadetuista lehmuksista tehtyjä korvakoruja.
Kannatan Uusixin toimintaperiaatetta”,
toteaa Raija Savola (vas.) myyntitoiminnasta
vastaavalle Satu Hellströmille.

Penaali on tekstiiliteollisuuden
ylijäämäkangasta, kuosi Uusixin.

Suvilahti-sarja valmistetaan
messumatosta Uusixin kuosein.

Kun Uusix ja Pakilan työkeskus tuottavat
käyttötavaroita kierrätysmateriaaleista,
syntyy myös hyvää arkea kuntoutujille ja
toteutuu kaupungin kiertotalousperiaatteita.

Entistä
ehommaksi
Tiina Kotka

H

Kimmo Brandt

AKANIEMEN hallin Uusix-myymälän tavaroissa saavat näkyä
elämän jäljet, kuten niiden tekijöissäkin. Tuotteet valmistetaan
kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämässä Uusixissa. Yksikkö
tukee pitkäaikaistyöttömien paluuta työmarkkinoille.
Uusixin myyntitoiminnasta vastaava työnjohtaja Satu Hellström kertoo, että varsinkin
tekstiilien urbaanit kuosit raitiovaunuista jäämurtajiin ihastuttavat jopa maan rajojen ulkopuolella.
”Asiakkaat pitävät siitä, että tekijät, tuotantopaikat sekä useat aiheet ja kierrätysmateriaalit ovat Helsingistä. Esimerkiksi poistopulpeteista syntyy jakkaroita ja romufillareista kynttilänjalkoja sekä koruja”, kertoo Hellström Hakaniemen hallin tiskin takaa.
Joululahjaostoksille saapunut Raija Savola
sanoo arvostavansa Uusixin työtä monella
tavalla.
”Tuen kierrätystä ja sitä, että tuotteiden tekijät voivat työnsä avulla kuntoutua ja kokea
itsensä arvokkaiksi. Olen ostanut esimerkiksi Mechelininkadulta kaadetuista lehmuksista
tehtyjä korvakoruja. Kännykkäpussini on om-
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Kiertotalouden ideana on
käyttää tuotteita ja materiaaleja
mahdollisimman pitkään. Käyttämällä yhä
uudelleen tuotteita ja kierrättämällä materiaaleja uusien tuotteiden raaka-aineiksi säästyy luonnonvaroja ja syntyy vähemmän jätettä. Samalla materiaalien tuotannosta aiheutuvat päästöt pienenevät,
mikä torjuu ilmastonmuutosta.
Helsingin kaupunki haluaa noudattaa ja edistää kiertotaloutta. Kaupunki on muun muassa laatinut kierto- ja
jakamistalouden tiekartan, joka pureutuu rakentamiseen, hankintoihin, viherjätteisiin sekä jakamistalouden ja kiertotalouden uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tiekartta on osa Hiilineutraali Helsinki
2035 -toimenpideohjelmaa, jolla kaupunki
pyrkii kohti hiilineutraaliutta.

meltu teatterin verhosta ja on kirjailunsa ansiosta kuin uniikki taideteos.”
ISOMPAA tuotekirjoa myydään Kyläsaaressa
Uusixin myymälässä ja Kierrätyspihalla. Pihan
PC-Shopissa on korjattuja tietokoneita ja niiden osia, Fillari-kaupassa puolestaan kunnostettuja polkupyöriä ja varaosia.
Rakennusosien kierrätys myy kaupungin
työmailta ja kodeista tarpeettomaksi jääneitä
rakennusosia. Asukkaat voivat viedä tarvikkeita paikalle tai pyytää hakemaan niitä sopimuksen mukaan.
Rakennusmateriaaleja myydään myös Staran kierrätysmyymälässä, niin kuin paljon
muutakin kaupungin käytöstä poistamaa tavaraa työkaluista ajoneuvoihin.
Pakilan työkeskuksellakin on monipuolinen
myymälä, joka on tosin suljettu koronan vuoksi toistaiseksi. Asukkaille on kuitenkin muitakin palveluja, kuten huonekalujen verhoilua.
Pakila ei Uusixin tavoin ota asukkailta vastaan
lahjoitushuonekaluja, niin kuin esimerkiksi
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.
UUSIX ja Pakilan työkeskus toteuttavat konkreettisesti kaupungin pyrkimystä kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen. Ne täyttävät myös

kunnan lakisääteistä velvoitetta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, jolla tuetaan vaikeasti
työllistyvien elämänhallintaa ja työllistymistä.
Pelkästään Uusixin toimipisteissä työskentelee ohjaajineen 470 helsinkiläistä 3—24 kuukauden jaksoilla. Aloja on 18 myynnistä tietotekniikkaan ja metallista toimitilahuoltoon.
Tukea osaamiseen ja elämän eri aloille saa
yksilöllisesti.
UUSIXIN MYYMÄLÄT (Kyläsaarenkatu 8 J) ovat
avoinna ma—pe klo 9—15.45, pop-up-myymälä
Hakaniemen kauppahallissa 23.12. asti ti—pe
klo 10—16, la klo 10—14. Materiaalilahjoitukset,
p. 09 3102 4141, uusix.fi.
Pakilan työkeskus, Jakokunnantie 26—28,
myymälä suljettuna toistaiseksi,
p. 09 3106 9740, pakilantyokeskus.fi.
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksella on 4 myymälää eri puolilla Helsinkiä,
kierrätyskeskus.fi.
Staran kierrätyskeskus, Liukumäentie 4,
avoinna ma—pe klo 7—15, p. 09 3103 8966,
hel.fi/stara > Palvelut Helsingille > Logistiikka >
Kierrätyskeskus.

→ Uusixin Kyläsaaren myymälät ja Staran kierrätyskeskus on suljettu koronan takia.

Yli 3000 vaihtoehtoa harrastaa ja oppia uutta.
Liitteessä poimintoja työväenopiston ja Arbiksen kevään tarjonnasta. Innostu ja inspiroidu!

Ota kaupunki
haltuun
Lär dig något nytt

Föreläsningar
online

Keväällä
lähes 200
verkkokurssia

Bli mer
ekologisk,
gör miljön en
tjänst och
må bättre

Koodaa,
kuvaa,
kirjoita
Bongaa
yölaulajat
ja muut
luonnon
kultakurkut
livenä ja
verkossa

Arbetslivskunskaper – lär
dig något nytt
eller slipa på dina
färdigheter

ilmonet.fi

Skrattyoga
A210237 (24 €)
Kom och öva upp dina
skrattmuskler och hitta
tillbaka till din naturliga iver
för lek och glädje som finns
tillgänglig här och nu.

Helsingin työväenopisto & Helsingfors arbis

Keväällä lähes
200 verkkokurssia
Verkon kautta voi opiskella kieliä, kirjallisuutta, maalata akvarelliväreillä,
tehdä pilates-harjoituksia tai vaikkapa osallistua digiopastuksiin. Jopa
vanhemmalle ja lapselle yhteisiä taaperomuskareitakin on verkossa,
pienen lapsen kanssa ei tarvitse lähteä opistolle.

Seuraa luentoja etänä

Tulevana keväänä lähes kaikki Arbiksen luennot striimataan ja niitä voi
katsoa kotoa käsin. Myös työväenopiston luennoista osaa voi seurata
verkon kautta. Tarjonta varmistuu kevään kuluessa. Luentoja voi tulla
seuraamaan myös paikan päälle opistoon. Osallistujamääriä on vähennetty, jotta tiloissa on riittävät turvavälit.

Opastusta, neuvontaa ja tietoiskuja

Tarvitsetko tukea mobiililaitteen, tietokoneen, ohjelmistojen tai erilaisten asiointipalveluiden käyttöön? Etäopiskelun työkalut voit ottaa
haltuun tammikuussa parin tunnin maksuttomilla lyhytkursseilla. Digiopastusta on tarjolla suomeksi, englanniksi, arabiaksi ja venäjäksi. Neuvontaa saa myös suomen kielen huoltoon niin lähitapaamisena kuin etänä.

Omatoimisesti digipisteissä

Kaikille avoimet, maksuttomat digipisteet sekä oppimiskeskus Aino ovat
hyvä vaihtoehto, jos tarvitset tilan ja välineet työskennellä, opiskella tai
vain surffailla netissä. Paikalla on asiantuntija, jolta saat tarvittaessa
opastusta. Työväenopiston pisteet sijaitsevat Maunula-talossa, Kanneltalossa, Vuotalossa sekä Herttoniemen Silkkikutomossa, Arbiksen
Töölön toimipisteessä.

Föreläsningar online
Arbis strömmar så gott som alla vårens föreläsningar så du kan sitta bekvämt hemma i soffan och följa med. Onsdagar kl. 18.05–19.35. Följ vår
hemsida, Facebook och YouTube-kanal.
• Populism and Anti-EU Movements:
Poland as the European Epicenter? 20.1
• Brudar i svart – ett nytt samtal med Sirpa Kähkönen 27.1
• Musiklivet i stormaktstidens Sverige
– Drottning Kristina som kulturmecenat 3.2
• Tänker du på Badhotellet? 10.2
• Emus aux larmes. Les émotions mises en scène 17.2
• Jordbruk med jordens hälsa i fokus 3.3
• Inför kommunalvalet – en dialog om Helsingfors 10.3
• CMI 20 år – dialog, medling och fredsbyggande 17.3, kl. 18.30–20.00
• Göran Schildts två liv 31.3, kl. 18.30–20.00
• Vilda ätbara växter 14.4

Ota kaupunki haltuun
Tutki kaupunkia linssin läpi, ota kotikulmat haltuun kaupunkikävelyllä,
lisää katu-uskottavuuttasi, skrivaa ja bamlaa slangia, opi liikkumaan
turvallisesti merellä.

Arbis: Homma skulaa! – puhekielen kurssi (38 €)

Onks sulla semmonen fiilis, ettet hiffaa ku ihmiset puhuu? Onks sun
plääni treenata puhekieltä ja händlätä sitä paremmin? Tällä kurssilla
aloitetaan puhekielen perusasioiden oppiminen ja tutustutaan Stadin
slangiin. A210139 12.1–13.4, tisdag kl. 14.15–15.45 Anastasia Monastyreva
• Breakdance A210068 (24 €)
• Kronohagen, en guidad vandring A210267 (12 €)
• Löparskola A210087 (24 €)
• Traillöpning i urban miljö våren A210249 (20 €)
• Arkitekturpromenad: Gamlas A210003 (12 €)
• Sämpläys ja Remix H211828 (38 €)
• Lavaruno ja spoken word H211652 (20 €)
• Skrivaa ja bamlaa slangia H212059 (28 €)
• Hip hop H210749 (57 €)
• Katukuvauskurssi Kalliossa H212156 (20 €)
• Helsinki Insta-kuvaajan silmin H212236 (28 €)

Arbetslivskunskaper
– lär dig något nytt eller
slipa på dina färdigheter
Behöver din CV ett lyft eller behöver du ett intyg över dina språkkunskaper? Lär dig om småföretagande, redovisning, finslipa dina färdigheter i kommunikation och presentationskunskap, eller bli bekant med sociala medier och dess potential i marknadsföring. Vi
har också mer än 25 olika språk – från nybörjare till avancerad nivå.
• Hygienpass A210118 (16 €)
• Webbskrapning med Python A210066 (12 €)
• Spara och placera A210263 (59 €)
• Get Ready for Cambridge Exams A210260 (27 €)
• Social Media for Small Entrepreneurs A210061 (20 €)
• Wordpress, fortsättning A210032 (20 €)
• Canva, grafisk presentation A210065 (20 €)
• Bokföringens grunder A210009 (52 €)
• Första hjälpen A210043 (24 €)
• Puheviestinnän kurssi etätyöntekijöille: Medioitu puhe H211319 (38 €)
• CV bling bling H212097 (0 €)
• Pienyrittäjän peruskurssi H211434 (38 €)
• Esiintymistaito ja puheilmaisu H211675 (28 €)
• Sosiaalisen median strategia ja digimarkkinointi H211752 (24 €)
• Vaikuttava kirjoittaminen, verkkokurssi H211231 (38 €)
• Hyvä puhuja! Puhetekniikan ja äänenkäytön kurssi H211321 (24 €)
• A Piece of Cake – idiomilauantait H211876 (20 €)

OmaStadi-verstaat

OmaStadi-verkstäder

Korjaa, tuunaa, rakenna tai askartele omia esineitä maksutta OmaStadi-verstaissa. Viisi verstasta avattiin peruskoulujen teknisen käsityön
luokkiin kaupunkilaisten ideoimana. Käytössäsi on koneet ja työvälineet,
materiaalit hoidat itse. Verstaat sijaitsevat Vattuniemen, Pikku-Huopalahden, Hietakummun ja Maunulan ala-asteella sekä Itäkeskuksen
peruskoulussa. Paikalla on ohjaaja, joka neuvoo tarvittaessa. Lisätiedot ilmonet.fi

Reparera, styla, bygg eller pyssla egna saker i ett klassrum för teknisk
slöjd. Verkstäderna är avgiftsfria och öppna för alla under kvällstid. I lokalerna finns nödvändiga maskiner och många olika slags verktyg. I OmaStadi-verkstaden finns en handledare som hjälper till med användningen av
maskinerna. Deltagarna skaffar själva de material och den skyddsutrustning de behöver. Läs mera och boka plats via ilmonet.fi. OmaStadi-verkstäderna erbjuder inte undervisning.

Koodaa, kuvaa, kirjoita
Koodaa Pythonilla, animoi, käsikirjoita tai kuvaa musiikkivideo.
Tutustu elokuvan elementteihin ja kieleen. Kirjoita fiktiota, scifiä, runoja tai vaikkapa elämänkerta.
• Musiikkivideokuvaus 1 ja 2 H211829 (38 €)
• C-ohjelmointikielen perusteet, osa 1 H210689 (55 €)
• Capture the moment – smartphone photography
workshop H212604 (0 €)
• Elokuvan elementit ja kielioppi H212222 (38 €)
• Digitaalinen piirrosanimaatio H212607 (38 €)
• Juonen koukut 1, peruskurssi H212055 (20 €)
• Kirjoitetaan scifiä, peruskurssi H211715 (38 €)
• Aiheesta fiktioon ja tarinaan, syventävä kurssi
H210736 (52 € + 5 €)
• Kirjoita lapsille, peruskurssi H210876 (38 € + 5 €)
• Webbskrapning med Python A210066 (12 €)
• TikTok, music and video A210130 (20 €)
• Tygtryck med digiprint A210033 (20 €)
• Klassisk fotografering och mörkrumsteknik A210077 (38 €)
• Arbis podcastklubb A210057 (20 €)
• Animation med grönsaker A210094 (16 €)
• E-bok, från manus till produkt A210074 (20 €)
• Digitalt kreativt skrivande A210088 (20 €)

Bli mer ekologisk,
gör miljön en tjänst
och må bättre
Sy om, reparera eller förnya. Minska på ditt matsvinn, odla själv och börja plocka vilda växter. Eller
kanske du vill bli vegan? Pröva på yoga, andas rätt
eller vandra i skogen för att må bättre.
• Odla i egen trädgård med jordens hälsa i fokus A210226 (20 €)
• Sol- och vindenergi för stuga och båt A210071 (12 €)
• Jordbruk med jordens hälsa i fokus A210212 (0 €)
• Ekologisk odling på Hertonäs gård A210221 (20 €)
• Nybörjarkurs i giftfri oljemålning A210059 (66 €)
• Jag vill bli vegan – men hur? A210182 (28 €)
• Vilda ätbara växter A210187 (20 €)
• Växtkunskap A210213 (16 €)
• Veganska bakverk A210085 (28 €)
• Yoga för hormonbalans A210044 (18 €)
• Yogaretreat på Arbis A210250 (46 €)
• Kunnosta kirpputorilöytösi, korjaa keittiötuolisi B H210455 (27 €)
• Tähteistä taivaallista H211985 (16 € + 8 €)
• Helppoa, huokeaa ja hyvää perusraaka-aineilla H211956 (28 € + 32 €)
• Ajattomia, yksilöllisiä ekovaatteita
– Timeless, individual eco-clothing H212130 (28 €)
• Kierrätyshimmelit H211335 (24 €)
• Luova tanssi – matka voimauttavaan itseilmaisuun
ja hyvinvointiin H210582 (30 €)
• Metsään uppoutuminen ja mindfulness A H212256 (16 €)
• Vegeviinit ja suupalat A H211957 (16 € + 10 €)
• Luonnonkosmetiikkaa itse tehden A H211721 (12 € + 15 €)

Programmera med Python
A210128 (24 €)
Du lär dig förstå grunderna i att
programmera med Python och får
praktisk erfarenhet av att använda
programmet.

Bongaa yölaulajat ja muut
luonnon kultakurkut
Bongausta, retkiä ja seikkailuja, jokamiestaitoja. Kevään parhaat konsertit järjestetään nyt kaupunkiluonnossa. Oli vuodenaika mikä hyvänsä, lähiluonto tarjoaa aina ihmeteltävää. Kevättalvella tapaat hurmaavat
hippiäiset ja saatat törmätä jopa saukon jälkiin. Luontoretkillä ja -seikkailuilla Helsingin kokee uudella tavalla.
• Talviretki Haltialan Pitkäkoskelle H211339 (12 €)
• Lintukurssi aloittelijoille H211264 (28 €)
• Lintupäivä Laajalahdella H211265 (16 €)
• Yölaulajaretki H211266 (12 €)
• Luontoseikkailu perheille Viikkiin H211326 (12 €)
• Fågelsång på våren A210219 (12 €)
• Fågelkännedom i fält A210211 (16 €)
• Vandring till Uddskata A210157 (16 €)

Mitä? Missä? Kenelle?
Työväenopisto järjestää vuosittain yli 6 300 kurssia,
satoja maksuttomia luentoja ja kymmeniä tapahtumia
kaikille kaupunkilaisille. Kursseja myös erityisesti
perheille, senioreille ja vieraskielisille. Kurssien pituudet
vaihtelevat parin tunnin lyhytkursseista lukuvuoden
pituisiin kokonaisuuksiin.
Opistolla on opetusta eri puolella kaupunkia. Avoin oppimisympäristö, kirjasto ja digipisteet ovat avoinna omatoimiseen työskentelyyn.

Vad? Var? Vem?
Arbis ordnar årligen drygt 800 kurser av varierande
längd i de mest skilda ämnen, från praktiskt inriktade
kortkurser till teoretiska universitetsämnen inom öppna
universitetet. En del kurser går bara ett veckoslut, andra
sträcker sig över hela arbetsåret. Dessutom ordnas
allmänna föreläsningar med åtföljande diskussioner,
viskvällar och andra evenemang.

Ilmoittaudu
Ilmoittaudu työväenopiston kevään kursseille 7.12.
alkaen osoitteessa ilmonet.fi, puh. 09 310 88610 tai
palvelupisteissä. Lisätietoja myös nettisivuiltamme
hel.fi/tyovaenopisto.

Anmäl dig
Arbis tar emot anmälningar under hela läsåret. Det finns
också plats på många kurser som startade på hösten.
Kolla alla kurser på ilmonet.fi

Ilmonet.fi
Kaikki kurssit, luennot ja tapahtumat
Alla kurser, föreläsningar och evenemang

HELSINGIN TYÖVÄENOPISTO
Asiakaspalvelu, puh. 09 310 88610
tyovaenopisto@edu.hel.fi
hel.fi/tyovaenopisto
SEURAA MEITÄ
helsingintyovaenopisto
helsingintyöväenopisto
tyovaenopisto
#opistohommia

HELSINGFORS ARBIS
Dagmarsgatan 3 (Främre Tölö)
00100 Helsingfors
Kundbetjäning
tfn 09 310 49494
kansliet@arbis.hel.fi
hel.fi/arbis
FÖLJ OSS
helsingfors.arbis
hforsarbis
Hforsarbis

Mekkomania
H210149 (28 €)
Onko haaveissasi uusi
kesämekko? Tule kurssille
suunnittelemaan ja
ompelemaan unelmiesi mekko
omien mittojesi mukaan.
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Harrastamaan! Lasten ja nuorten harrastuksia
löytyy osoitteesta harrastushaku.fi. Yläkoululaisille
suunnattuun Harrastuspassiin (harrastuspassi.fi)
on koottu tietoa ilmaisesta harrastustoiminnasta.

L U OMU S/ E MI L I A KU RI L A

Mukavaa
puuhaa
kotona

1.

Luonnontieteellisen museon
dinosaurus.

Helsinki-visa

Ryhdy taiteilijaksi
Kokeile, miten pillillä puhaltamalla tai hammastikulla raaputtamalla saa hienoja efektejä vesiväritöihin. Tai miten taidetta syntyy puunlehtien ja hiekkapaperin
avulla. HAM Helsingin taidemuseon Taidehetkissä taiteillaan välinein, joita löytyy kotoa ja pihapiiristä. Helsinki-kanavalla on paljon muutakin tekemistä soitinten
askartelusta merenneitojoogaan.
helsinkikanava.fi

2. Mitä tarkoittaa
Stadin slangilla tsöke?
a) pyörä
b) keittiö
c) mökki
3. Monta talviuintiseurojen
talviuintipaikkaa Helsingissä
oli viime talvena?
a) 5
b) 13
c) 30
4. Luonnontieteellisessä
museossa voi nähdä
a) villamammutin
b) kirahvin
c) valkohain
5. Moni on vieraillut
Seurasaaren Joulupolulla
vuosittain?
a) 900
b) 8 000
c) noin 15 000

NI NA TA LM
ÈN

1. Mikä on Korkeasaaressa
asuva mara?
a) marakatti
b) lisko
c) jyrsijä

Minun Helsinkini
Daniela, 8 vuotta, Lauttasaari
Mikä on parasta Helsingissä?
Se, että pääsee uimaan lähellä kotia.
Helsingissä voi myös tehdä paljon
erilaisia juttuja: käydä vaikka leffassa
tai teatterissa.
Miten vietät aikaa kavereidesi
kanssa?
Olemme koulun jälkeen yleensä jonkun kotona tai pihalla. Sisällä leikimme monesti pehmoleluilla. Ulkona
kiipeilemme ja teemme temppuja.
Minne veisit vieraan, joka tulee
käymään Helsingissä?
Lauttasaaren Kasinonrantaan. Siellä

2.

voi uida, kiipeillä telineissä ja
ostaa jätskin tai syödä kahvilassa.

Mistä paikasta pidät Helsingissä
eniten ja miksi?
Linnanmäestä, koska siellä on kivoja
laitteita. Kaikki uimarannatkin ovat
hienoja, ja niillä on kiva olla
piknikillä.
Mitä muut eivät välttämättä
tiedä asuinpaikastasi?
Täällä on paljon luontoa ja kauniit
rannat. Ja lapsiakin on niin paljon,
että tänne tuli uusi koulu.

3.

Etäile Annantaloon
Virtuaalinen Annantalo antaa
monenlaisia vinkkejä taiteen
tekemiseen ja kokemiseen. Sivulle
on koottu tiedot Youtubessa,
Facebookissa ja Instagramissa
julkaistuihin sisältöihin.
annantalo.fi > Virtuaalinen
Annantalo

STADIN ELÄIN

Kärppä

Oikeat vastaukset: 1c, 2b, 3b, 4 a,b,c, 5c.
L AS T E N SIVU N ON TOIMIT TA N UT TIIN A KOTKA

ruskeat ja muu väritys kellanvalkoinen. Hännän pää
on musta ympäri vuoden.
Kärppä saattaa kulkea
yöllä jopa 15 kilometriä saalistaessaan muun muassa
myyriä, hiiriä ja linnunpoikasia. Kärppänaaras synnyttää
huhti-toukokuussa 3–8 poikasta
ravintotilanteesta riippuen. Kärppäurokset eivät siedä reviirillään muita
uroksia, mutta naaraita voi olla useita.
Ennen vanhaan kärpännahasta tehty viitta oli
hallitsijan tunnusmerkkejä.
L Ä H TEET: YMPÄ R I STÖTA R KASTA JA R A I MO PA KA R I N EN
KAUP UN KI YMPÄ R I STÖ N TO I MI A L A LTA , R I I STA . FI JA WI KI PED I A .

4.
E SKO V E S A NE N

Tiedätkö sanonnan ”olla
kärppänä paikalla”? Utelias
kärppä kun säntää paikalle
heti, jos tapahtuu jotain sitä
kiinnostavaa. Lyhyistä jaloistaan huolimatta se voi pomppia eteenpäin jopa puolen metrin pituisilla loikilla ja pysähtyä
välillä tarkkailuasemiin takajaloillaan seisten.
Näitä näätäeläimiä asustelee ympäri
Helsinkiä. Hyvällä onnella kärpän voi nähdä puistossa tai lähimetsässä. Helpointa niitä on havaita
vähälumisina talvina, jolloin valkoinen turkki erottuu
ympäristöstä. Muina vuodenaikoina keholtaan pitkän ja kapean kärpän selkäpuoli ja kyljet ovat puna-

Kokeile varjoteatteria
Miten tehdään ikkunavarjoteatteria? Miten soitetaan kitaraa?
Saat vinkit näihin ja moniin muihin
kivoihin harrastuksiin nettisivulta
harrastakotona.fi. Se on lapsille
ja nuorille suunnattu sivusto, jota
ylläpitää Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.
harrastakotona.fi

Kurkista Korkeasaareen
Eläinten puuhia voi katsella
videoista, joita Korkeasaari on
tallentanut Facebook-, Youtube-,
Instagram- ja Twitter-tileilleen.
Eläintarhan nettisivuilla on
paljon eläintietoa ja vinkkejä
leikeistä alkaen.
korkeasaari.fi
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Liput liehuivat Kisakylän
edustalla kesällä 1952
toivottaen ulkomaalaiset
urheilijat tervetulleiksi.

HARAL D ROS E NB E RG

Käpylään on kulkenut raitiovaunulinja vuodesta 1925
lähtien. Kuva on Pohjolankadulta vuodelta 1925.
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Joukolantie vuonna 1950.

O

Käpylässä
asui 1950–60
-luvuilla paljon
lapsiperheitä.
Kullervonkatu 22
vuonna 1950.

Satavuotiaan Käpylän esikuvana olivat englantilainen puutarhakaupunkiaate
ja suomalaisten pikkukaupunkien matalat talot puutarhatontteineen.
Puu-Käpylä oli uhattuna 1960- ja 1970-lukujen taitteessa.
Kirsi Hasu

Helsingin kaupunginmuseo ja SA-kuva

Kylä kaupungissa
HELSINGISSÄ oli 1900-luvun alussa suuri
asuntopula, jota paikkaamaan haluttiin nopeasti
edullisia puutaloja työläisille perheineen.
Käpylässä oli sopiva maasto ja valmis junayhteys Oulunkylään.
Birger Brunila ja Otto-Iivari Meurman laativat Käpylän asemakaavan. Keskeisessä roolissa
puutarhakaupunginosan suunnittelussa oli arkkitehti Akseli Toivonen, jota alettiin myöhemmin
kutsua Käpylän keisariksi. Rakennuttajiksi ryhtyivät Helsingin Kansanasunnot Oy sekä asunto-osuuskunnat Käpylä ja Käpy.
Ensimmäiseksi 1920-luvulla valmistui Poh-

1920

Helsingin kaupunginvaltuusto päättää perustaa Käpylän puutarhaesikaupungin 6.4. Helsingin Kansanasunnot Oy
aloittaa rakentamisen arkkitehti Martti
Välikankaan suunnitelmien pohjalta.

jolankadun molemmille puolille puutarhakaupunkiaatteen pohjalta suunniteltu puutaloalue Puu-Käpylä. Uudempia omakotialueita
on Mäkelänkadun länsipuolella ja Taivaskallion
itärinteellä.
PUU-KÄPYLÄN ensimmäiset talot olivat kaksikerroksisia neljän perheen taloja. Ne pystytettiin
Akseli Toivosen kehittämällä elementtimenetelmällä kahdessa viikossa neljän miehen voimin. Talot maalattiin taiteilija Bruno Tuukkasen värisuunnitelman mukaan voimakkailla maaväreillä ruskean, punaisen, keltaisen ja vihreän eri sävyillä.

1938–40

Olympiakylää rakennetaan vuoden
1940 Helsingin olympialaisia varten,
suunnittelijoina arkkitehdit Hilding
Ekelund ja Martti Välikangas. Rakentaminen jatkuu vuosina 1948–52.

1940

Käpylä-Seura perustetaan. Ensimmäinen KäpyläLehti ilmestyy
vuonna 1951.

1930-luvulta lähtien Käpylään on rakennettu
myös kerrostaloalueita. Puu-Käpylän ja Koskelantien väliin kohosi vuoden 1940 olympialaisia varten Olympiakylä ulkomaisten joukkueiden majoitustiloiksi. Olympialaiset peruuntuivat
sotien takia, ja asuntoihin muutti urheilijoiden
sijasta tavallisia kaupunkilaisia.
VUODEN 1952 olympialaisia varten suunniteltu
Kisakylä sijaitsee Koskelantien eteläpuolella, ja
se toimi kisojen aikana varsinaisena olympiakylänä. Olympialaisia saadaan kiittää myös Kumpulan maauimalasta.

1952

Kisakylä valmistuu, suunnittelijana arkkitehti Pauli
Salomaa.

1967

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa asemakaavan
muutosta, joka mahdollistaa
Puu-Käpylän vanhojen rakennusten purkamisen.
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OLYMPI A- KU VA OY, HE L S I NGI N KAU P U NGI NMU S E O

Taivaskallio oli Helsingin korkein luonnollinen maastonkohta ennen sotia ja alueliitoksia.
Siellä sijaitsi vuosina 1939–44 Helsingin ilmatorjuntapatteri Taivas. Kalliolla on useita vanhoja ilmatorjunta-asemia ja vuonna 1985 tuotu
sinetöity ilmatorjuntatykki.
1960-luvulla Puu-Käpylän mukavuudettomat
puutalot haluttiin purkaa ja rakentaa tilalle kivisiä pienkerrostaloja. Asemakaavamuutoksesta
ja suunnittelukilpailun ehdotuksista nousi laaja
julkinen keskustelu. Asiaa ratkomaan perustettu komitea totesi vuonna 1971, että rakennukset olivat kunnostettavissa ja rakennushistoriallisesti arvokkaita. Suojelukaava astui voimaan samana vuonna.
Juttua korjattu 14.12. Aiemmin jutussa luki, että
Taivaskallio on Helsingin korkein luonnollinen
maastonkohta.

S A- KU VA

Lukiolaispoikia kehotettiin
helmikuussa 1944
ilmoittautumaan vapaaehtoisesti ilmatorjuntapalveluun. Taivaskallion
ilmatorjuntapatterissa
palveli 17-vuotias
normaalilyseolainen,
Suomisen Ollina jo tutuksi
tullut Lasse Pöysti.

Tintti Karppinen (vas.) ja Elisa Kuulas ovat kumpikin asuneet Käpylässä 1950-luvulta lähtien, muuttaneet
välillä pois, mutta palanneet myöhemmin takaisin. ”Käpylässä on helppo tutustua muihin ihmisiin ja
yhdessä on mukava tehdä kaikenlaista”, he toteavat.

Nyky-Käpylä ihastuttaa
yhteisöllisyydellään
KÄPYLÄLLE on ominaista moninaisuus sekä
asukkaissa että asunnoissa. Vuosien myötä sinne on muuttanut alkuaikojen virkamiesten ja työläisten lisäksi monien muidenkin alojen edustajia, kuten taiteilijoita ja toimittajia.
Alueella on kaupungin vuokra-asuntoja, osuuskuntiin kuuluvia puutaloja ja omistusasuntoja.
Monipuolinen asukasrakenne koetaan rikkautena, joka luo positiivista käpyläläisyyden ydintä, helppoutta tutustua muihin ja vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Keskeinen asukkaita yhdistävä toimija on
vuonna 1940 perustettu Käpylä-Seura. Se julkaisee muun muassa Käpylä-Lehteä sekä järjestää näyttelyitä ja tapahtumia. Juhlavuoden kruunuksi tarkoitettu 100-vuotisjuhla ja
Käpylän kulttuuriyhdistyksen järjestämät kyläjuhlat piti tosin siirtää koronan takia. Joulukuun alussa käynnistyi Elävä joulukalenteri, joka on valittu Museoviraston ylläpitämään Unescon elävän perinnön kansalliseen
luetteloon.
Elävä joulukalenteri toteutetaan sytyttämällä kutakin päivää vastaava määrä lyhtyjä
kello 18 Käpylän kirjaston rappusilla ja avaamalla kalenteriluukku. Eri puolilla Käpylää järjestetään lisäksi kaikille avoimia ja ilmaisia
tapahtumia joulukuun aikana.
Käpylä-Seuran puheenjohtaja Tintti Karppinen kertoo, että yhteisöllisellä toiminnalla
on Käpylässä pitkät perinteet.
”Käpylä alueena sulattaa yhteen monenlaisia ihmisiä, ja tilaa on kaikille. Käpylässä on
osuuskuntia, joihin kuuluu useita kahden tai
useamman perheen taloja. Kesällä ne järjestävät kortteleissaan nyyttikestiperiaatteella

vapaamuotoisia osuuskuntajuhlia, joihin jäsenet perheineen ja ystävineen ovat tervetulleita. Käpylä on kylä kaupungissa”, toteaa
Tintti Karppinen.
Elisa Kuulas muutti vuonna 2015 takaisin Käpylään, jossa on asunut valtaosan
elämästään.
”Tunnen täällä lähes jokaisen kiven ja kannon. Minulla on Käpylän kartta sisälläni. Hengitän Käpylää.”
Elisan mukaan käpyläläiset auttavat tarvittaessa toisiaan, käyvät kaupassa vanhusten puolesta ja kuljettavat sellaisia, joilla ei ole
omaa autoa. Hänen lapsuudessaan pihoilla
oli aina paljon leikkikavereita, ja aikuiset pitivät huolta muistakin kuin omista lapsistaan.
Käpylä oli turvallinen, mutta samalla jännittävä
paikka.
Elisan mielestä nykyisten lasten liikkumista
rajoittaa liikenteen määrän kasvaminen. Palveluja on melko vähän, esimerkiksi terveyskeskus on siirtynyt läheiseen Oulunkylään.
Koska Käpylästä puuttuu asukastalo, käpyläläiset ovat keränneet adressia, jotta 60-luvulle
asti poliisiasemana ja viimeksi päiväkotina toiminut puutalo saataisiin yhteiseen käyttöön
asukastilaksi.
Elisa Kuulas toivoo monien muiden tavoin,
että alue säilyttäisi nykyisen luonteensa.
”Käpylä on hyvä paikka asua, jos sitä ei
rakenneta liian täyteen. Vanhat puutalot koristeluineen ja väreineen ovat upeita, ja asuinympäristön kauneus on ihmiselle tärkeää. Kun
puut humisevat ympärillä ja aurinko paistaa,
tämä ympäristö saa mielen usein onnelliseksi”,
toteaa Elisa Kuulas.

LÄHTEET:

1971

1995

Helsingin kaupunginKäpylän yhdyskuntaklubi alkaa tehdä
valtuusto hyväksyy
asukas- ja nuorisotyötä ja järjestää
yksimielisesti ehdotuksen kulttuuritapahtumia tukikohtanaan
säilyttää Puu-Käpylä.
Käpylän Klubi Väinölänkadulla.

2019

Arkkitehti Yrjö Lindegrenin vuonna 1952
suunnitteleman Käärmetalon peruskorjaus
saa Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon.
Työn suunnittelivat Kati Salonen ja Mona
Schalin Arkkitehdit Oy:stä

EI JA T U OM E L A ( TOI M . ) : K Ä P YL Ä –
H YMYK U OP PA HE L S I NGI N P OS K E S S A
EI KKA M Ä K I NE N ( TOI M . ) : K Ä P YL Ä –
P UUTA R HA K AU P U NGI NOS A 5 0 V U OT TA
TA PI O VA I NI O: HY VÄ PA I K K A I HM I S E L L E –
ASUN TO - OS U U S K U NTA K Ä P YL Ä 1920 –1995
WI KI P E DI A , R A K E NNU S L E HT I ,
KAUP U NGI NOS AT. F I/ K A P YL A .
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BADBRYGGOR OCH FRISBEEGOLF
OmaStadi är din möjlighet att engagera dig i utvecklingen i din stad och dina kvarter.
OmaStadi är sätt att ta del av en gemensam budget, som nu omfattar 8.8 miljoner euro
på två år. Inför 2021–2022 har stadsborna redan kommit med 1 463 idéer, och i det här
skedet kan du kommentera dessa. I vinter sker så kallad samutveckling som ska resultera i ett urval mer konkreta förslag som du sedan kan rösta på hösten 2021. Kolla in
omastadi.hel.fi. Klicka på funktionen svenska. I den rikliga skörden av idéer ingår bland
annat mera fler lekparker, trevligare skolgårdar och mera grönska i parkerna samt
fler badbryggor, frisbeegolfbanor och muralmålningar på cykellederna.

”Som ett fantastiskt
smörgåsbord”

Våra vackra torg är
stadsbornas gemensamma
egendom och mötesplatser,
poängterar Nina Gran.

Helsingfors är vår största svenskspråkiga stad och står
för ett rikt kulturutbud på svenska. Vi har ett fantastiskt
smörgåsbord att plocka ur, säger Nina Gran.
Nina Weckström
Leif Weckström

N

INA GRAN är en av veteranerna
inom det svenskspråkiga kulturarbetet, inte bara i Helsingfors utan också nationellt. Hon är infödd
helsingforsare, uppvuxen i Tölö
och bosatt på Drumsö. I dag bär
Gran titeln specialplanerare och utvecklare vid
Kultur och fritid, en sektor som innefattar bibliotek, kultur, idrott och ungdom.
Samarbete, nätverk, inklusion och gränsöverskridande är begrepp som Nina Gran återkommer till när hon beskriver sitt jobb i allmänhet och det svenskspråkiga inslaget i huvudstaden i synnerhet.
”Helsingfors är en svensk glesbygd med olika vardag i olika byar. Samtidigt är kulturen och
fritiden implementerad på svenska inom det
mesta som sker. Den svenskspråkiga aspekten
ska givetvis få ta plats, Helsingfors är Finlands
största svenska stad och antalet helsingforsare med svenska som modersmål närmar sig
40 000”, poängterar Nina Gran och tillägger att

ansvaret för den svenska verksamheten ligger
hos varje enskild, ofta finskspråkig, enhetschef.
”Strävan är naturligtvis att tvåspråkigheten
är självklar. Men det ska inte betyda att man rutinmässigt enbart översätter texter från finska
till svenska. Det krävs uttryckligen mångsidigt
innehåll som produceras på svenska. På det viset möjliggör man tillgängligheten och delaktigheten för de svenskspråkiga invånarna”.
GRAN poängterar samtidigt vikten av att utveckla verksamheter även på andra språk än de
två nationalspråken. ”Men man ska inte utveckla service på andra språk på bekostnad av de
svenskspråkiga resurserna utan genom att omfördela finskspråkiga resurser”.
Hon spelar en synlig och aktiv roll i oräkneliga kulturprojekt och nätverk. Gran var med om
starten av Luckan för snart trettio år sedan och
ledde projektet RRR, det vill säga Rötter, Röster,
Rum i samband med kulturstadsåret 2000 som
lade grunden för kultursamarbeten med bredd.

”Det svenskspråkiga inom sektorn för Kultur och fritid innebär allt från babypoesi och
ordkonst för småbarn, tidsresor, konstverkstäder och kulturläroplaner för skolelever till
böcker och program i våra bibliotek, guidningar på HAM och en uppsjö av evenemang i såväl
Nordhuset och Annegården som Arbis. Vi har
också svenskt ungdomsarbete samt verksamhet för både familjer och seniorer,” säger Gran
och uppmanar stadsborna att komma med
respons och önskemål gällande den svenska
verksamheten.
PÅ hel.fi kommer du in på Helsingfors stads
hemsidor, klicka på funktionen Svenska. Funktionen Respons finns på samma sida. Seniorer kan
ta kontakt via seniori.info@hel.fi, skriv på svenska så får du svar på svenska eller ring 09 3104
4556. Så finns dessutom stadslotsen Silja Lindblad som jobbar med svensk invånarkontakt,
silja.lindblad@hel.fi. Nina Gran når du på
nina.gran@hel.fi.
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BRA ATT VETA OM CORONA
Helsingfors stad uppdaterar aktivt sina hemsidor om coronaviruset. På hel.fi klickar du på funktionen svenska och når direkt länken ”aktuellt om coronaviruset”. Här finns detaljerad info om hur du ska agera om du misstänker smitta. Genom omaolo.fi, som är
en elektronisk tjänst, kan du göra en snabb bedömning av symtom och få råd. Om du inte har tillgång till webben ska du ringa coronarådgivningen, 09 3101 0024 som svarar dagligen kl. 8–18. Under andra tider gäller Jourhjälpen på 116 117 som svarar dygnet runt.
I nödfall gäller 112. Coronahälsostationer är Malms respektive Dals sjukhus men ring alltid i förväg på ovanstående nummer.
Det tar mellan en dag och två veckor från smitta tills symtomen visar sig. Symtom är feber, hosta, huvudvärk,
illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd samt förlorat lukt- och smaksinne.
Håll god handhygien, använd handdesinfektion, håll avstånd, låt bli att röra mun, näsa och
ögon samt använd munskydd. Mer om munskydd nedan.
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CKSTRÖM

Sami Joukas levererar
böckerna som Riitta
Virtanen-Kakriainen
har beställt.

Bussen är lastad med böcker
DEN sprillans nya barnbokbussen Stoori svänger in på Flottisttorget på Skatudden. Stamkunderna, folk i alla åldrar, vet att vänta på Stoori,
och stämningen i kön vid bokbussens hållplats
är gemytlig trots dugg i ruggigt novemberväder.
Helsingfors har två barnbokbussar, nya
Stoori och äldre Skidi som alternerar i stadsdelar och områden som saknar närbibliotek. Bussarna är lastade med pekböcker, bilderböcker,
lättlästa böcker och böcker för lite större barn.
Men både Stoori och Skidi levererar även böcker som folk har förhandsbeställt på Helmet, och
man kan dessutom returnera böcker till bussen.
SPECIALBIBLIOTEKARE Sami Joukas känner
sina stamkunder, han är försedd med både

munskydd och visir där han blickar ut över
kön på Flottisttorget
”Han är fantastisk. Han känner igen oss och
vet vilka böcker jag har beställt. Hela proceduren vid ingången till bussen tar inte många minuter. Jag både beställer och returnerar böcker
här,” säger Riitta Virtanen-Kakriainen.
I kön till Stoori står också barn, som tycker
om att välja och vraka i urvalet. I enlighet med
rekommendationerna om tryggt avstånd och
god hygien får högst två personer vistas samtidigt i bokbussen. Undantaget är familjer.
Coronarestriktionerna påverkar inte bara
biblioteken utan också bokbussen. Uppgifter om
öppettider, tidtabeller och rutter finns på
helmet.fi/bokbussarna.

Nina
Weckström

MED KAMPANJEN Håll Helsingfors öppet vill
man säkerställa förutsättningarna för att hålla
i gång verksamheter, näringar och funktioner
trots den pågående pandemin. ”Det borde vara
rutin för oss alla att alltid ha munskydd när vi rör
oss på stan och inte kan undvika närkontakt,”

UNDERVISNINGSMINISTER
Li Andersson har äran att kröna årets lucia. Men årets luciafestligheter håller låg profil.
Den högtidliga kröningen sker
13 december i Domkyrkan
som emellertid inte är öppen
för allmänheten. Lucia skrider
bara halvvägs ned för Domkyrkans trappa eftersom det
inte blir någon kortege.
Det ordnas inte heller vare
sig luciamarknad eller familjefest i år. Däremot pågår luciainsamlingen som vanligt och
medlen går till barnfamiljer
som behöver stöd.

Konsertkväll
i hemmasoffan
HSO:S INSPELNING tar
stadsorkesterns konsert till
din hemmasoffa. Även om du
inte kan komma till Musikhuset kan du se och höra
konserten på nätet. Kolla in
helsinginkaupunginorkesteri.fi.
Klicka på funktionen svenska
och HKO SCREEN.

Munskydd i alla lägen
MUNSKYDD är något av det nya normala i dag.
I en intensifierad kampanj uppmanar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori än en gång
alla som har fyllt femton att använda munskydd
i offentliga rum och i kollektivtrafiken. Undantaget är personer som av medicinska skäl är hindrade att bära mask.
I dag följer allt fler rekommendationerna.
Det speglar sig i offentliga rum som Arbis där
man använder munskydd i allt från yoga till matkurser, det syns i varuhus, butiker och apotek,
i bussen, spårvagnen och metron. Helsingfors
rekommenderar starkt munskydd för eleverna
i grundskolans årskurser 7–9 och alla som inte
jobbar på distans, det vill säga är på arbete där
man möter andra.

Li Andersson
kröner lucia

säger Vapaavuori och tillägger att det handlar
om en relativt ringa åtgärd som kan ha stor
inverkan på situationen i allmänhet.
”Att använda munskydd kan främja möjligheterna att undvika mer drastiska åtgärder som
begränsningar i öppettider eller nedstängning,”
säger Vapaavuori.
Coronaviruset smittar främst genom droppsmitta som sprids när en virusbärare pratar
eller hostar.
Helsingfors delar ut gratis munskydd åt mindre bemedlade.

Bollywood
i Nordsjö
DEN INDISKA filmindustrins
färgsprakande svar på amerikanska Hollywood, är Bollywood som intar scenen både
i Nordhuset och Luckan i slutet av januari. Mer på respektive hemsida.

Nordens hus

→ Mer info på hel.fi/coronavirus.
Det går bra
att träna med
munskydd på,
tycker yogaseniorerna
på Arbis.
L EI F
WEC KSTRÖ M

AKTIVITETER och lekar
utomhus, föreläsningar och
verkstäder inne på Dagmarsgatan. Arbis agerar Nordens
hus 6.2 2021 med start kl. 10.
All verksamhet på Arbis i vår
beror på rådande coronasituation. Ny info uppdateras
på arbis.fi.
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Mask recommendations are in effect
in Helsinki for all situations in which
it is difficult to avoid close contact.
Members of low-income groups can
pick up free masks, no questions asked,
at several distribution points in the city.
Find all of the city’s coronavirus-related
news at: hel.fi/helsinki/coronavirus-en

Building networks
from scratch
CHIARA Costa-Virtanen is a service coach for
the Helsinki Skills Center, helping international
jobseekers to learn a profession and find a job.
She came to Finland seven years ago from Italy
with a degree in cultural mediation, and now
consults the centre’s customers in easy-tounderstand Finnish and five other languages.
“We try to respect and support the personal
and cultural identity of everyone. It is especially
important for the international community’s
jobseekers to feel accepted and respected for
who they are,” she says.
The City of Helsinki-sponsored Helsinki
Skills Center simultaneously teaches people
a profession and the Finnish language.
Newcomers without work are referred to
the service via the TE employment office or
social services. At present, the centre serves
452 customers representing 121 different
nationalities.
THE CENTER also helps new arrivals to the
country create networks, as according to a 2017
study from the Finnish Innovation Fund Sitra,
only a quarter of available jobs in Finland are
openly advertised.
“Many people that arrive here from abroad
have impressive skills and work backgrounds,
but they don’t have a network. The Helsinki Skills
Center offers them tips and tricks to help build
one,” Costa-Virtanen says.
She says that she herself has experienced
life as an unemployed jobseeker in Helsinki,
so she is aware of the challenges many of her
customers face.
“Unemployment can be mentally draining and
lead to depression. It can also slow integration
as you mentally refuse to engage with a society
that won’t give you an opportunity to contribute.
Finding a workplace with the help of professionals

Do you have
questions
about Helsinki’s
education
system?
Chiara
Costa-Virtanen
is comitted to
helping people
find a job in
Helsinki.
H ETA
Ä N G ESL EVÄ

can really change the way you see the world and
the way you see Finland,” she says.
IN ADDITION to her work for the city, CostaVirtanen is chair of the 5,000-member-strong
International Working Women of Finland, an
independent networking association focusing
on working life. The group arranges meetups,
mentoring and webinars together with many
state and local employment authorities.
“IWWOF is a volunteer-based group that
seeks to empower female foreigners in the
Finnish job market, as many Finnish employers
are hesitant to employ people that don’t speak
perfect Finnish,” she says.
Costa-Virtanen says Helsinki should expand
its anonymous recruiting and hire even more
foreigners, as it would provide a great example
to the private sector and foster a global
perspective.
“If municipal decision-makers have no
interface with the international community and
aren’t culturally sensitive, all of the new services
designed for this audience will miss the mark.”

Omaolo.fi
now available
in English
The round-the-clock online
healthcare service known
as Omaolo is now available
in its entirety in English.
Use it for coronavirus
symptom assessments and
testing, in addition to many
other kinds of appraisals,
electronic health check-ups
and well-being coaching.
Check it out today at
→ omaolo.fi

All events in
Helsinki now
listed in one
place

More information:
hel.fi/stadin-osaamiskeskus
iwwof.com

Women to Work
STATISTICS show that 70 per cent of women who move
to Finland do so for family reasons. This means they don’t
have many contacts when they arrive in the country. Women
to Work is a municipal project offering targeted career
guidance in Russian, Somali, Arabic and easy-to-understand
Finnish. Women learn digital and social media skills and find
their footing in the job market or a field of education.
“Helsinki has founded several projects and campaigns to
strengthen international women’s agency, but there’s still
a lot of work to be done,” City of Helsinki Service
Supervisor Heidi Lehtovaara says.

The City of Helsinki has
introduced a new guidance
service in Finnish and
English to assist families
with questions about
playground and playgroup
activities, daycare centres
and schools. If you need
information on the different
study paths in Finland,
the online Wilma service,
or anything at all, ring
+358 (0)9 3103 3444
Mondays 14–17 and
Wednesdays 9–11, 14–17 or
contact eduguidance@hel.fi.

Women to
Work project
employees
Zainab Al-Ali,
Suhuur Musse
and Marina
Rinas.
TA N JA
N A MRO O D

RESIDENTS of Helsinki
have long been calling for
a single website where
they can browse all of
the exciting events from
different organisers that the
city has to offer. Now their
wishes have come true, as
Helsinki’s new event website
has made its debut! The city
will expand the website’s
content throughout 2021,
and the site will eventually
highlight hundreds of
activities for adults, children
and young people in Finnish,
Swedish and English. To visit
the new event website, go to
→ tapahtumat.hel.fi

Menot
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Tapahtumat.hel.fi-sivustolta
saa kootusti tietoa Helsingin
kaupungin järjestämistä tapahtumista.
Sivustolla on jonkin verran tietoa
myös muiden tapahtumajärjestäjien
tapahtumista. Ensi vuonna sivustolle
tulevat myös kaupungin tarjoamat
lasten ja nuorten harrastukset.

Kaupungintalolta välitettävässä konsertissa
esiintyvät kaupunginorkesterin solisteina
muiden muassa Nelli Matula, Robin
Packalen, Chisu ja Jesse Markin.

Yllätyksiä vuodenvaihteeseen
Tiina Kotka

Petri Anttila

TÄMÄ poikkeusvuosi kääntyy uudeksi varsin
merkillisin juhlamenoin – tai miltä kuulostavat
morsettava laserteos ja sovelluksella löytyvät
ilotulitukset? Huippuartistien tähdittämä konsertti ja lasten juhlat koetaan virtuaalisesti.
Koko ohjelma on suunniteltu niin, että sen näkee mistä päin Helsinkiä hyvänsä. Silloin voidaan etäillä kotona ja viettää silti yhteiset juhlat.
ILLAN tummuessa Olympiastadionin torniin
syttyvät laservalot. Ne morsettavat läpi yön uudenvuodentervehdystä 2020–2021. Morsetuksen näkee eri puolilta kaupunkia korkeilta sekä esteettömiltä paikoilta ja sen kuulee analogiselta radiotaajuudelta sekä tornin luo tuoduista
kaiuttimista.
Ainutkertaisen teoksen suunnitellut Ilkka
Paloniemi kannustaa asukkaitakin lähettämään
uudenvuodenviestejä välitettäväksi teokseen
liittyvällä radiotaajuudella. Tarkempia tietoja tästä tullaan vielä päivittämään tapahtuman
verkkosivuille helsinginuusivuosi.fi.
”Tämän merkillisen vuoden vaihtuessa on
hyvä hetki pysähtyä ja tarkistaa kurssi, mihin
suuntaan olemme ihmiskuntana menossa ja mihin me tällä planetaarisella ajoneuvolla oikein
huristelemme”, pohtii Paloniemi.

LAPSILLE on hyväntuuliset Unikeon uudenvuoden valvojaiset kello 17.30–18 Helsinki-kanavalla (helsinkikanava.fi). Taidekollektiivi Skidien
sanaton esitys tempaa perheet mukaan juhliin,
jonne kokoontuvat ainakin prinsessa, robotti ja
naapurit. Alkaa armoton limbous, tanssiminen
ja bingon peluu. Juhlat huipentuvat kolmesta
salaisesta paikasta ammuttaviin ja lähetyksen
lopussa nähtäviin ilotulituksiin.
Perheitä kannustetaan valmistelemaan kotiin tunnelmaan sopivat puitteet uudenvuodenjuhlille. Vinkkejä tanssiaskelista bingoon on jaossa verkossa (helsinginuusivuosi.fi).

H-HETKEN koittaessa kello 00 alkavat kaupungin ilotulitukset kolmesta paikasta Helsingissä, jotta ne näkyisivät koko kaupunkiin. Samasta syystä raketit ammutaan poikkeuksellisen
korkealle. Kolmea paikkaa ei paljasteta yleisölle,
jotta niihin ei kertyisi suuria ihmisjoukkoja, mutta kukin voi etsiä itselleen parhaan katselupaikan verkkosovelluksen avulla, joka löytyy tapahtuman verkkosivuilta helsinginuusivuosi.fi.
Ilotulitukset näkee myös Ylen TV1:n suorassa
lähetyksessä. Ilotulitusten jälkeen Ylen livestudiolla pidetään vielä jatkot DJ:n luotsaamana
kello 00.30 asti.

JUHLATUNNELMA tiivistyy Ylen TV1:n ja Yle
Areenan livestudion lähetyksessä kello 22.30–
00.30. Illan aikana nähdään uudenvuoden tunnelmia Suomesta ja maailmalta, kotikatsomoita unohtamatta. Pormestarikin kertoo tervehdyksensä.
Helsingin kaupunginorkesteri kapellimestarinaan Eero Lehtimäki tuo koteihin legendaarisia tanssimusiikkiklassikoita artisteilta Aviciista
Depeche Modeen. Kappaleita tulkitsevat Classical Trancelations -uudenvuodenkonsertissa
muiden muassa Chisu, Redrama, Paleface, Pete Parkkonen, Olavi Uusivirta, Robin Packalen
ja Nelli Matula. Vuosi vaihtuu Daruden esittäessä oman Sandstorminsa sinfoniaorkesterisovituksin.

UUDENVUODENJUHLAN vastaava tuottaja
Emma Abendstein Helsingin tapahtumasäätiöstä kannustaa nauttimaan kelivapaista juhlista.
”Odotan innolla sitä hetkeä kun koko Helsinki säkenöi ja siirrymme yhdessä vuoteen 2021.
Ei tarvitse lähteä loskaan ja pakkaseen värjöttelemään, vaan uudenvuoden upeimmasta juhlasta voi nauttia mukavasti ja turvallisesti kotona.”
Juhlaväkeä kannustetaan välittämään tunnelmiaan sosiaalisen median kanavissa hastageilla #parempaauuttavuotta ja #etäuusivuosi.
→ Uudenvuoden ohjelmasta löytyy päivittyvää
tietoa osoitteesta helsinginuusivuosi.fi.
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Suosikkinäytelmille jatkoa keväällä
Kaupunginteatteri tuo yleisön pyynnöstä kevätkauden ohjelmistoonsa
suosikkinäytelmiä, joiden esityksiä on jouduttu perumaan koronan
takia. Lisäesityksiä saadaan Heidi Heralan tähdittämään Everstinnaan
ja Lauri Maijalan ohjaamaan Humisevaan harjuun sekä tanssiteokseen
Kaksivärinen fuuga ja lääkärihupailun Lisää saikkua, kiitos kolmanteen
osaan, toki kulloinenkin koronatilanne huomioiden.
Helsingin Kaupunginteatteri, Eläintarhantie 5, hkt.fi, Lippupiste.
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→ Tuomaan Markkinat
peruttiin koronatilanteen
takia, myyntiä pyritään
järjestämään digitaalisesti,
katso tuomaanmarkkinat.fi.

A L E K SI HOR N B O RG

Lauletaan yhdessä
Kanneltalo, Helsinki-kanava
Onnistuu se yhteislaulu isolla joukolla onneksi korona-aikanakin!
Muusikko Mari Kätkän johdolla
lauletaan joululauluja Helsinkikanavalla (helsinkikanava.fi)
ja Kanneltalon Facebookissa
(facebook.com/kanneltalo) etänä verkkoyhteydellä. Jos ei pääse mukaan juuri tapahtumaaikaan, voi tilaisuutta fiilistellä
tallenteena. Tilaisuus ja tallenteet ovat maksuttomia.

Mari Kätkä

Museoon etänä
Museoilla on mukavasti verkkosisältöjä. Esimerkiksi Kiasmalla on kokonainen verkkotaiteen
kokoelma Kiasma Online Art
(onlineart.kiasma.fi).
Helsinki Contemporaryn
(helsinkicontemporary.fi)
ARTAP-sovelluksen avulla puolestaan saa taideteoksia oman
kodin seinille aidon kokoisina
ja näköisinä. Ateneumin verkkoon (ateneum.fi) tuomat Suomen taiteen tarina -lyhytelokuvat näyttävät tutut klassikot
uudessa valossa. Teatterimuseon (teatterimuseo.fi) sivuilla
voi vaikka kokeilla roolipukuja.
Amos Rexin sivuilla (amosrex.fi)
pääsee tutustumaan muinaisen
Egyptin hautaan.

COMMA I MAGE OY/ HE L S I NGI N
KAU P U NGI N AI NE I S TOPANKKI

14.12. klo 18–19

Aarteita Markkinoilta
TUOMAAN MARKKINAT pidetään
Senaatintorilla koronasuositukset
ja mahdolliset yleisörajoitukset
huomioiden 5.–22.12. Herkutteluun
ja pukinkonttiin voi etsiä tuotteita
yli 90 myyjältä. Lapsille tulee torille
tuttuun tapaan karuselli.
Koronatilanteen vuoksi tapahtuma-aluetta on väljennetty. Ravintolapiha on kokonaan ulkotilassa,
sillä sisäravintolasta on luovuttu.
Anniskelualueella on rajatut istumapaikat. Ohjelmanumeroita ei
ole tänä vuonna.

”Markkinat ovat monille yksi
vuoden kohokohdista ja pidämme
ne torilla, ellei kesken kaiken tule
yleisörajoituksia. Toivomme kaikkien käyttävän maskeja ja noudattavan turvavälejä. Myyntimökeissä on suojapleksit”, kertoo tapahtuman vastaava tuottaja Marianne
Saukkonen Helsingin tapahtumasäätiöstä.
Tuomaan Markkinat ovat
avoinna ma–to klo 11–19 ja
pe–su klo 10–20.
→ Lisätiedot: tuomaanmarkkinat.fi

Aikamatkalle
Aikamatkalle Helsingin historiaan pääsee kaupunginmuseon sivustolla Finna-hakupalvelussa (hkm.finna.fi). Tarjontaa
on Signe Branderin valokuvista
tietoihin rakennusten historiasta. Kuvia ihailtaviksi ja vaikka
paitaan painettavaksi on osoitteessa helsinkikuvia.fi. Helsinki-kanavalta (helsinkikanava.fi)
löydät vaikka mitä seudun esihistoriasta mielialojen urkintaan sotavuosina.

Lähde teemakävelylle
NYT KORONA-AIKAAN kannattaa tehdä omatoimisia teemakävelyjä. Esimerkiksi MyHelsinki.fisivusto on koonnut reittejä Tove Janssonin ja
Alvar Aallon Helsingistä Design District Helsinkiin.
Tietoa on kaupungin katutaidekohteistakin, samoin sivulla helsinkiurbanart.com.
Veistoskierroksia ja -tietoa on koottu sivuille
reitit.hamhelsinki.fi, hamhelsinki.fi/julkinen-taide
sekä patsaspuhuu.fi. Itsenäisyyspäivän aikaan voi
ottaa kohteeksi maan presidenttien muistomerkit,
joiden sijainnit näkee sivulta suomenpresidentit.fi,
samoin tietoa maan johtajista.
Historialliseen Helsinkiin saa kaksoisvalotuksen
kiertämällä teemareittejä kännykän opastamana
ja ikuistamalla vanhojen valokuvien paikat nykyasussaan sovelluksen avulla. Teemoja on olympiarakennuksista taka-Töölöön
(wikimedia.fi Valikko Jälleenvalokuvaus).
Krunikan kortteleissa -näyttely johdattaa
alueen historiaan sähkökaappeihin kiinnitettyjen
kuvien avulla, sijainnit näkee kaupunginmuseon
sivulta (helsinginkaupunginmuseo.fi Näyttelyt).

Guido van Heltenin teos
Hämeentie 78:ssa on yksi
kaupungin upeista muraaleista.

K IM M O BR A N DT/ HE L SI NG I N K AUP U NG I N A I NE I STOPA N K K I

HUOMAA! Lehden mennessä
painoon pääkaupunkiseudun
koronakoordinaatioryhmä on
linjannut tapahtumien järjestämiseen liittyvistä rajoituksista,
joiden takia tilaisuuksia saatetaan joutua perumaan tai siirtämään. Tarkista rajoitusten ajantasainen tilanne osoitteessa
hel.fi/koronavirus ja tapahtumatilanne sivulta tapahtumat.hel.fi,
josta saat kootusti tietoa Helsingin kaupungin järjestämistä tapahtumista.

Virtuaalivierailulle
Suomenlinnassa voi piipahtaa
360-esityksen avulla: liikkua
ilmakuvin linnoituksen saarilla,
zoomata rakennuksia ja
lukea paikan historiaa
(suomenlinna.fi).
Myös Vallisaareen, Harakkaan ja Pihlajasaareen pääsee
virtuaalivierailulle (citynature.eu
Helsinki). Sivulla on myös
luontoretki. Löydät vastaavia
ympäri Suomea netistä. Ulkomaille pääsee vaikka täältä:
travelandleisure.com ja
virtualtraveller.com.

Tuomaan Markkinoilla on
antimia yli 90 myyjältä,
ja lasten iloksi karuselli.
Markkinat järjestetään
koronarajoituksin.

J U S S I HE L L S T E N

Korona rajoittaa

työntekijää.

3,2

miljoonaa nidettä ja
e-kirjasto käytettävissä
Helmet-kirjastokortilla.
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→ Lux Helsinki siirtyy
koronatilanteen vuoksi
uuteen ajankohtaan,
katso luxhelsinki.fi.
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1.

Höltön Helsinki-kuvat
Hakasalmen huvilan näyttely
tarjoaa aikamatkan. Ismo Höltön
(s. 1940) elämänmakuisista valokuvista voi bongata vaikka omien
kotikulmien muuttunutta kaupunkia. Itselleni vaikuttavinta on elämys siitä, kuinka suurikokoisten
henkilökuvien äärellä menneen
maailman voi kohdata ikään kuin
silmästä silmään.
Hakasalmen huvila 28.8.2021
saakka.

2.

Kaupungin talvipuutarha
”No, onkos tullut kesä nyt talven
keskelle?” Jo vain. Talvipuutarha
Stadikan kupeessa on todellinen
keidas, jonka valo ja lämpö virkistävät pimeiden talvikuukausien
keskellä. Puutarhassa ilahduttavat
juuri nyt myös joulukukat. Suosikkini on vehreä palmuhuone, jossa
voi vaikka nauttia eväsretkestä.
Talvipuutarha, Hammarskjöldintie 1 A.

H E LS I NGI N K AU P U NG IN A IN E IS TOPA NK K I

Liikkumaan!

M E NOT- PALSTAN O N TO IMIT TAN UT TIIN A KOTKA

M

Reetta Heiskanen
Museonjohtaja
Helsingin kaupunginmuseo

LUX HELSINKI tuo valoteoksia
tumapäiviä ja päivittäistä aukieri puolille Helsinkiä 4.–10.1.2021. oloaikaa turvavälien säilyttämiTeoksia on konkareilta ja uuseksi.”
demmilta nimiltä useista maista.
Teokset ovat nähtävissä
Tapahtuman vastaavan tuot4.–10.1. kello 17–22. Teosten
tajan Susa Nokelaisen mukaan
sijainnit näkee myöhemmin
teokset on sijoitettu korosivulta luxhelsinki.fi.
nan takia paikkoihin,
Myös tapahtujoissa pystytään pitämaan nivoutuva
mään turvavälit.
Lux Valohaaste
Osallistu Lux
”Sijainteja on
tuo valoa kauValohaasteeseen
kymmenkunta. Ne
punkiin samaan
ja tee oma valoteos
paljastetaan vasta
aikaan. Kaikki
kodin ikkunaan tai
lähempänä tapahasukkaat
voivat
pihaan 4.–10.1.
tuman alkua, mutosallistua haasta kerrottakoon sen
teeseen tekemälverran, että mukana ovat
lä vaikka kotiinsa tai
Tuomiokirkko ja Olympiastapihapiiriinsä valoteoksen
dion. Moni tulee saamaan hieja jakamalla siitä kuvia Instagranon teoksen ihan kotikulmilleen. missa osoitteessa #valohaaste.
Luovumme klubeista ja kahviTeoksia palkitaan. Lisätietoa tuloista. Lisäämme myös tapahlee sivulle luxhelsinki.fi.

HELSINGIN KAUPUNGIN tekojäillä luistelu on maksutonta
tänä talvena. Yleisöluisteluvuoroja on joka päivä. Tekojäätilanteen näkee
Ulkoliikunta.fi-karttapalvelusta, samoin latutilanteen.
Oli keli mikä hyvänsä,
esimerkiksi Kivikon hiihtohallissa (Savikiekontie 4)
pääsee sivakoimaan joka päivä kello 7–21 (lipunmyynti klo 20
asti), toki koronatilanne huomioiden.
Kotona liikkumiseen löytyy esimerkiksi maksuttomia jooga- ja
jumppavideoita Helsinki-kanavalta (helsinkikanava.fi). Tarjolla
on niin kevyttä kuin vähän rankempaakin treeniä.
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Elokuvia maksutta
Elonet-palvelussa (elonet.fi)
näkee maksutta satoja kotimaisia elokuvia. Katsottavissa
on esimerkiksi Kuvia Helsingistä 1906–10.
Toki myös Yle Areenasta
(yleareena.fi) ja muista suoratoistopalveluista löytyy tarjontaa laidasta laitaan. Kannattaa
vilkaista myös Open Culturen
tarjontaa (openculture.com).

aktiivista lainaajaa
vuonna 2019.

EI

Vivian Maier, kesäkuu 1954,
New York

249 483
Minun
tärppini

Luxin teoksia
eri kaupunginosiin

Tuomiokirkko on yksi Luxin kohteista ensi vuonnakin. Tänä
vuonna paikalla nähtiin Teresa Marin SunWind Luxiss 2020.

Vivian Maier palaa
Katuvalokuvauksen sensaation Vivian Maierin (1926–
2009) kuvia nähdään myös
ensi vuonna Suomen valokuvataiteen museossa, jos korona suo. Esille tulee Maierin
rakastetuimpia katuvalokuvia
neljältä eri vuosikymmeneltä,
mustavalkokuvista värivedoksiin. Näyttelyn on tarkoitus olla avoinna 16.1.–18.4.2021 Valokuvataiteen museo K1:ssä
(Kämp Galleria, Mikonkatu 1).
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Orkesteri yllättää
Helsingin kaupunginorkesteri on tehnyt useista konserteistaan taltiointeja, jotka ovat
maksutta kuunneltavissa. Kirjo ulottuu klassikkoteoksista
Nalle Nappisilmän musiikkihetkeen ja luontoaihein kuvitettuun mindfulness-konserttiin, jonka harjoitukset vetää
viulisti, mindfulness-ohjaaja Satu Savioja. Konsertteihin
pääsee orkesterin sivulta
helsinginkaupunginorkesteri.fi
HKO SCREEN.

444

LA

kirjaston, 2 kirjastoauton
ja seniorikeskusten,
sairaaloiden ja kotipalvelun
kirjastokokonaisuus nykyään.

LA

P E LT O

37

vuotta sitten, 7.10.1860,
avattiin ensimmäinen
kirjasto Hallituskadun ja
Fabianinkadun kulmaan.
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Helsingin kaupunginkirjasto

PET

VIRP

3.

Joulumyyjäiset verkossa
Tänä vuonna monet tapahtumat
ovat siirtyneet verkkoon, niin myös
joulumyyjäiset. Esimerkiksi Ornamon Design Joulu -myyntitapahtumassa voi ostaa ammattilaisten
suunnittelemia tuotteita itselleen
tai lahjaksi. Monesti on mukavaa
samalla hieman tutustua taitureihin tai tarinoihin tuotteiden takana.
Ornamon Design Joulu 24.12.
saakka, ornamo.fi.
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KESKUSTELE KOILLISHELSINGISTÄ NETISSÄ

MITÄ MIELTÄ MALMIN JA
PUKINMÄEN SUUNNITELMISTA?

Jos Viikin, Pukinmäen, Puistolan,
Suutarilan, Pihlajamäen, Tapanilan ja
Malmin ajankohtaiset suunnitelmat
kiinnostavat, osallistu verkkotilaisuuteen 9.12. kello 17–19.30 osoitteessa
hel.fi/asukastilaisuudet.

Malmin ja Pukinmäen katu- ja viheralueita koskeva suunnitelmaluonnos
vuosille 2021–2030 on valmistunut.
Kaupunkilaiset voivat kommentoida
sitä 13. joulukuuta asti osoitteessa
kerrokantasi.hel.fi/malmipukinmaki.

Asukkailta 1 500 ideaa

G R A FI IK K A A NN I S AL L A/ HE L S I NGI N KAU P U NKI

Stadiluotseista
asukaskysely

OmaStadin 2020–2021 ideat alueittain

OmaStadiin tulleita ideoita voi nyt kommentoida.
ASUKKAAT ideoivat innokkaasti OmaStadin eli
kaupungin osallistuvan budjetoinnin avulla toteutettavia uudistuksia Helsinkiin.
Suurin osa 1 463 ideasta koski liikuntaa, ulkoilua, puistoja ja luontoa. Myös rakennettu ympäristö sekä yhteisöllisyys nousivat esiin lokakuussa päättyneessä ideointivaiheessa.
OmaStadia kehittävä ja koordinoiva Kirsi
Verkka kaupunginkansliasta kertoo ideamäärän
kasvaneen ensimmäisestä kierroksesta.
”Tällä kerralla annettiin noin 200 ideaa enemmän kuin viimeksi. Tämä kuvastaa sitä, että ihmiset ovat selvästi omaksuneet OmaStadin."
IDEOITA pyydettiin kahdeksasta teemasta. Ne
olivat liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto, rakennettu ympäristö, yhteisöllisyys, kulttuuri, terveys
ja hyvinvointi, ekologisuus sekä oppiminen ja
osaaminen.
Kaupunkilaiset voivat nyt kommentoida ideoita osoitteessa omastadi.hel.fi. Tammi-huhtikuussa alkaa ideoiden jatkokehittely, jolloin asukkaat

pääsevät jalostamaan ideoita ehdotuksiksi kaupungin asiantuntijoiden kanssa OmaStadi Raksa
-työpajoissa ja OmaStadi-sivustolla. Kaupungin asiantuntijat arvioivat ehdotusten
toteutuskustannukset. OmaStadin
Kaikki OmaStadin
verkkosivustolla voi jatkossakin
44 ensimmäisen kauden
seurata ja kommentoida ehdo2018–2019 äänestyksessä
tusten etenemistä.
menestynyttä ideaa
toteutetaan tämän tai
MONIEN ideoiden toteuttaviimeistään ensi
minen äänestysvaiheen jälvuoden
puolella.
keen kuuluu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön
Tutustu
toimialalle, jonka apulaisporideoihin osoitteessa
mestari Anni Sinnemäki näkee
omastadi.hel.fi.
ideoissa luonnon ja ulkoilun merkityksen kaupunkilaisille.
”Helsingissä kaikkia asuinalueita huolletaan ja kehitetään asukkaita kuunnellen. Osallistuva budjetointi antaa meille paljon arvokasta tietoa siitä, millaista ympäristöä helsinkiläiset
naapurustoihinsa toivovat."

OMASTADIN TOISELLA KAUDELLA vuosina 2020–2021 Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa
kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

HELSINKILÄISILTÄ pyydettiin loka-marraskuussa kokemuksia stadiluotsipalveluista. Sähköiseen
kyselyyn vastasi 333 asukasta. He kokivat asioinnin stadiluotsien kanssa pääsääntöisesti hyödylliseksi ja sujuvaksi. He
ovat saaneet ja toivovat
jatkossa stadiluotseilta neuvoja vaikuttamiseen, palautteen ohjaamiseen ja osallistuvaan
budjetointiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään stadiluotsipalvelun kehittämisessä.
HELSINGISSÄ työskentelee seitsemän stadiluotsia, jotka muun muassa
auttavat asukkaita löytämään oikeat vaikuttamiskanavat ja neuvovat
OmaStadi-asioissa. Stadiluotsit toimivat suurpiireittäin: Jarkko Laaksonen (etelä), Silja Lindblad (länsi), Gritten
Naams (keskinen), Kirsti
Kallansalo (pohjoinen ja
Kaarela), Outi Rissanen
(koillinen), Pauli Saloranta (kaakko ja Vuosaari)
ja Belinda Barbato (itä ja
Östersundom). Stadiluotsit tavoittaa sähköpostitse (etunimi.sukunimi@
hel.fi) tai puhelimitse
(numerot.hel.fi).
KYSELYSSÄ pyydettiin
asukkailta myös palautetta osallistumisesta, vaikuttamisesta ja tiedonsaannista. Vastausten
perusteella osa kaupunkilaisista kokee tarvitsevansa vielä lisää tietoa
vaikuttamismahdollisuuksista ja -kanavista.

LISÄÄ KÄRKIYKSIKÖITÄ JA PELASTUSASEMIA
Helsingin kaupungin pelastuslaitos ottaa käyttöön lisää ambulanssin kokoluokkaa olevia kärkiyksiköitä Konalassa jo toimivan
lisäksi. Kontulan yksikkö aloittaa ensi vuonna ja Tapanilan todennäköisesti vuonna 2023. Vuosaareen kärkiyksikkö saataneen
Kontulan pelastusaseman valmistumisen jälkeen vuonna 2025. Kärkiyksiköt pystyvät toimimaan isompia pelastusyksiköitä
ketterämmin ja niihin tarvitaan vain kaksi palomies-ensihoitajaa. Yksiköt on suunnattu nopeisiin pelastus- ja ensihoitotehtäviin
ja alueille, joilla ei ole pelastusasemaa.
Kaupunkiin saadaan lähivuosina uusia pelastusasemia: Konalaan rakennettavan aseman on tarkoitus aloittaa vuoden 2023
alussa ja suunnittelussa pisimmällä on Kontulan asema, jota seuraavat Tapanilan sekä Vuosaaren asemat.

Stadilla duunissa
Mikä on parasta työssäsi,
pelastuskomentaja Jani Pitkänen?
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Oppiin
Pelastuskouluun

HAKUAIKA Helsingin Pelastuskouluun on 1.–31.1.2021.
Oppilaitos kouluttaa pelastajia ja paloesimiehiä Helsingin pelastuslaitokselle. Opetussuunnitelmassa
on valtion Pelastusopiston
opetussuunnitelman lisäksi
pääkaupungin erityispiirteiden opintoja. Kaksivuotiset
opinnot alkavat 1.9.2021.
→ Lisätiedot: hel.fi/pela/fi/
esittely/pelastuskoulu

Päivitä pelastussuunnitelma
PELASTUSLAIN mukaan pelastussuunnitelma on laadittava muun muassa asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma on
vapaamuotoinen, mutta sen
tulee sisältää vähintään lakisääteiset asiat, joihin kuuluvat muun muassa tiedot
asukkaille ja muille henkilöille
annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi
sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi.

”Työni vaihtelee paljon: aamu voi alkaa yhtä hyvin kahvipöydässä brankkareiden kanssa kuin asiantuntijana
ministeriössä, Ylen lähetyksessä tai kansainvälisissä
tapaamisissa”, toteaa pelastuskomentaja Jani Pitkänen.

Tiina Kotka
Pertti Nisonen

Parasta työssäni on se, että saan
pitää huolta kotikaupunkini turvallisuudesta ja kehittää sitä. Palomiesaikoinani jeesasin asukkaita konkreettisesti, nyt pelastuskomentajana teen ison osan duunista työ- ja kokouspöydän ääressä käsittelemässä kaupungin
asioiden lisäksi valtakunnallisia ja kansainvälisiä
asioita. Olen työskennellyt Helsingin pelastuslaitoksella myös pelastusjohtajana, aluepäällikkönä ja paloesimiehenä. Palomestarina erikoistuin
maanalaisiin tiloihin ja tunneleihin.
Työtäni on Helsingin pelastuslaitoksen johtaminen eli johdan niin henkilöstöä kuin toimintaa.
Haluan hommien sujuvan ja kaikkien voivan
hyvin. Työmme vaativuutta lisäävät esimerkiksi
Helsingin runsas asukas- ja liikennemäärä, kansainvälisyys ja maan johto presidenttiä myöten.
Suurtapahtumiakin on muuta maata enemmän.
Tyypilliseen työpäivääni kuuluu paljon hallinnollista työtä henkilöstöasioista talouteen, samoin
suunnittelun ja kehittämisen ohjaamista. Vaihtelua on paljon: aamu voi alkaa yhtä hyvin kahvipöydässä brankkareiden kanssa kuin asiantuntijana ministeriössä, Ylen lähetyksessä tai kansainvälisissä tapaamisissa.
Työkaverini ovat sosiaalisia, huumorintajuisia
ja joustavia. Heillä on hyvät paineensieto-, vastuunkanto- ja ryhmätyöskentelykyvyt. Yhtä vah-

vaa yhteenkuuluvuutta on harvoissa ammateissa, maailmanlaajuisestikaan.

3 X VINKIT
TURVALLISEEN
ARKEEN

Olen ylpeä siitä, miten hyvin henkilöstö on pärjännyt koronapandemian aikana. Esimerkiksi
ensihoitoyksiköiden korkeaa hygieniatasoa on
pystytty nostamaan entisestään.
Olen myös ylpeä uudesta pienikokoisesta kärkiyksiköstämme, joka pääsee ketterästi onnettomuuspaikoille. Se vaatii vain 12 henkeä
24/7-valmiuteen, kun pelastusyksikköön tarvitaan minimissään 24 henkeä. Kärkiyksiköitä tulee vielä lisää, mikä nopeuttaa avun viemistä niillekin alueille, joilla ei ole isoa pelastusasemaa.

1. Toimiva palovaroitin on halpa
henkivakuutus.

Harvat tietävät, että Helsingin pelastuslaitoksella on töissä kolme naista palomies-ensihoitajina. Koko maassa heitä on alle kymmenen. Moni
yllättyy myös siitä, että sama ammattilainen toimii eri työvuoroissaan joko palomiehenä tai
ensihoitajana.
Jos saisin muuttaa yhden asian, niin parantaisin Stadin palomies-ensihoitajien palkkausta.
Terveiseni helsinkiläisille: Anna onnettomuuspaikalla pelastajille työrauha ja uhreille yksityisyyden suoja. Katsojiin ja kuvaajiin kulutettu aika on
pois pelastustyöltä. Soita hätänumeroon 112 vain
silloin kun on todellinen hätä. Muista että holtiton
pyöräileminen, autoilu ja kynttilöiden polttaminen
vaarantavat usein muidenkin hengen.

2. Polta kynttilöitä vain palamattomalla alustalla
valvotusti.
3. Noudattamalla koronaohjeita
suojelet itseäsi
ja muita.

→ Lisätiedot: hel.fi Pelastuslaitos Onnettomuuksien
ehkäisy Pelastussuunnitelma
ja poistumisturvallisuusselvitys

Eläimille apua
HELSINGIN pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö
auttaa sairaita, loukkaantuneita ja ahdinkoon joutuneita eläimiä Helsingin alueella.
Tällaisista eläimistä voi
ilmoittaa numeroon 09 3103
0151. Toiminta perustuu eläinja luonnonsuojelulakiin.
Lisäksi Korkeasaaren
villieläinsairaala ottaa vastaan apua tarvitsevia luonnonvaraisia eläimiä (p. 040
334 2954 ja 050 352 5989).
Yliopistollinen eläinsairaala päivystää ympäri vuorokauden (Pieneläinsairaala,
p. 029 415 7201 klo 8.15–
15.30 arkisin, muulloin
p. 0600 97411).
Eläinsuojeluasioissa on
otettava yhteyttä poliisiin.
Yleinen hätänumero 112
on tarkoitettu vain kiiretilanteisiin, joissa yleinen turvallisuus voi vaarantua merkittävästi ja joissa tarvitaan viranomaisia.
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Lukijan sanoin
Kuvassa, jossa miehet onkivat, näkyvä
Sompasaari tuli minulle tutuksi 1950-luvun
alussa, sillä saaressa järjestettiin Elannon
henkilökunnan lapsille päiväsiirtolatoimintaa. Kuvauspaikan vieressä oli uimaranta ja
käsin pyöritettävä karuselli. Elannon kala-

kerho piti saaressa rantaongintakilpailuja, joihin isänikin osallistui. Vahinko, että
niin hieno ja vehmas saari muutettiin satama-alueeksi. Kuvan ottanut Eino Heinonen toimi Elannon kuvaajana vuosia.
S E P P O HOLOPA I NE N

lukijakilpailu.
helsinkilehti@
hel.fi

LUKIJAKILPAILU

E I NO HE I NONE N/ HE L S I NGI N KAU P U NGI NMU S E O

Helsinki-lehti,
Lukijakilpailu,
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

JAR NO ME L A

Lukijakilpailun
on tuottanut
kaupunginarkiston
erikoistutkija
Martti
Helminen.

Kadonnutta kaupunkikuvaa
Talvisodan rauhanehtojen seurauksena Viipuri menetettiin ja asukkaat joutuivat
jättämään kaupungin. Muualle Suomeen siirtyivät myös muun muassa kaupungin
koulut, yhdistykset ja urheiluseurat.
Monet yritykset siirtyivät Helsinkiin, niin myös Suomen vanhin, vuonna 1689 perustettu Viipurin Kauppatorin I apteekki vuonna 1940. Apteekki jatkoi täällä toimintaansa eri nimellä, ja jatkaa yhä. Missä toimii tämä maamme oloissa harvinaisen
vanha yritys, jonka juuret ovat Viipurissa?

Vastaukset pyydetään lähettämään 15.1.2021 mennessä sähköpostilla
(lukijakilpailu.helsinkilehti@hel.fi) tai postitse (Helsinki-lehti, Lukijakilpailu,
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki). Mainitsettehan postiosoitteenne,
jos haluatte osallistua kirjapalkinnon arvontaan.

Asukkailta kysyttiin
uusista terveyspalveluista
KAUPUNKI kysyi asukkailta, mitä mieltä he ovat suunnitelmista, joiden mukaan uusi palveluntuottaja hoitaa Kannelmäen terveysaseman palvelut ensi syksystä alkaen. Asukkailta kysyttiin
myös lisäpalvelujen hankkimisesta nykyisten terveysasemapalvelujen rinnalle keskustan alueelle. Kyselyyn vastasi yli tuhat helsinkiläistä sähköisesti sekä haastatteluissa Kannelmäen ja
Viiskulman terveysasemilla.
NOIN puolet vastaajista piti palveluhankinnan suunnitelmia hyvinä. Vastaajat olivat valmiita kokeilemaan ulkopuoliselta toimijalta hankittuja palveluja. Jotkut olivat huolissaan palveluvalikoiman oletetusta kapenemisesta.

Avoimessa palautteessa pidettiin tärkeänä esimerkiksi palvelujen nopeaa
saatavuutta, sähköisen asioinnin mahdollisuuksia, hoitosuhteen jatkuvuutta, esteettömyyttä ja asiointia omalla
äidinkielellä.
Asiakkaat saavat ensi vuonna alkavan kokeilun aikana Kannelmäessä ja
keskustassa samat palvelut kuin muillakin terveysasemilla. Halutessaan he
voivat vaihtaa terveysasemaa kuten
muidenkin asemien asiakkaat. Kyselystä on tietoa osoitteessa
hel.fi/kannelmaenterveysasema.
Kaupunki toivoo jatkuvasti asukkailta palautetta palveluistaan niiden
kehittämiseksi osoitteeseen
hel.fi/palaute.

Vastaus viime kysymykseen
Viimekertaisessa kuvassa miehet osallistuivat
kalastuskilpailuun 1950-luvulla Sompasaaren
rannalla. Taustalla näkyvät Sörnäistenniemen
öljysäiliöt ja osa Kulosaaren siltaa. Sompasaari
oli 1920–1950-luvuilla vuokralla Osuusliike
Elannolla.
Kaupunki päätti rakentaa uudenaikaisen konttisataman Sörnäisten rantaan, ja niin katosivat 1960-luvulla Sompasaaren ohella Nihti, Kana
ja Hanasaari, jotka yhdistettiin mantereeseen.
Satamasta lähti myös autolauttoja Saksaan.
Satama sai sittemmin väistyä uuden kaupunginosan, Kalasataman, tieltä.
Oikein vastanneiden joukosta arvottiin voittajaksi Reijo Lainela – onnittelumme! Kirjapalkinto
on lähetetty voittajalle. Kiitos kaikille osallistujille!

Mitä mieltä olet
itäisen saariston
suunnitelmista?
HELSINGIN itäiseen saaristoon laaditaan
hoito- ja kehittämissuunnitelmaa. Tarkoituksena on parantaa alueella sijaitsevien
Helsingin kaupungin saarikohteiden virkistyskäyttöä. Luonnosta voi kommentoida 13. joulukuuta asti osoitteessa
kerrokantasi.hel.fi.
Tarkoitus on parantaa muun muassa
saarten rantautumismahdollisuuksia, retkeilypalveluja ja reittejä. Maisema-arkkitehti
Sofia Kangas Helsingin kaupungilta toteaa
saarten virkistyskäytön olleen vähäistä.
”Suunnitelman tavoitteena on lisääntyvän virkistyskäytön ja luontoarvojen yhteensovittaminen sekä saariston potentiaalin
hyödyntäminen kestävällä tavalla.”
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TALVIHOITO ALKAA VILKKAILTA OSUUKSILTA

VE

Helsingissä kadut ja talvihoidettavat puistoreitit aurataan hoitoluokituksen mukaisesti.
Kaupunki vastaa katujen talvihoidosta koko Helsingin alueella muutamia yksityisteitä sekä
valtion moottoriteitä, kehäteitä ja maanteitä lukuun ottamatta. Kantakaupungissa kiinteistö
vastaa kohdallaan olevan kadun jalkakäytävän talvihoidosta.
Helsingissä aloitetaan talvihoito tärkeimmistä pääkaduista ja joukkoliikenteen väylistä
sekä jalankulun ja pyöräilyn reiteistä. Lopuksi hoidetaan asuntokatujen ajoradat. Helsingin
oma palveluntuottaja Stara-liikelaitos hoitaa noin 70 prosenttia alueista ja kilpailutetut
alueurakoitsijat loput.
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Talvihoidossa
2 200 hehtaaria
Kiireisimpinä päivinä lumenvastaanottopaikoille
saatetaan tuoda jopa 4 000 kuorma-autollista lunta.
Helsingin kaupungin aineistopankki

Hoidettava ala

6 maavastaanottokenttää
2 allasta, jossa lumi sulatetaan puhdistetulla jätevedellä
1 mereen kippauspaikka

Jopa

4 000

kuormaa eli noin

70 000
kuutiota

L AU R I HÄNNI NE N

→ Katualueita noin 2 100 hehtaaria
→ Puistoreittejä noin 100 hehtaaria

Lumenvastaanottopaikat

lunta päivässä

Milloin aurataan?

Keskimääräisenä
talvena vastaan
otetaan noin

V EI K KO SO M ER P URO

Tiina Kotka

50 000
kuormaa

Kulut

Kalusto

Helsingin kaupunki käyttää
A K I R ASK

Lumen satamisen mukaan, usein yöaikaan tai
aamuyöstä välttäen työskentelyä ruuhkissa.
Joukkoliikennereitit valmiiksi ennen työmatkaliikenteen alkua noin kello 7.

Palvelutietoa

noin

25 miljoonaa euroa

talvihoitoon vuodessa.

Lumitilanne Kaisaniemessä

→ Katuosuudet, joilla
on siirtokehotuskyltti
puhdistuksen takia:
puhdistussuunnitelmat.fi/
helsinki.

→ Varhaisin ensilumi 29.9.1928
→ Myöhäisin ensilumi 12.1.2014
→ Myöhäisin lumipeitteen lähtö 5.5.1941
→ Lumipeitteen häviäminen keskimäärin 6.4. (1981–2010)
→ Pisin lumipeiteaika (162 vrk) 15.11.1965–25.4.1966
* Tietoja on kerätty vuodesta 1911 alkaen.
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ROY KOTO

T U OM AS L AU TA NI E M I

Helsingin kaupungin
palveluntuottajilla on
käytössä noin 300 koneyksikköä ja ajoneuvoa
katujen sekä puistojen
talvihoitoa varten.

V EI K KO SO M E R P U RO

→ Liukastumisvaroitustekstiviestipalvelu:
liukastumisvaroitus.fi.

32 Ota yhteyttä!
Täältä saat tietoa kaupungin palveluista
Koronapandemian vuoksi tarkista
päivittyvät tiedot osoitteesta hel.fi.
Helsingin kaupunki
p. 09 310 1691 (vaihde), hel.fi
Henkilöt ja toimipaikat: numerot.hel.fi
Helsinki-info, kaupungin neuvonta
Tietoa kaupungin palveluista ja maahanmuuttoasioista ma–to klo 9–16, pe klo 10–15,
p. 09 3101 1111, chat: hel.fi
Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4,
ma–to klo 9–16, pe klo 10–16.
International House Helsinki (IHH),
ma–to klo 9–16, pe klo 10–16,
toistaiseksi vain ajanvarausasiakkaille.
Alueelliset neuvontapisteet: neuvonta.hel.fi
→ Neuvonta Keskustakirjasto Oodissa,
International House Helsingissä (IHH)
ja alueellisissa palvelupisteissä on
suljettu toistaiseksi koronan takia.
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Terveysasemat
Terveysasemakohtaiset numerot ja
chat osoitteesta hel.fi/terveysasemat
Omaolo
Oirearviot osoitteessa omaolo.fi
Päivystys
Kun oma terveysasema on kiinni,
soita ensin Päivystysapuun, p. 116 117
Terveysneuvonta
Tietoa Helsingin terveyspalveluista ja
terveysneuvontaa 24/7, p. 09 3101 0023

Koronaneuvonta
Tietoa koronaviruksesta joka päivä klo 8–18,
p. 09 3101 0024
Neuvolat
Arkisin klo 8–12, p. 09 3105 5530
Chat: hel.fi/perheentuki
Hammashoito
Kiireellinen hammashoito, p. 09 3105 1400
ma–pe klo 7–14. Iltaisin, viikonloppuisin ja
arkipyhinä kiireellinen hoito Haartmanin
sairaalassa, Haartmaninkatu 4, rakennus 12.
Ajanvaraus p. 09 4717 1110 arkisin klo 14–21 ja
viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 8–21.
Soita ennen päivystykseen menoa, jotta hoidon
tarpeen kiireellisyys voidaan arvioida.
Chat: hel.fi/hammashoito
Seniori-info
Arkisin klo 9–15, p. 09 3104 4556,
seniori.info@hel.fi, chat: hel.fi/seniorit
Sosiaalipalvelut
Sosiaalineuvonta p. 09 3104 4400
ma–pe klo 9–16, chat: hel.fi/sosiaalineuvonta
Sosiaalipäivystys iltaisin ja viikonloppuisin
p. 020 696 006
Kriisipäivystys
Äkillisissä kriisitilanteissa 24/7
p. 09 3104 4222
KASVATUS JA KOULUTUS

Päiväkodit, perhepäivähoito, leikkipuistot,
peruskoulut, lukiot ja ammatillinen koulutus:
neuvonta p. 09 3104 4986,
ma–pe klo 10–12 ja 13–15,
hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala

ASUMINEN JA YRITTÄMINEN

Neuvontaa vuokra-asunnon hakuun:
Stadin asunnot, neuvonta (Hekan vuokraasunnot), Työpajankatu 8, kiinni ainakin 20.12.
asti (normaalisti avoinna ma–ti klo 8.15–12,
ke–to klo 12–15, pe klo 12–15.)
Puhelinpalvelu 09 3101 3030, ma–ti klo 12.30–15.30,
ke–to klo 9–12, pe klo 12–15. Chat:
stadinasunnot.fi (ma–to klo 9–15, pe klo 10–14)
sähköposti: stadinasunnot@hel.fi
Neuvontapalveluja yrittäjille sekä
yrittäjiksi aikoville
NewCo Helsinki, p. 09 3103 6360, newcohelsinki.fi
LIIKENNE JA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

HSL joukkoliikenne, p. 09 4766 4000
ma–pe klo 7.30–19, la–su klo 9.30–17
Kadut, viheralueet ja pysäköinti
p. 09 3102 2111, ma–to klo 8.15–16 ja pe klo 10–15
hel.fi/palaute
Kadut, viheralueet ja pysäköinti
Puhelinpalvelu 09 3102 2111 (ma–to klo 8.15–16 ja
pe klo 12–15), palvelupiste Työpajankatu 8:ssa
kiinni ainakin 20.12. asti (normaalisti ma–ti klo 8.15–
12, ke–to klo 12–15, pe klo 12–15), hel.fi/palaute.
Matkailuneuvonta
Helsingin päärautatieasema, Länsisiipi,
Elielinaukio 3, kiinni 20.12. asti, normaalisti ma–pe
klo 9.30–17.30 Puhelinpalvelu 09 3101 3300 ja
chat: MyHelsinki.fi päivittäin klo 9–16,
helsinki.touristinfo@hel.fi

Timo Mäkelän sarjakuva Neiti Brander on saanut innoituksensa helsinkiläisestä valokuvaajasta Signe Branderista (1869–1942). Osa 23.

