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Tietoa
kuntavaaleista

Kesä tuo uusia
merellisiä palveluja
ja elämyksiä

Politiikan tutkija, dosentti Hanna Wass:
”Hyvinvointiyhteiskunta kaikkine
puutteineenkin on vaalimisen arvoinen”

KAUPUNGIN ASUKASLEHTI, JULKINEN TIEDOTE, JAETAAN KAIKKIIN TALOUKSIIN.
STADENS INVÅNARTIDNING, OFFICIELLT MEDDELANDE, DELAS UT TILL ALLA HUSHÅLL.
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luonnon monimuotoisuuden säilymisestä.
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Lukijakilpailu
s. 31
Missä rannalla ollaan
1920–30-lukujen
vaihteessa?

PÄÄKIRJOITUS

J ET RO S TAV É N/ HE L S IN GI N K AU P U NGI N A I N EI S TO PA N K K I

Maailman hienoin kaupunki
Kirjoitan Helsinki-lehden pääkirjoitusta viimeistä kertaa. Olen elänyt ja hengittänyt Helsinkiä joka
päivä viimeisen neljän vuoden ajan. Kauteni viimeinen vuosi näytti tosin hyvin erilaiselta, kuin
minä — tai kukaan — olisi voinut kuvitella. Koronakriisin hoito muistuttaa kuitenkin juuri siitä,
mitä pormestarin homma on: se on konkreettista, suoraa ja käytännönläheistä.
Viimeisten vuosien aikana on tehty paljon konkreettisia asioita, kuten vaikkapa käynnistetty
Eteläsataman kokonaisvaltainen kehittäminen, pyritty sujuvoittamaan katutöitä, haettu Helsinki
Energy Challengen kautta mullistavia energiaratkaisuja sekä viety kaupungin kansainvälinen
näkyvyys uudelle tasolle. Yhtä tärkeitä ovat jotkut hieman näkymättömämmät ja vaikeammin
mitattavat asiat, kuten toimintakulttuurin muutos, mutta sellaisiakin on menestyksekkäästi käynnistetty ja viety eteenpäin. Mikään näistä hankkeista ei ole valmis, mutta ne kaikki parantavat
kaupunkilaisten elämänlaatua.
Pormestarina oleminen onkin eräänlainen viestijuoksu. Jokainen pormestari pääsee vuorollaan käynnistämään hankkeita, joista vasta tulevaisuuden helsinkiläiset ja pormestarit pääsevät
nauttimaan.
Valitsin neljä vuotta sitten kaupunkistrategian nimeksi Maailman toimivin kaupunki. Mutta
henkilökohtaisesti minulle Helsinki tulee aina olemaan Maailman hienoin kaupunki. Kiitos, että
olen saanut olla palveluksessanne.
Jan Vapaavuori
pormestari
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MARKKU “RIVE” KANERVA

TÄRPIT HELSINGIN ESITTELEMISEEN VIERAILLE

→ Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen Huuhkajien päävalmentaja.
→ Luotsasi Suomen jalkapallon
EM-kisoihin ensimmäistä kertaa.
UEFA Euro 2020 järjestetään 11.6.–11.7.
kymmenellä paikkakunnalla.
→ Asunut Tapaninvainiossa 28 vuotta.

1. Tuomarinkylän kartanon maaseutumiljöö
hevosineen – vieraat hämmentyvät,
kun tajuavat olevansa yhä Helsingissä.
2. Moderni keskusta: tutustuminen Oodikeskustakirjastoon, Musiikkitaloon
ja Töölönlahden ympäristöön.
3. Historiallinen Olympiastadion: urheilun ja
tapahtumien keskus, tornista upeat maisemat

Minun Helsinkini 3

”Näemme
rohkean ja
voitontahtoisen
Suomen”
Valmentaja Markku Kanerva
sai kipinän jalkapalloon jo
juniorina Pukinmäessä.
Kesäkuun EM-kisoihin
hän vie huolellisesti
valmistautuneen
joukkueen.
Katja Alaja
Miikka Pirinen

Millaisen Suomen näemme EM-kisoissa?
Yhtenäisen, rohkean ja voitontahtoisen – ne ovat
asioita, joilla olemme pärjänneet. Pelaajat ovat
sitoutuneet myönteisen ilmapiirin luomiseen
ja pelitapaamme, joka antaa pohjan toteuttaa
omia vahvuuksiaan. Voitontahtoa tukevaa itseluottamusta on rakennettu yhteisissä kohtaamisissa harjoituksista analysointeihin ja nostamalla pelin tasoa.
Mitä mielessäsi liikkuu, kun Suomi kohtaa
Tanskan EM-kisojen avausottelussaan?
Kun Maamme-laulu alkaa soida, voi tulla samanlainen tunneryöppy kuin Mestarien liigan ottelussa HJK–FC Kaiserslautern vuonna 1998
ja ratkaisevassa EM-karsintaottelussa
Liechtensteinia vastaan marraskuussa 2019.
Sitä on sitten vain koottava itsensä ja keskityttävä peliin. Rauhallisena, analyyttisena ja kannustavana on pysyttävä, jotta voi tehdä oikeita
ratkaisuja ja luoda hyvää fiilistä pelaajille. Pelaajat osaavat lukea valmentajaansa.
Miksi Olympiastadion on lempipaikkasi?
Stadikalla on tunnearvoa, koska olen kokenut
siellä niin paljon pelaajana, valmentajana ja katsojana. Kun tulin pallopojaksi HJK:n eli Klubin
otteluihin, ajattelin, että Stadikalla haluan itsekin pelata. Puitteet olivat niin ylivertaiset. Vuonna
1985 juhlin Stadikalla ensimmäistä Suomen mestaruuttani Klubissa, ja urani myös päättyi samalla
kentällä. On myös muut ottelut ja maaottelut,
Stafettkarnevaletin sukkulaviestit opettaja-

Huuhkajien päävalmentaja Markku
Kanerva pelasi ensimmäistä kertaa
Olympiastadionilla 10-vuotiaana.
”Pääsin pelaamaan junioreiden
esiotteluissa, joita järjestettiin
ennen HJK:n SM-sarjaotteluita.”

aikoinani, yleisurheilun EM-kisat ja maailmantähtien, kuten Dire Straitsin ja U2:n, konsertit.
Mikä Tapaninvainiossa asumisessa viehättää?
Luonto ja urheilumahdollisuudet, rauha ja väljyys. Lapsuuteni jalkapallokenttä Pukinmäessä
on vain 1,5 kilometrin päässä, ja täällä on mukavaa pyöräillä ja lenkkeillä. Kun juoksen Vantaanjoen rantaa, stressi lähtee pois. Pääsen kotoa
nopeasti golfkentille pelaamaan kavereiden
kanssa, lentokentälle ja muualle Suomeen. Pääsemme junalla 12 minuutissa keskustaan, kun
joskus vaimoni Sadun kanssa päätämme lähteä
sinne spontaanisti syömään ja kävelylle.
Miten korona on vaikuttanut töihisi?
Olen sopeuttanut toimintaani. Ulkomaille on

ollut MM-karsinta- ja maajoukkueottelumatkoja,
mutta pelaajatarkkailureissuja vähemmän. Olen
analysoinut otteluita, laatinut pelisuunnitelmia
ja tehnyt työtä tiimin kanssa pääsiassa etänä.
Kaipaan työntekoa Palloliiton toimistolla – siellä
tapaa ihmisiä ja saa puhua jalkapallosta. Tämä
on unelmatyö! Iltaisin ja viikonloppuisin joudun
aina välillä ottamaan itseäni niskasta kiinni, että
pitäisikö tehdä jotain muutakin kuin katsoa jalkapallo-otteluita eri kanavilta.
Mikä Helsingissä on parasta?
Se on kaupungin moninaisuus – erilaiset ihmiset, maisemat, kulttuuritarjonta ja palvelut,
kuten urheilukeskittymä Töölönlahdella. On
Olympiastadion, Töölön pallokenttä, Bolt Arena,
Uimastadion ja Töölön kisahalli ihan lähekkäin.
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RAVINTOLATERASSEILLE HELPOTUKSIA

KAAVOITUSKATSAUS LUETTAVISSA VERKOSTA

Helsingin kaupunki ei enää vaadi kevytrakenteisia ravintolaterasseja varten toimenpidelupaa.
Ravintola voi myös vuokrata jopa kolme pysäköintiruutua terassikäyttöön. Asuinkiinteistöjen
läheisyydessä terassit voivat olla auki kello 23
saakka aiemman kello 22 sijasta. Musiikin tulee
päättyä viimeistään kello 22. Toiminnassa tulee
toki huomioida kulloisetkin koronarajoitukset.

Helsingin kaupunkisuunnittelusta kertovaa suunnitteluja kaavoituskatsausta voi lukea netistä osoitteesta
hel.fi/suunnittelukatsaus. Katsaukseen on kerätty tietoa
ajankohtaisista kaavoitushankkeista ja rakentamiseen
liittyvistä suunnitelmista. Sivulta hel.fi/suunnitelmavahti
voi tilata sähköpostipalvelun, jonka avulla on helppo
seurata suunnitelmien etenemistä. Helsingin karttapalvelussakin (kartta.hel.fi) on tietoa monista suunnitelmista, kuten niiden aikatauluja ja yhteystietoja.

Kulinaristinen keidas
Kasarmitorille
Kasarmitorin terassi tarjoilee makuja läheltä ja kaukaa
lisämausteinaan ripaus taidetta ja merellistä tunnelmaa.

H

ELSINKI-PÄIVÄNÄ 12.6. Kasarmitorille avautuvalla jättiterassilla
voi nautiskella 12 helsinkiläisen
ravintola-alan toimijan antimista.
Paikkoja on noin 560 asiakkaalle.
Terassi on auki päivittäin
aamusta iltamyöhään, joten tarjolla on niin
aamiaisia, lounaita kuin illallisia, ja paljon muuta,
kertoo terassista vastaavan Helsingin Leijona
Oy:n kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.
”Terassi ja sitä ympäröivien katujen ravintolat muodostavat kokonaisuuden, jossa voi tehdä
elämyksellisiä makumatkoja eri puolille maailmaa
Meksikosta Aasiaan ja Pohjolasta Välimerelle ja
Lähi-Itään. Alue on kulinaristinen keidas nälkäisille ja reissunälkäisille”, luonnehtii Bauer.
ALUEELLE luo tunnelmaa kasvillisuus, joka saa
vaikutteensa merellisyydestä erilaisine ruokoineen ja heinineen. Merellisyys kuuluu Kasarmitorin äänimaisemassakin.
Tunnelmaa nostattavat myös taide- ja kulttuurielämykset, kuten musiikki, performanssit, keskustelut ja yllätysartistit. Elämyksellisyys sopii
kaikenikäisille, joten myös lapsiperheet ovat
tervetulleita mukaan.

CA M I L L A B LO O M , TO R I KOR T T EL I T

Kasarmitorin kesäterassilla
päästään nauttimaan niin
herkuista, ohjelmasta kuin
leppoisasta kesätunnelmasta.

OHJELMA ulottuu Kasarmikadun sekä Pohjoisen
Makasiinikadun kukkaseppelein koristelluille
kesäkaduille. Niiden varsille rakennetaan merellisiä luotoja, joiden päällä on mukava istuskella
nauttimassa kesästä ja ohjelmasta.
Kesäkatujen avulla reititetään paitsi kulkua
terassialueelle Esplanadilta päin myös Kasarmitorilta Helsinki Biennaalin paviljongille ja lähtölaiturille. Kesäkaduilla halutaan lisäksi luoda viihtyisämpää kaupunkitilaa.
”Terassi ja kesäkadut tulevat elävöittämään
aluetta sekä tekemään siitä kiinnostavan ja viihtyisän. Kasarmitori on hieno yhtenäinen kaupunkitila, mutta se on ollut pitkään vajaakäytöllä”,
toteaa Bauer.
Kasarmitorin pysyvä katseenvangitsija, kuvanveistäjä Pekka Kauhasen talvisodan muistopatsas Valon tuoja, on huomioitu terassin suunnittelussa ja se saa arvoisensa paikan. Esimerkiksi
korkean teoksen läpi siivilöityvät valonsäteet
ovatkin keskeinen osa alueen ilmettä.
KASARMITORILLE tulee 12 hillityn harmaan
sävyin maalattua puista myyntipistettä ja kioski.
Paikalle valittiin tasapuolisuuden vuoksi eri
toimijoita kuin viime kesänä Senaatintorin teras-

silla oli. Bauerin mukaan valinnoissa painotettiin monipuolista kokonaisuutta, mielenkiintoisia
konsepteja ja laatua.
Torille tulevat Farouge, Vin-Vin x Story,
St George Bakery & Krog Roba, Locanda Scappi,
Finnjävel, Baobao, Yeastie Boi, Tacotita & Linna
Burgers and Coffee, Pompier Espa, Lily Lee,
Ravintola Penny ja Fisken på Disken.
Terassilla toimitaan Bauerin mukaan kulloistenkin koronamääräysten mukaan. Terveysturvallisuus on otettu huomioon jo alueen suunnittelussa – esimerkiksi kulkusuunnat, turvavälit ja
käsienpesumahdollisuudet on mietitty tarkoin.
Kasarmitorin kesä on kaupungin toimialojen
yhteishanke, jonka organisoinnista vastaa kaupungin omistama kiinteistökehitysyhtiö Helsingin
Leijona Oy. Se organisoi viime kesänä Senaatintorille suursuosion saaneen terassin, jolle Kasarmitorin kesäterassi on jatkoa. Senaatintorin
terassi keräsi parissa kuukaudessa 400 000
asiakasta. Ruoka-annoksia myytiin lähes
160 000 ja alkoholiannoksia yli 270 000.
KASARMITORIN kesäterassi on avoinna
12.6.–15.8. joka päivä kello 9–23. Lisätietoa:
kasarmitorinkesa.hel.fi

LÖYDÄ KIERTOTALOUSPALVELUT

KERÄYSAUTOT KIERTÄVÄT SYKSYLLÄ

KESTÄVÄ HELSINKI SAI SIVUSTON

Palvelukartalta (palvelukartta.hel.fi) voi nyt
hakea kiertotalouden palveluja omana kokonaisuutenaan. Mukana on sekä kaupungin
että yritysten tarjoamia palveluja, kuten kirpputoreja, kirjastojen välinelainauspalveluja,
uusiomateriaaleista valmistettujen tuotteiden liikkeitä, hävikkiruoan myyjiä sekä yhteiskäyttöisiä tiloja ja kulkuneuvoja.

Kotoa löytyvää tarpeetonta metalliromua,
vaarallista jätettä ja sähkölaitteita voi viedä
maksutta keräysautoihin, jotka alkavat kiertää Helsingissä koronatilanteen takia vasta
elo-syyskuun vaihteessa. Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY:n keräysautojen tarkat pysähtymisajat ja -paikat näkee osoitteesta hsy.fi/keraysautot.

Kestävän kehityksen toteutumiseen Helsingissä ja aihepiirin uutisiin voi nyt tutustua
uudella kestävä.helsinki-sivustolla. Kansainvälisesti verrattuna Helsinki pärjää hyvin.
Kaupungin vahvuuksia ovat esimerkiksi
laadukkaat ja yhdenvertaiset oppimisen
sekä ja vapaa-ajan palvelut, hyvä terveydenhuolto, toimiva infrastruktuuri, puhdas
luonto ja älykkään kaupungin kehittäminen.
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Hakaniemi-Rautatieasema-Ylioppilastalo-reittiä eli osuus Urheilutalolta Töölön kautta Lasipalatsille jää
pois. Linja 3 liikennöi Hakaniemestä
Toiselle linjalle eli ilman HakaniemiKallio-Alppila-Meilahti-osuutta. Linja
8 kulkee Oopperalta Mannerheimintietä
Kuusitielle. Oopperan ja Arabian välille tulee
bussi 8X. Lisätietoa: hsl.fi
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RAITIOLINJAT 1, 3, 8 ja 9 liikennöivät poikkeusreiteillä Kalliossa, Alppilassa ja Töölössä. Syynä
ovat raitiolinja 8:n reitillä tehtävät katutyöt.
Linjat 1 ja 8 ajavat Sturenkatua. Linja 3 kulkee
Oopperan kautta ilman Hakaniemi-Rautatieasema-osuutta. Linja 9 liikennöi vain Linjoille
eli ei Alppilaan ja Pasilaan.
Linja 9 palaa normaalireitilleen 12. heinäkuuta. Samalla linja 1 alkaa ajaa Helsinginkatu-

NN

IN

Neljä raitiolinjaa poikkeusreiteillä
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Hakaniemessä
alkoivat vuosia
kestävät työt

PALVELUSTA näkee Helsingin saariston ja mantereen kaikki 61 luonnonsuojelualuetta. Niistä
noin puolet on saarissa turvaamassa uhanalaista meriluontoa. Esimerkiksi lintuluotojen
lähelle meneminen tai niillä oleskelu on kielletty
pääsääntöisesti 1.4.–15.8.
Haavoittuva meriluonto ei säily ilman ihmisten
vastuullista toimintaa, painottaa palvelun suunnitteluun osallistunut tiimipäällikkö Kaisa Pajanen kaupungin ympäristöpalveluista.
"Helsingin saaristo on ainutlaatuinen luonnon ja historian muodostama kokonaisuus, jossa
jokainen kolmesta sadasta saaresta on erilainen. Luontoviisaasti retkeilemällä saamme ihanan saaristomme säilymään."
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Havainnekuvassa Kruunuvuoren-,
Finken- ja Korkeasaarensillat.

Liikutaan vesillä viisaasti
VESILLÄLIIKKUJILLE on avattu uusi Luontoviisaan vesilläliikkujan verkkopalvelu osoitteeseen
hel.fi/luontoviisas. Sivustolta saa maksutta tietoa esimerkiksi suojelluista lintuluodoista, joille
ei saa mennä kesällä.
Verkkopalvelua suunnitellut Mika Välipirtti
Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista kertoo palvelun auttavan varsinkin uusia veneilijöitä.
”Tarjolla on tietoa siitä, miten vesillä tulisi liikkua luonto huomioiden eli luontoviisaasti. Toteutamme palvelun yhteistyössä helsinkiläisten
venekerhojen, pursi- ja kajakkiseurojen sekä
Skipperin kanssa, jotta tavoitamme mahdollisimman laajan joukon vesilläliikkujia”, kertoo Välipirtti.
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Rauhoitetut lintuluodot tulee kiertää
15.8. asti, jotta linnut saavat kasvatettua
poikasensa rauhassa. Uusi palvelu
näyttää rauhoitetut kohteet.

5

KRUUNUSILLAT-RAITIOTIE aloitti toukokuussa
Hakaniemensillan uusimiseen liittyvät rakennustyöt
Hakaniemenrannassa ja Siltavuorenrannassa. Liikenne
ohjataan Merihaan lähikaduilla uusille reiteille vuosien
ajaksi. Uusi Hakaniemensilta
valmistuu vuonna 2024.
Kruunuvuorenrannassa
tehdään parhaillaan uusien
katujen pohjia Koirasaarentien länsipäähän ja uudelle
Horisontti-kadulle.
Kruunusillat-raitiotiehanke viimeistelee vielä
raitiotien suunnitelmia ja
aikatauluja. Rakentaminen porrastetaan kahteen
osaan. Ensin rakennetaan
osuus Hakaniemestä Laajasaloon vuosina 2021–2026.
Tämän jälkeen työ jatkuu
Hakaniemestä keskustaan.
Raitiotie tehdään erityisesti kasvavaa Laajasaloa
ajatellen.
→ Lisätietoa: kruunusillat.fi.

Uudelle museolle iso yksityisrahoitus

Huusseja
luontokohteisiin

ETELÄSATAMAAN suunniteltua uutta arkkitehtuuri- ja designmuseota varten on saatu kerättyä suurin osa alustavasta yksityisestä rahoituksesta.
Jane ja Aatos Erkon säätiö on sitoutunut
ehdollisesti pääomittamaan uutta museosäätiötä Suomen oloissa ennätysmäisellä 20 miljoonalla, Suomen Kulttuurirahasto vähintään
2 miljoonalla ja Svenska kulturfonden miljoonalla eurolla. Suunnitelman mukaisesti yksityistä rahoitusta pyritään keräämään säätiön
pääomaan vähintään 30 miljoonaa euroa.
Uutta museota varten on tarkoitus perus-

VANHANKAUPUNGIN
Pornaistenniemelle valmistuu kesällä viherkattoinen puinen Helsinki-huussi.
Esteettömään kuivakäymälään tulee kaksi huussitilaa
ja pisoaari sekä vaja huoltotarvikkeille. Suunnittelusta
vastasi Arkkitehtitoimisto
NRT. Huusseja on tarkoitus
rakentaa muihinkin luontokohteisiin.

taa tänä vuonna säätiö. Sille kerättäisiin valtion
ja Helsingin kaupungin laatiman toteutusmallin
mukaisesti vähintään 150 miljoonan euron pääoma, josta valtio ja kaupunki maksaisivat 60 miljoonaa euroa kumpikin ja loput olisi tarkoitus
kerätä yksityisistä lähteistä.
Museon perustamiseen tähtäävä selvitysvaihe alkoi maaliskuussa. Hankkeelle nimettiin
ohjausryhmä ja hankejohtaja. Valmistelun arvioidaan kestävän vuoden 2023 loppuun, jolloin
mukaan alustavasti lupautuneet rahoittajat tekisivät lopulliset rahoituspäätökset ja hankkeen
varsinainen toteuttaminen voisi alkaa.
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AIKUISILLE ON PALJON KOULUTUSTA
Korona-aika on tuonut monille tarpeen täydentää ammattiosaamistaan tai jopa opiskella uusi ammatti.
Helsingissä on useita aikuisopetusta tarjoavia oppilaitoksia, kuten Haaga-Helia, Metropolia ja Taitotalo.
Stadin ammatti- ja aikuisopistossa voi suorittaa muun muassa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, tutkinnon osia sekä täydennys- ja lyhytkoulutuksia. Osaamista voi täydentää vaikka työn
ohessa, oppisopimuskoulutuksena tai työvoimakoulutuksena. Opiskelemaan voi hakea ympäri vuoden.
→ Lisätietoa: stadinao.fi, haaga-helia.fi, metropolia.fi ja taitotalo.fi.

Valtaosa peruskoulun päättäneistä haki
lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen.

P

ARHAILLAAN moni peruskoulunsa suorittanut jännittää kesäkuun puolivälin jälkeen julkaistavia
yhteishaun tuloksia. Suurin osa
valmistuneista on alaikäisiä, joten
heidän täytyy löytää syksyksi opiskelupaikka, koska oppivelvollisuusikä nousee
1. elokuuta 18 vuoteen.
Jokaiselle alaikäiselle on opiskelupaikka,
vakuuttaa Helsingin lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Arja
Kukkonen.
”Kaupunki on esimerkiksi lisännyt lukioidensa aloituspaikkoja, joten sisäänpääsyyn
vaadittavat keskiarvot eivät nouse kohtuuttomiksi. Ei ole myöskään tulossa opiskelijaryntäystä muualta Helsinkiin”, Kukkonen kertoo.
Peruskoulun päättötodistuksen sai noin
5 250 alaikäistä helsinkiläistä. Heistä noin
5 050 pyrki yhteishaussa lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Loput hakivat tutkintoon
valmistavaan koulutukseen tai erityisopetuksena
järjestettävään ammatilliseen opetukseen.

TOISEN asteen koulutusvaihtoehdot ovat Kukkosesta laajat jo itsessään, mutta oppilaat voivat myös räätälöidä opintojaan.
”Jos nuori ei esimerkiksi pääse suosikkilukioonsa, vaan johonkin toiseen, voi hän silti
saada suosikkilukiosta yksittäisiä kursseja. Varsinkin verkkokurssit onnistuvat, koska matkoihin
ei mene aikaa. Jos jää ilman paikkaa tiettyyn tutkintoon, voi hakeutua siihen valmistavaan koulutukseen, jolloin unelmasta ei tarvitse luopua.”
Nuoret saavat tarvittaessa neuvoja peruskoulujen opinto-ohjaajilta kesä- ja elokuussa.
Nuoria auttavat myös etsivän nuorisotyön työntekijät ja Ohjaamo. Nuoret voivat vielä kesällä

M AAR I T HOHT E R I / HE L S I NGI N KAU P U NGI N AI NE I S TOPANKKI

Kaikki nuoret oppiin
toiselle asteelle

hakea esimerkiksi mahdollisia oppilaitoksien
jatkuvassa haussa olevia paikkoja.
Jos alaikäinen ei aloita syksyllä missään
opiskelupaikassa, kaupunki ottaa häneen
yhteyttä ja ohjaa opintielle lakisääteisen velvollisuuden mukaisesti.
OPPIVELVOLLISUUS päättyy, kun nuori täyttää
18 vuotta tai suorittaa sitä ennen toisen asteen
tutkinnon tai kaksoistutkinnon.
Toisen asteen koulutus on opiskelijalle maksutonta sen kalenterivuoden loppuun, kun hän
täyttää 20 vuotta. Ilmaisia ovat myös oppimateriaalit, työvälineet ja -asut sekä ruokailu. Ylioppilastutkinnon kokeista ei peritä maksua.
Lisäksi vähintään seitsemän kilometrin pituiset
koulumatkat ovat ilmaisia.
→ Lisätiedot: kasvatuksen ja koulutuksen asiakasneuvonta p. 3104 4986 (ma–pe klo 10–12 ja 13–15),
hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala
Palvelut Perusopetus.
→ Ohjaamo, Fredrikinkatu 48, p. 040 704 6818,
ohjaamo@hel.fi, ohjaamot.fi.

Peruskoulun jälkeen
Peruskoulunsa suorittaneet alaikäiset voivat
hakea lukion, ammatillisen koulutuksen, kaksoistutkinnon ja tutkinto-opiskeluun valmistavan koulutuksen lisäksi kansanopistojen
oppivelvollisille suunnattuun koulutukseen
sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen. Henkilö jolta puuttuu
perusopetuksen päättötodistus tai kielitaitoa, voi hakea aikuisten perusopetukseen.

Toisen asteen
ammatillisessa
koulutuksessa
voi opiskella
muun muassa
tekstiili- ja
muotialan
perustutkinnon.

Nuorille tietoa
kootusti uudelta
sivustolta
NUORILLE suunnatulta uudelta
nuorten.helsinki-sivustolta saa
tietoa esimerkiksi opiskelusta,
työstä, terveydestä, harrastuksista ja vaikuttamisesta. Moniin
apua ja tukea vaativiin tilanteisiinkin on vastauksia. Sivustoa
kehitetään vielä tänä vuonna ja
se korvaa monia aiempia nuorten sivustoja, kuten munstadi.fi
ja nuorten sote.

Työväenopistolla
kesäkurssejakin
HELSINGIN työväenopiston
kesäkurssien varaustilanteen
näkee osoitteesta ilmonet.fi.
Syksyn kursseille ilmoittautuminen alkaa maanantaina 16. elokuuta ja jatkuu porrastetusti
tiistaina 17.8. ja keskiviikkona
18.8. Syksyn kurssit näkee etukäteen ilmonet.fi-sivulta kesäkuun puolivälistä alkaen.

Leikkipuistoissa
on kesäruokailua
KAUPUNGIN leikkipuistoista
31:ssä on avoimen varhaiskasvatuksen kesätoimintaa, kuten
puistoruokailua 7.6.–10.8. Lisäksi
on päiväleiritoimintaa 1.–3.-luokkalaisille. Koronarajoitukset
huomioidaan. Leikkipuistojen
pihat ja kiinteät ulkovälineet ovat
asukkaiden käytössä, mutta
kahluualtaat on suljettu.

Onnistuiko
Helsinki
tavoitteissaan?
Tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2020 arviointikertomuksessa muun muassa, että kaupunki
on onnistunut osallistuvan budjetoinnin, merellisen strategian
ja Hiilineutraali Helsinki 2035
-ohjelman edistämisessä.
Sitä vastoin kiireettömään
hoitoon pääsy terveysasemilla ei
toteudu yhdenvertaisesti, koronapandemia on vaikeuttanut lastensuojelun laitoshoidossa olevien tilannetta ja asuinalueiden
eriytymistä ei ole saatu pysäytettyä. Lue lisää osoitteesta
arviointikertomus.fi.

VARAA AIKA KORONAROKOTUKSEEN

HAKEUDU HERKÄSTI KORONATESTIIN

ARKILIIKUNTA ON TÄRKEÄÄ

Eri ikäryhmien rokotusvuorot näkee osoitteesta
koronarokotus.hel.fi. Maksuton rokotus on tarjolla kaikille sitä haluaville. Rokotusaika varataan
osoitteesta koronarokotusaika.fi tai numerosta
09 3104 6300 (ma–pe klo 8–18). Rokotuspisteet
sijaitsevat Jätkäsaaressa, Malmilla, Messukeskuksessa ja Myllypurossa.

Jos sinulla on koronatartunnalle tyypillisiä
oireita, hakeudu aikailematta koronavirustestiin. Oireet muistuttavat flunssaa ja vatsatautia. Testiin pääset tekemällä oirearvion
osoitteessa omaolo.fi tai soittamalla koronavirusneuvontaan, p. 09 3101 0024 (joka päivä
kello 8–18). Koronatietoa: hel.fi/koronavirus.

Vinkkejä liikuntakykyä ylläpitävään
arkiliikuntaan on koottu maksuttomaan
esitteeseen Anna Arjen Liikuttaa, jota saa
kaupungin palvelupisteistä, apteekeista,
sivulta helsinkiliikkuu.fi tai kotiin postitettuna, jos lähettää yhteystietonsa sähköpostiosoitteeseen elisa.kaaja@hel.fi.
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Vanhemmat toivat Ella-tyttärensä neuvolakäynnille
terveydenhoitaja Nea Hinkkasen luo Kallion perhekeskukseen. Syksyllä aukeaa vastaava keskus Kamppiin.

N

Sosiaali- ja
terveyspalveluja
sähköisesti
Maisasta

VI R PI VE L I N

MAISA on uusi sähköisen
asioinnin kanava Helsingin
sosiaali- ja terveyspalvelujen
asiakkaille.
Maisaa voi käyttää joko
verkossa osoitteessa maisa.fi
tai matkapuhelimeen tai tablettiin ladattavalla sovelluksella.
Maisa-sovelluksen pystyy
lataamaan iOS- tai Androidsovelluskaupasta.
Maisassa voi muun muassa
varata tai perua vastaanottoaikoja, katsoa omia terveystietoja, olla yhteydessä sosiaali- tai terveydenhuollon
ammattilaiseen tai antaa luvan
puolesta-asiointiin valitsemalleen henkilölle. Ensimmäisellä
kirjautumiskerralla kannattaa
tarkastaa omat yhteystiedot.

Kampin perhekeskus
aukeaa syksyllä
HELSINKILÄISET lapsiperheet saavat uuden
perhekeskuksen Kamppiin osoitteeseen Malminkatu 3 F. Keskuksen on tarkoitus aueta lokakuussa, kun tilat saadaan remontoitua sopiviksi.
Keskus tarjoaa palveluja 0–17-vuotiaille ja
heidän perheilleen sekä raskaana oleville. Saatavilla on neuvolapalvelujen lisäksi lapsiperheiden kotipalvelua ja sosiaaliohjausta sekä puhe-,
fysio- ja toimintaterapiapalveluja.
”Keskuksen neuvolapalveluja voivat käyttää
nykyiset Töölön, Laakson ja Viiskulman neuvola-alueiden perheet, mutta keskus on toki pal-

jon muutakin kuin neuvola. Kullekin asiakkaalle
kootaan hänen tarpeidensa mukainen palvelukokonaisuus. Perhekeskuksen tilat uudistetaan
viihtyisiksi ja monikäyttöisiksi”, kertoo projektipäällikkö Anna-Kaisa Tukiala Helsingin sosiaalija terveystoimialalta.
Kamppi on Helsingin neljäs perhekeskus.
Aiemmin avatut perhekeskukset sijaitsevat Itäkeskuksessa, Vuosaaressa ja Kalliossa.

Muutoksia
terveysasemapalveluihin

→ Lisätietoa: hel.fi/kampinperhekeskus
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Koko kesän saa
terveyspalveluja
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SENIORI-INFO palvelee ikääntyneitä helsinkiläisiä ja heidän läheisiään arkipäivisin kello 9–15
numerossa 09 3104 4556. Lisäksi tietoa saa
osoitteista seniori.info@hel.fi ja
hel.fi/seniorit.

N

TERVEYSNEUVONNASTA saa tietoa ja ohjeita
terveyteen sekä palveluihin liittyvistä asioista

joka päivä vuorokauden ympäri puhelinnumerosta 09 3101 0023.

AI

HELSINKILÄISET saavat tarvitsemansa sosiaalija terveyspalvelut myös kesäkuukausina, sillä
suurin osa terveysasemista ja neuvoloista
palvelee koko kesän.
Toimipisteiden aukioloajoissa saattaa olla
tilapäisiä muutoksia. Tietoa kesäajan sote-palveluista on koottu osoitteeseen hel.fi/sotekesa.

KESKUSTAAN perustettavan
terveysaseman on tarkoitus
hoitaa syksystä alkaen Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueen
terveyspalveluja. Lisäksi Kannelmäen terveysasema aloittaisi toimintansa uusissa
tiloissa samoihin aikoihin.
Muutossuunnitelmat ovat
vielä kesken, mutta niiden
täsmentyessä kyseisten
alueiden asukkaille kerrotaan
tarkemmin uudistuksista.
Päivittyvää tietoa on terveysasemien verkkosivuilla
hel.fi/terveysasemat.
Uusien terveysasemien
asiakkaat saavat samat palvelut kuin muidenkin terveysasemien asiakkaat. Uudistus
on yksi keino parantaa hoidon
saatavuutta ja lisätä terveysasemapalveluja. Lisäpalvelu
tulee tarpeeseen, kun kurotaan umpeen koronaepidemian
aiheuttamaa hoitovelkaa.
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Äänestyspaikoilla
huomioidaan koronaturvallisuus monin tavoin.
Kasvomaskin käyttöä
suositellaan.

Tiina Kotka

Kimmo Brandt

Kuntavaalien ennakkoäänestysaikaa on pidennetty ja
paikkoja lisätty myös ulos koronaturvallisuuden vuoksi.
Vaaliuurnille kannattaa suunnata rauhalliseen aikaan.

Äänestämällä vaikutat
oman kunnan asioihin

K

UNTAVAALEISSA voi äänestää
ennakkoon vielä 8.6. asti. Varsinainen vaalipäivä on 13.6. Vaaleilla
valitaan 85 valtuutettua Helsingin
kaupunginvaltuustoon.
Helsingin keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna kannustaa asukkaita
vaaliuurnille koronatilanteesta huolimatta.
”Turvatoimiin kiinnitetään paljon huomiota.
On tärkeää, että asukkaat pääsevät äänestämään, koska se on tärkeä tapa vaikuttaa oman
kunnan asioihin. Meillä on toimiva demokratia,
mikä ei ole kaikkialla itsestään selvää, joten käytetään ääntämme. Vaaliuurnille olisi hyvä tulla pitkin päivää ja viikkoa välttäen viimeisiä päiviä.”
HELSINGISSÄ on 37 ennakkoäänestyspaikkaa,
jotka kerrotaan helsinkiläisille äänioikeutetuille kotiin lähetetyssä ilmoituskortissa. Ulkona
voi äänestää Töölön kisahallin parkkipaikalla ja
Malmin entisellä lentokentällä — myös autossa,
mutta äänestyshetkellä siinä saa olla vain äänestäjä vaalisalaisuuden vuoksi. Ennakkoon on
mahdollista äänestää missä tahansa äänestyspaikassa koko Suomen alueella.
Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 13.6.
kello 9—20 voi käyttää vain omaa äänestyspaikkaa, joka kerrotaan kotiin tulleessa ilmoituskortissa.
SUURIN osa Helsingin äänestyspaikoista on kaupungin tiloissa.
”Tilat ovat mahdollisimman suuria, kuten
Messukeskus sekä kaupungintalon ja Kallion
virastotalon aulat. Äänestääkseen tarvitsee vain

joko ajokortin, henkilöllisyystodistuksen, passin tai
kuvallisen Kela-kortin”, toteaa Reuna.
Vaaliavustajia on hänen mukaansa tavallista
enemmän korona-ajan takia.
”Mahdolliset jonot pidetään ulkona ja turvaväleistä huolehditaan. Sisällä tulee asioida ripeästi kasvomaskia tai -visiiriä käyttäen. Tarjolla on käsidesiä,
ja äänestystiloja sekä kyniä desinfioidaan tihennetysti. Äänestäjä voi käyttää myös omaa kynää, kunhan se ei ole tussi, jonka teksti näkyy läpi paperista.”
KOTONA saavat vaalilain mukaan äänestää henkilöt,
joiden kyky liikkua tai toimia on hyvin rajoittunut,
sekä heidän samassa taloudessa asuvat omaishoitajat, joilla on omaishoitosopimus. Kotiäänestykseen
on pitänyt ilmoittautua jo 1.6. mennessä.
Äänestämään pääsevät myös koronakaranteenissa
ja eristyksessä lääketieteellisistä syistä olevat oireettomat henkilöt tartuntatautilääkärin luvalla erityisjärjestelyin äänestyspaikkojen ulkopuolella. Heidän
pitää sopia äänestämisestä erikseen Helsingin keskusvaalilautakunnan kanssa (p. 09 3101 3344,
kesvlk@hel.fi). Nämä henkilöt eivät saa tulla sisälle
vaalihuoneistoihin ja heidän
tulee noudattaa muitakin
saamiaan ohjeita.
Myös laitoksissa,
Lisätietoa
kuten sairaaloissa ja
ympärivuorokaukuntavaaleista:
tista hoivaa antahel.fi/vaalit
vissa palveluyksiköissä, voi äänestää
ja vaalit.fi
henkilön kunnon
sen salliessa.

Kaupunginvaltuustoon
valitaan
85 valtuutettua
KUNTAVAALEISSA valitaan
85 valtuutettua Helsingin
kaupunginvaltuustoon joka
neljäs vuosi. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin tärkeimmistä talous- ja
hallintoasioista. Valtuusto
valitsee kaupungin toimielinten, kuten kaupunginhallituksen ja lautakuntien
jäsenet sekä täyttää tärkeimmät virat.
Valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin
ja apulaispormestarit vaalikaudeksi eli kuntavaalien
väliseksi ajaksi.
Pormestari toimii
kaupunginhallituksen
puheenjohtajana ja apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Pormestari ja apulaispormestarit
ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Virtaa ja viihtyisyyttä
vanhoille alueille
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Malmin, Mellunkylän sekä Malminkartanon ja Kannelmäen
asemanseutuja ja palveluja parannetaan lähivuosina.
Alueille vetävät erityyppiset asunnot ja hyvät kulkuyhteydet.
Kirsi Hasu

Marja Väänänen

alueellista eriytymistä voitaisiin hillitä.
Asukkaat ovat osallistuneet pilottialueiden
uudistamiseen monin tavoin. Esimerkiksi
asukkaiden kehittäjäryhmä oli mukana ideoimassa näkemystä tulevaisuuden Malmista
niin sanotussa Malmin keskustavisio -työssä.
Yhteistyötä on tehty myös järjestöjen ja yritysten edustajien kanssa.
MALMILLA, Mellunkylässä ja MalminkartanoKannelmäessä tullaan käynnistämään myös
erilaisia Fiksu kaupunki -hankkeeseen liittyviä
kehitysprojekteja.
Niissä testataan ja toteutetaan uusia digitaalisia ratkaisuja, kuten älykästä valaistusta
ja tilojen jakamista älylukkojen tai nettipohjaisten varaus- ja maksualustojen kautta. Näin
voidaan monipuolistaa kaupunkielämää ja
palvelujen suunnittelua sekä edistää kaupunkilaisten hiilineutraalia arkea.

Poimintoja tulevista uudistuksista
Malmi
→ Malmin uimahallia laajennetaan.
→ Leikkipuisto Traktorin piha-alueet
peruskorjataan.
→ Rakennetaan päiväkoti Longinojan
uudisrakennus ja sen yhteyteen leikkipuisto
Filpuksen tilat.
→ Fiksu kaupunki -hankkeeseen liittyen
kehitetään muun muassa älyvalaistusta.

Mellunkylään kuuluvaan Kontulaan
on rakennettu uusia taloja Virtarannankadulle.

K

AUPUNGINOSIA alettiin uudistaa
viime vuonna kaupunkiuudistuksen mallilla. Kaikki kolme pilottikohdetta ovat jo sen ikäisiä, että
niiden rakennettu ympäristö kaipaa uudistamista.
Kaupungin tavoitteena on saada pilottialueille monipuolisia vaihtoehtoja asumiseen,
ulkoiluun ja viihtymiseen niin, että alueiden
omaleimaisuus ja kiinnostavuus säilyvät. Kaikki kohteet sijaitsevat hyvien raideyhteyksien
varrella.
KAUPUNKIUUDISTUSTA koordinoiva erityissuunnittelija Elina Eskelä kaupunginkansliasta kertoo, että keskeistä on alueiden viihtyisyyden ja turvallisuuden lisääminen.
Perusparannuksia on luvassa varsinkin moniin
leikkipuistoihin, koska niitä pidetään kaupunginosien sydäminä sekä tärkeinä yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden paikkoina.
”Leikkipuistot lisäävät asumistyytyväisyyttä ja edistävät maahanmuuttajataustais-

ten asukkaiden kotoutumista. Leikkipuistojen
tunnistettavuutta ja avoimuutta kaikille halutaan viestiä nykyistä selkeämmin. Niihin saavat tulla kaikki”, kertoo Eskelä.
KAUPUNKIUUDISTUS tuo pilottikohteisiin laadukasta ja energiatehokasta täydennysrakentamista. Puurakentamisen osuutta pyritään
lisäämään. Tarkoituksena on monipuolistaa
asuntokantaa ja lisätä asumisen vaihtoehtoja.
Alueille halutaan sijoittaa tasavertaisesti
vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntoja.
Asukas voi siten muuttaa saman kaupunginosan sisällä tarkoituksenmukaisempaan
asuntoon, kun hänen elämäntilanteensa ja tarpeensa muuttuvat esimerkiksi perheellistymisen tai ikääntymisen myötä.
Täydennysrakentaminen houkuttelee myös
uusia asukkaita, mikä puolestaan vaikuttaa
kaupunginosien palvelujen paranemiseen.
KAUPUNGIN toimialat toteuttavat uudistusta
yhdessä. Lisäksi ne miettivät tapoja, joilla

Mellunkylä
→ Leikkipuisto Mellunmäki kunnostetaan
ja huonokuntoinen leikkipuistorakennus
korvataan uudella.
→ Kivikon frisbeegolfradan heittopaikkoja
kunnostetaan ja rakennetaan uusia
heittopaikkoja, jotka soveltuvat myös
kilpailuihin.
→ Suunniteltu Vantaan ratikka mahdollistaa
sujuvan matkustamisen Mellunmäestä
lentokentälle.
→ Fiksu kaupunki -hankkeeseen liittyen
kehitetään esimerkiksi puurakentamista
ja asumisen älykkäitä ratkaisuja.
Malminkartano-Kannelmäki
→ Sitratorin toiminnallisuutta, viihtyisyyttä
ja turvallisuutta parannetaan
peruskorjaamalla huonoon kuntoon
päässeitä katurakenteita.
→ Leikkipuisto Trumpetti peruskorjataan.
→ Fiksu kaupunki -hankkeen teemoina ovat
valaistus, tyhjät tilat, ruoka ja vihreä
infrastruktuuri.
→ Malminkartanonhuipun kuntoportaat
peruskorjataan ja valaistaan.

10 Hetki Helsingissä
Helteiden helliessä voi pulahtaa johonkin lukuisista
Helsingin uimarannoista. Kauemmaskin voi mennä,
jos haluaa erämaajärvien rauhaan.
Aki Laurokari

Konsta Linkola
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ERÄMAAJÄRVIIN
POLSKIMAAN

YLEISTÄ

UIMARANTAA
Yleisten rantojen lisäksi on vielä Kumpulan ja
Stadikan maauimalat sekä epävirallisia uimapaikkoja. Helsingin uusin uimaranta on kesällä
2010 käyttöönotettu Porvariskuninkaanpuiston uimaranta Jollaksessa.

ENSIMMÄINEN
UIMARANTA SYNTYI
VAHINGOSSA
Taivallahdella oli nurmikkoinen ranta, jonka viereen Rakennuskonttori oli varastoinut hiekkaa
aidatulle alueelle. Aita ei kestänyt, vaan hiekkaa
valui rannalle, jolloin syntyi Hietaranta. Kävijämäärät kasvoivat, ja päättäjät totesivat vuonna 1929,
että tällaisia rantoja tarvitaan, ja Hietarannan
alue kunnostettiin. Tapahtumaa voi pitää
kaupungin ylläpitämien uimarantojen
lähtölaukauksena.

Erämaajärviin pääsee pulikoimaan esimerkiksi
Nuuksiossa Helsingin kaupungin omistamalla
Salmen ulkoilualueella. Iso-Parikas ja VähäParikas ovat lyhyen kävelymatkan päässä
Nuuksion Pohjoiselta Portilta. Hiekkapohjaiset rannat sopivat lapsillekin.
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MONIPUOLISIA
PALVELUJA
Monilla rannoilla pääsee treenaamaan
ulkoliikuntavälineillä. Lisäksi lapsille on
leikkipaikkoja ja joillain uimarannoilla on
myös kioskeja, joista saa virvokkeita ja
purtavaa. Uimarantojen tarkempia palveluja
on sivulla palvelukartta.hel.fi. Lisätietoa
uimarannoista: hel.fi kulttuuri ja vapaaaika liikunta ulkoliikuntapaikat
maauimalat ja uimarannat

HIETSU
ON SUOSITUIN
PISIN RANTA
AURINKOLAHDESSA

Kävijämäärältään suosituin on
Hietaranta eli Hietsu. Vuosittain se
houkuttelee 200 000–400 000 ihmistä.

Vuosaaren Aurinkolahdessa on kaunista
uimarantaa yli 500 metrin verran.
Aurinkolahden uimaranta
avattiin vuonna 2006.

39

RANTAPELASTAJAA
Tänä kesänä Helsingin rantoja valvoo
39 rantapelastajaa. Kaikki rannat eivät
ole valvottuja. Uimavalvontakausi
alkaa 7.6. ja loppuu 15.8.

NELJÄ
KOIRIEN
UIMARANTAA
Koirat pääsevät uimaan koira-aitauksissa
Tuorinniemessä, Rajasaaressa, Tervasaaressa ja Veijarinvuoressa.

KAKSI
NUDISTIRANTAA
Itäisessä Pihlajasaaressa on naturistialue,
joka on yhteinen naisille ja miehille.
Seurasaaressa on naturistiranta viitenä
päivänä viikossa. Uimala on yhteiskäytössä
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, jolloin
on käytettävä uima-asua.

ULKOLIIKUNTA.FI
Sivu tarjoaa ajankohtaista tietoa
uimarantojen sinilevätilanteesta ja
veden lämpötilasta. Uimista suositellaan
välttämään Marjaniemen, Pikkukosken,
Pakilan ja Tapaninvainion uimarannoilla
koko kesän ajan. Rannoilta aiempina
vuosina otetuissa näytteissä on
havaittu kohonneita suolistoperäisten bakteerien
pitoisuuksia.

L ÄHTE E T: M YH E LSIN KI.FI, VU OSAARI.FI , MO N I C A G O R B ATO W: UI MI N EN H EL SI N G I S SÄ ( H EL SI N G I N KAUP UN G I N YMPÄ R I S TÖK E S K U K S E N
JULKAISUJA 3/2007) . JUT TUUN ON H AASTATELTU MYÖS H EL SI N G I N KAUP UN G I LTA L Ä H I L I I KUN TATI I MI N ESI MI ESTÄ JUKK A L U ND GR E NI A .
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”Hyvinvointiyhteiskunta
kaikkine puutteineenkin
on vaalimisen arvoinen”,
toteaa Hanna Wass.

”Tarvitaan politiikkaa,
joka ei aja ryhmiä
pysyvään kurjuuteen.
Näin vaikutetaan myös
äänestysaktiivisuuteen.”

13

K

UNTAVAALIT ovat jo käsillä,
ja monia mietityttää, millaiseksi äänestysprosentti
koronatilanteessa järjestettävissä vaaleissa muodostuu. Helsingin yliopiston
yleisen valtio-opin dosentti
Hanna Wassistakin on
kiinnostavaa pohtia sitä, mutta ei yksilön
ominaisuuksiin keskittymällä. Äänestä kuuluu, että häntä suorastaan harmittaa puhe
laiskoista äänestäjistä.
Poliittisen osallisuuden eriytymistä tutkiva Wass painottaa, että suuri syy siihen,
miksi osa ihmisistä ei koskaan äänestä, on
niin sanottu poliittisen edustuksen eliittikehä.
Äänestäjät edustavat valikoitunutta joukkoa
äänioikeutetuista, valitut ehdokkaista ja päätöksenteossa kuullut tahot kaikista intressiryhmistä.
Tutkimusten mukaan myös poliittiset päätökset vastaavat paremmin hyväosaisten tarpeita. Tämä vähentää kiinnostusta politiikkaan ja sivuun työnnettyjen halua osallistua,
kuten äänestää.
”Miten pidetään huolta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien, matalasti koulutettujen ja
työmarkkinoiden ulkopuolella olevien nuorten sekä maahanmuuttajien taloudellisesta,
poliittisesta ja sosiaalisesta osallisuudesta?
Tarvitaan politiikkaa, joka ei aja mitään ryhmiä pysyvään kurjuuteen”, Wass toteaa.
Entä tuleeko koronalla olemaan vaikutusta
äänestysaktiivisuuteen?
Wass katsoo, että vaalien siirtämisestä
syntynyt jatkoaika on hyödynnetty hyvin.
Esimerkiksi karanteenissa tai eristyksessä
olevan on mahdollista äänestää vaalipäivänä
pihalla tai ennakkoäänestysaikana kotiäänestyksessä tietyin edellytyksin ja erityisin turvajärjestelyin. Hän kuitenkin muistuttaa, että
terveys itsessään on voimakas osallistumista
rajoittava tekijä.
WASSILLA on takanaan jo 20 vuotta kestänyt
ura tutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Opiskeluajan haave
politiikan toimittajan työstä vaihtui gradun jälkeen väitöskirjan tekemiseen.

Katja Alaja

KUKA

Politiikan
tutkija
Hanna Wass, 44, on politiikan tutkija ja
yleisen valtio-opin dosentti Helsingin yliopistossa. Wass tutkii yhteiskunnallisen
eriarvoisuuden heijastumista poliittiseen
osallistumiseen ja päätöksentekoon Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa ”Kansalaisuuden kuilut ja kuplat”
-tutkimusprojektissa. Vapaa-ajalla hän
harrastaa kylmävesiuintia ja patikointia
luonnossa.

Hän naurahtaa, että sisäinen sosiaalipoliitikko on vahvistunut vuosien aikana, ja hän
tarkastelee yhteiskuntaa yhä enemmän järjestelmien ja rakenteiden kautta.
Wassin mielestä meillä on edelleen kapea
ymmärrys paitsi äänestysaktiivisuuden taustoista, myös ehdokasvalinnan perusteista.
”Poliittisen edustamisen standardimallissa äänestäjä lukee eri puolueiden vaaliohjelmat läpi ja pohtii itselleen tärkeitä asioita,
joiden perusteella hän valitsee ehdokkaansa.
Puolueet puolestaan ottavat näistä asioista
kopin ja toimivat ikään kuin tehtävän saaneena, mutta eihän se käytännössä ihan näin
mene”, Wass taustoittaa.
Wass on tutkinut tuoreessa Kunnallisalan
kehittämissäätiön tutkimuksessa kollegoidensa kanssa puolueiden kuntavaaliohjelmia.
Niissä kuvataan yleisellä tasolla, millainen
ihannetilanne olisi kunnissa, jos puolue saisi
yksin päättää asioista.
Kuitenkin päätöksenteko on monessa kunnassa jatkuvien kompromissien tulosta tilanteessa, jossa taloudelliset rasitteet painavat
päälle. Kun valtakunnan politiikalle ominainen hallitus–oppositio-asetelma puuttuu, koalitiot on rakennettava asia kerrallaan.
”Äänestäjät ymmärtävät sen ja suhtautuvat
siksi hyvin varauksellisesti puolueiden teke-

miin vaalilupauksiin. Tämä on yksi osoitus
äänestäjien poliittisesta lukutaidosta.”
ÄÄNESTÄJILTÄ löytyy myös joustoa asiakysymyksissä.
Wassin mukaan on havaittu, että äänestäjät ovat valmiita muokkaamaan omia näkemyksiään kannattamansa puolueen linjausten
mukaisesti. Hän kertoo käynnissä olevasta
tutkimuksesta, jossa tämä on havaittu viime
joulukuussa päätetyn eläkeputken lakkauttamisen osalta. Tämä tuo tilaa konsensuspolitiikalle.
”Kun vastuu päätöksistä jakautuu useamman puolueen kesken, se voidaan osin siirtää vierustoverin piikkiin. Toisaalta joustavuus voi myöhemmin tulla palkituksi jonkin
toisen puolueen kannattajille keskeisessä asiakysymyksessä. Kyse ei siten ole pelkästään
poliittisista ´lehmänkaupoista´, vaan myös
kompromissien hakemisesta ja pyrkimyksestä
rakentaa esityksiä, joiden toteuttamiseen löytyy riittävä tuki. Tämä tekee osaltaan mahdolliseksi, että politiikalla voidaan luoda ratkaisuja poliittisesti vaikeiden uudistusten
läpiviemiseen”, Wass painottaa.
WASSISTA pohjoismainen hyvinvointimalli ja
siihen sisältyvä suuri luottamus instituutioita
ja toisia ihmisiä kohtaan muodostaa erinomaisen pohjan poliittiselle osallisuudelle.
Samanaikaisesti ilmenee merkkejä siitä,
että eri väestöryhmien välinen solidaarisuus on ohenemassa. Wass on mukana
”Kansalaisuuden kuilut ja kuplat” -tutkimushankkeessa ja kertoo, että siinä kerätyssä
suuressa päättäjäkyselyssä elinkeinoelämän
päättäjät erottuvat omana joukkonaan myös
demokratianäkemyksineen.
”Juhlapuheissa kaikki suomalaiset ovat
edelleen tiukasti samassa veneessä. On tärkeää, että tutkimuksen kautta kyetään tuomaan esiin tutkan ulkopuolelle helposti
jäävää muutosta. Tällöin ehditään ajoissa
pohtia, mikä on se suunta, johon halutaan
edetä. Hyvinvointiyhteiskunta kaikkine puutteineenkin on vaalimisen arvoinen”, Wass
huomauttaa.

Kimmo Brandt

Äänestäjillä on

poliittista lukutaitoa
Politiikan tutkija Hanna Wass haluaa laajentaa käsitystä siitä,
miksi ihmiset äänestävät, jos äänestävät ja miten oma ehdokas valitaan.
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Juha Kajovalta ja muut digitukea antavat neuvojat pitävät huolta digiosaamisestaan jakamalla tietoa keskinäisissä tapaamisissa ja opettelemalla itse. Kajovallalla
onkin vaikka millaisia laitteita kotonaan.

Katja Alaja
Kimmo Brandt

Tuhannet kaupunkilaiset tarvitsevat vuosittain digitukea.
Uusinta uutta on etänä tapahtuva maksuton neuvonta.

Digipulmiin saa
tukea etänäkin

T

YÖHUONE on tulvillaan tietokoneita, matkapuhelimia ja muuta
elektroniikkaa. Ne ovat hyödyksi
Juha Kajovallan työssä, joka
sisältää helsinkiläisten auttamista digiasioissa.
”Jollakin voi olla ongelma matkapuhelimen
sovelluksen kanssa, ja toinen ei saa tablettia tai digitelkkaria toimimaan. Voi myös olla
haasteita kuvien siirtämisessä tietokoneelta
toiselle”, summaa Kajovalta.
Kajovalta toimii projektisuunnittelijana ja
hänen kollegansa Raino Mäkinen projektityöntekijänä Helsingin kaupungin kaupunginkansliassa. He paitsi neuvovat itse, myös
muun muassa välittävät kaupunkilaisten digitukipyyntöjä eteenpäin.
”Kun neuvoja opastaa digiasioissa etänä,
hän ja asukas juttelevat puhelimessa tai jonkin videopalaveriohjelman välityksellä”, Mäkinen kuvailee.
Useimmiten pulmat ratkeavat yhdellä tai
muutamalla kerralla. Joissakin tapauksissa tarvitaan myös lähidigitukea, ja silloin neuvoja
ohjaa asiakasta hakemaan sitä.
DIGITUKEA koordinoiva erityissuunnittelija
Ari Tammi kaupunginkansliasta kertoo, että
kaupungilla on 30—40 neuvojaa eri puolilla

kaupunkia. Lisäksi on järjestöjen, kuten senioreiden yhdistyksen Enterin, vapaaehtoisia.
”Korona-aikaan digitukea on saanut pääasiassa etänä suomeksi ja ruotsiksi, mutta jopa
arabiaksi. Maksutonta neuvontaa on annettu
aamuisin, päivisin ja iltaisin”, kertoo Tammi.
Kaupungin palveluasioissa neuvoo puolestaan Helsinki-info. Sitä luotsaava neuvontapäällikkö Anne Nissinen kaupunginkansliasta
selventää työnjakoa.
”Jos oma asia ei ole tekninen, vaan se
liittyy kaupungin sähköisten palvelujen käyttöön, vaikkapa ilmoittautumiseen työväenopiston kurssille, apua saa Helsinki-infosta.”

ETÄDIGITUKI perustettiin pian koronatilanteen alettua, jotta iäkkäät, maahanmuuttajat, nuoret ja kaikki muutkin saavat edelleen
apua.
Digitukea koordinoivan Tammen mukaan
kokemukset etädigituesta ovat olleet niin
hyviä, että palvelu pyritään vakiinnuttamaan.
”Ihmisillä on erilaisia tarpeita, ja haluamme palvella yhdenvertaisesti. Etädigituen
tarve on tullut jäädäkseen. Kokeilemme myös
kotiin vietävää digitukea Helsinki Mission
kanssa tänä vuonna. Ja kun koronatilanne loppuu, kasvokkaista lähidigitukea saa yli 150
kaupungin toimipisteestä.”

Näin saat etädigitukea
→ Jos sinulla on yksinkertainen digiasia, kuten ilmoittautuminen liikuntakurssille, ota yhteys
Helsinki-infoon. Soita numeroon 09 3101 1111 tai kysy chatissa (neuvonta.hel.fi) ma–to klo
9–16 ja pe klo 10–15. Palvelupisteiden aukiolosta saat tietoa samasta numerosta ja sivulta
hel.fi/helsinki-info.
→ Jos sinulla on teknisempi pulma, kuten haaste älypuhelimen tai videoyhteysohjelman
käytössä tai tietokoneen sovelluksiin liittyvä ongelma, mene osoitteeseen digituki.hel.fi ja
tee etädigitukipyyntö. Neuvoja palaa sinulle kahden päivän sisällä ja voitte sopia
maksuttoman neuvonta-ajan. Helsinki-info voi myös täyttää digitukipyynnön puolestasi.
→ Jos haluat lähidigitukea, kysy Helsinki-infosta tai tarkista osoitteesta digituki.hel.fi
→ Digituen verkkosivuilla on myös runsaasti materiaalia digitaitojen itsenäiseen opiskeluun.
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Helsinki Biennaali 2021

Taiteen
aarresaari.

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toistuva kansainvälinen
nykytaidetapahtuma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa
12.6.–26.9.2021 ainutlaatuisessa ympäristössä, Vallisaaressa.
Tänä kesänä Vallisaaressa toteutuu
ensimmäinen Helsinki Biennaali, jota
ainutlaatuinen saari on inspiroinut. Koettavissa on 41 nykytaiteen huippua – kuvaja äänitaidetta, installaatioita, veistoksia,
videoita, elokuvia ja performansseja –
meren äärellä, keskellä kauneinta luontoa.
Taideteokset sijoittuvat kävelyreitin
varrelle ulkoilmaan, ruutikellareihin ja
autioituneisiin asuinrakennuksiin.

Helsinki Biennaali on auki kesä-elokuussa
ma–su klo 11–18, syyskuussa ke–su klo 11–18,
ja kaikille kävijöille maksuton. Vallisaareen
pääsee reittiliikenteen lautoilla ja omalla
veneellä. Vallisaaren kahvilat ja terassit sekä
Helsinki Biennaalin kauppa, info ja oppaat
palvelevat läpi kesäkauden terveysturvallisuutta noudattaen.

Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta
vastaa HAM Helsingin taidemuseo.
Jokaisen teoksen käytännön toteutus on
tehty yhteistyössä Metsähallituksen ja
Museoviraston kanssa saaren ainutlaatuinen luonto ja kulttuurihistoria huomioiden.

Katharina Grosse →

Helsinki Biennaalin päänäyttelyä
Vallisaaressa täydentävät yksittäiset
teokset mantereella sekä lukuisat
tapahtumat, kuten performanssit,
työpajat ja keskustelut. Tapahtumia voi
kokea Vallisaaressa, mantereella ja
digitaalisesti.

Shutter Splinter -teos muuttaa
Vallisaaren vanhan purkukuntoisen
koulurakennuksen ympäristöineen
tilalliseksi maalaukseksi. Visuaalisesti
näyttävässä teoksessa rakennettu
maisema ja luonto sekoittuvat muistuttaen ajan kulusta kulttuuriperinnön ja
luonnonkierron risteyksessä.
Kuva: Markus Jans

Uwa Iduozee →
He kävelivät vetten päällä on valokuvasarja,
joka kuvaa Suomeen 1950–90-luvuilla
Yhdysvalloista, Englannista, Somaliasta,
Sudanista, Etiopiasta ja Nigeriasta tulleita
henkilöitä, jotka Uwa Iduozeen isän tavoin
muuttivat Suomeen aikuisiällä, tuoden
mukanaan omat haaveensa ja unelmansa.
Kuva: Sandra Itäinen

Varaa opastus, katso
tapahtumakalenteri
ja lataa mobiiliopas
helsinkibiennial.fi

Helsinki Biennaali 2021
Helsinki Biennaalin pääkuraattorit Pirkko Siitari ja Taru Tappola ovat antaneet
biennaalille nimen Sama meri. Helsinki Biennaali esittelee yhteensä 41 kansainvälistä
taiteilijaa tai taiteilijaryhmää sekä Suomesta että maailmalta. Taiteilijat on kutsuttu
luomaan Vallisaareen uusia paikkasidonnaisia ja väliaikaisia teoksia tai
esittämään olemassa olevia teoksia, jotka asettuvat vuoropuheluun saaren kanssa.

Tadashi Kawamata →
Tadashi Kawamata rakentaa ylijäämämateriaaleista olemassa oleviin
rakennuksiin tai maisemiin lisukkeita,
eräänlaisia ”parasiitteja”. Vallisaaren
väliaikaiseksi maamerkiksi Kawamata
on rakentanut saaren puurojusta majakan.
Vallisaaren majakka nousee bunkkerimaisen hissikuilurakennuksen katosta.

← Maaria Wirkkala
Aleksanterinpatterin historiallinen tila on
erottamaton osa Maaria Wirkkalan teosta
Ei aivan viaton. Väkivallan uhka, rauhan
mahdollisuus, haavoittuvuus ja hauras toivo
ovat olemassa yhtä aikaa. Teos rinnastuu
luonnonkauniiseen mutta ihmisen rajusti
muokkaamaan Vallisaareen, joka on sekä
sodan että rauhan paikka.

← Alicja Kwade

Kuva: Luise Müller-Hofstede

Pars pro Toto -teoksessa Vallisaaren
rantakalliolla lepää kahdeksan planeettaa
muistuttavaa kivipalloa. Kivien syntyprosessi,
ikä ja ajan kulku näkyvät miljoonien vuosien
myötä syntyneissä kerrostumissa. Big Be-Hide
-teoksessa kaksi kivilohkaretta on sijoitettu
kaksipuolisen peilin molemmin puolin. Lähestymiskulmasta riippuen peili toimii joko heijastavana tai läpinäkyvänä pintana suhteessa kiviin,
samanaikaisesti kätkien ja täydentäen.

HonkasaloNiemi-Virtanen →

↑ EGS
Teokseen Eilisen ja huomisen saaristo
kuuluu kahdeksan ympäri Helsinkiä levittäytyvää veistosta, jotka toimivat oleskelupaikkoina. Niistä viisi sijaitsee paikoilla, joilta on
kadonnut saari kaupungin rakentamisen
myötä. Loput kolme ovat mahdollisia tulevaisuuden saaria, jotka syntyvät merenpinnan kohotessa rajusti ja maiseman muuttuessa peruuttamattomasti.

Myytit, fakta ja mielikuvitus sekoittuvat
kollektiivin monimedia-installaatiossa
Lazarus. Entiseen ammusvarastoon
installoidussa teoksessa liukenevat
elämän ja kuoleman rajat, selviytyminen
ja tuhoutuminen. Kaikki kytkeytyy veteen.
Kuva: Sofia Okkonen

Birit & Katja Haarla,
← Outi Pieski
Tilasta, tanssista, musiikista ja saamenkäsityöstä, duodjista, rakentuu kokonaisuus, jossa erillisyys muuntuu yhteydeksi
luontoon. Tanssi kuuntelee esiäitejä ja
unohdettuja saamelaisia maan jumalattaria. Oman kehon ja mielen, yhteisön ja
kulttuurin hyvinvointi kytkeytyvät
huolenpitoon maasta ja luonnosta.

Lue lisää Helsinki
Biennaalin taiteilijoista
helsinkibiennial.fi/
taiteilijat

Sea you at
Helsinki Biennial.
12.6.–29.8. MA–SU klo 11–18 sekä 1.–26.9. KE–SU klo 11–18
Usein kysytyt kysymykset:

→ Onko tapahtumaan turvallista
tulla? Biennaali toteutuu rajoitusten
sallimissa puitteissa ja noudattaa
terveysturvallisuudessa viranomaisohjeita.
Tarkista tilanne verkkosivuilta helsinkibiennial.fi

#helsinkibiennial

→ Paljonko pääsylippu maksaa? Helsinki Biennaali
on maksuton. → Missä Vallisaari on? Kauppatorilta
katsottuna Suomenlinnan vasemmalla puolella,
n. 20 minuutin lauttamatkan päässä. → Miten
Vallisaareen pääsee? Reittiliikenteen lautalla
Kauppatorin Lyypekinlaiturilta (Helsinki Biennaalin

HelsinkiBiennial

paviljongin vierestä), Hakaniemestä sekä omalla
veneellä. Lauttalippuja voi ostaa Suomen
Saaristokuljetuksen ja JT-Linen verkkokaupoista
ennakkoon. → Miten varaan Helsinki Biennaaliin
opastuksen? Opastusvaraukset suosittelemme
tekemään ennakkoon biennaalin verkkosivuilta.

helsinkibiennial

Taiteilijat
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A

8
1

Marja Kanervo

24

2

Birit & Katja Haarla,
Outi Pieski

Jussi Kivi

25

3

Inga Meldere

Margaret & Christine
Wertheim

4

Topi Kautonen

26

IC-98

5

Mario Rizzi

27

Kyungwoo Chun

6

Baran Caginli

28

Maaria Wirkkala

7

Uwa Iduozee

29

Janet Cardiff &
George Bures Miller

8

Jaakko Niemelä

30

BIOS

9

Tuomas A. Laitinen

31

Pasi Autio

10

Teemu Lehmusruusu

32

Kyungwoo Chun

11

Samir Bhowmik

33

Wanuri Kahiu

12

Niskanen & Salo

34

Baran Caginli

13

Alicja Kwade

35

Antti Majava

14

ATTAKWAD

36

Paweł Althamer

15

EGS

37

Meiju Niskala

16

Hanna Tuulikki

38

Katharina Grosse

17

Hayoun Kwon

39

Alicja Kwade

18

Tadashi Kawamata

40

Rirkrit Tiravanija &
Antto Melasniemi

19

Honkasalo–
Niemi–Virtanen

41

Gustafsson & Haapoja

A

Luotsipihan laituri, saapuva reittiliikenne

20

Dafna Maimon

42

Zodiak presents:
Kärkkäinen & Tarvainen

B

Torpedolahden laituri, tilausliikenne

21

Laura Könönen

43

Janet Echelman

C

Torpedolahden laituri, lähtevä reittiliikenne

22

Sari Palosaari

44

WAUHAUS

23

Samnang Khvay

9

11–12
13
14

15
16
17
19 18
20

Teokset 40-44 sijaitsevat mantereella.

Helsinki Biennaalin pääyhteistyökumppanit ovat Metsähallitus sekä
Jane ja Erkos Aaton säätiö, pääyritysyhteistyökumppani on Clear Channel.

1–7
37
10
31 32–36
30

60°08.2°N
25°00.0°E

38

B
C

29
21–28
39

Vallisaari

LAITURIT, VESILIIKENNE

Helsinki Biennial Shop
Helsinki Biennial Info

Iloa ja inspiraatiota
vapaaehtoistoiminnasta

19

Kari Vaalavuon mielestä vapaaehtoistoiminnassa parasta on se, että
tutustuu mukaviin ihmisiin ja voi
itsekin innostua kokeilemaan
uusia taitoja ja harrastuksia.

Kirsi Hasu

Kimmo Brandt

Vapaaehtoistoiminnalla
saa merkitystä elämään ja
pääsee vaikuttamaan lähiympäristöön.
Moniin tehtäviin voi lähteä mukaan
ilman pitkää sitoutumista.

K

ARI VAALAVUO innostui vapaaehtoistoiminnasta jäätyään eläkkeelle vuonna 2013. Hän alkoi
käydä Kinaporin palvelukeskuksessa juttelemassa ja ulkoilemassa muistisairaiden kanssa
sekä lukemassa heille lehtiä.
Kampin palvelukeskuksessa hän avusti
muun muassa Olkkari-kahvilassa, erilaisissa
harrastusryhmissä ja tanssiaisissa.
”Palvelukeskusten henkilökunta on tosi
mukavaa, ja löysin itsekin uuden harrastuksen
savitöistä. Olen aina tykännyt toimia ja jutella
ihmisten kanssa”, kertoo Vaalavuo.
Joulu-maaliskuussa hän soitti altistuneille
koronapuhelimessa. Lisäksi hän neuvoo ja
ohjaa rokotettavia Messukeskuksen rokotuspisteessä, jonne kaupunki on perehdyttänyt
vapaaehtoisia yhdessä SPR:n kanssa, samoin
kuin tartunnanjäljitykseen.
Tänä kesänä Vaalavuo jatkaa Kampin palvelukeskuksen liikuntaluotsina ja vetää Töölönlahden kävelykierroksia, jos koronatilanne
suo. Kolmen kilometrin kävelyn lisäksi kierroksilla jutellaan ja kuullaan Vaalavuon kertomia tarinoita Linnunlaulun huviloista. Mies
suosittelee vapaaehtoistoimintaa kaikille.
”Vapaaehtoistoiminnassa tapaa uusia
mukavia ihmisiä. Tämä on kivaa touhua
— päivä kerrallaan ilon kautta!”, tiivistää
Vaalavuo.

VAPAAEHTOISTOIMINTAA tuotetaan ja koordinoidaan Helsingin kaupungin eri toimialoilla.

Kaupunki tekee myös tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa.
Kaupungin vapaaehtoistoiminnan kehittämisasiantuntija Eliisa Saarinen kertoo, että
koronatilanteesta huolimatta vapaaehtoistyöhön on mahdollista osallistua monin tavoin.
Joihinkin tehtäviin voi lähteä mukaan matalalla kynnyksellä ja kertaluonteisesti, osa taas
edellyttää pitempiaikaista sitoutumista. Kaikkiin vapaaehtoistehtäviin annetaan perehdytys ja osaan tehtävistä lisäksi tarvittava
koulutus.
Sitoutumista vaativaa vapaaehtoistyötä
tekevät esimerkiksi lasten ja nuorten tukihenkilöt sekä tukiperheet, ja niille on jatkuvaa
tarvetta.
SYKSYLLÄ muutamissa peruskouluissa kokeillaan vapaaehtoistyön mallia, joka tuo kouluihin esimerkiksi läksykerhoja, lukumummeja ja
-vaareja, kokemusasiantuntijoita ja välituntileikittämistä. Näin saadaan lisättyä eri taustoista,

ikäryhmistä ja kulttuureista tulevien kohtaamisia sekä kouluihin uutta osaamista ja näkökulmia.
Vapaaehtoistoiminnan kestosuosikkeihin
kuuluu puistokummius. Ilmoittautuessaan
puistokummiksi kaupunkiympäristön asiakaspalveluun Työpajankatu 8:aan vapaaehtoinen
saa ohjeistuksen sekä työvälineet ja suojaliivit.
Helsingin kaupunkiympäristön vapaaehtoistyön koordinaattori Armi Koskela kertoo,
että puistokummin perustehtävään kuuluu
roskien kerääminen haluamallaan alueella.
Lisäksi järjestetään talkoita, joissa siistitään
puistoja ja poistetaan haitallisia vieraslajeja.
”Puistokummeiksi ilmoittautuvia on ollut
viime aikoina yhä enemmän. Erityisesti useat
koulut ja päiväkodit ovat ottaneet yhteyttä.
Lähiympäristön siistiminen koetaan palkitsevaksi, koska se lisää viihtyisyyttä ja lopputuloksen näkee heti. Monien mielestä on tärkeää
kerätä luonnosta pois kaikki muovi, jottei se
päädy mikromuoviksi”, toteaa Koskela.

Vapaaehtoistoiminta
→ Uutiskirje: Tietoa vapaaehtoistoiminnan koulutuksista, luennoista, tapahtumista ja tehtävistä.
Tilaa uutiskirje: gruppo.fi/tilauslomake/vapaaehtoisenuutiskirje.html
→ Vapaaehtoistoiminta kootusti: vapaaehtoistoiminta.hel.fi
→ Puistokummitoiminta: Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, Työpajankatu 8,
puistokummit@hel.fi
→ Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta: tukihenkilotoiminta@hel.fi tai tukiperhe@hel.fi
→ Koulujen toimintamalli, vapaaehtoistoiminta yleisesti ja järjestöyhteistyö: vapaaehtoistoiminnan kehittämisasiantuntija Eliisa Saarinen, eliisa.saarinen@hel.fi, p. 09 3106 4884
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Aki Laurokari

Helsingin lähistöllä makaa merenpohjassa lukuisia hylkyjä
ja kaikilla niillä on oma tarina kerrottavanaan.

Vedenalaisia jälkiä

T

ÄMÄNHETKISEN tiedon
mukaan Helsingin vesialueella on 162 vedenalaista
arkeologista kohdetta, jotka
ovat erilaisia hylkyjä tai
hylyn osia. Siinä siis vain
tunnetut, mutta merenpohja on varmasti
koitunut useamman aluksen viimeiseksi
leposijaksi. Sama koskee tietysti koko Itämerta, kaikkia hylkyjä ei ole löydetty.
Hylkyjä löytyy silloin tällöin lisää. Yksi
viimeisimmistä on viime kesänä Helsingin ulkosaaristosta löydetty kalkkikiviproomu, joka upposi vuonna 1909.
Hylkyjen löytämisessä helpottaa nyt
teknologia, kertoo Museoviraston meriarkeologi Minna Koivikko.
”Elämme sellaista aikaa, että meillä
on ihan käsittämätön määrä teknologiaa,
jolla nähdä veden alle ja tutkia merenpohjaa”, Koivikko toteaa.
Suomessa on Koivikon mukaan todella
laaja harrastajajoukko, joka etsii hylkyjä.
”Helpot on bongattu, mutta osa on
teknologiasta huolimatta hyvin piilossa
veden alla”, Koivikko kertoo.
Seuraavaksi muutama tarina Helsingin
lähistöltä veden alta löytyneistä kohteista.

Kronprins Gustav Adolfin hylkypuisto
Kronprins Gustav Adolf -linjalaivan miehistö todennäköisesti kirosi laivan ankkurin
moneen kertaan elokuun 6. päivän aamuna
vuonna 1788. Ankkurin nostamisessa oli ongelmia juuri sellaisella hetkellä, kun niitä ei saisi
olla. Laiva oli ollut partioimassa muiden ruotsalaisalusten kanssa Suomenlahdella ja jäänyt
Viaporin lähistölle yöksi. Ruotsi ja Venäjä olivat tuolloin sodassa, jonka oli aloittanut Ruotsin kuningas Kustaa III.
Aamulla venäläiset olivat yllättäneet, ja kun
muut ruotsalaislaivat pääsivät pakoon, linjalaivalla tuskailtiin ankkurin kanssa. Lopulta se
saatiin ylös, mutta laiva ajoi pakomatkallaan
karille ja sen miehistö antautui venäläisille.
Laiva sytytettiin tuleen ja lopulta se räjähti.
Hylylle on vuonna 2000 perustettu hylkypuisto. Tarkempiin hylkypuiston ohjeisiin
on syytä tutustua Museoviraston kotisivuilla
ennen puistoon sukeltamista.

Rusalka
Rusalka katosi salaperäisesti vuonna 1893.
Uusi Suometar puhui ensin sadoista uhreista.
Pian uppoamisen jälkeen Sipoon Krämärsaaren luokse oli ajelehtinut vene, josta löydettiin
kuollut venäläinen merimies. Päivälehti kertoi
marraskuussa 1893, että Seurasaaren rannalta
oli löydetty pullo, jossa oli viesti Rusalkalta.

Tosin arveltiin, että pullo oli pelkkää pilaa.
Uppoamispaikasta ja -syystä oli vain valistuneita arvioita, ja epätietoisuus tietysti ruokki
juttuja. Lopulta Viron merimuseon tutkijat
löysivät Rusalkan 25 kilometrin päästä Helsingistä vuonna 2003. Rusalkan haaksirikossa
kuoli alle 200 ihmistä. Tallinnassa on patsas
turmassa hukkuneiden muistoksi.

Suomenlinnan vedenalainen maailma
Suomenlinnan lähistöltä löytyy historian eri
kerrostumia veden alta. Osa hylyistä on päätynyt merenpohjaan, osa on upotettu tahallaan juuri tiettyihin kohtiin. Esimerkiksi
aluksia on upotettu väyläesteeksi Kuninkaansaaren ja Santahaminan väliseen salmeen
vuonna 1855 Krimin sodan takia. Kuninkaansalmeen tehtiin väyläesteitä jo Isonvihan
aikaan 1700-luvulla. Osa laivoista on nostettu
pois, mutta ei suinkaan kaikkia. Ensimmäisen
maailmansodan aikaan salmen halki vedettiin
vahvat kettingit esteiksi. Ketjut ovat veden
alla edelleen.
Ja onpa Suomenlinnassa veden alla myös
maailman suurin vedenalainen hirsipato.
Venäläiset halusivat padota Tykistölahden
telakka-alueeksi vuonna 1917, mutta työ jäi kesken ja veden alla onkin rakennelma, jota Suomen itsenäistyttyä ei tehty loppuun.
Tutkittavaa edelleen riittää, sillä huhti-
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Diana
Suomenlinna

Kronprins Gustav Adolf
Königin Luise

Aleksander II
Marraskuun alussa 1894 purjelaiva Aleksander
II oli matkalla Espanjasta Helsinkiin suolalastissa. Laivassa olivat myös Sucksdorffin veljekset, joista toinen oli laivan perämies ja toinen matkustaja.
Eestiluodon koillispuolella laiva ajoi karille.
Perämies Sucksdorff selvisi, mutta mieltä varmasti kaiveli se, että hänen veljensä oli jäänyt
laivaan satimeen.
Hämmästys oli suuri, kun pursimies kävi
tarkastamassa puoliupoksissa ollutta laivaa.
Gustaf Sucksdorff löytyikin hengissä hytistä.
Ainoana juomanaan hänellä oli ollut tilkka
viiniä, joka oli ehkä helpottanut karmivan yön
viettämistä. Hänet saatiin ulos ikkunan kautta.
Turmassa hukkui kolme miestä.

S AMI PAAKKAR I NE N

Suomenlinnan hirsipato
jäi venäläisiltä kesken,
kun Suomi itsenäistyi.

P ET R I P UROM I E S / MU S E OVI R AS TO

kuussa alkoi projekti, jossa Museovirasto tutkii osin ruotsalaisrahoituksella Suomenlinnan
lähelle uponneita hylkyjä.

Siipiratashinaaja
Diana löydettiin
Sipoon vesiltä.
Alus on tiettävästi
vanhin säilynyt
venäläinen
höyrylaiva
maailmassa.

Venäläinen monitorialus
Rusalka Hietalahden
telakalla vuonna 1868.

S U OM EN ME R I M U SEO N K UVA KOKO E L MA / M U SEOV IR ASTO

Kronprins Gustav Adolf löydettiin
vuonna 1985 ja se makaa merenpohjassa noin 20 metrin syvyydessä. Sille on perustettu hylkypuisto, jonne voi vapaasti sukeltaa.
Puistossa liikutaan seuraamalla
vedenalaista köysipolkua.

P EK KA T U U R I / MU S E OVI R AS TO ME R I AR KE OLO GI AN KU VAKOKOE L MA

Rusalka

KART TAL ÄHDE : GO O GL E MAP S

Standart

Aleksander II

Standart
Kieltolain aikaan Suomenlahdella oli liikkeellä
salakuljettajia ja sellaisella asialla epäillään
liikkuneen marraskuussa 1922 myös höyrylaiva
Standartin, jonka hylky makaa Gråskärbådan
luodon luona. Karilleajon jälkeen oli havaittu
spriikanistereita vedessä.

25.9.1941. Alus oli miinoittamassa Suomenlahtea, mutta ajoikin itse neuvostoliittolaisten miinaan ja upposi vieden mukanaan 47
ihmistä. Vain muutama eloonjäänyt pelastettiin merestä.

Königin Luise

Yksi uusimmista isoista löydöistä on siipiratashinaaja Diana, joka löydettiin vuonna 2018.
Nyt sen ympärille on tehty hylkypuisto.
Laiva lähti Suomenlinnasta viimeiselle matkalleen 5. lokakuuta 1854 kohti Ruotsinsalmea.
Kahden tunnin matkanteon jälkeen Diana ajoi
karille ja upposi pian. Haaksirikossa ei meneh-

Maailmansotien jäänteitä Itämeressä on paljon. Pelkästään toisen maailmansodan aikaisia hylkyjä arvioidaan olevan merenpohjassa
muutama sata.
Yksi hylyistä on 95-metrinen saksalainen miinalaiva Königin Luise, joka upposi

Diana

tynyt kukaan, mutta luotsioppilaalle matka oli
kallis oppitunti. Hänen tekemäänsä navigointivirhettä pidetään karilleajon syynä.

L Ä H T EET : PÄIVÄLEHTI 9.11.1893 (RUSALKA) MUSEOVIRASTO.FI,
H YLY T. N ET, VA H ER I , H Y VÄ R I NE N JA S A A R I : HYL K YJÄ S U OM E NL A H D EL L A JA SA A R I STOM E R E L L Ä , T I M O K A R KOL A : S U K E L L U S
H EL SI N G I N H I STO R I A A N, PÄ I VÄ L E HT I 7.11.1894 ( A L E K S A NDE R I I ) ,
YL E. FI , F O R S SA N L EH T I 28 .11.1922 ( S TA NDA R T ) . J U T T UA VA R T E N
O N H A ASTATELTU MUS E OV I R AS TON I NT E NDE NT T I M A I JA
MATI KKA A , F O R UM MA R I NU M I N T U T K I JA A M I K KO M E ROS TA
JA MER I A R KEO LO G I MI NNA KOI V I K KOA . K I P PA R I - L E HT I
( 20. 6 .2020) , UUSI SU O M E TA R 23 . 9.1893 ( R U S A L K A ) .
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DAGS ATT RÖSTA
Förhandsröstningen i kommunalvalet pågår till 8 juni. Nytt för årets val är att man kan förhandsrösta på ett par drive-in platser, på Malms flygstation och invid Tölö sporthall. Andra platser för
förhandsröstning är bibliotek, kulturhus, ämbetshus och köpcentra. Den egentliga valdagen är
13 juni och då är vallokalerna fastslagna enligt den röstberättigades hemadress. Din plats anges
i röstsedeln som kommit hem på posten. I Helsingfors väljs 85 ledamöter i stadsfullmäktige
vars mandat börjar 1 augusti. Stadsfullmäktige är den instans som tar de viktigaste besluten
som angår stadsborna.

Ann-Britt Bonns och
Petter Wallenius
ser fram emot
skolstarten i höst.

Ingen av oss, vare sig lärarna eller eleverna, hade tidigare jobbat
på distans. Men vi lärde oss, fick ny erfarenhet och nu går vi
vidare, säger Ann-Britt Bonns och Petter Wallenius i Norsen.

Ny vardag i skolan i höst
Nina Weckström

M

Leif Weckström

AN KAN säga att vi frångick all vanlig vardag, lämnade alla etablerade rutiner för att bygga upp
undervisningen i en trygg
miljö. Så säger Ann-Britt
Bonns som är rektor för grundskolan Norsen
med hela 800 elever på tre olika adresser och
Petter Wallenius som är lärare och historia och
samhällskunskap, nyligen utnämnd till årets
hissalärare. Båda har lång erfarenhet av skola,
undervisning och pedagogik. Men ingendera
var förberedd på de omställningar som pandemin tvingade fram våren 2020.
”Vi slutade med praxis att byta klassrum enligt elevens personliga ämnesval, med
undantag för modersmålsinriktad finska. Gymnastiken lades förstås om helt, lärarna har haft
gympa utomhus i ur och skur och utan ombyte
i omklädningsrummet. Och musikundervisningen har inte heller fungerat från förr”, säger
Bonns medan Wallenius hakar på: ”För att inte
tala om allt det nya vi fick oss till livs med anledning av distansundervisningen.”

”Vi hade knappt hört talas om Teams och
Zoom och våra datorer hade varken mikrofon
eller kamera. Jag har jobbat tio tolv timmar
per dag med att planera och genomföra distansundervisning. Det har inte varit lätt för oss
lärare men verkligen inte heller för eleverna.
De starka eleverna har klarat distansundervisning galant, en del jobbar helt enkelt bättre
självständigt, men vi har många som kommer
att behöva extra stöd i höst”, säger Wallenius.
PÅ SEKTORN för fostran och utbildning säger
svenska direktören Niklas Grönholm att skolorna kommer att ägna tid och omsorg åt eftervården av pandemin, återhämtningen.
”Det gäller inte bara att ta igen glappet i
inlärning utan fram för allt att fästa vikt vid
det psykiska välbefinnandet, den mentala hälsan. Det arbetet ska få ta den tid som behövs.
Året har varit oerhört tungt för både elever och
lärare”, säger Grönholm.
Både Bonns och Wallenius och deras kollegor är inriktade på ta igen den förlorade sociala samvaron.

”Både lärare och elever har varit väldigt
ensamma, säger Bonns och tillägger att om
man ska se det positiva i pandemin så har så
den ruskat om och rubbat inkörda rutiner. Ifall
pandemin fortsätter ställa till det finns numera
inarbetade rutiner.”
”Men i normalläge går vi inte helt tillbaka
till det som var. Vi ska uppdatera oss enligt
erfarenheterna från pandemiåret, hitta en ny
version där vi sammanför ny och gammal praxis
till en bättre skolvardag”, säger hon.
”Och i synnerhet ska vi värna om samhörigheten. På ett plan har kontakterna till föräldrar
och hem fördjupats under pandemin. Ifall vi ser
att en elev inte mår bra har tröskeln att ingripa
blivit betydligt lägre. Och det är en väldigt positiv utveckling som vi inte ska förlora utan ta till
vara”, säger Bonns.
”Men vi har också mycket att ta igen när det
gäller uteblivna fysiska träffar eftersom vårdnadshavare inte har kunnat besöka skolan på
snart ett och ett halvt år”, nämner hon.
De svenska grundskolorna och gymnasierna
inleder höstterminen 16 augusti.

ALLT OM CORONA

NU AVGÖR DU!

HURRA FÖR VÅR STAD!

Allt du behöver veta om pandemin,
karantän, restriktioner, symtom,
smitta, sjukdomen covid-19 och tidsbeställning av coronavaccin finns
på Helsingfors stads hemsida,
hel.fi/helsinki/corona-sv. Saknar du
dator kan du ringa 09 3101 0024, kl.
8–18 och 116 117 under andra tider.

OmaStadi eller Min egen stad öppnar möjligheter till att påverka närmiljön eller Helsingfors i allmänhet. Konceptet utgår från att
stadsborna kommer med förslag till förbättringar. Helsingfors har öronmärkt 8,8 miljoner euro för projekten. I höst ska du rösta på
förslag som du gillar. Se omastadi/hel.fi/sv.
Vinnarna genomförs 2022.

Helsingforsdagen, 12 juni, firar vi utomhus med allt
från sjungande fågelutflykt till promenad i historiska
kvarter. Mer på helsinkipaiva.fi/sv. Dagen till ära bjuder
staden på ett inspelat samtal på svenska om filmstaden Helsingfors. Claes Olsson och Linda Zilliacus
medverkar, båda aktuella i inspelningen av Kjell Westös
Den svavelgula himlen. Se helsinkikanava.fi/sv/videos.
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Lasse Mårtenson

Sommar i sikte

Peggy Heikkinen sätter
fart på sommaren.

Från innejobbet till parken
PEGGY HEIKKINEN sätter fart på sommaren
i våra sköna parker. Hon är trädgårdsmästare
och en av 39 150 anställda på staden.
För några år sedan gjorde statsvetaren
Peggy Heikkinen, 57, slag i saken. Efter en lång
karriär på bland annat Svenska kvinnoförbundet, Yle och Folktinget sadlade hon om.
”Det var nu eller aldrig. Barnen var utflugna
och jag hade arbetat som tjänsteman i hela
mitt yrkesverksamma liv. Ifall jag ville börja med
något nytt var tiden inne och för fem år sedan
sökte jag till vuxenutbildningen på Överby trädgårdsskola. Jag har alltid tyckt om trädgårdar
men aldrig haft en egen”, säger Heikkinen i Tove
Janssons park på Skatudden.
UNDER utbildningen i trädgårdsskolan hade
hon praktik på Stara och nu är hon en av de fast
anställda. Stara är stadens byggtjänst som planerar och underhåller våra gator och torg, parker och grönområden.
”Inom min sektor jobbar vi med grönområden
från tidig vår till sen höst, på vintern bland annat
med snöröjning. Jobbet är fysiskt krävande, i

snöyra, ösregn och isande blåst är det inte som
att kratta i strålande solsken. Men jag njuter av
min nya vardag och barnen tycker det är roligt
att jag vågade mig på en stor omställning.”

Nina Weckström
Leif Weckström

I OCH MED sitt jobb ingår Heikkinen i ett stort
sällskap. Helsingfors är nämligen Finlands största arbetsgivare med hela 39 150 anställda. Av alla på staden är 76 procent kvinnor, 4,5 procent
svenskspråkiga och medelåldern är 44,6 år.
”Vi har ett ständigt flöde av lediga jobb inom
olika sektorer. Folk går i pension, byter jobb
och så uppstår nya arbetstillfällen”, säger Tarja
Näkki, chef för strategisk rekrytering. Största
behovet av arbetskraft, även inom de svenskspråkiga verksamheterna, finns inom hälsa och
sjukvård samt småbarnspedagogik och skola.
Lediga jobb finns på sajten, helsinkirekry.fi.
”Vår strävan är att främja mångfald och tilllämpa anonym rekrytering. Det betyder att man
i ansökningsprocessen döljer oväsentligheter som genus, ålder och modersmål för att inte
påverka beredningen av nyanställningen”, tillägger Näkki.

san är den andra stora scenen
för samtal om böcker, i fjol ställdes den in men nu siktar man på
28–31 oktober.
Helsinki Lit går 3–4 september
och programmet är späckat.
”Vi har många starka namn men jag kan tro
att svenska författare som Jens Lapidus, Karin
Smirnoff och Lena Andersson väcker intresse”,
säger Teir och nämner att han själv är speciellt
pigg på att få höra Jakob Lind som har skrivit
Morfars pistol där han skildrar sin egen morfars öden inom Svenska brigadens krig i Finland 1918.

NORDHUSET firar 20-årsjubileum i höst. Redan i sommar bjuds på program utomhus, 5.8 Vågspel – ur Lasse
Mårtensons sångbok (även
i juli på svenska scenen på
Kaserntorget) och 12.8, visor
och ballader med Jannike
Sandström och Niklas Rosström. 14.9 gästspelar Åbo
svenska teater med Honey,
18.9 har Klubb Ankdam Abba
som tema och i oktober går
festivalen Armas med Afro
Jazz Quintet och Teater
Josefina.
→ Mer på vuotalo.fi/sv.

SVEABORG fortsätter traditionen med äventyr till fästningens historia. Jakten på
Kung Gustav III:s skatt går
på svenska 18.6–6.8 och är
avsedd för 6–13-åringar i sällskap av en vuxen. Varje fredag, start kl. 12 i Artilleriviken.
KASERNTORGET är sommarens största uteservering, tolv krögare dukar fram
läckerheter ur eget kök och
svenska scenen har program med bland andra gruppen Mimmit med barnmusik, Jannike & Niklas, Pentti
Hildén Duo och Duo Maja
Mannila & Johannes Granroth. Torget öppnar på Helsingforsdagen och är i gång
alla dagar fram till mitten
av augusti.

Sverige lyser på festival
HELSINGFORS litteraturfestival förgyller hösten med aktuella svenska författare.
”Vi hoppar innerligt att pandemin inte trasslar till det, men utgår från att festivalen kan
ordnas med författare och bokälskare på plats
antingen inne på biblioteket Ode eller på torget utanför i ett stort öppet tält som möjliggör
fysisk närvaro. Vi ska också rigga upp en stor
skärm ute så att alla kan ta del av författarsamtalen, säger författaren och journalisten Philip
Teir som tagit initiativet till litteraturfestivalen
och som håller i arrangemangen.
Den första festivalen ordnades 2015, och
var den första i sitt slag i staden. Bokmäs-

FÖRUTSATT att pandemin
är under kontroll pågår en
hel del evenemang i sommar.
Här är ett plock:

Philip Teir,
författare och
arrangör av
Helsinki Lit.
L EI F
WEC KSTRÖ M

PS
Anmälningarna
till Arbis startar
16 augusti. Programhäfte kommer digitalt vid
midsommar, pappersversionen i juliaugustiskiftet.

J U L I A KI VE L Ä/ HE L S I NKI MARKE T I NG
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Use your voice
and vote
HELSINKI heads to the polls on 13 June to vote
for representatives to the municipal council. City
councillors decide important issues that affect
all Helsinki residents.
In addition to Finnish, EU and Nordic citizens,
adult citizens of other countries who have been
registered residents of Finland for two years or
longer are eligible to vote.
If you are an eligible voter, a notification card
informing you of your right to vote should have
been sent to your home in May. Advance voting
is possible until 8 June at one
of the advance voting stations
listed in your notification card.
You can either vote in advance
or vote on the official 13 June
election day. Bring along an
official photo ID, as you will
need to prove your identity
before casting your vote.
ACCORDING to Statistics
Finland, 59.4 per cent of
eligible voters with a Finnish background voted
in the last municipal elections. This voting
percentage fell to 24.9 among eligible voters
with a foreign background.
Josefina Sipinen of Tampere University studies
political engagement in Finland’s international
communities. She says voting brings many
benefits to minority groups.

“You can gain on an
individual level by having an
effect on municipal issues.
Also, voting supports the
candidate or party that you
feel promotes changes that are
important to you,” she says.

LOOKING FOR A JOB?
This spring, the City of Helsinki started
organising most of the capital’s jobseeker
services as part of a two-year pilot. The new
arrangement helps connect unemployed
residents with an expanded range of useful
city services. Find out more at the new
Helsinki Employment Services website:
tyollisyyspalvelut.hel.fi/en.

Helsinki Biennial
pairs art with
the sea
THE first-ever Helsinki
Biennial will be held this
summer from 12 June to 26
September 2021. Forty works
of art will be featured on
the island of Vallisaari and
mainland Helsinki. The event
seeks to strengthen the city’s
international appeal and
make the most of its maritime
setting.

See
www.vaalit.fi
for municipal
election info
in close to
30 languages

Online playgroups for
newcomers

BEFORE you cast your vote, you may wish to get
to know the platforms and principles of Finland’s
different political parties and their candidates.
Several media outlets provide
coverage in other languages and
election compasses to help voters
determine which candidates’ views
align most closely with their own.
“By voting for someone who
represents your community, you
can help make municipal decisionmaking bodies more diverse. This
works on a symbolic level, too, as
it effects how mainstream society
understands Finland’s changing
demographics. In addition, if a group turns out
to vote in increased numbers, political parties
tend to give it more clout in future elections,”
Sipinen says.
Finland’s Ministry of Justice has put many
precautions in place to make sure that everyone
can vote safely. Make a difference in local
politics this year and vote!

HELSINKI’S adult education
centres and public
playgrounds have teamed up
to offer fun online playgroups
designed specifically for the
city’s international community.
Intended for families with
small children, the sessions
allow participants to learn new
Finnish language skills through
song and play. Find more
information on the Kotoklubi
Kaneli Facebook page.

Take a walk
on the art side
WANT to get to know the
visual arts scene in Helsinki
better? Helsinki has created
a new map called Walk on
the art side that gathers
all of the centrally located
art museums, galleries,
sculptures and architectural
landmarks into one handy
guide. Find the map at the
Helsinki Biennial pavilion and
tourist info locations starting
on 12 June.

Beefing up advisory services

Here comes
the sun!
HA N NA- K R I ST I NA E I NM A NN

HELSINKI’S Avoin ovi palveluihin (Open door
to services) project is underway, with the goal
of improving the city’s advisory and guidance
services in languages other than Finnish and
Swedish. Among other things, the initiative will
create a citywide model for enhancing services
in different languages.
“As part of the project, we are making online
visits to international peer groups and Finnish
courses. For example, we recently put together
a three-part Q&A session for Helsinki’s YMCA,
where we talked about schools, young people’s
employment services, and the city’s multilingual
coronavirus information,” says Estonian-born
project member Hanna-Kristina Einmann.
Another goal of the project is to establish
a unifying network for people offering
advisory and guidance services. This network
will improve regional cooperation and help
customers to more easily find the help they

need. Organizations wishing to join the network
can contact project manager Marja Säikkä at
marja.saikka@hel.fi.

HELSINKI is slowly opening up
its public areas again, in line
with national health authority
recommendations. One safe
option this summer might
be to tour the city’s outdoor
swimming pools and beaches
and decide which one is your
favourite. Find a complete list
at hel.fi Culture and leisure
Sports Outdoor sports
facilities Outdoor swimming
pool and beaches.

Menot

SAARIIN REITTILIIKENTEELLÄ
Useisiin saariin on säännöllistä
reittiliikennettä, aikataulut näkee
HSL:n Reittioppaasta osoitteesta
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→ hsl.fi

Saaritärpit
HARAKASSA on kaupungin luontokeskus akvaarioineen, näyttelyineen ja satutaloineen. Avoinna
30.9. asti päivittäin klo 10–17. Viikonloppuopastukset klo 14–15:
la luonnontutkimustuokio ja su
luonto- ja historiakierros. Saariseikkailuja, saaristoluontoleiri,
26.8. Itämeripäivä ja 5.9. koko perheen kalastuspäivä (lisätiedot:
hel.fi/harakka). Merenkävijöiden
yhteysvene kulkee puolen tunnin
välein Kaivopuiston rannasta.

Helsingissä voi vuokrata kanootteja, kajakkeja ja veneitä useasta paikasta. Kaupunki näyttää erilaiselta mereltä käsin, ja kuumalla kelillä vesi viilentää mukavasti.

Tiina Kotka
Lauri Rotko / Helsingin kaupungin aineistopankki

Hauskuuksia
horisontissa!
KESÄLLÄ Helsingissä on tarjolla ihan uusia
merellisiä elämyksiä. Esimerkiksi Rastilan uimarannan tuntumaan tulee vesipuisto, jossa kiipeillään ja tasapainoillaan kelluvalla radalla.
”Vaikka hauskanpito on pääasia, saa samalla
liikuntaa. Radan yli 20 estettä sopivat yhtä lailla
lapsille kuin aikuisille, mutta alle 10-vuotiailla
pitää olla huoltaja mukana. Pääsemme avaamaan Lappis Vesipuisto Rastilan todennäköiseti
juhannuksen jälkeen, kun pukuhuonetilat valmistuvat”, kertoo Harri Rautava Suomen Vesipuistot Oy:stä.
Kävijöitä odotetaan kesäkaudeksi 2 000–
5 000. Toimintaa on tarkoitus jatkaa ainakin
syyskuun loppuun.
”Oli mukava yhteensattuma, että nuoret toivoivat kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa
tällaista paikkaa Itä-Helsinkiin, joten kysyntää
riittänee. Nuoria tulee myös meille töihin kaupungin kesäsetelillä. Pystymme pidentämään kautta
ja helpottamaan kylmiä päiviä vuokrattavilla
märkäpuvuilla. Huolehdimme turvallisuudesta
monilla tavoilla kelluttavista liiveistä valvojiin.”
TAITEESTAKIN voi nauttia merellisessä ympäristössä, kun Helsinki Biennaali tuo Vallisaareen
Suomesta ja maailmalta 40 kuvataiteen huipun
töitä 12.6.–26.9.
Merellistä Helsinkiä kehittävä projektipäällikkö Minttu Perttula kaupunginkansliasta pitää
Helsinki Biennaalia kansainvälisestikin merkittävänä tapahtumana.
”Biennaali on ilman muuta kesän kohokohta,

ja Vallisaari on hieno kohde jo itsessään. Sinne
pääsee Kauppatorilta ja Hakaniemestä. Kannustan vierailemaan myös Vartiosaaressa ja Vasikkasaaressa, joka ovat nyt toista kesää auki. Liikennöinti Vartiosaareen jatkuu sähkökäyttöisellä
aluksella. Vasikkasaaressa on ilmainen vieraslaituri. Isosaaressa voi majoittua esimerkiksi persoonallisissa Nolla-mökeissä.”
UUTUUKSISTA Perttula nostaa esiin ekovuokramökit, joita Majamaja on rakentanut Laajasaloon Vuorilahdenniemeen. Mökit muun muassa
hyödyntävät aurinkoenergiaa ja puhdistavat käytetyn veden. Uutta on sekin, että Kruunuvuorenrannasta pääsee suoraan saaristoon risteilylle
esimerkiksi Jt-Linen kyydissä.
Uudenkarhea on myös kaupungin luoma
Itä-Helsingin rantareitti, jonka varrelle tulee
monenlaisia palveluja. Esimerkiksi Natura Viva
avaa kesällä Kivinokan venesataman itäreunaan
vesiurheiluvälinepisteen. Välineitä voi vuokrata
erilaisilla sopimuksilla. Yrityksellä on jo tarjolla
Vuosaaren melontakeskuksessa muun muassa
kanootteja, soutuveneitä ja SUP-lautoja.
Moottori- ja purjeveneily onnistuu esimerkiksi
Skipperin avulla, jonka vuokravenekirjo on laaja.
Skipperin kaupunkisoutuveneitä saa käyttöön
muun muassa Töölönlahdella, Aurinkolahden
uimarannalla ja Tervasaaressa 35 euron kausihintaan.
→ Lisätietoa: palvelukartta.hel.fi/merihelsinki,
hel.fi/vapaa-aika, lappis.fi, majamaja.com,
naturaviva.fi, skipperi.fi

VARTIOSAARI sopii ulkoiluun.
Siellä on palkittu luontopolku ja
koettavaa hiidenkirnusta metsäkirkkoon ja näköalavuoreen. Käymälät ovat päälaiturin lähellä. Lisätiedot saareen kuljettavasta sähkölautasta: aurinkolautta.fi.
ISOSAARELLA, yli satavuotiaalla
linnakesaarella, on kaksi hiekkarantaa, kolme saunaa, nurmialueita,
ravintola Upseerikerho rantaterasseineen, golfkenttä ja opasteet.
Suomen saaristokuljetus vie reilussa puolessa tunnissa Kauppatorilta luonnoltaan monipuoliseen
saareen, jonka etelärannalta saattaa nähdä hylkeitäkin.
KAUNISSAARESSA riittää rantoja hiekkaisista kallioisiin sekä
monipuolista eläin- ja kasvikuntaa. Helsingin omistamalla saarella
Sipoossa on ulkoilupuisto luontopolkuineen, keittokatoksineen ja
vessoineen. Tarjolla on myös ravintola, tilaussaunoja, vuokramökkejä
ja -soutuveneitä sekä telttailumahdollisuus. Kalastusvesiä kehutaan.
Saareen pääsee omalla veneellä ja
Pörtö Linellä Aurinkolahdenlaiturilta 50 minuutissa.
PIHLAJASAARI on suosittu auringonottosaari kallioineen ja hiekkarantoineen, nudistirantaa myöten.
Lisäksi on luontopolku, ravintola,
kioski, grillikatoksia, tilaussaunoja
ja telttailualue (pe klo 12–ma klo 12).
JT-Line vie paikalle 10 minuutissa
Ruoholahdesta.
VASIKKASAARESSA, Helsingin
kaupungin omistamalla ulkoilu- ja
virkistysalueella, on opastettuja
reittejä, eväidensyöntipaikkoja,
huusseja, roskiksia sekä ilmaiseksi
käytettävissä oleva retkilaituri. Länsipuolta koristavat jylhät kalliot.
Saareen vie vartissa Kauppatorilta
City Cruisers.
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MUSIIKKIA JA PUHETTA ESPALLA
Espan lavalla on ilmaisohjelmaa syyskuun alkuun saakka koronatilanteen mukaan, livekeikkoja saatetaan myös
striimata. Open Stage -sarjassa kuullaan elokuuhun asti musiikkia bluesista folkiin. Heinäkuussa on tarkoitus
laulaa yhdessä kotimaisia iskelmäklassikkoja, ulkomaisia kestohittejä sekä kotimaisia rockin ja popin helmiä
pop-duo the Bowtiesin johdolla (8.7. klo 17 alkaen). Jazz-Espa on 26.–31.7., Etno-Espa 2.–12.8. ja MIL-Espan
sotilassoittokuntien konsertit perjantaisin 2.7.–20.8. klo 14 (ei 30.7. ja 6.8.). Helsinki puhuu -keskustelutapahtuma pidetään 25.–26.8. Kasvomaskeja suositellaan ja tarvittaessa rajataan yleisömääriä.
→ Lisätietoa: espanlava.fi

HUOM!

5.–13.6.
URB 21-festivaali
Kaupunkitaiteen ja -kulttuurin festivaali URB 21 tuo maksutontakin ohjelmaa verkkoon,
ulkona voi kokea esimerkiksi
Caisan sisäpihan installaation
Queer AI: Puutarha. Lisätietoa:
kiasma.fi, @urbfestivaali.
10.6. klo 18–19
Tuuve Aron sanoin
Kirjailija Tuuve Aro keskustelee uusimmasta kirjastaan Kalasatama kirjailija-teatteriohjaaja
Hanna Rytin kanssa Kallion kirjastossa. Luvassa lienee kaunistelematonta puhetta esimerkiksi marginaaleista, selviytymisestä ja yhteiskunnasta.
Haastattelun voi katsoa mm.
kirjaston Youtube-sivuilta:
youtube.com/user/
KallionKirjasto.

Heinäkuu
28.6.–4.7.
Pride
Pride-viikolla on Malmitalossa
ilmaisohjelmaa koronan salliessa, mm. leffanäytöksiä 29.6.–
1.7. klo 18, ml. Tove-elokuva,
sekä 29.6. klo 15–18 kaikkea
glittermeikkipisteestä pinssipajaan sekä Pride-bingoon. Kukkaseppeletyöpaja on Ala-Malmin puistossa 1.7. klo 15–18 ja
piknik 2.7. klo 15–19. Ennakkoilmoittautuminen, myös digitaalista ohjelmaa.

Synttärijuhlat
asukkailta asukkaille
HELSINKI-PÄIVÄNÄ 12.6. kaupunkilaiset järjestävät toisilleen
monenlaista koronaturvallista
ohjelmaa oman kaupungin synttäripäivän kunniaksi. Ideana on juhlia
ympäri kaupunkia kokoamatta väkijoukkoja yhteen. Ohjelma on maksutonta ja saavutettavaa.
Päivän aikana pääsee pomppimaan kaupunginosasta toiseen
Helsinki Hopping -ulkolautapelin
avulla sekä tutustumaan kaupunkiin Helsingin muodot -kaupunkisuunnistuksella ja historiallisten
korttelikinojen kierroksella.
Värikkäät kukkakujat ilahduttavat asukkaita, ja kaikkia kannustetaan myös osallistumaan auringonkukkien istutustempaukseen,

Caisan Pride-ohjelmaan
kuuluvat 28.6.–4.7. mm.
drag-hahmotyöpajat sekä
Queerlesque Gala ja Dark Drag
Show. Liput 10/6 e, lippu.fi. Osa
tapahtumista ilmaisia, ohjelma
yli 13–17-vuotiaille.

Elokuu
1.–31.8.
Veistos ilmassa
Janet Echelmanin teos 1.78
kohoaa Senaatintorin ylle
osana Helsinki Biennaalia. Teos
on koettavissa vuorokauden
ympäri. Echelman toteuttaa
veistoksia ilmatilaan rakennusten ja korttelien mittakaavassa
yhdistellen mm. kuvanveistoa
sekä tietotekniikkaa.

jolla on tarkoitus kasvattaa
100 000 auringonkukkaa niin ihmisten, lintujen kuin pörriäistenkin
iloksi. Lähiluontoon houkuttelevat
lisäksi musiikkia ja lintubongausta
yhdistelevä Soiva linturetki sekä
kuljetukset Vasikkasaareen.
Lasten taideohjelma herättää
henkiin somessa jaetut Helsinkiaiheiset piirrokset. Eri taustoista
tulevien katuvalokuvaajien kaupunkitilaan ripustettavasta näyttelystä puolestaan muodostuu visuaalinen rakkauskirje Helsingille.
Radio Helsinki tekee koko päivän suoran lähetyksen Helsinkiaiheisella musiikilla höystettynä.
→ Lisätietoa on osoitteessa
helsinkipaiva.fi.

19.8.–5.9.
Tilaa ilmaisesitys,
nauti juhlaviikoilla
Läheiselleen voi tilata pihalle
tai ikkunan alle 5–10 minuutin maksuttoman yllätysesityksen muusikolta, runoilijalta
tai esittävän taiteen ammattilaiselta. Jopa tuhat Taidelahjaa tulee jakoon elokuussa.

Janet Echelmanin teos 1.78.
tulee Senaatintorin ylle.

Lisää
tapahtumia
tapahtumat/
hel.fi
myhelsinki.fi

S AAR A AU T E R E

Helsinki-päivää 12.6. juhlitaan ympäri kaupunkia
kokoamatta isoja väkijoukkoja yhteen.

B EV ER LY HI L LS C ON F ER E NC E

3.–12.6.
Yökävelylle
Kuvataiteilijan, rumpalin ja sirkustaiteilijan absurdissa teoksessa katsojasta tulee osallistuja ja ympäristöstä näyttämö.
Pandemiaturvallinen esitys vie
katsojat vaeltelemaan Suvilahden alueelle, osallistumiseen
tarvitaan älypuhelin, nettiyhteys
ja kuulokkeet. Recover Laboratory: Satamiljoonaa prosenttia:
yökävely 3.–5.6. klo 23.59–01.14
ja 8.–12.6. klo 23.59–01.14, liput
30 e Tiketistä.

HE L S I NKI MAR KE T I NG

Kesäkuu

Lisäksi noin 50 Korttelikonserttia ilahduttaa asukkaita
syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, haku alkaa kesäkuussa (ks. helsinkifestival.fi).
Helsingin juhlaviikot ilahduttaa asukkaita myös maksuttomalla kävelyteoksella,
joka johdattaa Taidehallilta
Temppeliaukion kallioille
moniäänisen laulun saattelemana.
Ja on juhlaviikoilla luvassa
paljon muutakin Musiikkitalon
huippukonserteista Tokoinrannan rentoon klasarifestivaaliin Wonderfeel Helsinki,
jos korona suo.

Jaossa on jopa tuhat Taidelahjaa
eli yllätysesitystä.

26.8.
Itämeripäivä
Tutkimusalus Arandan Itämeri-tutkimukseen voi tutustua Eteläsatamassa klo 12–18.
Harakan saaressa on Itämeriaiheinen rastirata klo 14–18,
jolloin venematkat saareen
ovat ilmaisia.

Syyskuu
1.–19.9.
West Side Story
Savoy-teatterin syksyn
tapaus on West Side Story
-musikaali. Kansainvälisten huippusolistien lisäksi
mukana on kotimaisia tähtiä,
kuten Maria Ylipää, Diandra ja
Chike Ohanwe. Ohjaaja Tuomas Parkkinen ja koreografi
Ima Iduozee sijoittavat esityksen renessanssiaikaan. Esityskieli on englanti, tekstitys
suomeksi, kesto noin 3 h väliaikoineen, liput alkaen 79 e,
Lippupiste ja Savoy-teatterin
lippumyymälä.

K A R I P U L L IN EN

Koronapandemiatilanne
ja -rajoitukset voivat
muuttua, katso siksi päivitetyt
ohjelmatiedot kunkin
tapahtumajärjestäjän
nettisivuilta.

Savoy-teatterin West Side Story
-musikaali sijoittuu renesanssiaikaan.
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Vuosaaren huipulle kavutaan ihastelemaan maisemia ja monenlaista luontoa 17. heinäkuuta opastetulla luontoretkellä.

ELOKUUSSA suunnataan lepakkoretkelle Tullisaareen 6.8. kello
22–24 (Henrik Borgströmintien
ja Päätien risteyksen p-alue).
Ja entäs se rottaretki? Se on
luvassa 22.10. Kalliossa ja Sörnäisissä kello 22–24, lähtö Karhupuistosta, Agricolankatu 13.
Kaikille retkille on koronatilanteen vuoksi ennakkoilmoittautuminen 3 arkipäivää ennen
(kaupunkiymparisto@hel.fi tai
p. 09 3102 2111 ma–to klo 8.15–16,
valikko 4, muut asiat).
Luontoretkistä ja -kohteista
on koottu tietoa osoitteeseen
hel.fi/helsinginluontoon.

ja matkailuneuvontapisteistä
12.6. alkaen.
Kiinostavia teemoittaisista
kävelyreittejä on koottu MyHelsinki.fi-sivulle, kuten Tove Janssonin Helsinki.
Helsingin taidemuseo HAMin
sivuilla on veistoskierroksia
(hamhelsinki.fi) ja tietoa kaupungin 500 julkisesta taideteoksesta. Älä unohda HAMin verkkonäyttelyitäkään, kuten Outoa
arkea, joka on auki 30.9. asti.
Kannattaa tutustua muidenkin
museoiden digitaalisiin antimiin.
Urbaaneja katutaidekohteita
päiväkävelyiden aiheeksi löytää
esimerkiksi sivuilta upeart.com
ja helsinkiurbanart.com.
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Puistojumppia on eri puolilla
kaupunkia.

HO

ELS

Puistoon jumppaamaan
Ilmaisia puistojumppia ja muuta
ulkoliikuntaa, kuten sauvakävelyjä sekä metsä- ja ulkotreenejä,
järjestetään eri puolilla kaupunkia. Lisätietoa: hel.fi Kulttuuri
ja vapaa-aika Liikunta Liikuntakurssit Puistojumpat.
Muista myös mm. ulkokuntolaitteet, kuntoportaat ja maauimalat. Lisätietoa: hel.fi/liikunta.
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Koko kesän

Taiteen jalanjäljille
Lähde kävellen tutustumaan
Helsingin kuvataiteen maailmaan Taiteen jalanjäljillä
-kartan avulla. Siihen on koottu
keskustan taidetarjontaa,
kuten museoita, nykytaidegallerioita, julkisia taideteoksia sekä
design- ja arkkitehtuurikohteita.
Karttaa saa Helsinki Biennaalin
paviljongista, Helsinki Helpeiltä

MAAR

RI

15.6.–10.8.
Prinsessasatu
Talvipuutarhassa
Nukketeatteri Sytkyt esittää
Prinsessa Ruususta Helsingin kaupungin talvipuutarhan
pihalla (Hammarskjöldintie 1 A)
15.–17.6. klo 10 ja 13 sekä 29.6.,
3.8. ja 10.8. klo 11 ja 13. Vapaa
pääsy. Omat viltit mukaan.
Kesto n. 20 min. Lisätietoa:
sytkyt.fi ja 09 3103 9985.

HEINÄKUUSSA suunnataan
muun muassa Haltialaan, luonnon upeaan aarreaittaan, Lande
Stadissa -retkellä 3.7. kello 14–16
(Laamannintie 17). Vuosaaren
huipulle kavutaan ihastelemaan
maisemia ja monenlaista luontoa 17.7. kello 14–16 (Rahtarinkatu 2). Koko perheen meribiologiaretki tehdään Harakan saarelle 25.7. kello 12–15 (yhteysvene Ullanlinnan laiturista kello
12, Ehrenströmintie 3).

Minun
tärppini

TE

Taideleirille
Kesäkuun alussa ympäristöaiheisia maksuttomia taideleirejä järjestävät lapsille ja nuorille Annantalon lisäksi Caisa,
Kanneltalo, Malmitalo, Stoa ja
Vuotalo. Lisätietoa saa näiden
kulttuurikeskusten nettisivuilta.
Kurkkaa sivuilta myös ajantasaiset ohjelmatiedot, esimerkiksi Annantaloon on kaavailtu
sisälle ja ulos kiinnostavaa
ohjelmaa vedenalaisia ääniä
soivasta pihateoksesta ja yhteisötanssiteoksesta alkaen, jos
ne vain saadaan koronatilanteen vuoksi toteutettua.

MILTÄ kuulostaisi lepakkoretki
tai rottaretki? Sellaisiakin Helsingin kaupunki järjestää maksutta asukkaiden koettaviksi.
Opastetuilla retkillä oppii uutta
ja voi kysyä itseä askarruttavia
luontoasioita oppaalta.
Yhteen kaupungin hienoimmista luontohelmistä, Uutelaan,
tutustutaan 12.6. kello 14–16
(lähtöpakka Uutelantien ja Hallkullanniemen risteys). Samalla
tulee tutuksi iNaturalist-sovellus. Seurasaareen tehdään
kesäillan luontoretki 22.6. kello
18–20 (Seurasaaren sillan pää,
Tamminiementie 1). Lauttasaaren rantojen kesäluontoa tutkitaan 29.6. kello 17–19 (Ulkoilureitin risteys, Itälahdenkatu 1).
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9.–19.9.
Helsinki Design Week
Tapahtuma järjestetään verkossa ja kaupungilla, päätapahtumat Glasshouse Helsingin
tiloissa (Annankatu 9). Luvassa
on näyttelyjä, keskustelutilaisuuksia ja juhlia. Lasten Designviikon ohjelma levittäytyy Aleksanterinkatu 13:ssa sijaitsevaan
rakennukseen. Design Market
järjestetään Kaapelitehtaalla
sekä myyjien verkkokaupoissa
11.–12.9.
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60

minuutissa pääsee Vuosaaresta
metriä on
kaupungin kaukaisimpaan
saariston veden syvyys
saareen, Kaunissaareen,
kaupungin etelärajalla.
jossa voi telttaillakin.
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toi Suomenlinnaan
merilinnoitustyöt.
Suosittu saari
valittiin Unescon
maailmanperintökohteeksi
vuonna 1991.
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vuotta sotilassaarena
toiminut Isosaari on
Helsingin eteläisin
saari.
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300

saarta pyöreästi,
suurimman osan
omistaa valtio.

Yli

HE L S I NGI N
KAU P U NGI N
AI NE S TOPANKKI

110TH STRE

KONS TA L I NKOL A

Helsingin edustan saaret

TO I MI TUS EI VASTA A MA H D O L L I SI STA O H JEMA MUUTO KSI STA .

Minna Paajanen
Projektipäällikkö
Liikkumisohjelma 2018–2021

1.

Huikeat 150 ulkokuntosalia
Koronan rajoittaessa sisätiloissa treenaamista on ulkokuntosaleja kiitelty. Niitä on
noin 150 ympäri kaupunkia.
Olen kokeillut laitteita Puotilassa, Hietsussa ja Töölönlahdella. Ehdottomana plussana
on raitis ulkoilma ja linnunlaulu.

2.

Monipuolinen Seurasaari
Seurasaari on kaunis. Se on
sekoitus metsää, kulttuuria,
kahvia, merta ja auringonlaskua. Saarta kiertäessä liike syntyy sivutuotteena. Vuonna 2020
helsinkiläiset muuten kävelivät kaupungin sisäisiä matkoja
enemmän kuin koskaan. Niin
minäkin. Olen ollut hämmästynyt päivittäisen kävelyn huikeista vaikutuksista jaksamiseen, stressitasoon, hapenottokykyyn ja jalkojen lihaksiin.

3.

Virkistävä Uimastadion
Kesä ei tule ilman Uimastadionia. Se merkitsee itselleni
urheiluhistoriaa, virkistystä,
kavereiden tapaamista ja nauttimista muidenkin liikkumisen
ilosta. Kävin kymmeniä kertoja
Stadionilla viime kesänä. Taisin
jopa rakastua.
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STADILUOTSIT APUNA ALUEILLA

KERRO KANTASI KATUPUISTA

Helsingin alueellisilta stadiluotseilta
saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. He auttavat asukkaita mm.
kaikissa Helsingin osallistuvan budjetoinnin vaiheissa. Stadiluotsien yhteystiedot ovat sivulla hel.fi/stadiluotsit.

Kaupunki testaa uudenlaisia istutustapoja sekä uusia tai vähemmän käytettyjä kasvilajeja katu- ja puistoalueilla.
Mitä mieltä olet esimerkiksi Reiherintien ja Vartioharjuntien katupuuarboretumeista? Voit vastata kyselyyn 30.6.
asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi.

OmaStadi-sivustolla ja verkkotyöpajoissa
on käynyt kuhina, kun asukkaat ovat hioneet
uudistusehdotuksia kaupungin
asiantuntijoiden kanssa.
ASUKKAAT ovat ehdottaneet uudistuksia sekä
omille alueilleen että koko kaupunkiin Helsingin
osallistuvan budjetoinnin OmaStadin varoilla toteutettaviksi. Ehdotuksiin voi tutustua osoitteessa omastadi.hel.fi.
Parhaillaan kaupunki laskee ehdotuksille
kustannusarvioita. Syksyllä asukkaat äänestävät ehdotuksista mieluisimmat, ja kaupunki
toteuttaa niistä eniten ääniä saaneet.
OmaStadi-työhön osallistuva kehittämispääl-

likkö Kirsi Verkka kaupunginkansliasta arvioi
äänestyksestä tulevan tiukka.
”Noin 500 ehdotuksesta todennäköisesti alle
100 ehdotusta äänestetään toteutettaviksi. Syksyllä on tiedossa kiinnostavaa kampanjointia ja
huippujännittävä äänestys! Täytyy sanoa, että
on ollut hienoa seurata kevään aikana sitä intoa
ja taitoa, jolla kaupunkilaiset ja asiantuntijat ovat
ehdotuksia suunnitelleet”, Verkka iloitsee.

KMG T U R KU

Asukkailta 500
uudistusehdotusta
OmaStadi
on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Syksyllä 2020 käynnistyi OmaStadin toinen kierros, johon on
varattu 8,8 miljoonaa euroa. Kaupunkilaisten 1 463 ideasta OmaStadin kriteerit täytti
1 150 ideaa. Suosituimpia teemoja olivat liikunta, ulkoilu, puistot ja luonto. Asukkaat
jalostivat ja yhdistivät ideoista ehdotuksia
asiantuntijoiden kanssa OmaStadi-sivustolla ja työpajoissa keväällä. Toukokuussa
saatiin lähes 500 ehdotusta valmiiksi ja
alkoi niiden kustannusarvioiden laadinta.
Syksyllä valitaan äänestämällä ne ehdotukset, jotka kaupunki toteuttaa.

Puotila sai ulkokuntoilualueen
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olla mukana tekemässä asukkaiden haaveista
totta.”
Kaupunkilaiset äänestivät syksyllä 2019
toteutettavaksi 44 OmaStadi-ehdotusta. Kunkin uudistuksen toteuttamisen vaiheen näkee
OmaStadi-sivustolla (omastadi.hel.fi).
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PUOTINKYLÄN VALTTI RY:n toiminnanjohtaja Kennet Holmström kertoo alueen olevan yksi
Helsingin eniten käytössä olevista urheilupaikoista.
”Idea kuntoilulaitteiden ja pururadan rakentamisesta tuli oikeastaan ikivalttilaiselta, Kimmo
Norrménilta. Hän ajatteli, että pururata toimisi
lämmittelypaikkana, koska kenttä on usein
täynnä. Kuntoilulaitteita voivat hyödyntää vanhemmat lastensa treenien aikana, ja toki ihan
kaikki alueen asukkaat. Etenkin kuntoilulaitteita
on käytetty todella paljon. Mielestäni kaupunki
on näillä alueen täydennyksillä saanut upean
liikuntakeskuksen sekä lajiharrastajille että
arkiliikkujille. Myös koulut ovat ottaneet alueen
uudet mahdollisuudet käyttöön.”

ALUEEN uudistamiseen osallistunut projektipäällikkö Rauno Pekonen kaupunkiympäristön
toimialalta pitää uutta kokonaisuutta onnistuneena ja tarpeellisena.
”Tällä hankkeella tuettiin paikallista viihtymistä, yhteisöllisyyttä ja omaehtoista terveyden
edistämistä. Olen hyvin tyytyväinen, että sain

FL

PUOTILAN ulkokuntoilualueen kunnostaminen
on yksi esimerkki OmaStadin aiemman kierroksen toteutuneista hankkeista. Uudistettu alue
otettiin käyttöön viime marraskuussa. Kaupunki
toteutti hankkeen neljässä kuukaudessa suunnitelman valmistumisesta.
Puotinkylän Rantakartanontien ulkokuntoilualueen kunnostus sai asukkailta 865 ääntä
OmaStadin ensimmäisellä kierroksella.
Kaupunki rakensi asukkaiden toiveiden
mukaan pururadan jalkapalloseura Valtin kentän ympäri ja hankki kentän yhteydessä olevaan
ulkokuntosaliin 10 erilaista liikuntalaitetta.

HAITALLISTEN VIERASLAJIEN KIMPPUUN TALKOOVOIMIN

47 UUTTA LUONNONSUOJELUALUETTA

Helsingissä on useita haitallisia vieraslajeja, joista suurin osa on kasveja.
Osaa lajeista pääsee hävittämään talkoovoimin, pääasiassa jättipalsamia ja
kurtturuusua. Vieraslajitalkoiden tarkkoja ajankohtia päivitetään sivuille:
fb.me/helsinginpuistokummit, wwf.fi/kalenteri, sll.fi/helsinki/tapahtumat
ja vapaaehtoistoiminta.hel.fi/tapahtumat.

Helsingin luonnonsuojeluohjelma sisältää 47 uutta
luonnonsuojelualuetta, jotka on tarkoitus perustaa
kymmenvuotiskaudella 2015–24. Lopputuloksena on
suunnilleen suojelupinta-alan kaksinkertaistuminen.
Kymmenvuotiskauden alussa eli vuonna 2015 luonnonsuojelualueita oli 61.

Stadilla duunissa
Mikä on parasta työssäsi, kaupunkiekologi
Kaarina Heikkonen?

Viime vuoden syyskuussa kaatunut
tammi päätettiin jättää Tullisaaren kartanopuistoon. Kaupunkiekologi Kaarina
Heikkonen kertoo, että kaatuneenakin
tammi on hyvä koti monelle eliölajille.

Aki Laurokari
Kimmo Brandt

Parasta työssäni on se, että viime
vuosina ympäristö- ja luontoasioita on alettu laajasti arvostaa.
Se on tuonut työhöni myönteisen
vireen. Aiemmin ajoittain tuntui,
että taistelen tuulimyllyjä vastaan. Siis parasta
on se, kun saan vietyä asioita eteenpäin. Onhan
sekin mukavaa, että pääsen joskus työn puolesta liikkumaan luonnossa.
Aloitin Helsingissä ympäristönsuojelutarkastajana kaupunginkanslian ympäristönsuojelutoimistossa vuonna 1989. Tulin Lopen kunnan
ympäristönsuojelusihteerin paikalta, sitä ennen
olin samoissa tehtävissä Seinäjoella. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa biologiaa, suunnittelumaantiedettä, ympäristönsuojelua ja aikuiskasvatusta.
Työhöni kuuluu kaksi isoa kokonaisuutta. Laajin
on luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tehtävät, muun muassa Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen LUMO-toimintaohjelman
laatimisen ja seurannan sihteeritehtävät.
Toinenkin kokonaisuus liittyy luonnon monimuotoisuuteen eli vieraslajien seurannan ja torjunnan koordinointi yhteistyössä viheralueiden
suunnittelu- ja kunnossapitopalveluiden kanssa.
Yllättäviä tilanteita tulee. Yllättävimpiä ovat
olleet asukkaiden yhteydenotoissaan esiin nostamat näkökohdat. Esimerkiksi puiden kaata-

misesta lähetetään palautetta. Valitettavasti
osa palautteesta tulee vasta toteutusvaiheessa
eli suunnittelun kannalta liian myöhään. Monet
yhteydenotot ovat ihan paikallaan ja harkittuja,
eivät mitään yleistä kaiken mahdollisen vastustamista.
Haastavinta ja myös hyvin tärkeää työssäni on
osoittaa luonnon monimuotoisuuden merkitys terveellisen ja viihtyisän elinympäristön kannalta.
Helsingissä luonto on aivan upeaa. Olemme
meren äärellä, ja Vantaanjoki virtaa halki kaupungin. Täällä on nähtävissä, että kaupunkeja
perustettiin aikoinaan paikoille, joilla luonto oli
rikasta.
Kaupungin kasvillisuus on edelleen rikas ja
monimuotoinen. Asukkaille ja matkailijoille voitaisiin hyvin mainostaa luonnon ja esimerkiksi
kulttuurikasvien runsautta sekä erityispiirteitä,
samoin kuin linnuston.
Olen ylpeä siitä, että vielä ei ole ilmennyt mitään
suurempaa osoitusta Helsingin luonnon taantumisesta. Emme tiedä tarkasti luonnon monimuotoisuuden kehityksen suuntaa, mutta hyviä
esimerkkejä löytyy, muun muassa liito-oravan
saapuminen ja lintulajiston monipuolistuminen.
Terveiseni helsinkiläisille on että, nauttikaa
luonnosta ja pitäkää lähiluontonne puolta.

3 TÄRPPIÄ
HELSINGIN
LUONTOON
1. Haltialan
metsä
2. Tullisaaren
puiston rannat
3. Vuosaaren
täyttömäki
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LUMO-ohjelmassa yli 90
toimenpidettä
UUSI Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) hyväksyttiin tänä vuonna ja se on voimassa vuoteen
2028 saakka.
Ohjelma asettaa kunnianhimoiset tavoitteet. Siinä on
listattuna yli 90 toimenpidettä viheryhteyksien, luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi
ja parantamiseksi kaupungissa. Ohjelman keskeinen
tavoite on luonnon monimuotoisuuden turvaamisen
yhdistäminen kaikkeen kaupungin toimintaan.
Yli 90 toimenpiteeseen
kuuluu muun muassa viherverkostojen kehittämistä,
metsien tilan seuraamista ja
hoidon vaikutusten arviointia
luonnon monimuotoisuuteen,
nurmikoiden muuttamista niityiksi ja myös sellaisen järjestelmän kehittämistä, jolla
luontoon liittyvien ohjelmien
toteutumista voidaan seurata
reaaliaikaisesti.
LUMO-OHJELMAN mukaisesti myös luonnon kestävää virkistyskäyttöä edistetään ja asukkaiden toimintaa
luonnon monimuotoisuuden
hyväksi tuetaan. Lisäksi luontoon tutustumista helpotetaan ympäristökasvatuksella,
viestinnällä sekä järjestämällä ulkoilu- ja retkeilypalveluja.
Helsingin luonto on rikas,
sillä kaupungissa elää noin
1 000 kasvilajia, 150 lintulajia
ja lähes 50 nisäkäslajia. Lähiluonnon terveyshyödyistä on
tutkittua tietoa.
Yli kolmannes Helsingin
pinta-alasta on viheralueita,
jotka muodostavat metsien,
niittyjen ja puistojen vaihtelevan verkoston. Merialueet ja
saaristo ovat oleellinen osa
kaupungin luonnetta.
Toimintaohjelman laatimiseen osallistui laaja joukko
kaupungin, yliopistojen ja
tutkimuslaitosten tutkijoita
ja muita asiantuntijoita sekä
asukas- ja luontojärjestöjä.
Ohjelman valmisteluun liittyneet seminaarit, työpajat ja
nettikyselyt ovat olleet kaikille avoimia.

MITEN PARANTAISIT LIIKENNETURVALLISUUTTA?

MILLAISEN HALUAISIT VETURITALLINPIHASTA?

Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaa vuosille
2022–2026 päivitetään parhaillaan ja luonnokseen toivotaan
mielipiteitä asukkailta. Luonnosta voi kommentoida 18.6. asti
verkkokyselyssä osoitteessa kerrokantasi.hel.fi. Kehittämisohjelmassa määritetään visio, tavoitteet ja painopistealueet
kaupungin liikenneturvallisuustyölle sekä asetetaan konkreettisia toimenpiteitä tuleville vuosille.

Kaupunkilaisilta toivotaan ideoita Keski-Pasilan Veturitallinpihan tulevaisuudesta. Verkkokysely on auki 13. kesäkuuta
asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi. Suunnittelualue sijoittuu tulevan tornialueen edustalle pääradan länsipuolelle ja
se rajautuu Veturitiehen. Alueesta halutaan toiminnallisesti
monipuolinen ja elämää sykkivä paikka, jossa on tärkeä rooli
kaupunginosapuistollakin.

HE L S I NGI N KAU P U NGI N AI NE I S TOPANKKI : ANT T I P U L KKI NE N, J U S S I
HE L L S T E N, AL E KS I P O U TANE N, L AU R I ROT KO, J U S S I HE L L S T E N
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Helsingistä maailman
toimivin kaupunki

K

ULUVALLA valtuustokaudella
Helsingin toimintaa ja taloutta on
ohjannut kaupunkistrategia, joka
on kantanut nimeä Maailman toimivin kaupunki. Kaupunkilaisille
toimiva kaupunki on näkynyt konkreettisina tekoina.
”Olen ylpeä siitä, että organisaatiossamme
on tapahtunut selkeä toimintakulttuurin muutos,
jossa Helsingissä on tehty yhdessä töitä maailman toimivimman kaupungin eteen. Erityistä
ylpeyttä koen siitä, että Helsinki on tänä päivänä
selkeästi modernimpi ja kansainvälisempi kuin
vielä neljä vuotta sitten”, Helsingin pormestari
Jan Vapaavuori sanoo.
MAAILMAN toimivin kaupunki -strategia on
rakentunut viidestä päätavoitteesta. Ne ovat
maailman toimivin kaupunki, kestävän kasvun
turvaaminen, uudistuvat palvelut, vastuullinen
taloudenpito ja Helsingin edunvalvonnan
vahvistaminen.
Maailman toimivimmaksi kaupungiksi on
pyritty esimerkiksi vahvistamalla asukkaiden
osallistumista kaupungin toimintaan. Muun
muassa osallistuvan budjetoinnin OmaStadin
avulla kaupunkilaiset ovat ehdottaneet, miten
uudistaisivat kaupunkia, ja hankkeita on jo
toteutettu.
Kestävän kasvun turvaaminen on tarkoittanut, että kaupunki huolehtii taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Esimerkiksi Hiilineutraali Helsinki -ohjelma on luonut
hyvän pohjan saavuttaa tavoite kaupungin hiilineutraalisuudesta vuonna 2035.
Uudistuvat palvelut ovat tarkoittaneet esi-

merkiksi digitalisaation ja liikkumisen edistämistä. Vuonna 2019 aloitetun digitalisaatioohjelman avulla kaupungin toimintaa on parannettu ja tuotu palveluja lähemmäs asukkaita.
Keskustakirjasto Oodi on viitoittanut tietä nykyaikaisen palvelumuotoilun edelläkävijänä.
STRATEGIAKAUDELLE asetettiin useita taloudellisia tavoitteita. Esimerkiksi kokonaisinvestoinnit haluttiin mitoittaa niin, että ne kyetään
rahoittamaan tulorahoituksella ilman lainakannan kasvamista asukasta kohden. Vastuullinen
taloudenpito on luonut pohjaa myös selvitä koronakriisistä suhteellisen hyvin.
EDUNVALVONNASSA Helsingin näkyvyys ja
vaikuttavuus on kasvanut sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Helsinki on lisännyt aktiivisuuttaan useissa kansainvälisissä verkostoissa, joilla
on keskeinen rooli kaupunkien vastatessa globaaleihin murroksiin. Tällaisia verkostoja ovat
muun muassa Bloomberg Philanthropies -säätiö, Maailman talousfoorumi (WEF) ja YK:n alaiset instituutiot.
”Kaikissa tavoitteissa ja onnistumisissa näkyy
vahvasti käytännön tekojen merkitys sekä se,
että asioita on viety määrätietoisesti eteenpäin”,
Vapaavuori toteaa.
VAKAVUUDESTAAN huolimatta koronakriisi
edisti strategiakaudella uusien toimintamallien käyttöönottoa. Tämä näkyi muun muassa
nopeassa tavassa tuottaa uusia asukkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja, kuten iäkkäille kaupunkilaisille suunnatun Helsinki-avun, maskien
jaon vähävaraisille ja Senaatintorin kesäterassin.

Kaupunkistrategia luo
pitkät linjat
KUNTALAIN mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää
kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia tehdään
valtuustokausittain eli neljän
vuoden välein.
Helsingissä kuntastrategiaa kutsutaan kaupunkistrategiaksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Maailman
toimivin kaupunki -strategian syyskuussa 2017.
Strategiassa pitää ottaa
huomioon muun muassa
asukkaiden hyvinvoinnin
edistäminen sekä palvelujen järjestäminen ja tuottaminen.
Strategia perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta
sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista. Strategiakauden aikana strategian
toteutumista pitää seurata
ja arvioida.
→ Lisätietoa strategiasta:
julkaisut.hel.fi

Kuvan Kisakylä on tuttu, koska muutimme Sofianlehdonkadulle olympialaisten jälkeen syksyllä 1952, kun
asunnoissa majailleet urheilijat olivat lähteneet kotimaihinsa. Olin
6-vuotias. Meitä suurten ikäluokkien
lapsia oli niin paljon, että kävimme

koulua kahdessa vuorossa. Olympialaiset olivat niin merkittävä
tapahtuma, että meillä oli kaiket päivät kilpajuoksuja talon ympäri. Vanhemmat järjestivät kahden taloyhtiön yhteisiä olympialaisia meille
lapsille kesällä ja talvella. -P.K.-

LUKIJAKILPAILU
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lukijakilpailu.
helsinkilehti@
hel.fi

VOL KE R VON B ONI N/
HE L S I NGI N KAU P U NGI N MU S E O

Helsinki-lehti,
Lukijakilpailu,
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
Lukijakilpailun
on tuottanut
kaupunginarkiston
erikoistutkija
Martti
Helminen.

Vastaus viime kysymykseen
EI N O L I N D H O L M/
H EL SI N G I N
KAUP UN G I N MUSEO

Kadonnutta kaupunkikuvaa
Kaivopuiston rannalle rakennettiin jo 1830-luvulla Ullanlinnan kylpylaitososakeyhtiön toimesta komea kylpylärakennus tarkoituksenaan houkutella Pietarista
saakka kylpylävieraita. Tavallisia kaupunkilaisia ajatellen pystytettiin Helsingin rannoille lukuisia ns. uimahuoneita. Näitä oli kaikkialla 1900-luvun alkupuolella. Varsinaiset uimarannat, hiekkarannat, joita oli esimerkiksi Hangossa ja Terijoella, yleistyivät Helsingissä myöhemmin.
Missä on ikuistettu pääkaupunkilaisten rantamuotia 1920-30-lukujen vaihteessa?
Vastaukset pyydetään lähettämään 21.10. mennessä joko sähköpostilla
(lukijakilpailu.helsinkilehti@hel.fi) tai postitse (Helsinki-lehti, Lukijakilpailu, PL 1,
00099 Helsingin kaupunki). Mainitsettehan postiosoitteenne, jos haluatte osallistua Helsinki-aiheisen palkinnon arvontaan.

Viime kisan kuvassa näkyi kadun mitalta rakenteilla olevia uudisrakennuksia. Kuva oli otettu
Mäkelänkadun suunnasta Koskelantielle, kun
Kisakylän rakennuksia vielä viimeisteltiin juuri
ennen Olympialaisia vuonna 1952.
Käpylään kohosi Olympiakylä vuodeksi 1940
suunniteltuja Helsingin olympiakisoja varten.
Kun kisat Euroopan sotatilan johdosta peruttiin,
asettui Käpylän uudisrakennuksiin etenkin talvisodan jälkeen kotiseutunsa menettäneitä viipurilaisia. Näin oli rakennettava uudet asunnot vuoden 1952 Olympialaisiin saapuville urheilijoille.
Tämä Kisakylä oli miesurheilijoiden käytössä.
Kilpailuun tuli paljon vastauksia ja muisteloita,
kiitos niistä kaikista! Suuren osallistujamäärän vuoksi oikein vastanneiden joukosta arvottiin kaksi voittajaa: Kaarina Mankki ja Sami Suviranta – onnittelumme! Palkinnot on lähetetty
voittajille.

Osallistu Alppilan pohjoisosan kehittämiseen
ALPPILASSA sijaitsevaa Savonkadun ympäristöä kehitetään ottaen mukaan
suunnitteluun asukkaat ja muut alueesta kiinnostuneet.
Tarkoituksena on luoda hiilineutraali alue, jossa yhdistyvät työpaikat, palvelut,
asuminen ja avoimet viheralueet. Rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2023.
Pasilan aseman lähellä sijaitseva suunnittelualue rajautuu pohjoisessa
Aleksis Kiven katuun, etelässä Viipurinkatuun ja lännessä junarataan. Maamerkkejä ovat muun muassa Pasilan peruskoulu, Savonpuisto ja Saimaanpuistikko.

YLEISÖTILAISUUDEN jälkeen tehdään vielä palautetta hyödyntäen tarkempi alueellinen suunnitelma asemakaavamuutoksen pohjaksi.
Savonkadun ympäristön kaavahankkeesta vastaava arkkitehti Milla Nummikoski kaupunkiympäristön toimialalta toivoo asukkaiden olevan jatkossakin aktiivisia, jotta uudistettavasta alueesta saadaan toimiva ja mieluinen.
”Aloitusvaiheen kartoitukset on tehty kattavalla tavalla, ja toivomme suunnitelmien myöhempään vuorovaikutukseen kaupunkilaisilta yhtä aktiivista otetta.”

K A R T TA K U VA : M A P I TA OY

KAUPUNKI on halunnut saada laajasti tietoa siitä, miten kaupunkilaiset käyttävät aluetta ja millaisia toiveita siitä on. Heidän mielipiteitään kysyttiinkin alkuvuodesta avoimella kyselyllä. Lisäksi asukkaita ja asiantuntijoita haastateltiin. Kaikkiaan vastaajia oli yli tuhat.
Kaiken alueesta kerätyn tiedon ja saatujen näkemysten perusteella laaditaan
vaihtoehtoisia suunnitelmia, joita esitellään myöhemmin tänä vuonna kaikille
avoimessa tilaisuudessa.
Suunnitelmia voi tuolloin kommentoida Kerro kantasi -palvelussa osoitteessa
kerrokantasi.hel.fi. Jo nyt alueen suunnitteluun voi tutustua, ja osallistua myöhemmin, osoitteessa savonkatukehittyy.fi.

Uudistettava alue on Pasilan aseman lähellä – alue rajautuu pohjoisessa
Aleksis Kiven katuun, etelässä Viipurinkatuun ja lännessä junarataan.

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
International House Helsinki (IHH),
ma–to klo 9–16, pe klo 10–16,
toistaiseksi vain ajanvarausasiakkaille.
Keskustakirjasto Oodin neuvontapiste sekä
alueelliset neuvontapisteet toistaiseksi suljettu.
Lisätietoa: neuvonta.hel.fi
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

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

Vuokra-asunnon haku
Työpajankatu 8,
ma–ti klo 8.15–12, ke–pe klo 12–15
Puhelinpalvelu 09 3101 3030, ma–ti klo 12.30–
15.30, ke–to klo 9–12, pe klo 12–14.
Chat: asunnonhaku.hel.fi (ma–to klo 9–15,
pe klo 12–15), sähköposti: asunnonhaku@hel.fi
LIIKENNE JA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

HSL joukkoliikenne
Rautatieaseman palvelupiste länsisiivessä,
Elielinaukio 3 ja puhelinneuvonta
p. 09 4766 4000 ma–pe klo 7.30–19,
la klo 9.30–17.
Kadut, viheralueet ja pysäköinti
Puhelinpalvelu 09 3102 2111 (ma–to klo 8.15–16 ja
pe klo 12–15), palvelupiste Työpajankatu 8
(ma–ti klo 8.15–12, ke–pe klo 12–15),
hel.fi/palaute.
YRITTÄMINEN

Neuvontapalveluja yrittäjille sekä
yrittäjiksi aikoville
NewCo Helsinki, p. 09 3103 6360
newcohelsinki.fi
MATKAILU

Matkailuneuvonta
Helsingin päärautatieasema, Länsisiipi,
Elielinaukio 3
Puhelinpalvelu 09 3101 3300
Chat: MyHelsinki.fi (ma–pe klo 9–16)
helsinki.touristinfo@hel.fi
Sähköiset palvelukanavat ovat avoinna
arkisin klo 9–16.

S I GNE B R A ND ER / H E LS I NGI N K AUP U NG I NM US EO, M O JO E R Ä M E TSÄ

Terveysasemat
Terveysasemakohtaiset numerot ja
chat osoitteessa 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 ja koronatestiaikoja
p. 09 3101 0024 (ma–su klo 8–18) tai omaolo.fi
Korona-infoa arabiaksi, somaliksi
ja englanniksi
p. 09 3101 0011 (ma–pe klo 9–12, toistaiseksi)

Koronarokotuksen ajanvaraus
p. 09 3104 6300 (ma–pe klo 8–18)
koronarokotusaika.fi
Neuvolat
Arkisin klo 8–12, p. 09 3105 5530
Chat: hel.fi/perheentuki (ma–pe klo 10–12)
Hammashoito
Ajanvaraus p. 09 3105 1400 ma–to klo 7–18 ja
pe klo 7–15, takaisinsoittopalvelu.
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 ma–pe klo 14–21,
la–su ja arkipyhinä klo 8–21.
Soita ennen päivystykseen menoa, jotta
hoidontarpeen kiireellisyys voidaan arvioida.
Chat: hel.fi/hammashoito (ma–pe klo 8–15)
Seniori-info
p. 09 3104 4556 (ma–pe klo 9–15)
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

Mojo Erämetsän aikamatkakuvissa yhdistyy arkistojen historiallinen Helsinki nykypäivän pääkaupunkiimme. Erämetsän Vaalimainontaa-teoksen
pohjana on Signe Branderin kuva vuodelta 1907, jossa näkyy tuolloista vaalimainontaa Mariankatu 13b:n edustalla.

