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Iloa ja valoa
Kahden koronavuoden jälkeen uskallan väittää, että jokainen meistä riemuitsee siitä, että koronarajoituk-
set ovat tällä hetkellä taakse jäänyttä elämää. Valon määrä on lisääntynyt ja sauvakävelylenkeilläni olen 
huomannut, että monen helsinkiläisen kasvoilla on ripaus enemmän iloa. Hyvä niin.

Vaikka työni on kiireistä ja moni asia on tehokasta hoitaa puhelimitse tai etäkokouksin, on ihmisten 
kohtaaminen kasvokkain aina innostavampaa, informatiivisempaa ja usein myös hauskempaa. Toivonkin, 
että pääsemme tulevana kesänä nauttimaan liikunnasta, kaupunkimme monipuolisesta tapahtumatarjon-
nasta, herkullisesta ruuasta ja ystävistämme enemmän kuin aikoihin. Helsingissä ilo saa näkyä ja kuulua!

Hyvää ja aurinkoista kesää!
Juhana Vartiainen 
Pormestari

Lukijakilpailu s. 31
Mistä paikasta leipomon 
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Pääkirjoitus

Helsinki-lehti on 
hiilineutraali painotyö, jolla on 

Pohjoismainen ympäristömerkki.

Ju
ss

i H
el

ls
te

n/
H

el
si

nk
i P

ar
tn

er
s

2



Yksi Helsingin hienouksista on se, että täällä voi nauttia yhtä lailla 
kaupungin sykkeestä kuin luonnon rauhasta. Kaupunki satsaa 
molempiin – pitää huolta elinvoimaisuudesta ja vireydestä, mutta 
myös vaalii ainutlaatuista luontoa esimerkiksi perustamalla 
uusia luonnonsuojelualueita. Olethan löytänyt jo esimerkiksi 
upean Uutelan? 

Luonnon sylissä
Elinvoimaisuus
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Laura Virkki

Ahti 
Tuomaristo näkee työssä ammattitaitoisesti 
yhdistetyn kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuu-
rin, julkiset ulkotilat, kestävän kehityksen sekä 
monipuoliset toiminnot. Kaupunkilaisten osal-
listaminen ja Itämeri-teema on myös nostettu 
työssä esiin. 

Elävä Eteläsatama (Ålandsbanken, Arkkitehdit 
Tommila, Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen, 
A-insinöörit, VSU)

Makasiinipromenadi 
Makasiinipromenadi-ehdotuksen osalta tuo-
maristo tuo esiin alueen historian huomioimi-
sen. Kilpailutyö toimii arvokkaan kulttuuriym-
päristön harmonisena jatkumona. Ehdotus saa 
myös kiitosta hyvin suunnitellusta rantareitistä 
julkisine ulkotiloineen.

South Harbour (NREP, SRV, Anttinen Oiva 
Architects, Nomaji Landscape Architects, Sitowise, 
Suunnittelutoimisto Amerikka Oy)

Boardwalk 
Boardwalk-ehdotuksen arkkitehtuuria tuoma-
risto kuvaa veistokselliseksi ja ainutlaatuiseksi. 
Ehdotuksella on vahva identiteetti ja arkkitehto-
ninen konsepti.

AALTO Development (Arkkitehtitoimisto Lahdelma-
Mahlamäki, Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy, 
Sitowise)

Saaret 
Saaret-ehdotus on tuomariston mukaan ymmär-
tänyt ansiokkaasti paikan luonteen ja työ vastaa 
hyvin kilpailun haasteisiin. Ratkaisu on tasapai-
noinen ja kokonaisvaltainen. Korkeatasoiset ulko-
tilat täydentävät Helsingin rantareittiä.

Konsortium Gran (Niam, Taaleri Infra, K2S Architecs, 
White Arkitekter, Ramboll Finland, Rakennuttajatoimisto 
HTJ Oy)

Pienet  
& tärkeät

Eteläsataman Makasiinirannan kansainvälinen 
laatu- ja konseptikilpailun ensimmäisen vaiheen 
yhdeksästä kilpailuehdotuksesta on valittu jat-
koon neljä parasta.

Kaupunkilaiset antoivat ehdotuksista yli 800 
kommenttia tuomariston käytettäväksi. Kilpailun 
tuomaristoon kuuluu 14 henkilöä, muun muassa 
pormestari Juhana Vartiainen ja apulaispor-
mestari Anni Sinnemäki.

Kilpailijat laativat tarkennetut kilpailuehdo-
tukset kesäkuun 2022 loppuun mennessä, jonka 

jälkeen ne ovat nähtävillä ja kommentoitavina 
Kerro kantasi -palvelussa. Kilpailun voittaja jul-
kistetaan loppusyksyllä 2022. 

Voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua 
kumppanuuskaavoituksena kaupungin kanssa. 
Voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta 
muodostettavien tonttien toteuttajana. 

Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan 
asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhem-
min kaupunginvaltuusto.

Itäväylän varrelle jäävää aluetta kehitetään.

Jokin näistä se on!
Makasiinirannan kansainvälisessä kilpailussa 
on jäljellä neljä ehdotusta. Mitä tuomaristo 
niistä sanoi?

Malminkartano uudistuu
Malminkartanon keskiosan suunnittelukil-
pailun voittajaksi on valittu ehdotus ”Lat-
vus”. Sen ovat suunnitelleet Arco Architec-
ture Company ja Maisema-arkkitehtitoimisto 
Näkymä Oy. Voittajatyötä kiitettiin muun 
muassa luontoarvojen ja ympäristön huomi-
oimisesta.

Kilpailualueella sijaitsevat Kartanonmet-
sän alue, juna-asema ja keskeiset aukiot 
palveluineen. Rakentamista kaavaillaan kil-
pailualueen reunoille, jolloin keskellä oleva 
puustoinen alue säilyy. Voittajaehdotus toimii 
pohjana asemakaavoitukselle, joka mahdol-
listaa muun muassa uusia asuinkortteleita, 
päiväkodin ja liiketiloja.

Tuomaristoa auttoivat arviointityössä 
kaupunkilaisten Kerrokantasi-kyselyssä ja 
keskustelutilaisuudessa kertomat kommen-
tit. Asukkaat ja muut osalliset voivat ottaa 
osaa kaavoitustyöhön myös myöhemmin jat-
kosuunnitelmia laadittaessa. 

Mitä Itäväylän varrelle?
Itäväylän vartta ja sitä ympäröivää aluetta 
Itäkeskuksesta koilliseen kehitetään elin-
voimaiseksi asuin-, työpaikka- ja virkistys-
alueeksi bulevardikaupungin periaatteiden 
mukaisesti. Suunnitteluaineistoon voi tutus-
tua 6.6. asti sivulla hel.fi/suunnitelmat. 

Alueen suunnittelun lähtökohtia kartoi-
tetaan kaikille avoimella karttakyselyllä. 
Vastauksia toivotaan niin asukkailta, työn-
tekijöiltä kuin muiltakin alueen tuntevilta. 
Kyselyyn voi vastata 6.6. asti osoitteessa: 

 → https://query.eharava.fi/3818

Suunnitelukilpailu

Kysely

Mitä mieltä suunnitelmista?
Asukkaat voivat kertoa mielipiteensä erilaisista valmiste-
luun tulevista tai valmistelussa olevista asioista netissä 
Kerrokantasi.hel.fi-palvelussa. Mielipiteet ovat muiden 
nähtävinä ja kommentoitavina. Niistä myös toimitetaan 
raportit valmistelijoille ja päättäjille.
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Suuren sijaan tulee 
pienempiä terasseja
Helsinkiin saadaan kesällä yhden 
jättiterassin sijaan useita pienem-
piä toriterasseja. Esimerkiksi Töölön 
torille ja Havis Amandan aukiolle pys-
tyttävät terassit lähialueiden ravinto-
loitsijat. Hietalahden torille tulee Hie-
talahden kauppahallin ravintoloitsi-
joiden pyörittämä ravintolakeidas, ja 
kirppistoimintakin jatkuu alueella. 

 → Lisätiedot:toriterassit.hel.fi

Camilla Bloom

Kesäkivaa

Kutsuu kesäkatu kuuma
Kaartinkaupungissa on avoinna kesäkatuja ajalla 
3.6.–31.8. Avajaisohjelmaa järjestetään lauantaina 
4.6., ja on ohjelmaa tarjolla myöhemminkin.
Kesäkatujen avulla parannetaan katujen viihtyi-
syyttä, houkuttelevuutta ja palvelukirjoa. Kaduille 
lisätään esimerkiksi ravintoloiden terasseja, pui-
sia istuskelualueita, pyörätelineitä ja leikkipaik-
koja. Myös vehreyttä, taidetta ja kulttuuria on 
luvassa.

Korkeavuorenkadulle tulee kaksisuuntainen 
pihakatu välille Pieni Roobertinkatu–Ullanlinnan-
katu. Lisäksi viime vuoden tapaan Esplanadilta 
etelään on yksisuuntainen pihakatu Rikhardinka-
dulle asti. Katu jatkuu kaksisuuntaisena pihaka-
tuna Kasarmitorin luoteiskulmaan.

Designmuseon edustan aukiota laajennetaan 
Korkeavuorenkadulle, joten Korkeavuorenkadulla 
on ajo kielletty välillä Merimiehenkatu–Punanot-
konkatu. Pienelle Roobertinkadulle tulee kävely-
katu, jolla on sallittu huoltoajo. 

Erottajankadulla on pois käytöstä yksi kaista. 
Samoin suljettuna on yksi kääntyvä kaista Uuden-
maankadulta Erottajankadulle ja Mannerheimin-
tielle. Järjestelyillä taataan kesäkatujen jalankulki-
joiden ja terassilla istuvien turvallisuus.

Kesäkatujen purkutyöt aloitetaan 31.8. ja nor-
maalit liikennejärjestelyt tulevat voimaan 6.9. 
alkaen. 

 → Lisätietoa: hel.fi/keskusta

Viihtyisyys

Kaartinkaupungin kesäkaduille tulee muun 
muassa istuskelualueita ja leikkipaikkoja. 
Kuva on viime kesältä Kasarmikadulta.

Kiertotalouden palveluja
Palvelukartalta osoitteesta palvelukartta.hel.fi löytää haku-
sanalla ”kiertotalous” esimerkiksi kirpputoreja, Uusix- 
myymälöitä, hävikkiruoan myyjiä ja yhteiskäyttötiloja. 
Helsingin kaupungin kiertotaloustoimijoista on tietoa sivulla  
helsinginilmastoteot.fi > Kiertotalousvalintoja arjessa.

Jäteopas auttaa lajittelussa
Jos on epäselvyyttä jätteiden lajittelussa, niin Helsingin 
seudun ympäristöpalvelujen (HSY) jäteopas neuvoo. Jäte-
opas on hakukone, joka kertoo mitä jätettä roskasi on ja 
mikä on sille oikea paikka. Lisätietoa: hsy.fi/jateopas
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Liikutaan yhteispelein
Mistä löytää yhteiskäyttöisiä pyöriä, autoja, säh-
köpotkulautoja ja veneitä? Missä on sähköauto-
jen latauspisteitä? Kaupunki on kerännyt tietoa 
yhteiskäyttöpalveluista ja kestävästä liikkumi-
sesta  hel.fi/liikukestavasti -sivustolle.

Kaupunkilaisia kannustetaan suosimaan 
kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä ilmasto-
syistä. Samoin muistutetaan, että autoa ei tar-
vitse omistaa itse, koska yhteiskäyttöpalveluja 
on paljon. Tämä vähentää päästöjä ja vapauttaa 
kaupunkitilaa muuhun käyttöön. Autojen toivo-
taan olevan sähköisiä ja vähäpäästöisiä. 

Sivulle on koottu vinkkejä muun muassa 
sähköautojen määränpää- ja pikalatauksesta 

sekä kannustimista. Sähköautot saavat esi-
merkiksi 50 prosentin alennuksen pysäköin-
timaksuista. Helsingissä on kattava säh-
köautojen latausverkosto – yli 100 julkista 
latauspistettä ja useampi sata puolijulkista ja 
yksityistä latauspistettä. 

Taloyhtiöt ja työpaikat saavat nettisivulta tie-
toa sähköautojen latauspisteiden rakentamista 
varten. Lisäksi kaupunki antaa maksutonta neu-
vontaa taloyhtiöille latauspisteiden rakenta-
misesta. Valtio tarjoaa rahallisia kannustimia 
esimerkiksi vähäpäästöisen auton ja latauspis-
teiden hankintaan.

Yhteiskäyttöpalvelut

Kahvila á la nuoret
Persoonalliset nuorten pyörittämät 
kesäkahvilat avautuvat pääsääntöi-
sesti 6. kesäkuuta. 

Esimerkiksi Kumpulan koulukasvi-
tarhalla on avoinna Café Raparperi-
meri ja Pihlajamäen nuorisopuistossa 
Kahvila Linnunpesä. Nuorten ekokah-
vilaa pidetään Vartiosaaren Saarigal-
leriassa ja Kahvila Kilikuppilaa Fall-
kullan kotieläintilan mailla. Tarjolla on 
pienpaahtimokahvia sekä suolaisia ja 
makeita herkkuja edulliseen hintaan. 

Kesäkahvilat ovat nuorten suun-
nittelemia ja työllistävät heitä. Toi-
minnasta vastaa Helsingin kaupungin 
nuorisopalvelut. 

Lisäksi 4H-nuoret pyörittävät kah-
vilaa kaikille avoimessa Syötävässä 
puistossa Mustikkamaalla. Puistossa 
järjestetään myös ilmaista taide -ja 
luontotoimintaa nuorille. 

 → Kahviloiden tarkat tiedot saa sivulta: 
nuorten.hel.fi/kesakahvilat 
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K
alliossa Helsinginkadulla voi hei-
näkuussa ihailla viimeistelyä vailla 
olevaa Kasin katutöiden osuutta. 

”Joitain pieniä kivitöitä saat-
taa jäädä, mutta siihen mennessä 
olisi tarkoitus saada se osuus 

valmiiksi ja kaupunkilaisten käyttöön”, kertoo 
Kasin katutöiden projektinjohtaja Antti-Juhani 
Lehtinen.

Vaikka osuus olisikin melkein valmis, rai-
tioliikenteeseen viimeistely vaikuttaa aina elo-
kuun puoliväliin saakka. Runeberginkadulla ja 
Caloniuksenkadulla puolestaan yritetään saada 
ratatyöt ja vesihuollot kesän aikana tehtyä.

Tavoite on, että 
Kasin katutyöt 
olisivat valmiita 
alkuvuonna 2023.

Kasin katutöissä 
loppusuora häämöttää
Kasin katutöissä uusitaan laajasti kunnallis-
tekniikkaa sekä helpotetaan kävelyä, pyöräilyä 
ja joukkoliikenteen kulkua.

Helsinki koetaan 
turvalliseksi

Helsinki koettiin  vuoden 2021 lopussa 
toteutetussa turvallisuuskyselyssä yhä 
pääosin turvalliseksi. Lähes yhdeksän 
kymmenestä vastaajasta piti Helsingin 
kaupungin ja poliisin toteuttamassa kyse-
lyssä kaupunkia yleisesti turvallisena tai 
vähintään melko turvallisena. Osuus oli 
aavistuksen pienempi kuin edellisellä tut-
kimuskerralla vuonna 2018. Omalla asui-
nalueellaan 92 prosenttia vastaajista 
kokee olonsa yleisesti ottaen turvalliseksi.

Miehistä 85 prosenttia ajatteli asui-
nalueensa olevan turvallinen myöhään vii-
konloppuiltoina, ja naisista 67 prosenttia. 
Myös Helsingin keskustassa liikkumisen 
viikonloppuiltaisin miehet kokivat turvalli-
semmaksi kuin naiset. Lisätietoa:

 → kvartti.fi

Saavuttiko Helsinki 
tavoitteensa?
Helsingin taloudellinen tila on edel-
leen hyvä ja luonnon monimuotoisuus on 
lisääntynyt kaupungin metsissä. Kaupunki 
ei saavuttanut kaikkia kotihoidolle ase-
tettuja tavoitteita ja koronapandemia on 
lisännyt yläkoululaisten oppimisvaikeuk-
sia. Muun muassa näin toteaa tarkastus-
lautakunta vuoden 2021 arviointikerto-
muksessa. Se on valtuuston käsittelyssä 
22.6. Lue lisää lautakunnan havainnoista 
ja suosituksista osoitteessa:

 →  arviointikertomus.fi

Tietoa Ukrainan 
tilanteesta
Helsingin kaupunki ylläpitää Ukrainan 
tilannetta koskevaa verkkosivua suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi. Teemasi-
vulta saa tietoa esimerkiksi palveluista. 
Lisäksi kaupunki julkaisee uutisia ukrai-
naksi ja venäjäksi. Informaatiota on niin 
tänne saapuville ukrainalaisille kuin asuk-
kaille, koska tiedontarve ja auttamisen 
halu on suurta. Kaupunki tukee Ukrainaa 
muun muassa rahallisesti ja tarjoaa sotaa 
pakeneville sosiaali- ja terveyspalveluita. 

 → Lisätietoa: hel.fi/ukraina

Suuria tietöitä Ruskeasuolla, Meilahdessa ja Itäväylällä
Ruskeasuolle rakennetaan uutta raitiovaunu- ja bussivarikkoa. Raitioliikenne Korppaanmäen-
tiellä katkeaa noin vuodeksi elokuun 2022 puolivälistä alkaen. Liikenne järjestetään korvaavilla 
busseilla. Nauvontie suljetaan liikenteeltä töiden ajaksi. Rakentaminen alkanee elokuun puoli-
välissä.

Tukholmankadun ja Haartmaninkadun risteykseen tulee uusi kääntöpaikka ja päätepysäkki 
raitiolinjalle 7. Raitiolinja 4:n kulkuun tulee katko 13.–20.6. Tilalle järjestetään korvaava bussi-
linja. Rakentaminen kestää marraskuuhun 2022.

Itäväylällä parannetaan Mustapuron tulvasuojausta ja peruskorjataan kaksi siltaa: Roihupel-
lon kohdalla sijaitseva ylikulkusilta ja Siilitien ylittävä silta. Mustapuron työt valmistuvat syksyllä 
2022, ja siltojen peruskorjaukset valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä.

 → Lisätietoa: hel.fi/katurakentaminen 
 → Kasin katutyöt: kasinkatutyot.fi

Ajassa

Sote-palvelut kesällä
Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kau-
punkilaisten tukena myös kesällä, mutta niissä on 
joitain muutoksia. Tarkat tiedot on koottu osoit-
teeseen hel.fi/sotekesa. Terveysneuvontaa saa 
24/7 numerosta 09 3101 0023.

Kasin katutyöt ulottuu kolmelle kadulle raitio-
linja 8:n varrella, vaikka töitä tehdään muillakin 
kaduilla. Kasin katutyöt vertautuu mittakaaval-
taan Hämeentien ja Mechelininkatujen remont-
teihin. Yhtä hankalaa ei ole tosin ollut kuin 
Hämeentiellä.

”Hämeentiellä oli paljon enemmän tuntema-
tonta rakennetta ja kallio oli aika pinnassa. Lou-
himista oli paljon”, Lehtinen kertoo.

Kasin katutöissä mentiin yli puolenvälin jo 
huhtikuussa. Täysin valmista pitäisi olla alku-
vuonna 2023.

”Jos ei isompia yllätyksiä tule, niin näyttää 
aikataulullisesti hyvältä. Pala kerrallaan valmis-
tuu ja työmaa pienenee”, Lehtinen kertoo.
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Maksutonta  
digitukea
Tuntuuko sinusta tai tutustasi älypu-
helimen ja netin käyttö vaikealta? Oli-
siko opastus sähköisestä asioinnista 
tarpeen? Helsingin kaupunki antaa 
maksutonta digitukea yli 150 toimipis-
teessään useilla kielillä. Digitukea saa 
etänä ja kotiin tuotunakin. Apua löytyy 
niin tietokoneen, tabletin, älypuheli-
men kuin ohjelmien käyttöön. 

Digitukea annetaan kirjastoissa, 
asukastaloissa, palvelukeskuksissa, 
nuorisotaloissa ja työväenopiston toi-
mipisteissä ajanvarauksella ja ilman. 
Tukea saa myös Helsinki-infon neu-
vojilta keskustakirjasto Oodista ja 
muista neuvonnan palvelupisteistä. 
Digituen palvelupisteiden osoit-
teet löytyvät digituki.hel.fi-sivustolta. 
Sieltä voi myös varata etä- ja kotidigi-
tuen. Lisäksi tilauslomakkeen pystyy 
halutessaan täyttämään kaupungin 
neuvojan kanssa soittamalla Helsinki- 
infon numeroon 09 3101 1111. 

 → Lisätietoa: digituki.hel.fi

Varaa netistä lapsen 
hammastarkastus
Ajan lapsen hammastarkastukseen 
voi varata helposti sähköisestä Mai-
sa-palvelusta. Sitä käyttävät vanhem-
mat saavat tiedon lapsensa ikäkau-
sitarkastuksesta Maisa-viestillä ja 
muut kirjeellä. Tämän jälkeen ajan voi 
varata Maisassa tai soittamalla ham-
mashoidon asiakaspalveluun, 
p. 09 3105 1400. Tarkastukset teh-
dään 1,- 3,- 5-, 7-, 9-, 14- ja 17-vuotiaille. 
Maisa-palvelu on osoitteessa maisa.fi. 

 → Lisätietoa: hel.fi/maisa

Lastenhoitoa 
ennakoidaan
Syksystä lähtien saavat 2–4 kuukau-
den ikäisten vauvojen huoltajat tie-
toa varhaiskasvatuksesta ja siihen 
hakeutumisesta Suomi.fi-palvelun 
avulla sähköisesti tai kirjeitse. Huol-
tajat ohjataan Asti-asiointipalveluun, 
jossa he pystyvät aloittamaan halu-
tessaan lapsensa varhaiskasvatuk-
sen suunnittelun. Huoltaja voi arvi-
oida kuinka kauan lasta hoidetaan 
kotona ja mitä palveluja tarvitaan eri 
vaiheissa. Varhaiskasvatussuunnitel-
man tehneet huoltajat saavat myö-
hemmin varhaiskasvatushakemuk-
sen esitäytettynä ja Asti muistuttaa 
hakemuksen oikea-aikaisesta jättä-
misestä.

Verkkopalvelut

Seniorikeskukset avoinna
Seniori- ja palvelukeskuksissa on kesällä ohjel-
maa ja niissä voi vierailla ilman ennakkoilmoittau-
tumista. Vierailijamääriä voidaan kuitenkin yhä 
joutua rajoittamamaan koronatilanteen takia.

Esimerkiksi hiljattain avajaisiaan viettäneen 
Myllypuron seniorikeskuksen pihalla hoidetaan 
puutarhaa, pidetään kesäkahvilaa ja järjestetään 
tapahtumia, joista mainittakoon 10.8. kello 13.30 
oleva Jukka Kuoppamäen esitys.

Myllypuron seniorikeskuksessa on asukkaille 
ja kaikille eläkeläisille sekä työttömille arkisin eri-
laista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa sekä harras-

teryhmiä senioribaletista alkaen. Lisäksi on mm. 
ravintola, viherhuone, ryhmäkoteja, omaishoidon 
toimintakeskus ja kirjasto. Talossa toimii myös 
yksityisiä palveluntarjoajia, kuten parturi- 
kampaaja ja jalkahoitaja. Myllypuron seniori- 
keskus sijaitsee osoitteessa Myllymatkantie 4  
(p. 09 3106 0676, palvelulinja 812, facebook.com/
seniorikeskusmyllypuro).

Kaupungin seniori- ja palvelukeskuksista saa 
lisätietoa osoitteesta hel.fi/palvelukeskukset ja 
palvelukeskusten neuvontapisteistä.

Palvelukeskukset

Myllypuron seniorikeskuksessa on harrastusmah-
dollisuuksia biljardin pelaamisesta senioribalettiin.

Neljäs rokote erityisryhmille
Neljänsiä koronarokoteannoksia tarjotaan ikään-
tyneille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Tietoa 
rokotusvuorossa olevista ryhmistä ja käytännöistä: 
koronarokotus.hel.fi. Rokotuspisteiden sijainnit ym.: 
hel.fi/rokotukseen. Ajanvaraus: koronarokotusaika.fi 
tai p. 09 3104 6300 ma–pe klo 8–16.

Koronan varalle
Jos saat koronavirustartunnan oireita, jää kotiin sairastamaan. 
Lieväoireisen ei tarvitse hakeutua testiin. Jos saat vakavia oireita 
(mm. hengenahdistus), tee oirearvio omaolo.fi-palvelussa tai 
soita koronavirusneuvontaan, p. 09 3101 0024 ma–su klo 8–18 ja 
muulloin päivystysapuun, p. 116 117. Hätätilanteessa soita 112:een. 
Lisätietoa: hel.fi/koronavirus

Leikkipuistoon!
Leikkipuistojen kesä starttaa 6. kesäkuuta. 
Leikkipuistoja on auki kesäkuussa 42 ja heinä-
kuusta koulujen alkuun 32. Ne ovat avoinna arki-
sin kello 9–16. Puistoihin ovat tervetulleita kai-
kenikäiset lapset ja perheet. Toimintaa on eri-
tyisesti pikkulapsiperheille. Koululaisille on päi-
väleirejä. Kesäruokailu toteutetaan leikkipuisto 
Lorua lukuun ottamatta. Kahluualtaat otetaan 
käyttöön kahden koronavuoden jälkeen.

Auki olevien leikkipuistojen valintaan vaikutti-
vat muun muassa kävijämäärät, palaute, kulku-
yhteydet, kokemukset ja remontit.

Kaupunki on koonnut tietoa leikkipuistoista, 
kuten päiväleirejä järjestävät leikkipuistot ja tar-
kemmat ilmoittautumisohjeet, verkkosivulle:

 → hel.fi/leikkipuistojen-kesa

Kesätoiminta
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em
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Leikkipuisto Rudolfissa Laajasalossa 
on esimerkiksi kahluuallas käytössä.
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Merelle

Veneetönkin pääsee merelle – 
vuokravälineillä vaikka lähiluontoon ja 
reittiliikenteellä ulkosaaristoon asti.
Teksti Tiina Kotka  •  Kuva Jussi Hellsten/Helsingin kaupunki

Hetki Helsingissä

 
Vuokraten vesille

Skipperi vuokraa erilaisia veneitä, 
joista kaupunkisoutuveneitä on 

esimerkiksi Aurinkolahden uimarannalla, 
Töölönlahdella ja Tervasaaressa. Natura 

Viva vuokraa veneitä, kanootteja, 
kajakkeja ja SUP-lautoja eri  

puolilla kaupunkia.

 
Vene parkkiin

Ilmaisia 2–4 tunnin veneparkkeja on 
Hietalahdenaltaassa, Kaisaniemen Eläin-
tarhanlahdella, Kauppatorin tuntumassa 

ja ulkoilusaarissa. Uunisaari tarjoaa 
parkin asiakkailleen. Maksullista pysä-

köintiä on esimerkiksi useimmissa 
pursiseurojen venesatamissa.

Saaria on 300
Meri kattaa Helsingin kokonaispinta-

alasta 70 prosenttia eli lähes 
503 neliökilometriä. Rantaviivaa 

on noin 130 kilometriä ja saaria 300.
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Reittiliikenteellä 
kauaskin

Reittiliikenteellä pääsee nauttimaan meri-
matkoista ulkosaaristoon saakka ja isoim-

milla laivoilla toki sitäkin kauemmas. 
Toisaalta jo 10 minuutissa on Ruoho-
lahdesta Pihlajasaaressa ja vartissa 

Kauppatorilta Vasikkasaaressa. 
Aikataulut näkee HSL:n  

Reittioppaasta.

Sähköistä  
menoa

Laajasalosta liikennöi Vartiosaareen 
aurinkosähköä hyödyntävä yhteysvene. 
Sähkökäyttöisiä veneitä käytetään myös 

matkoilla Uunisaaren ja Harakkaan.

Noin 50 000 
veneilyn harrastajaa
Helsingissä on noin 50 000 veneilyn 

harrastajaa. Kaupungissa toimii 
yli 70 venekerhoa. Veneitä on 

rekisterissä Helsingissä 
noin 15 000.

12 000  
venepaikkaa

Kaupungilla on noin 12 000 venepaikkaa. 
Kolmannes vuokrataan asukkaille ja 
loput venekerhoille. Kaupungilla on 

13 veneiden talvisäilytysaluetta.

Kalastamaan
Helsingissä on monipuoliset 

kalastusvedet. Veneettömätkin voivat 
kalastaa normaalein säännöin esimerkiksi 

saarissa, joihin pääsee yhteisaluksilla. 
Tietoa kalastuksesta ja kalavesikartta 

on osoitteessa hel.fi/kalastus.

Muista pesimärauha
Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi 

ei saa nousta maihin suojelluille saarille tai 
liikkua rauhoitetuilla lintuvesialueilla 15.8. 

saakka. Rauhoitetut alueet on merkitty 
palvelukartta.hel.fi-osoitteeseen.
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”Helsinki on ollut 
melko lailla etukenossa 
yhdenvertaisuusasioissa.”

Kristina Stenman on huolissaan 
vammaisten ihmisten kohte-
lusta koronatilanteen jälkeen. 
”Meillä on vähän valuttu heidän 
elämänsä rajoittamiseen. Kuten 
Vammaisfoorumin puheenjoh-
taja Sari Kokko on todennut, 
niin vammainen ihminen ei ole 
sote-kansalainen, vaikka hän 
voi tarvita apua itselleen tärkei-
den asioiden tekemiseen.” 
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”Ihmiset tekevät 
yhdenvertaisuudesta totta”

K
ristina Stenmanilla on 
takana lähes kaksi vuotta 
yhdenvertaisuusvaltuute-
tun työtä. Onko jokin yllättä-
nyt hänet? Stenman on het-
ken hiljaa.

”Ajattelen entistä vahvem-
min, että yhdenvertaisuu-

den toteutuminen on hyvin paljon kiinni siitä, 
miten koulutus, työelämä ja palvelut toimi-
vat. Kohdellaanko erilaisten ryhmien jäseniä 
arjessa yhdenvertaisesti?”, Stenman kertoo ja 
viittaa maamme moninaisuuteen. 

Yhdenvertaisuuslaki ja muu yhdenvertai-
suutta tukeva lainsäädäntö antavat siis vain 
pohjan yhdenvertaisuuden suunnittelutyölle 
ja viemiselle arkeen. Lait eivät saa jäädä kau-
niiksi ajatuksiksi.

Juristitaustaisella Stenmanilla on käytännön 
työkokemusta Pakolaisneuvonnan juristina 
ja toiminnanjohtajana. Hän kiinnostui ihmis-
oikeuksista jo opiskeluaikana ja oli mukana 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituk-
sessa apartheidin vastaisessa työssä.

”Tiananmenin verilöyly Kiinassa oli pysäyt-
tävä tapahtuma minulle tuona aikana.”

Yhdenvertaisuusvaltuutettuna Stenman 
valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista, 
edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja 
ehkäisee syrjintää. Lisäksi hän toimii kansalli-
sena ihmiskaupparaportoijana ja vuoden 2022 
alusta myös naisiin kohdistuvan väkivallan 
raportoijana.

Stenman korostaa, että kunnilla on merkit-
tävä rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä. 
Ovathan ne suuria työllistäjiä, koulutuksen ja 
palvelujen tarjoajia. On vuokra-asuntoja, var-
haiskasvatusta sekä vapaa-ajan tekemistä.

Stenmanista Helsingin kaupunki Suomen 
suurimpana tekee hyvää yhdenvertaisuus-
työtä, ja se on jo pitkään panostanut omaan 
tiedontuotantoon suunnitelmien ja seurannan 
tukena.

”On tiedettävä lähtötaso, jotta voi mitata 
edistystä. Helsinki on ollut melko lailla etu-
kenossa ja ymmärtää, että esihenkilöillä on 
suuri rooli yhdenvertaisuuden edistämisessä. 
Kaupungin palveluksessa on myös aika pal-
jon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä”, hän 

Palvelut pitää suunnitella kaikille, ei ”keskivertoihmisille”, 
korostaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman.

Teksti Katja Alaja • Kuva Miikka Pirinen

Kristina Stenman
Yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka vapaa-
ajalla viettää aikaa perheensä kanssa ja 
ulkoilee metsässä. On työskennellyt mm. 
juristina Pakolaisneuvonnassa, ihmisoi-
keustutkijana, työ- ja elinkeinoministe-
riön maahanmuuttojohtajana, kansainvä-
listen ihmisoikeusasiain neuvottelukunnan 
puheenjohtajana sekä Pietarsaaren kau-
punginjohtajana.

Kun vammaisesta ihmisestä tulee 
ministeri ja maahanmuuttajataustai-
set naiset työllistyvät nykyistä parem-
min, Stenman on lähempänä unelmaansa 
yhdenvertaisesta yhteiskunnasta.

sanoo. Vieraskielisten osuus Helsingin henki-
löstöstä kasvaa ja on 9,2 prosenttia.

Helsinki käyttää osassa rekrytoinneistaan 
anonyymia rekrytointia estääkseen syrjintää ja 
edistääkseen henkilöstön monimuotoisuutta. 
Tällöin työhakemuksista piilotetaan työnhaki-
joihin liittyvä tieto, kuten nimi, ikä, sukupuoli, 
osoite ja äidinkieli. 

Helsingin yliopiston tutkija Akhlaq 
Ahmadin tutkimus kertoo, että vieraskielisen 
nimen omaavien ihmisten on moninkertaisesti 
vaikeampaa saada töitä verrattuna suomalai-
sen nimen omaaviin.

Stenman painottaa, että työ ei tähän lopu. 
Seuraava askel on se, että työnantajat edistä-
vät aktiivisesti työpaikan moninaisuutta. He 
voivat esimerkiksi kertoa työpaikkailmoituk-
sissaan, että työnantaja rohkaisee eritaustai-
sia henkilöitä hakemaan ja että työpaikka on 
esteetön ympäristö.

Parannettavaakin Helsingin kaupungilla on. 
Stenmanin mukaan yksittäinen suuri asia on 
rakennetun ympäristön suunnitteleminen, 
korjaaminen ja hoitaminen niin, että kaikki 
voivat liikkua esteettömästi, eivät vain ”keski-
vertoihmiset”.

”Viime talven lumitilanne eristi monet 
vammaiset henkilöt sisätiloihin pitkiksi 
ajoiksi. Meille on tullut yhteydenottoja myös 
koulutuksen ja asunnonvuokrauksen syrjintä-
tilanteista.” 

Syrjintätilanteessa Stenman voi pyytää 
tilanteesta selvitystä ja ottaa kantaa, onko 
kyse syrjinnästä. Sen jälkeen voi seurata 
sovinto, mihin kuuluu usein anteeksipyyntö 
ja rahallinen hyvitys.

Miten hän jaksaa tehdä työtä, joka sel-
keästi innostaa häntä, mutta myös haastaa?

”Näen, että osaaminen ja kiinnostus 
yhdenvertaisuuden teemoihin ovat vahvis-
tumassa. Saan tehdä työtä valtavan sitou-
tuneen, osaavan, innostuneen työyhteisön 
kanssa. On tietysti raskasta, kun kohtaamme 
vaikeaa, pitkäkestoista syrjintää, joskus iso-
jenkin toimijoiden taholta, johon on joskus 
vaikea puuttua.”

Pohtiessaan yhdenvertaisuuden tilaa 
Suomessa Stenman näkee kahtiajakoisuutta. 
On upeita saavutuksia, kuten hiljattain toteu-
tettu yhdenvertaisuusvaltuutetun ja oikeus-
ministeriön ”Olen antirasisti” -kampanja, 
johon osallistui yli 150 organisaatiotoimijaa. 
Antirasismi tarkoittaa sitä, että myöntää rasis-
min olemassaolon ja sitoutuu kitkemään sitä 
aktiivisesti pois.

Mutta sitten se mutta: Suomessa kuulee 
paljon rasistista vihapuhetta osana yhteiskun-
nallista keskustelua. Esimerkiksi osaa suoma-
laisista rodullistetaan, jolloin heihin  liitetään 
tiettyjä oletuksia ihonvärin, kansallisuuden 
tai muun asian perusteella.

”On surullista, että vihapuhetta on jopa 
eduskunnassa. Onneksi meillä on upeita nuo-
ria aktivisteja, jotka pitävät esillä saamelais-
ten, romanien, vammaisten ja eri vähemmis-
töihin kuuluvien näkökulmia.”

Jokaiselle helsinkiläiselle hänellä on toive.
”Jos mustalle lapselle huudetaan bussissa 

tai muunkieliselle sanotaan pahasti töissä, 
mene väliin syrjityn tueksi ja osoita, että syr-
jivä toiminta ei ole hyväksyttävää. Myös orga-
nisaatioiden on tärkeää toimia aktiivisesti syr-
jintää ja rasismia vastaan.”

 

KUKA
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Kävelyretkellä 
Itä-Helsingin keitaassa
Herttoniemenranta on ihastuttavan mutkikas ja 
täynnä vastakohtia. Jylhä luonto, alueen historia ja 
moderni arkkitehtuuri kohtaavat sulassa sovussa.

Teksti Stiina Honkamaa • Kuvat Stiina Honkamaa ja Mika Lappalainen  

V
aihtelu virkistää, joten päätän 
tutustua itselleni tuntematto-
maan kaupunginosaan. Valit-
sen monipuoliselta vaikuttavan 
Herttoniemenrannan kävely-
reitin Kotikaupunkipolut-net-

tisivulta. Sieltä löytyy kartan lisäksi mielen-
kiintoista tietoa alueesta. Pakkaan mukaan 
kameran ja eväät ja hyppään metroon. 

Ennen Herttoniemen asemaa ehdin tutus-
tua hieman alueen historiaan. Varhaisin säi-
lynyt varma maininta Herttoniemen kylästä 
on vuodelta 1513. Alue on kulkenut kiintoisan 
matkan historiallisen kartanon vaikutuspii-
ristä öljysatamaksi ja sittemmin asuinalueeksi 
1990-luvulla. 

Perillä suuntaan kohti keskusaukiota ja 
alakoulua. Kaduilla on viehättävä pikkukau-
pungin tunnelma. Talot ovat pääosin matala-
rakenteisia ja moderneja, mutta kuitenkin per-
soonallisia. Kivijalkakauppoja ja -ravintoloita 
on paljon. Ohitan liikuntapuiston ja saavun 
Laventelipuistoon, jonne on istutettu esimer-
kiksi päärynäpuita, syreenejä ja erilaisia yrt-
tejä. Kesällä puistossa kukkii myös hyväntuok-
suinen laventeli. 

Puiston vieressä kohoaa jylhänä Sorsavuori, 
joka oli saari jääkauden jälkeen. Kallion laelle 
kavuttuani löydän vaikuttavan kivisen hau-
taröykkiön pronssikaudelta ja luen Museovi-
raston infotaulusta lisää tästä lailla suojatusta 
muinaisjäännöksestä. Jatkan alas portaita öljy-

säiliön suojavallille, joka on jäänteitä Hertto-
niemen teollisuusalueen ajoilta. 

Katujen epäsymmetrinen kaavoitus luo elä-
vyyttä, mutta vaatii myös hyvää suuntavaistoa. 
Parin hutin jälkeen löydän Tuorinniemelle. 
Kallion laella oli aiemmin siirtolapuutar-
ha-alue, joka purettiin 1990-luvulla. Kaupunki 
rakensi samalle paikalle tanssipaviljongin ja 
grillikatoksen, jotka poltettiin ilkivaltaisesti 
2008. Nykyisin kallio on kesällä suosittu aurin-
gonottopaikka ja toimii talvella lasten liuku-
mäkenä. 

Jatkan matkaa rantaa pitkin ja alitan sillan, 
jonka alla on graffititaidetta. Sillan jälkeen 
näkyykin jo ruotsinkielinen Degerön alakoulu. 

Reitille jää myös uutta arkki-
tehtuuria ja puistoja. Rannassa 
on parkissa sympaattinen 
m/s Sälö-laiva, joka on ruot-
sinkielisen saaristoteatterin 
Skärgårdsteaternin alus. 
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Uusi ja vanha, vuonna 1898 valmistunut kou-
lurakennus sijaitsevat lähekkäin samassa piha-
piirissä. Molemmat ovat opetuskäytössä. 
Koulu on alusta lähtien edistyksellisesti opet-
tanut sekä tyttöjä että poikia ja opetuskielenä 
on toiminut suomi ja ruotsi. 

Herttoniemen kartanopuisto sijaitseekin 
ihan vieressä. Ihastelen luonnonmukaisesti 
kiemurtelevia polkuja, lampia ja komeita van-
hoja puita. Tämä on siis vanhin Helsingin eng-
lantilaistyylisistä maisemapuutarhoista ja 
perustettu 1760-luvulla. Puistosta löytyy myös 
ranskalaisvaikutteisia suoria lehmuskujia sekä 
symmetrisiä nurmialueita ja koristepensaita. 
Kuvittelen, kuinka huvimajoissa on entisai-
koina vietetty joutilasta aikaa ilman känny-
köitä. Mitenköhän se sujuisi nykyihmiseltä?

Puiston kupeessa sijaitseva kartano henkii 
vanhan ajan tunnelmaa. Nykyinen rakennus 
on vuodelta 1815. Istun alas evästauolle ja luen 
lisää kartanon ja sen puiston vaiherikkaasta 
historiasta. Monet Herttoniemenrannan 
kadunnimet juontavat juurensa juuri sieltä.

Sitten kohti uudempia puistoja ja arkkitehtuu-
ria. Pienten harhapolkujen siivittämänä löy-
dän esimerkiksi Terästalon ja kauppakeskus 
Hertsin. Ja kas, tuolla taivasta kurkottaa vanha 
siltanosturin pilari. Teräsvaraston nosturin 
korkea betonipilari on jätetty muistoksi Hert-

Ihastelen tätä 
kaupungin vanhinta 
englantilaistyyppistä 
maisemapuutarhaa.

Kävelykierroksia
 → Omatoimisia kävelykierroksia ovat mm. 

Helsingin hiljaiset paikat, Design District, 
Helsingin esteettömät luontoelämykset 
ja Carl Ludvig Engelin Helsinki. Lisätietoa: 
myhelsinki.fi > Näe ja koe > Aktiviteetit > 
Omatoimisia kävelyreittejä 

 → Reitit eri kaupunginosissa: 
kotikaupunkipolut.fi

 → Opastettuja kierroksia mm. 
kummituskävely, valokuvaaja 
Signe Branderin matkassa 
Kalliossa ja arkkitehtuurikävelyt: 
helsinginkaupunginmuseo.fi/
kavelykierrokset

Puistokävelylle
 → Opastetut puistokävelyt löytyvät 

Pääkaupunkiseudun luontoretkikalenterista 
(hel.fi/helsinginluontoon). Esimerkiksi 
8.6. koetaan alppiruusujen hurmaa ja 
15.6. kiivetään Helsingin Himalajalle eli 
Vuosaarenhuipulle. Omatoimiretkille saat 
kohdevinkkejä sivulta vihreatsylit.fi.

Kaupunki edistää 
kävelyä
Helsingin kaupunki linjaa kävelyn edistä-
misohjelmassaan kävelyn ensisijaiseksi liik-
kumismuodoksi, jota priorisoidaan. Kävely 
on erottamaton osa kaupunkielämää sekä 
toimivin, tilatehokkain, ympäristöystävälli-
sin, tasa-arvoisin ja terveellisin tapa liikkua. 
Kävely vie kohti kestävän kehityksen mu-
kaista hiilineutraalia Helsinkiä.

toniemenrannan raskaasta teollisuudesta. His-
toria nivoutuu kyllä kiehtovasti nykypäivään 
tällä alueella.

Seuraavaksi suuntaan kulkuni vanhan 
margariinitehtaan alueelle Paasivaaranka-
dulle. Ohitan muun muassa asukastalo Ank-
kurin, joka edistää yhteisöllisyyttä ja eri-ikäis-
ten asukkaiden harrastustoimintaa. Saavun 
lähes luonnontilaiselle Kipparvuorelle. Kal-
lion korkeus on 16 metriä merenpinnasta, ja 
laelta aukeaa silmiähivelevän kaunis näkymä 
merelle. 

Laskeudun rantatielle, ja vuorossa on muun 
muassa innovatiivisena palkittu Eastend-ri-
vitalo ja sympaattinen vihreä m/s Sälö-laiva, 
joka on ruotsinkielisen saaristoteatterin Skär-
gårdsteaternin alus. Pian saavunkin jo viimei-
selle rastille Tuorinniemen puistoon, jossa 
on paljon luonnonkiviä ja niittykasveja. Ran-
nalla on kuulemma myös runsas linnusto. Jään 
bongailemaan, näkisinkö itsekin joitain lajeja. 
Juuri nyt ei näy edes tuttuja valkoposkihanhia.

Kannatti kyllä tutustua uuteen kaupun-
ginosaan. Kuin huomaamatta tuli käveltyä-
kin pari tuntia. Herttoniemenranta on täynnä 
kontrasteja. On modernia ja vanhaa arkki-
tehtuuria, kallioiden jylhyyttä, merenrannan 
seesteistä estetiikkaa ja Itä-Helsingin karum-
paa särmää. Tulen kyllä uudestaan – ja ensi 
kerralla osaan jo ehkä vähän suunnistaakin.
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Kaupunki varautuu
Miten? Kaupungilla on turvallisuus- ja valmius- 
ammattilaisia, jotka työskentelevät kaupun-
gin turvallisuuden parantamiseksi ja huolehti-
vat kaupungin varautumisesta. Kaupunki tekee 
laajaa turvallisuusyhteistyötä myös kaupungin 
ulkopuolisten tahojen, kuten poliisin ja järjestö-
jen kanssa.

 → Lisätietoa: turvallisuus.hel.fi/ 
turvallinen-helsinki

Informaatiovaikuttaminen
Miten tunnistaa? Informaatiovaikuttamisella 
pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, 
ihmisten käyttäytymiseen sekä päätöksenteki-
jöihin ja siten yhteiskunnan toimintakykyyn.
Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi väärien 
tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen ja pai-
nostaminen sekä sinänsä oikean tiedon tarkoi-
tushakuinen käyttö (esimerkiksi faktat irrote-
taan todellisesta asiayhteydestään).

Mitä tehdä? Ohjeita löydät Kyberturvallisuus-
keskuksen sivuilta.

 → Kyberturvallisuuskeskus.fi / Oppaat ja ohjeet / 
Tietoturvaohjeita yksityishenkilöille

Tässä muutama vinkki:

→ Tarkastele kokonaisuutta. Lue koko teksti 
ennen kuin levität sitä.

→ Mieti miten tekstillä ja mahdollisesti esimer-
kiksi kuvilla ja grafiikoilla pyritään vaikutta-
maan sinuun. 

→ Kiinnitä huomiota kieleen. Useat toimijat ovat 
hyödyntäneet automatisoituja käännöksiä, 
jotta viesti leviäisi useilla kielillä.

→ Jos kyseessä on verkkosivu, tarkastele sivun 
osoitetta (URL). Tunnettuja verkko-osoitteita 
on voitu väärentää esimerkiksi muuttamalla 
osoitetta hieman.

→ Varmista viestissä esitetty tieto tai väite 
tarvittaessa useammasta lähteestä.

Väestönsuojat
Mitä? Helsingissä on kiinteistökohtaisia 
väestönsuojia sekä yleisiä ja yhteiskäytössä 
olevia kalliosuojia. Kaupungissa on noin  
5 500 väestönsuojaa, joissa on noin  
900 000 suojapaikkaa.

Mihin ja milloin mennä? Mikäli tilanne vaatii, 
nyt muussa käytössä olevat väestönsuojat 
otetaan suojauskäyttöön. Tällöin kansalai-
sia myös ohjeistetaan varautumiseen monin 
tavoin. Väestönsuojaan mennään vasta kun 
siihen kehotetaan yleisellä vaaramerkillä ja 
vaaratiedotteella. Kiinteistön pelastussuun-
nitelmassa on tieto, missä kiinteistön väes-
tönsuoja sijaitsee. Lisätietoa saa taloyh-
tiöltä, isännöitsijältä tai rakennusvalvonta-
viranomaiselta. Helsingin yleiset väestön-
suojat löytyvät kaupungin palvelukartalta 
(palvelukartta.hel.fi) hakusanalla väestön-
suoja.

 → Lisätietoa: hel.fi/vaestonsuojelu

Oma varautuminen
Miksi? Esimerkiksi pitkittynyt sähkökatko 
voi aiheuttaa tilanteen, jossa yhteiskunnan 
tarjoamat palvelut jopa keskeytyvät. Kotita-
louksilla pitäisi olla valmius 72 tunnin mittai-
siin erityistilanteisiin.

Mitä kuuluu kotivaraan? Muun muassa hel-
posti valmistettavaa ja kaikille perheenjäse-
nille sopivaa ruokaa ja puhtaita vesiastioita. 
Lisäksi olisi hyvä olla esimerkiksi paristoilla 
toimivat radio ja taskulamppu, varavirta-
lähde esimerkiksi puhelimen lataamista var-
ten, välttämättömät lääkkeet, retkikeitin ja 
tulitikut sekä käteistä rahaa. 

 → Katso tarkempi listaus ja ohjeet: 72tuntia.fi
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Vaikka Helsinki koetaan tutkitustikin turvalliseksi, 
on hyvä tietää, miten toimia erilaisissa vaara- 
tilanteissa. Lue alta poimintoja.

Turvallisesti 
Helsingissä

Kotivaraan kuuluu esimerkiksi 
ruokaa, vettä, taskulamppu, 
tulitikut, retkikeitin ja 
varavirtalähde.
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Tutustu 
ohjelmaan

helsinkipaiva.fi

Koko
viikonloppu
yhtä
juhlaa
11.–12.6.

Helsinki-
päivä  

liite

 

Teemasivut on tuottanut Helsingin tapahtumasäätiö.



Helsinki-päivän ohjelma levittäytyy 
koko viikonlopulle lauantaista sun-
nuntaihin 11.–12.6., kun Helsingin 
syntymäpäiväjuhlat valtaavat kadut 
ja kaupunginosat.

Helsinki-päivä koko kaupungin 
yhteinen juhlapäivä, jonka ohjelma 
syntyy aina yhteistyössä kaupunki-
laisten kanssa. Näin päivän tapah-
tumakattauksesta muodostuu joka 
vuosi omanlaisensa yllättävä koko-
naisuus, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. 

Helsinki-päivän ohjelma on maksu-
tonta ja avointa kaikille kaupunki-
laisille – tervetuloa mukaan! Ajanta-
saiset ohjelmatiedot löydät verkosta 
osoitteesta helsinkipaiva.fi.

3 x Helsingfors-
dagens klassiker

Dinner under  
the Sky at Espa
Dinner under the sky invites people to 
get together around communal tables 
in the summertime streets of Hel-
sinki. First held on Helsinki Day 2013, 
Dinner under the Sky returns, after a 
long break, to the city center’s Espla-
nade. A more exclusive dinner venue 
would be hard to find!

This year, the event will take place 
on Helsinki Day eve, 11 June. So invite 
your friends to pack food, drinks and 
tableware – let’s raise our glasses to 
Helsinki together!

The event is free of charge, but 
please remember to book a place at 
the table beforehand. See more 
information and instructions at 
helsinkipaiva.fi.
 
Lue tapahtumasta suomeksi |
Läs om evenemanget på svenska: 
helsinkipaiva.fi

Helsingforsdagen, som firats sedan 
1959, förknippas med både en och an-
nan tradition! Dagens festligheter om-
fattar såväl formella kaffestunder som 
prisutdelning till meriterade Helsing-
forsbor. Dessa klassiker står på pro-
grammet även i år.

 
Kaffe på stadshuset
Helsingforsdagen inleds i festliga 
tecken i stadshusets entréhall. Borg-
mästaren bjuder på morgonkaffe och 
rabarberpaj i enlighet med traditio-
nen. På programmet står också dikt-
läsning av Harri Hertell till Helsingfors 
ära. Stadshusets entréhall kl. 9. 

Stadin kundi & friidu 
Vem blir utnämnd till Stadin kundi 
och Stadin friidu i år? Stadin Slangi 
utnämner varje år två meriterade hel-
singforsbor till Stadin kundi och Sta-
din friidu. Esplanadens scen, kl. 12.

 
Helsingforsdagens bebis
Den första bebisen som föds i Hel-
singfors 12.6 belönas varje år med 
stipendium och blomsterförsändel-
se. Borgmästaren hälsar också på fa-
miljen i mån av möjlighet. Du kan läsa 
mer om Helsingforsdagens bebis i 
Helsingforsdagens somekanaler! 

Muutokset mahdollisia.

Koko viikonloppu yhtä juhlaa!
Festligheter hela helgen!
Helsingforsdagens program breder 
ut sig över hela veckoslutet från lör-
dag till söndag 11–12.6, när Helsing-
fors födelsedagsfest firas ute på ga-
torna och i olika stadsdelar.
 

Helsingforsdagen är hela stadens 
gemensamma fest, och stadsborna 
är alltid med och formar programut-
budet. På så sätt blir programmet en 
unik helhet varje år, och var och en 
kan hitta något som intresserar en 
själv.
 

Helsingforsdagens program är 
gratis och öppet för alla stadsbor – 
välkommen med! Aktuell programin-
formation hittar du på webben på 
adressen helsinkipaiva.fi.

A weekend-long festival!
The Helsinki Day programme will be 
spread over the weekend of 11-12 
June, when Helsinki’s birthday cele-
brations will take over the city streets 
and districts.
 

Helsinki Day is a celebration for 
the whole city, with an events pro-
gramme curated together with city 
residents. This means that each year 
the assortment of events is a surpris-
ing, distinct concept with something 
for everyone.
 

All of the Helsinki Day events are 
free of charge and open to everyone – 
come and join in! You can find the lat-
est programme information at hel-
sinkipaiva.fi.



Kun Helsinki-päivä kääntyy 
iltaan, Espan lavalle nousee 
drag-ryhmä Drag Syndrome 
Pertti Kurikan nimipäivien 
punkin raikuessa taustalla. 
Sekotavarakauppa Pertin 
valinnan saattelemana Espan 
lavan ottaa haltuun moni-
nainen joukko kulttuurin ja 
outsider-taiteen tekijöitä. 

Euroviisut räjäytti Pertti Kurikan 
nimipäivien tasaisessa nousussa 
olleen suosion keväällä 2015. 
Intensiivisimmillään meno oli hurjaa. 

”Tärkeät ihmiset vierellä auttoivat 
jaksamaan ja kestämään sitä 
pyöritystä. Ja meidän oli tosi helppo 
olla, kun kukaan ei ollut negatiivinen 
meitä kohtaan”, yhtyeen basisti 
Sami Helle muistelee.
 

”Musapuoli on yleisesti – ja punk-
skene eritoten – hyvin inklusiivista 
ja suvaitsevaa”, yhtyeen managerina 
toiminut Teuvo Merkkiniemi komp-
paa. ”Myös kavereiden erityisyys on 
suojellut heitä pahimmilta jutuilta 
esimerkiksi bändin suosion hulluina 
vuosina”, hän jatkaa.

 
PKN lopetti toimintansa vuonna 

2016, suosionsa huipulla. Bändin 
jäsenet alkoivat miettiä, mitä seuraa-

vaksi? Syntyi idea kivijalkakaupasta. 
Pertin valinta palvelee Hakanie-
messä, torin liepeillä. Merkkiniemi 
on yrityksen toimitusjohtaja, Helle 
löysi itsestään uuden puolen kaup-
piaana.
 

Pertin valinnan tavoitteena on 
edistää yhdenvertaisuutta ja erilais-
ten marginaaliryhmien vaikutusmah-
dollisuuksia oman elämäntarinansa 
rakentajina ja yhteiskunnan jäseninä. 
Toiminnan perusta on tahto auttaa 
erityisryhmiä ja outsider-taiteilijoita. 
Paitojen, postikorttien, kirjojen ja 
taideteosten myynnin lisäksi Pertin 
valinta harjoittaa kokonaisvaltaista 
agentti- ja manageritoimintaa sekä 
tapahtumatuotantoa. ”Musiikkia ja 
kirjallisuutta sparrataan erilaisilla 
mentorointiohjelmilla, mutta tallis-
samme on yhä enemmän myös kuva-
taiteilijoita, kuten Satu Nekala – ja 
tietysti Kalevi Helvetti”, Merkkiniemi 
kertoo.
 

Kaupan ja tapahtumien 
tuotot menevät erityisryhmien 
työllistämisen tukemiseen. ”Out-
sider-taideteokset ovat erityisen 
kiinnostavia juuri yhteiskunnallisen 
vaikuttavuutensa vuoksi, mutta 
taiteilijat tarvitsevat tukea teostensa 
esiin tuomisessa ja taiteen kentällä 
toimimisessa”, Merkkiniemi avaa 
toiminnan perusteita.

Erityisryhmät parrasvaloihin
Brittiläinen drag-ryhmä Drag 
Syndrome on maailman ensimmäi-
nen drag-ryhmä, jonka kaikilla esiin-
tyjillä on Downin syndrooma. Drag 
Syndromen piti esiintyä jo Outsider 
Art -festivaalilla viime syksynä, mutta 
koronapandemia sotki suunnitelmat. 
Helsingin valoisassa kesäillassa 
esiintyvä ryhmä astelee lavalle Pertti 
Kurikan nimipäivien suomenkielisen 
punk-rockin säestämänä.
 

”Odotan innolla Drag Syndromen 
showta! Heissä on samaa energiaa 
ja draivia kuin bändissämme. 
Kukaan meistä ei ole päässyt vielä 
näkemään heitä livenä, joten odotan 
jännällä, mitä tuleman pitää!” Helle 
hehkuttaa.
 
Pertin valinta on saanut vapaat 
kädet Espan lavan ohjelman 
luomiseen. Luvassa on bändejä 
lastenmusiikkia soittavasta Hassut 
tassut -yhtyeestä elämänsä vedossa 
olevaan Sepi Kumpulaiseen ja reg-
gae-rytmejä tarjoilevaan Emjoy Reg-
gae Bandiin. Drag Syndrome kapuaa 
lavalle pääesiintyjänä iltaseitsemältä. 

”Yleensähän drag-ryhmiä ihaillaan 
sisätiloissa ja iltahämärässä, joten 
on hauska nähdä, miten homma toi-
mii ulkolavalla valoisana kesäiltana”, 
Merkkiniemi hymähtää.

Punkkia ja dragia Espan lavalla

Vietä Helsinki-päivää  
Radio Helsingin seurassa!
Pääkaupungin syntymäpäivätunnelmaan pääsee myös radioaalloilla, 
missä ikinä oletkin! Helsinki-päivän erikoislähetyksen ottaa haltuun Laura 
Friman sunnuntaina 12.6. klo 14–18. Suorassa lähetyksessä kohdataan 
mielenkiintoisia vieraita ja tunnelmoidaan Helsinkiä yhdessä kuulijoiden 
kanssa. Luvassa on myös parhaita Helsinki-aiheisia biisejä. 

Lähetyksen ja tarkemmat tiedot 
päivän ohjelmasta löydät verkosta osoitteesta 
radiohelsinki.fi

Ikinuori ja ennakkoluuloton 
Helle on ollut myös mukana Hel-
sinki-päivän ohjelmistovalinnoista 
vastaavassa raadissa. ”Tykkään 
tehdä asioita, varsinkin oman 
kaupan eteen, jotta asiat menisivät 
eteenpäin. Haluaisin myös, että 
Helsinki-päivä olisi sellainen paikka, 
että kaikki voisivat tuoda siellä omaa 
kulttuuria ulos. Toivon, että tää olis 
pysyvä jokavuotinen paikka tuoda 
esille omaa taidetta ja tekemistä”, 
Helle toteaa.
 

Merkkiniemi on samaa mieltä: 
”Yhdenvertaisuustyömme ulottuu 
pintaa syvemmälle. Kansainvälisen 
drag-ryhmän saaminen Helsinkiin on 
suuri ja hieno juttu, ja oli mahtavaa 
saada Helsinki-päivän järjestäjä 
siihen mukaan. Suuri toimija tuo 
toimintaamme uusia ulottuvuuksia, 
mahdollisuuksia ja näkyvyyttä”, 
Merkkiniemi kiittelee.

Saija Holm

Pertin valinnan kuratoimaa ohjelmaa 
Espan lavalla 12.6.2022 klo 13–20:

Drag Syndrome, Emjoy Reggae Band, Hassut tassut, Organ Free,  
The Brandermen, Sepi Kumpulainen Duo, Grandefinale, DJ Alex. 
Juontajana toimii Dj ja Pertin valinnat -radio-ohjelman sydämellinen 
ääni Miika Turunen.



Helsinki-päivänä kaupungin- 
osissa soi niin jazz, rock, rap ja 
rautalanka kuin lasten musiik-
kikin.  Vuotalossa esiintyy 
artistina ja somepersoonana 
tunnettu Seksikäs-Suklaa eli 
Luyeye ”Viki” Konssi ystävänsä 
Dosdelan kanssa. Kaverusten 
kymmenille tuhansille seuraa-
jilleen jakamat videot kertovat 
parisuhteista, maahanmuutta-
jista, suomalaisuudesta, sekä 
arkipäivän asioista.
 

”Tulossa on meidän peruskeikka! 
Esiinnymme aina omalla tyylillä ja 
hyvällä fiiliksellä. On ihanaa, kun taas 
pääsee esiintymään livekeikoilla, se on 
tosi tärkeää”, Konssi iloitsee.
 

Helsinki-päivä saa kaupunkilaiset 
liikkeelle sankoin joukoin ja uteliaalla 
asenteella. Vuotaloon voikin odottaa 
paitsi kaksikon faneja, myös täysin 
uutta yleisöä. ”Odotamme keikalle 
sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät meitä 
vielä tiedä, on kiva saada uutta ylei-
söä. Uskon, että kun meillä itsellämme 
on hauskaa, se tarttuu myös muihin”, 
Konssi pohtii.
 

Monipuolinen Konssi tunnetaan 
paitsi artistina, myös juontajana, some-
persoonana sekä karismaattisena ja 
hervottoman hauskana esiintyjänä. 

”Olen käynyt matkailuvirkailijakoulun, 
jonka jälkeen mua kannustettiin hake-
maan näyttelijäkouluun, mutta menin-
kin opiskelemaan käsikirjoittamista. 
Kokonaisvaltainen itse tekeminen 

kiinnostaa mua.” Musiikki- ja parodi-
avideoiden lisäksi mies onkin tehnyt 
niin mainoksia kuin tv-sarjan.
Enää hän ei edes harkitse näyttelijä-
opintoja: ”Kameran edessä esiinty-
minen ja tekeminen ovat tuoneet var-
muutta esiintymisiin. Kyllä mä jo tiedän, 
miten kameran edessä ollaan.”
 
Kurvista itään
Itä-Helsinki on aktiivisen ja sosiaalisen 
Konssin sielunmaisemaa. ”Olen asu-
nut monessa paikassa idässä, muun 
muassa Vuosaaressa ja Roihuvuoressa, 
nyt olen asettunut Sörkkaan. Kurvi on 
kiva, mun mesta! Tästä on myös helppo 
päästä Itikseen tai keskustaan, minne 
vaan.”
 

Konssin suosikkipaikkoja Helsin-
gissä ovat idästä löytyvät ravintolat. 
Sekä Kontulan katukeittiöstä että 
Puhoksen perinteisestä somalialai-
sesta ravintolasta saa ”sairaan hyvää 
ja halpaa ruokaa”. Kolmantena suosik-
kina hän mainitsee hieman yllättävän 
alueen: ”Tykkään kävellä Punavuoressa. 
Sen värikkäät rakennukset ja kauniit 
kadut ovat aivan kuin olisin jossain 
Pariisissa.”
 

Helsinki-päivän riemukas ja kaikille 
avoin, kaupunkia elävöittävä juhlamei-
ninki on artistin mieleen. ”Diggaan Hel-
sinki-päivän ideasta järjestää erilaisia 
ilmaisia tapahtumia ympäri kaupunkia! 
Kun asuin vielä äidin kanssa, meillä ei 
ollut hirveesti rahaa käytettävissä. Hel-
sinki-päivän ilmaistapahtumat takaavat 
sen, että keikkoja pääsee näkemään 
matalalla kynnyksellä kuka vaan.”
 
Saija Holm

”Hyvää fiilistä kaikille!”

Muutokset mahdollisia.
Katso koko ohjelma verkossa | Se hela programmet på nätet | See the entire programme online: helsinkipaiva.fi

Läs intervjun på svenska  |  Read the interview in English: helsinkipaiva.fi

Kaupunginosa- 
keikat 12.6.
Annantalo
Delado -koko perheen konsertti  
OstariFestari Kontulassa  
mm. Jiri Nikkinen trio,  
Maria Baric Company

Kustaankartanon 
seniorikeskus
mm. The Leminen Brothers ja Vicky 
Rosti

Malmitalo
Mikael Gabriel

Maunula-talo
mm. Mimmit Duo ja Ilmiliekki Quartet

Stoa
mm. Dallapé ja Break the Fight! 

Vuotalo
mm. Satu Sopanen & Tuttiorkesterin 
pojat, Seksikäs-Suklaa & Dosdela

Konsertit ovat ulkoilmatapahtumia.

1. Kontulan katukeittiö on legendaari-
nen mesta, sairaan hyvää ja halpaa 
ruokaa!

2. Puhoksen perinteinen somalialai-
nen ravintola on myös mahtava!

3. Tykkään kävellä Punavuoressa, se 
on Suomen Pariisi!

3 x lempipaikka
Seksikäs-Suklaa eli Luyeye 
”Viki” Konssi nimesi kolme 
suosikkipaikkaansa Helsingissä.

5 tärppiä / tipsen / tips
Mimmit ry x 
Suvilahti
Mimmit peinttaa -taidekollektiivin toteuttamaa 
taidetta ja avoin maalaustyöpaja Suvilahdessa. 
Viikonlopun aikana järjestetään myös Mimmit 
räppää esiintymisvalmennustyöpaja ja Mimmit 
räppää Open Mic. 

Lapinlahden  
lähteen  
puistojuhlat
Luvassa pihakirppis, länsiafrikkalaista 
musiikkia, tanssia ja työpajoja! Päivän 
ohjelmasta vastaavat muun muassa 
koransoittaja Cheick Cissokho ja tanssija-
koreografi Sibiry Konate.

Funky Feet Jam
Join us for a full day of dance performances and 
DJs in front of the Helsinki Music Centre! Dance 
battles put the dancers’ improvisation skills to 
the test and everyone gets to learn the basics of 
street dance.

Äventyrsturen Kung 
Gustav III:s skatt
Äventyrsturen är riktad till barn i åldern 6–13, och 
tar deltagarna på en tidsresa till 1700-talets 
Sveaborg, från grönskande parker till djupet av 
den gamla sjöfärstningens bastioner. Kierroksia 
järjestetään suomeksi ja ruotsiksi.

Helsinki-päivä Amos 
Rexissä
Tule juhlimaan Helsinkiä kaupungin ytimeen! 
Ulkoilmaopastusten keskiössä ovat Tadashi 
Kawamatan Pesä-teos sekä Lasipalatsin ja 
Amos Rexin arkkitehtuuri. Also in English and 
Japanese, också på svenska.

Helsinki-päivä  
Harakan saarella
Hyppää yhteysveneeseen Ullanlinnan laiturista ja 
tee löytöretki lähisaarelle Harakkaan! Maksuton 
Helsinki-päivän tapahtuma kutsuu innostumaan 
luonto- ja taide-elämyksistä.



”Vetäydyn 
usein 
luonnon 
rauhaan”

Miksi tapaamme Sibelius-lukion pihalla?
Siksi, että olen muuttanut Kruununhakaan. Kävin aikanaan 
musiikkipainotteisen Sibelius-lukion, ja olen viettänyt täällä 
paljon aikaa nuorena. Kokenut ihastumiset, hengannut portti-
kongeissa ja saanut oman pankkitilin silloiseen Merita-pank-
kiin. Lapsuuteni vietin Etelä-Haagan ja Munkkivuoren koris-
kentillä ja lähimetsissä.

Mikä Kruununhaassa on parasta?
Pidän Krunikassa siitä, että se on yksi Helsingin vanhimmista kaupungin- 
osista. Asun itse 1880-luvulla rakennetussa talossa. Minulle tulee siitä 
hyvin juurtunut olo. Sekin on kivaa, että lähellä on yhä kivijal-
kakauppoja. Saatan poiketa Rosebudiin katsomaan, onko 
sinne tullut uusia palapelejä. Täältä on helppo tehdä spon-
taaneja liikkeitä, mennä katsomaan jokin show – se rikas-
tuttaa elämää. Hiljattain ei tarvinnut kuin kävellä sillan yli 
Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun kummityttöni Ronja 
Kuoppamäen ensimmäiseen teatteriesitykseen.  

Sanot olevasi maalaisstadilainen. Mitä se tarkoittaa?
Hakeudun usein luonnon äärelle, se tuo elämään harmoniaa. Jos 
minulla on vapaapäivä, kävelen yksin tai ystävän kanssa kotikaupun-
kini merenrantoja pitkin ja syön kalakeiton Cafè Adjutantissa Tammi-
niemessä. Tai sitten menen Kulosaareen, minulle kaikkein läheisim-
pään kaupunginosaan, jossa minulla ja isovanhemmillani on ollut kodit. 
Isoisäni oli orkideaintoilija, jolla oli kasvihuone täynnä eri orkidealajikkeita.

Mistä Von Hertzen Brothers sai idean rokkia, taidetta ja 
metsänsuojelua yhdistävään kampanjaan?
Minun ja veljieni Kien ja Jonnen luontosuhde on pysynyt aktiivisena lapsuu-
den mökkikesistä lähtien ja vahvistunut koronan aikana. Luonto on selkeästi 
heijastunut uuden ”Red Alert in the Blue Forest” -levymme viipyilevien biisien 
luonteeseen, tapahtuvathan asiat luonnossa hitaasti. Tästä kaikesta nousi 
idea suojella meille tärkeää eteläsuomalaista metsää Luonnonperintösäätiön 
kanssa. Blue Forest -taidehuutokaupassa myytiin 12 kotimaisen kuvataiteilijan 
tulkinnat biiseistämme. Sen, yrityslahjoitusten ja keräyksen tuloksena 
meillä on kasassa jo lähes 170 000 euroa.

Laulaja-kitaristi Mikko von Hertzenin 
kotikaupunginosa huokuu nuoruuden 
nostalgiaa. Parhaiten hän viihtyy 
kuitenkin vähän syrjässä.

Mikko von Hertzeniä kuvaillaan usein 
vakavaksi ja henkistyneeksi, mutta on 
hänessä leikkisäkin puolensa, kuten 
veljissään. Von Hertzen Brothersin 
uuden levyn kappale ”Pirates of the 
Raseborgian” on kuvaava esimerkki.

Teksti Katja Alaja • Kuva Kimmo Brandt

yllättävää asiaa Mikko von Hertzenistä
 → On hurahtanut Wordle-sana-arvoituspelin pelaamiseen kännykällä.

 → Sanoo, ettei tarvitse kalenteria, koska vasemman käden 
etusormen pään iho alkaa ”kuoriutua” aina maaliskuun alussa.

 → On osallistunut englanniksi selostetulle venekiertoajelulle, sillä 
halusi oppia lisää kotikaupunkinsa rannoista.

Minun Helsinkini3

Rauhan tyyssijat 
Kulosaaressa
1. Kivinokan uima-

ranta. ”Siellä saa  
olla rauhassa.”

2. Soutelu vanhojen 
huviloiden täplittä-
män Kulosaaren 
ympäri. ”Äidinpuolei-
nen sukuni kehitti 
saarta, kun se oli 
huvilakaupunki. Siitä 
tuli osa Helsinkiä 
vuonna 1946.”

3. Eugen Schaumanin 
puisto, joka reunus-
taa pyöreää lahtea. 
”Harva tietää tämän 
kauniin paikan. 
Rentoudun sen 
edessä Kulosaaren 
kasinon laiturilla 

lukemalla.”
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Alku elinikäiselle 
ystävyydelle
Sanna Lehtonen löysi 
Helsingin kaupungin 
vapaaehtoisen 
tukihenkilötoiminnan 
kautta elämäänsä 
ihmisen, jota ilman 
ei voisi enää olla.

Teksti Aki Laurokari •  Kuva Kimmo Brandt

S
anna Lehtonen avaa ison leikekir-
jan. Se oikein tulvii iloa. Kirjassa 
on kuvia Sannan ja Vernerin 
ensimmäistä tapaamisista aina 
tähän päivään saakka. Kirjassa 
on kuvia kaksikon reissuista Lin-

nanmäelle, Lohjan elämyskaivokseen, eloku-
viin, keilaamaan ja sushille.

Paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun he 
ensimmäisen kerran tapasivat neljä vuotta 
sitten. Kaupungin työntekijä oli vinkannut 
tuolloin 13-vuotiaalle Vernerille tukihenkilö-
toiminnasta.

”Kun olin ensin vähän hahmottanut, että 
millaista henkilöä etsin, meille järjestettiin 
ensimmäinen tapaaminen”, Verneri kertoo.

Lastensuojelun ja sosiaalihuollon sosiaali-
työntekijät hakevat vapaaehtoista tukihenkilöä 
lapsille, joiden arvioivat hyötyvän toiminnasta. 

”Kaupungin työntekijät ovat kyllä melkoisia 
ammattilaisia, koska me sovimme toisillemme 
todella hyvin. Onnistunut ihmiskoe”, Sanna 
Lehtonen hymyilee.

”Aika sähikäisiä olemme kumpikin, läh-
demme tekemään ja kokeilemaan kaikkea”, 
hän jatkaa.

Kaksikko tapaa toisiaan 2–3 kertaa kuussa. 
Vaikka kaupungin tukemana toiminta loppuu-
kin, kun Verneri täyttää 18, ystävyys varmasti 
jatkuu.

”Hemmetin hyvän tyypin olen saanut 
elämääni. Se on mahtavaa. On sellai-
nen tunne, että minä saan tästä enem-
män kuin hän. Ei kerrota sitä hänelle!”, 
Sanna Lehtonen hymyilee. Vernerin 
kasvoja ei näy hänen yksityisyytensä 
suojaamiseksi.

”Ei tunnu mahdolliselta, että hän ei olisi 
minun elämässäni”, Sanna kertoo.

 Tukihenkilötoiminta on antanut heille kummal-
lekin paljon. Sannan mielestä on ollut mahta-
vaa päästä seuraamaan Vernerin kasvua lap-
sesta nuoreksi.

”Ei aikuisena ole tällaista mahdollisuutta 
kuin omien lasten kautta, ja heihinkin se suhde 
on vähän erilainen. On ollut todella huikea 
juttu saada olla nuoren aikuiskaveri noin isossa 
muutosvaiheessa.”

Vernerin mukaan hänen oma mukavuusalu-
eensa on laajentunut. Tuskin hän olisi lähtenyt 
vaikkapa Lohjalle Tytyrin elämyskaivokseen 
ilman Sannaa.

”Minullekin tämä antaa tosi paljon. Saa 
tutustua tosi ihanaan ihmiseen ja saa todennä-
köisesti elinikäisen suhteen jonkun kanssa. Sel-
laisen ihmisen, jonka kanssa voi keskustella 
asioista. Se on ollut hienoa, koska olen saa-
nut Sannalta vinkkejä kasvamisen tilanteissa 
silloin, kun en olisi viitsinyt kysyä sitä asiaa 
kotona”, Verneri kertoo. 

Uusista tukihenkilöistä on kova pula. Mitä 
vinkkejä kaksikolla olisi sellaiselle, joka harkit-
see mukaan lähtemistä?

”Jos yhtään tuntuu siltä, että kiinnostaisi 
kokeilla, niin on ollut järjettömän ihana koke-
mus. En tiedä miten eläisin ilman tätä! On 
muuttanut minun oloani ja elämääni”, Verneri 
hehkuttaa.

Sannan mukaan kannattaa unohtaa se, että 
aikuisen pitäisi tietää, ohjeistaa ja päteä.

”Aikuiselta tarvitaan kuuntelemisen taitoa”, 
Sanna summaa.

”En tiedä miten eläisin 
ilman tätä! On muuttanut 
minun oloani ja elämääni.”

Uusia tukihenkilöitä kaivataan
Tukihenkilötoiminnan avulla lapsen ja nuoren 
on mahdollista löytää kodin ulkopuolinen, tur-
vallinen aikuinen. Helsingin kaupungilla tuki-
henkilötoiminnasta vastaavat Mari Mehtonen 
ja Kati Heinonen.

”Monesti perheillä, joiden lapsia on mukana 
tukihenkilötoiminnassa, puuttuu luontainen 
verkosto eli ei ole isovanhempia tai muita suku-
laisia auttamassa. Monet ovat yksinhuoltajaper-
heitä”, Mehtonen kertoo.

Tuettavat lapset ja nuoret ovat 7–17-vuoti-
aita. Haastattelujen perusteella valitut tukihen-
kilöt suorittavat maksuttoman perehdytyskurs-
sin. Tukihenkilöitä toivotaan lisää, erityisesti 
miehiä.

Tukihenkilötoiminnan infotilaisuus on 
Teamsissa maanantaina 13.6. kello 17.30. 
Infotilaisuudessa voi kuulla lisää Sannan ja Ver-
nerin ajatuksia sekä saada lisätietoja toimin-
nasta tukihenkilötoiminnan työntekijöiltä. 
Pyydä linkkiä: tukihenkilotoiminta@hel.fi  
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Helsinki haluaa huomioida rakentamisessa ilmaston 
 asemakaavoituksesta alkaen. Luvassa on lisää 

puurakentamista, maalämpöä ja aurinkovoimaloita.

Yhä hiilipihimpää rakentamista

Teksti Tiina Kotka • Kuva Kimmo Brandt

”Hiilipiheintä on puurakenta-
minen, joten sitä tullaan edel-

lyttämään yhä useammin. 
Myös uusiutuvia energiamuo-
toja lisätään”, kertoo yksikön 

päällikkö Anri Linden. K
aavoituksella on suuret ilmastovaikutukset, koska sillä 
vedetään isot linjat lämmitystä ja liikennettä myöten, 
muistuttaa yksikön päällikkö Anri Linden kaupunkiym-
päristön toimialalta.

”Ilmaston kannalta on parasta rakentaa alueille, joilla 
on jo kunnallistekniikkaa ja julkista liikennettä, sillä nii-

den luominen aiheuttaa tuntuvat päästöt. Hiilipiheintä on puuraken-
taminen, joten sitä tullaan edellyttämään yhä useammin”, hän havain-
nollistaa.

Linden on ollut kehittämässä maailmanlaajuisestikin uraauurtavaa 
Helsingin asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmää. Sen 
laskurilla voidaan vertailla ennalta esimerkiksi puu- ja betonirakenta-
misen tai maa- ja kaukolämmön tuottamia päästöjä. Näin suunnittelijat 
pääsevät valitsemaan asemakaavoihin mahdollisimman ilmastoystäväl-
lisiä ratkaisuja.

Kaupunki onkin saanut asuntorakentamishankkeensa parhaaseen 
A-energialuokkaan ja on saavuttanut alkuvuoden aurinkosähkötavoit-
teensa.

Rakentamisessa jo se säästää ilmastoa, että maamassoja ei siirrellä 
kauas. Helsinki kierrättää esimerkiksi perustuksien kaivuussa kerty-
neen aineksen mieluiten samalla tontilla vaikka maisemoinnissa, ja 
hyödyntää purkumateriaalejakin.

”Purkukohteiden elementeistä tehdään jo yleisesti mursketta. On kui-
tenkin tärkeää lisätä rakenteiden uudelleenkäyttöä ihan sellaisenaan-
kin, koska se vähentää päästöjä vielä enemmän”, Linden mainitsee.

Tuore esimerkki rakennusmateriaalien kierrätyksestä on Lauttasaa-
resta, jossa 16 purkukiinteistön osat hyödynnetään mahdollisimman 
tarkkaan. Kaupunki on ollut tehostamassa kierrätystä ja työhön osallis-
tuvien yritysten yhteistyötä. Hiilipihiä uudis- ja täydennysrakentamista 
kaupunki puolestaan vauhdittaa nyt erityisesti puurakentamisella.

”Puu on vähähiilisin rakennusmateriaali, koska puu on uusiutuva 
luonnonvara, joka sitoo hiiltä koko elinikänsä. Esimerkiksi 5-kerrok-
siseen puukerrostaloon käytetty massa kasvaa Suomen metsissä 10 
minuutissa. Turvalliset puurakennukset voivat olla nykyään hyvin 
korkeitakin, kuten Tapiolan 13-kerroksinen asuintalo osoittaa.”

 Asemakaavoituksella on Lindenin mukaan nykyisin tuntuva merkitys 
energiaratkaisuihin, mutta tulevaisuudessa ehkä vielä suurempi.

”Nyt kaavoilla vaikutetaan esimerkiksi rakennusten energiatehokkuu-
teen ja uusiutuvan energian tuotantoon. Tulevaisuudessa kaavoituksella 
saatetaan auttaa muodostamaan ja kehittämään vaikka isoja energiayh-
teisöjä, matalalämpöverkkoja ja kaksisuuntaisia energiaverkkoja.”

Helsinki suosii uusiutuvia energialähteitä kaavoituksen lisäksi ener-
giaremonteissa. Kaupunki on esimerkiksi helpottanut maalämmön 
toteuttamista sallimalla ensimmäisenä Suomessa maalämpökaivo-
jen rakentamisen yleisille alueille tietyin ehdoin. Jos vaikka taloyhtiön 
tontin koko ei riitä maalämmön energiapeittoon, saattaa yhtiö päästä 
sijoittamaan maalämpökaivonsa katu- ja viheralueille. Maalämpökai-
voja saa nyt myös rakentaa aiempaa lähemmäs oman tontin rajaa.

Kaupungin energiarenessanssitiimi tarjoaa taloyhtiöille ilmaista 
neuvontaa energiatehokkaisiin ratkaisuihin siirtymisessä. Helsinki 
vauhdittaa ilmastotyötä myös laajemmin jakamalla kaavoitukseen 
kehittämänsä arviointimenetelmän kaikkien siitä kiinnostuneiden 
kaupunkien käyttöön.  

Lisätietoa:

Asemakaavoitus: hel.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus ja suunnittelu

Puurakentaminen: uuttahelsinkia.fi > Kestävä kaupunkikehitys > Puurakentaminen

Energiaremontit: hel.fi/energiaremontti

Maalämpö: hel.fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus ja suunnittelu > Rakentaminen > Maalämpö
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Baby börjar på biblioteket

Text Nina Weckström • Foto Leif Weckström

Ted har nyss fyllt ett år, hans ordförråd är än så länge tämligen 
snävt men han gillar böcker och bibliotek. Han är med  
i bokcirkeln som möts varannan fredag på Ode.

Y
ngst i bokcirkeln är Max, tre må-
nader och den här gången tar 
sömnen övertag men hans aning-
en äldre läskompisar lyssnar 
uppmärksamt när författaren 
Annika Sandelin och biblioteka-

rien Beatrice Skaag läser högt ur böcker som är 
avsedda för de allra minsta. Det är bilderböcker 
i glada färger och utan mer invecklad intrig.

”Det ska gå att tugga på böckerna också. Vi 
brukar ha paus i högläsningen och ta fram bok-
poolen där barnen kan ligga eller sitta och bok-
stavligen smaka på boken”, säger Sandelin.

I Baby på bibban, ett svenskspråkigt projekt 
som forsätter på hösten, är högsta åldersgrän-
sen ett år och då är Ted redan för gammal. 

”Ted har tyckt om att komma, han känner 
igen böckerna och vet vad som vankas när jag 
säger att vi ska till bibban”, säger hans mamma.

Baby på bibban är för barn under ett år. Van-
ligen har tio tolv babysar och lika många mam-

mor sökt sig till det lugna rummet längst bak på 
barnavdelningen i centrumbiblioteket Ode. Pro-
jektet utgår från tanken om att också de allra 
minsta tycker om att lyssna på rim och lystra till 
ramsor. Småbarn känner igen berättelser och 
fastän jollret byts till prat först lite senare läggs 
grunden till intresset för böcker tidigt. 

Samtidigt ger samvaron kring Baby på bib-
ban inspiration för föräldrar att låna och läsa. 
Helsingfors upprätthåller 37 bibliotek som är 
öppna för alla, det är bara att skaffa bibliotek-
skort och besöka närmaste.

Sedan finns bokbussen, eller egentligen två 
bokbussar, Skidi och Stoori som kör till daghem 
och skolor på förmiddagar och olika stadsde-
lar på vardagskvällar. Det är främst stadsdelar 
som saknar eget bibliotek som bokbussen be-
söker.

Bokbussarna kommer lastade med barn- 
och ungdomsböcker men man kan beställa 

och returnera vuxenlitteratur till bokbussen. 
Ombord på Stoori åker bibliotekarien Michelle 
Mattfolk som bär på en trave bra barnböcker 
som hon vill tipsa om inför sommarlovet.

”Böckerna om Familjen Kyckertz är hejdund-
rande roliga, berättelsen flyger fram och bil-
derna är så fina. Sedan är serieversionen av 
Ronja Rövardotter en pärla som min 7-åring gil-
lar och den är riktigt bra att läsa tillsammans. 
När farmor flög heter en sprillans ny finlands-
svensk bok som jag rekommenderar varmt och 
så finns bibliotekets kanske mest eftertraktade 
bokserie Musse och Helium, fantasy som för-
trollar hela familjen”, säger Mattfolk och berät-
tar att bokbussen i sommar gör avstickare  till 
lekparker och badstränder.

”Vi besöker ställen där barn på sommarlov 
vistas när skolorna är stängda. Tidtabellerna 
finns på helmet.fi/bokbuss.”

På samma helmet.fi hittar du info om Baby  
på bibban.

Ted, 1 år, Astrid, 10 
månader och Athina, 
5 månader är ense 
om att biblioteket är 
bäst på böcker.

På svenska Sommaren är här
Helsingfors historia och 1700-talets Sveaborg är i 
fokus när sommarens interaktiva föreställningar på 
Sveaborg går av stapeln. På svenska gäller fredagar 
kl. 12 (ej 24.6) med start i Artilleriviken. Jakten på 
Gustav III:s skatt är årets äventyr, ficklampa med, 
bra skor och vuxen som sällskap.
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Text Nina  
Weckström 
Foto Leif 
Weckström

Härligt sången klingar

Håll dig på stigen

I sommar klingar körsången igen i Helsingfors. 
Korister och musiker från hela Svenskfinland 
samlas till sångfestival med anor i 1891.

Körerna har övat på sin repertoar i månader, 
bland dem Gamelikören som stämmer upp vid 
lunchdags på tisdagar i Berghyddan.

”Gamelikören välkomnar alla och vi kräver 
inte röstprov. Jag tänker att alla kan sjunga och 
här sjunger vi av hjärtans lust”, säger dirigen-
ten Håkan Wikman, som arbetar på heltid med 
körer, sång och musik. Han tillägger att enda 
kravet egentligen är att man kan komma på dag-
tid. Följaktligen är de flesta i pensionsåldern.

Gamelikörens huvudkvarter, Berghyddan är 
en unik jugendbyggnad i trä som Gammelsta-
dens ungdomsförening uppförde 1910. Platsen 
och närmiljön har betydligt äldre anor, det var 
nämligen här, vid mynningen av Vanda å, som 
kung Gustav Vasa lät anlägga Helsingfors stad 
1550.

Medlemmarna i kören droppar in i god tid, 

det vankas kaffe innan sångstart och umgänget 
är viktigt i synnerhet efter en lång tung period 
av pandemi.

Sången ljuder kristallklar och på Gamelikö-
rens repertoar under musikfesten i juni står fem 
sånger, bland annat folkvisan Kalliolle kukkulalle 
och evergreenlåten Can´t help falling in love.

”Senare i sommar, 21 augusti kl. 16 kallar 
Gamelikören till allsång i Berghyddan, inträ-
det är fritt och alla som vill sjunga är välkomna”, 
nämner Wikman.

Men redan 9–12 juni vankas det körsång så 
det står härliga till. Sång- och musikfesten har 
ordnats i Svenskfinland i drygt 130 år och med 
fem års mellanrum, i Helsingfors så länge sedan 
som 1951. Festival 22 är en veritabel massmusik-
fest med framträdanden på många håll i stan, 
info på festival22.fi. Scener är bland annat Dom-
kyrkans trappa och platsen utanför bibliote-
ket Ode. Bakom arrangemangen står Finlands 
svenska sång- och musikförbund.

Hetsiga stadskvarter och lugna förorter i all ära, få huvudstäder 
har naturen så nära inpå som Helsingfors. Vi har naturskydds-
områden, naturstigar, urskogar, vassvikar, sandstränder och 
bergknallar. 

Helsingforsarna njuter av sin härliga natur och vissa områ-
den har miljontals besökare varje år. Slitaget kan vara stort och 
i syfte att värna om mångfalden i flora och fauna finns stigar att 
hålla sig på. 

Somliga är långa och mer krävande, andra som naturstigen på 
Stenudden i kilen mellan Brändö och Hertonäs är bara 330 meter 
där den slingrar sig genom hög barrskog och når fågelplattformen 
med vyer över Gammelstadsfjärden. Stenudden är en oas med natur, 
trädgårdslotter och kolonistugor och som bonus badstranden med en 
fascinerande vy mot Fiskehamnens nya bostadskvarter.

På webbplatsen Håll dig på stigen, som du hittar på hel.fi/naturstigar, 
finns utförliga beskrivningar om naturstigar i staden och länkar till info 
om våra naturområden.

Plums i plurret
Helsingfors har över 20 bad-
stränder, varav flera har bad-
vakter under sommaren. Så 
finns också två trevliga frilufts-
bad, Simstadion och badet i 
Gumtäkt. På Fölisön och Rönn-
skär finns dessutom nudist-
stränder. Folkhälsan ordnar 
simskolor på svenska, i slutet 
av juli på Simstadion.

Beredskap 
och skydd
Bostadsaktiebolag med fler än 
tre bostäder ska enligt lag ha 
en beredskapsplan med anvis-
ningar för att förebygga risk-
situationer. Husbolagen har 
räddningsplan och någon är ut-
nämnd till skyddsledare. Ta re-
da på vad som gäller i ditt hus!

I Helsingfors finns 900 000 
skyddsplatser, de flesta i 
anslutning till bostadshus och 
affärsfastigheter. Info om hus-
skydd och skydd i gemensamt 
bruk finns på websidan 
hel.fi/pela/befolkningsskydd.

Höst i sikte
Skriv upp i höstkalendern 
Nordhusets Klubb Ankdam 
med musik av svenska Nyn-
ningen (24.9), Swingers club 
– Society Fox meets Brusha-
ne Big Band (8.10) och Bubbeli, 
Vink & Tiger (4.11) samt som 
socker på bottnen Andy McCoy 
i samtal med Bettina Sågbom 
(5.11). Mer info på websidan 
vuotalo.fi/sv/om-nordhuset.

Seniorinfo på tfn 09 3104 
4556 ger info och råd i allt som 
angår seniorer och så finns 
webbplatsen hel.fi.seniorit/sv. 
Svenska seniornätverket 
ordnar Minneseftermiddag på 
Kampen, författarträff med 
Sabine Forsblom och så hålls 
Seniorfestivalen på Arbis. 

Arbis katalog kommer i 
augusti, den digitala versionen 
läggs ut redan i mitten av juni 
på ilmonet.fi.

Le i f  W
eckströ

m

Gamelikören samlas varje tis-
dag i Berghyddan för att sjunga 
under ledning av Håkan Wikman.

Leif  W

eckström

Femåriga Sade njuter av naturen 
på Stenudden, ett av många fina 

naturområden med kort avstånd 
till kollektivtrafiken.

Folkfester i sommar
12 juni är Helsingforsdagen, mer info på helsinkipaiva.fi. 
Andra folkfester i sommar är Helsingfors Pride 27.6–3.7, 
fotbollsturneringen Helsinki cup 11–16.7, Flowfestivalen 
12–14.8 i Sörnäs, jazz på Sveaborg 23–27.8 och Helsing-
fors festspel 29.8–4.9 som är Nordens största multi-
konstfestival.

Munskydd, vaccin...
Aktuell info info om corona – smitta, vaccin samt 
rekommendationer finns på stadens webbplats, 
hel.fi/aktuellt/coronaviruset. Har du symtom ska 
du helst göra en bedömning på omaolo.fi, i annat 
fall ring stadens coronarådgivning tfn 09 3101 0024 
och i akuta fall jourhjälpen tfn 116 117.
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Diversity is key

New and improved 
InfoFinland

City by the sea

Did you know that that inexpensive city rowboat 
rentals are available on Töölö Bay? And 
convenient boat transportation to the tranquil 
islands of the Helsinki archipelago? Learn 
more at myhelsinki.fi/en/info/getting-around/
helsinki-for-boaters 
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For many people who are interested in 
moving to Helsinki, InfoFinland is one of the 
first websites they visit. This comprehensive 
website provides helpful information about 
living and working in Finland in 12 different 
languages. Thanks to a recent site update, this 
amazing service is now it is even better than it 
was before. 

“The site now has a lot less clutter and 
a much clearer look. The team is now busy 
tidying up the content, but after that is done, we 
will start rolling out some new features, so stay 
tuned!” says the team’s website administrator 
Eeli Wördman. 

 → Check out the new InfoFinland website today at 
infofinland.fi 

“My work as a development consultant for the 
city has allowed me to focus on a theme that 
is very important to me: Diversity, Equity and 
Inclusion (DEI),” says Hannah King of the City 
of Helsinki’s Social Services and Healthcare 
Division. King plans and executes on-the-job 
training programmes in DEI and digital skills for 
the division’s almost 15,000 employees.

“My interest in DEI stems in part from my own 
background, as I was raised in a multi-cultural 
family. My mom is Finnish and my dad is from 
the Gambia. I witnessed first-hand how difficult 
navigating services can be if you don’t have a 
good sense of what is going on around you,” King 
says. The Helsinki City Strategy has committed 
to developing social and health services in 
a more customer-oriented manner in order 
to be accessible to Helsinki inhabitants of all 
backgrounds. 

Part of this effort is to recruit more non-
Finnish speakers. King says the city is sorely 
in need of employees with varying cultural 
competences: “The more our personnel look like 
the people we are serving, the better services 
we can provide, because we would then have 
a better understanding of different cultures, 
languages and religions.” 

She points out that several studies have 
observed that organisations with a more diverse 
staff are more productive. Their workers also 
report better job satisfaction.

The effects of the current reorganisation 
of social and health service administration will 
also be seen in Helsinki, even though the city 
is exempt from many of the major changes. 
King assures city residents that services will 

be more equitable and easier to access as a 
result. King’s second major area of professional 
interest, digitalisation, is a fundamental part of 
this process.

“Just like all people are different, so are 
their service needs. The new e-services will not 
replace face-to-face appointments, but instead 
give Helsinki residents more flexible options for 
accessing the services they need. We are so 
fortunate to live in Helsinki, where there is such 
a wide range of help available. The important 
thing is that people can find and use this help 
easily,” she says.

Learn more about Helsinki’s e-services like 
Maisa and Omaolo at omaolo.fi and  
hel.fi/en  Social services and health care  A–Z 

 Electronic services  The Maisa Portal.

Website InfoFinland.fi provides helpful information about 
living and working in Finland in 12 different languages. 

Hannah King has 
worked for the 
City of Helsinki 
since 2015.

Explore 
Helsinki’s 
natural beauty 
If you are looking for 
something to do during 
your summer holiday, why 
not explore a local nature 
destination? You might be 
surprised how close you 
are to the nearest one. 
The City Nature website 
highlights 12 destinations in 
the capital, but if you want 
to cast your net a bit farther, 
the Uuvi website lists all of 
the glorious nature parks 
and trails in the greater 
metropolitan area. See 
more at citynature.eu 
and uuvi.fi/en

A reminder 
about civil 
defence 
shelters
Recent events have revived 
public interest in civil 
defence shelters. If you live 
in an apartment, you will 
be able to find information 
about your specific assigned 
shelter on the building’s 
announcement board. While 
many residential buildings 
have basement shelters, 
Helsinki also maintains 
a network of larger civil 
defence shelters that have 
been built into bedrock. 
Entry is only allowed if 
an emergency warning 
or alarm signal has been 
issued. Learn more about 
public safety in Helsinki at 
turvallisuus.hel.fi/en

Helsinki 
assists arriving 
Ukrainians
The City of Helsinki is 
working closely with the 
Finnish Immigration Service 
to help people fleeing the 
war in Ukraine. Among 
other things, the city has 
provided accommodations, 
preparatory education 
and counselling for the 
new arrivals. For more 
information on the Ukrainian 
Help Centre in Helsinki, see 
https://ukrainians.fi/en/
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Helsingissä voi liikkua rantoja myötäilevillä 
opastetuilla reiteillä jo lähes 40 kilometriä. Val-
miina ovat kantakaupungin ja itäisen Helsingin 
rantareitit, ja opastetyöt alkavat loppukesästä 
Seurasaarenselällä.

Reitit ovat avoimia kaikille ja saavutettavissa 
helposti joukkoliikenteellä.

”Reittien avulla asukkaat ja vierailijat pääse-
vät nauttimaan paremmin merellisyydestä ja 
merellisistä palveluista”, kertoo suunnitteluvas-
taava Pia Rantanen kaupunkiympäristön toimi-
alalta.

Kaikkiaan reittejä toteutetaan seitsemän. Ne 
hyödyntävät väyliä, joita kulkee Helsingin 130 
kilometrin mittaisen rantaviivan tuntumassa. 

Reitit merkitään tunnistetarroin ja viitoin. 
Lisäksi opastekarttatauluissa kerrotaan lähei-
sistä nähtävyyksistä ja palveluista. Asukkaat 
ovat jo vaikuttaneet verkkokyselyn avulla siihen, 
mitä kohteita on valittu mukaan.

”Kyselyssä ilmeni myös se, että asukkaat 
arvostavat luonnonmukaisia paikkoja. Rei-
tit eivät olekaan koko matkalta esteettömiä ja 
valaistuja, sillä ne ovat lähellä rantaa ja usein 
myös luonnonmaastossa, jolloin huomioidaan 
maisema- ja luontoarvot ilman keinovaloa. Muu-
tamassa kohdassa reitti on kuljettavissa vain 
jalan, ja tällöin pyöräilijät ohjataan katuverk-
koon. Reitistö nojaa olemassa olevaan infraan, 
joten kyse on ennen kaikkea opastuksen paran-
tamisesta”, kertoo Rantanen.

Ensimmäinen rantareiteistä saatiin kanta-
kaupunkiin toissakesänä. Kultainen tunnus-
väri näkyy opasteissa koko 15 kilometrin mat-
kalla Kauppatorilta Kruununhaan ja Töölönlah-
den kautta Hietalahden torille ja sieltä Telakka-, 
Eiran- ja Merisatamanrantaan. Opasteet kerto-
vat esimerkiksi Kasvitieteellisen puutarhan ja 
Hietarannan sekä vesibussien sijainnit.

Viime vuoden lopulla saatiin valmiiksi 23 kilo-
metriä pitkä itäinen rantareitti. Se etenee Kala-
sataman puistosta Mustikkamaan, Kulosaaren 
ja Herttoniemen rantoja pitkin Aurinkolahteen 
ja Uutelaan. Matkalle jää esimerkiksi kartano-
puistoja, Vartiokylän linnavuori ja Muinaisranta-
kivikko. Reitin tunnusväri on pastellin oranssi.

Loppuvuonna on tarkoitus saada käyttöön 
Seurasaarenselän rantareitti, joka kulkee 14,4 
kilometriä neljän saaren läpi eli Kuusi-, Lehti-, 
Kaski- ja Lauttasaaren. Matkalle jäävät esimer-
kiksi Sibelius-monumentti ja Seurasaaren ulko-
museo. Hietaniemessä ja Lapinlahdessa reitti 
yhdistyy osaksi Kantakaupungin rantareittiä. 

Lauttasaaren reittiä suunnitellaan tänä 
vuonna ja rakennetaan todennäköisesti ensi 
vuonna. Vanhankaupunginlahdelle reitti saata-
neen vuonna 2024. Laajasaloon ja Kruunuvuo-
renselällekin on tulossa reitit. Kokonaisuutta 
muokataan tarvittaessa kaupungin kasvaessa 
ja palveluiden monipuolistuessa. 

Reittien opastus ja tiedot on tarkoitus digi-
talisoida. Nyt esimerkiksi itäisen reitin näkee 
osoitteesta kartta.hel.fi/link/b4Ved9.

Menot
Rannat 
puhtaiksi
Rantojen siivoamiseen innos-
tava SATAKOLKYT-hanke järjes-
tää kesällä kaikille avoimia talkoita. 
Niistä ja torstai-iltana 25.8. Mus-
tikkamaalla pidettävästä päätösta-
pahtumasta – jossa on mm. ulkoil-
maelokuvanäytäntö kesäteatterilla, 
keskusteluja ja rantatalkoot – saa 
tietoa hankkeen verkkosivulta 
satakolkyt.fi.

Kuka tahansa voi pitää siivous-
talkoot ja merkitä ne hankkeen net-
tisivuilla olevaan karttaan, josta 
näkee milloin eri rannat on siivottu. 
Karttapalvelu toimii senkin jälkeen, 
kun hanke päättyy elokuun lopussa. 
Lisäksi roskapihdit saa yhä silloin-
kin maksutta lainaan kirjastoista ja 
kirjastoautosta.

Reilun kolmen vuoden aikana 
on siivottu yli tuplasti Helsingin 130 
kilometrin mittainen rantaviiva.

Hanke järjestää kesällä nuorille 
rantaretkiä osana Syötävän puis-
ton kesäohjelmaa (nuorten.hel.fi > 
Nuorisotalot > Syötävä puisto).Rantareitit tutuiksi

Tiesithän, että Stadikalla ja 
Kumpulan maauimalassa voi 
paitsi polskia ja ottaa arskaa 
myös treenata laadukkailla 
ulkokuntosaleilla?

Kantakaupungin rantareitille jää esimerkiksi Eiranrannan uimaranta.

Kuka tahansa voi pitää siivoustalkoot ja 
hakea roskapihdit kirjastosta.
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Teksti Tiina Kotka • Kuva Julia Kivelä/Visit Finland

Onko uimavesi 
lämmintä ja levätöntä? 

Ajantasaiset tiedot yli 20 Helsin-
gin ja koko pääkaupunkiseudun 
uimarannan veden lämpötilasta 
näkee osoitteesta uiras.fvh.io 
ja Uimarannat-verkkopalvelusta 
(https://fvh.io/uimarannat). 

Lisäksi palvelukartalla kerro-
taan kunkin uimarannan veden 
laadusta, kuten levätilanteesta, 
osoitteessa palvelukartta.hel.fi. 

Ulkoliikunta.fi-palveluunkin 
on koottu tietoa uimarannoista, 
esimerkiksi sijaintitiedot. Helsin-
gin edustan meriveden tilaa voi 
tutkailla netissä osoitteessa 
hel.fi/merivesi.
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Koko kesän
Kulttuurin kesäkeidas
Maunula-talon aukiolla tarjoil-
laan kesä-elokuussa mm. musiik-
kia, tanssitunteja sekä open stage 
-iltoja. Poimintoja: 9.6. sambakar-
kelot, 21.6. ikivihreitä juhannuset-
koilla ja 21.7. suomirockia Mikko 
Alatalon johdolla. Elämyksellisessä 
perhepäivässä 6.8. mm. taiteil-
laan katukiveykseen ja jammaillaan 
Päistikka-duon tahtiin. Tapahtumiin 
on vapaa pääsy. Lisätietoa: 
maunulatalo.hel.fi

Viljellään yhdessä
Annantalon yhteisöpuutarhassa voi 
kuka vain oppia viljelytaitoja, seu-
rata kasvun edistymistä ja viihtyä. 
Kesä- ja elokuussa on viljelytalkoita 
puutarhuri Janne Länsipuron joh-
dolla (keskiviikot 8.6., 15.6., 22.6., 
3.8. ja 10.8. kello 10–14). Vapaa 
pääsy. Sopii kaikenikäisille. 

Kesäkuu
4.6. klo 10–19
Paraati, aluksia, musiikkia…
  Puolustusvoimain lippujuhlan päi-
vänä 4.6. on kello 12 paraatikatsel-
mus Senaatintorilla ja kello 13.30 
alkaen ohimarssi Mannerheimin-
tiellä. Kello 10–19 on nähtävillä 
aluksia Eteläsatamassa ja kalus-
toa Kansalaistorilla, jossa on myös 
puolustusvoimien kesäkiertueen 
konsertti kello 16–19. Vapaa pääsy. 
Lisätiedot: puolustusvoimat.fi/ 
lippujuhlanpaiva

24.6. klo 17 alkaen 
Juhannustunnelmaa
Seurasaaren juhannusvalkeat alka-
vat 24.6. kello 17. Kokkoja sytyte-
tään kello 21 alkaen. Ohjelmatärp-
pinä Sabrina ja Saarten tyttäret 
Kantelettaren teksteihin sävel-
lettyine rakkauslauluineen. Liput 
27,50/0 e (alle 12-v.), lippu.fi. Espan 
juhannussalkoa tehdään talkoilla 
Seurasaaressa 16.–17.6. ja Taikapo-
lulla voi harjoitella juhannustaikoja 
21.–22.6. klo 14 alkaen. Lisätietoa: 
juhannusvalkeat.fi

27.6.–3.7.
Pridessa kohdataan
Helsinki Pride -viikko tarjoaa ohjel-
maa teemalla Kohtaamisia ja hui-
pentuu kulkueeseen sekä puistopik-
nikiin 2.7. Lisätietoa: pride.fi

Heinäkuu
22.–24.7. 
Odysseus-festivaali
Lonna
We Jazzin suosittu festari täyttää 
saaren nyt pidempään. Tsekkaa 
FB-tapahtumasivut.

Elokuu
12.8.–4.9.
Elämyksiä Juhlaviikoilta
Helsingin juhlaviikoilla riittää kiin-
nostavia esiintyjiä Taylor Macista 
Maustetyttöihin kera Agentsien. 
Huvila-teltan ja Ympyrätalon väliin 
nousee Huvilanranta-festivaali- 
puisto, jossa on lounasajasta 
myöhäiseen iltaan ruoka- ja juo-
matarjoilua sekä ilmaisohjelmaa. 
Taiteiden yö on 18.8. Tsekkaa: 
helsinkifestival.fi

12.–14.8.
Flow kutsuu
Sörnäinen
Flow-festivaaleilla tähtisadetta 
riittää Florence + The Machinesta 
Vesalaan (flowfestival.com).

23.8.–27.8.
Viapori Jazz
Suomenlinna
Saari soi jazzia kotoa ja kaukaa. 
Lisätietoa: viaporijazz.fi

Luonnosta nauttimaan
Kiinnostaisiko lepakkoretki tai suoluonnon tutkiminen 
oppaan johdolla? Tällaisiakin maksuttomia retkiä kau-
punki järjestää. Tässä muutama tärppi tarjonnasta.

Kesäkuun 19. päivä kello 14–16 tehdään kasviretki 
Jakomäen linnoitusalueelle (lähtöpaikka Jakomäen-
tien ja Kaivantokujan risteys). 28. kesäkuuta kello 
18–20 tutustutaan Malmin lentokentän niittyaarteisiin 
kasveista hyönteisiin (lähtö lentoaseman pääovelta). 

Heinäkuun 7. päivänä kello 17.30–20 on vuorossa 
esteetön kesäillan retki Seurasaareen (lähtö Seura-
saaresta valkean sillan päästä, Tamminiementie 1). 

Elokuun 19. päivä kello 22–24 suunnataan lepakkoret-
kelle Kivinokkaan (lähtöpaikka Kulosaaren kartanon 
piha, taskulamppu mukaan). 

Syyskuun 25. päivä kello 14–16 tutkitaan Slåttmosse-
nin ruskaa ja suoluontoa (lähtöpaikka Jakomäen koira-
puisto, Somerikkotie 2:ta vastapäätä).

Retket ja monenlaista luontotietoa on koottu Pääkau-
punkiseudun luontoretkikalenteriin, joka löytyy osoit-
teesta:

 → hel.fi/helsinginluontoon

Treenaten ja jumpaten
Maksutonta ja tehokasta – treenaa kuntoportaissa, 
ulkokuntosaleilla ja puistojumpissa. Tsekkaa paikat, 
niitä on paljon:

 → hel.fi/liikunta
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Nam, 
makuja maailmalta

Stoan aukiolla nautitaan 
kesä-syyskuussa Koko maa-

ilman puutarhasta, jossa kasvaa 
hyötykasveja, yrttejä ja kukkia eri 

maista. Luvassa on tietoa ruokakult-
tuureista resepteineen. Esimerkiksi 
elokuun iltoina pidetään ruokatee-

maisia tapahtumia ja tarinan-
kerrontahetkiä. Lisätietoa: 

stoa.fi

Syyskuu
8.–18.9.
Muotoja riittää
Helsinki Design Week nostaa muo-
toilun fokukseen, katso ohjelma: 
helsinkidesignweek.com
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Taylor Mac saapuu Juhlaviikoille
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Espalla ennätyskattaus

Espan lavan maksuton ohjelma on ennätyksellisen runsasta ulot-
tuen eri kulttuurien musiikista viihteelliseen sotilasmusiikkiin, 
bluesiin, souliin ja räppiin. Luvassa on teemapäiviäkin, kuten 6.7. 
Eino Leinon päivä, jolloin tarjoillaan runoutta ja musiikkia. 

Tärppeinä mainittakoon Young Talents of Helsinki International 
Ballet Competition 4.6., Jazz-Espa 25.−31.7., Etno-Espa 1.−10.8., 
Helsinki puhuu -tapahtuma 23.−25.8. ja päättäjäiset 1.−4. syys-
kuuta. Lisätietoa:

 → espa.fi
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Minun
tärppini

1. Monipuolinen  
Töölönlahti

Vien ystäväni Töölönlahdelle. 
Tutustumme Hakasalmen huvi-
lan elokuvamaisen elämyksel-
liseen Rikoksen ja rakkauden 
kaduilla -näyttelyyn. Nautimme 
välipalaa uudessa uniikissa puu-
arkkitehtuurin helmessä Pik-
ku-Finlandiassa. Poikkeamme 
leikkipuistossa, ja Oodissa lai-
naamassa lomalukemista.

2. Kulttuuri ja luonto 
yhdistyvät Vanhan- 
kaupunginkoskella

Pyöräilen Vanhankaupungin-
koskelle, missä yhdistyvät kau-
pungin historia ja Suomen teol-
linen historia sekä luonto. Ihai-
len kosken kuohua ja jatkan 
matkaa pitkospuita pitkin Lam-
massaareen bongaamaan lin-
tuja, ja Kalasataman tornitalot. 
Nautin eväät ja saatan samalla 
kuulla Kuusiluodon lampaiden 
määintää.

3.    Kuusisaaressa nähtävää 
taiteiden ystävälle

Villa Gyllenbergissä näet alku-
peräisiä, pariskunnalle kuulu-
neita huonekaluja ja esineitä 
sekä säätiön omaa korkeata-
soista taidetta ja lainateoksia 
erityisnäyttelyissä. Didrichse-
nin taidemuseossa puolestaan 
on vaihtuvia näyttelyjä ja veis-
tospuisto. Pääset perille myös 
ulkoilureittejä pitkin kävellen tai 
pyörällä, tai vaikka melomalla.

Lapsille
Liikuntahetkiä 
Annantalo
Maksuttomissa perheliikuntahet-
kissä on temppuratoja ja muuta 
hauskaa liikunnallista tekemistä. 
Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa 
pääsy. Torstait 2., 9., 23.6. klo 
10–11.30.

Satuja Ukrainasta
Talvipuutarha
Nukkemestari Juha Laukkanen 
kertoo satuja Ukrainasta Talvipuu-
tarhan pihalla. Pällön tarinoita -esi-
tykseen on vapaa pääsy. Omat viltit 
ja eväät mukaan. Esitysajat: 7.–8.6. 
klo 9.30 ja 10.30, 28.6. klo 11 ja 13, 
26.7. klo 11 ja 13 sekä 16.8. klo 9.30 
ja 10.30, kesto 20 min.

Muskariin 
Annantalo
Kesämuskarit kutsuvat 0–7-vuo-
tiaita perheineen A-lavalle pihalle, 
opena Tuuli Paasolainen. Istuina-
lusta tai viltti mukaan. Ei ennakkoil-
moittautumista, vapaa pääsy. Tiis-
taisin 7.–21.6. klo 10.30–11.10 ja 4., 
11., 25.8. ja 17.8. klo 16–16.40.

Tapahtumapuistoon
Ala-Malmin puisto
Koko perheen tapatumapuistossa 
on päivittäin kulttuuriohjelmaa, live-
musiikkia ja tapahtumia 11.–21.8. 
Lisätietoa: malmitalo.fi

Taiteet kohtaavat
Taiteiden vuoropuheluun kannus-
tava Nykyesityksen näyttämö Stu-
dio Pasilassa kantaesittää ensim-
mäiset omat tuotantonsa 9.8. Tuol-
loin Taidekollektiivi Helsingin Femi-
nistisen Salaseura pohtii mm. 
valtaa ja anonymiteettiä Kohtaami-
sia-teoksessaan ja Sara Grotenfelt 
nostaa esiin karkeloinnin moninai-
set tunteelliset puolet esitykses-
sään Last Hurrah.

23.8. kantaesitettävässä Kati 
Korosuon sooloteoksessa The 
Artist Is at Home taiteilija hyödyn-
tää itseään teoksen materiaalina. 
Lisätietoa: hkt.fi

Helsingin puistot

vuodelta on vanhin 
puisto, Kaisaniemen 

puiston edeltäjä 
Yleinen kävelypuisto.

hehtaarin kokoinen 
Keskuspuisto on 

suurin.

hehtaaria on 
puistojen kokonaisala 

pyöristettynä.

ruusua arviolta ja 
yli 30 lajiketta kasvaa 
ruusutarhassa Talvi-
puutarhan edustalla.

arboretumia Meilahdessa, 
Niskalassa ja Viikissä. Vartio- 

harjun- ja Reiherintiellä on 
katupuuarboretumit. 

1812 1 000 1 900 3 000 3

Menot-palstan on toimittanut Tiina Kotka Toimitus ei vastaa mahdollisista ohjemamuutoksista.

Nina Vesterinen
Matkailupäällikkö
Helsingin kaupunki 

Leppoistellaan
Teurastamolla on tuttuun tapaan kesäpiha ja ohjelmaa moneen 
makuun. 

Keskiviikkoisin Teurastamon Jazzmuusikot jamittelevat vielä 
pihakeikkansa jälkeenkin. Torstaisin Singer & Songwriters esit-
telee uusia kykyjä. Perjantaisin DJ't tuovat musiikin eri puolille 
Teurastamoa. Lauantaisin tarjoillaan päivällä musiikkia ja muuta 
ohjelmaa, illalla on yllätysesiintyjiä. 

Teurastamo Jazz Festivalia vietetään 16.7., Teurastamo 
Wrestlingiä 6.8. ja indie music festivalia 20.8. Lisätietoa:

 → teurastamo.com
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Sara Grotenfeltin esitys Last Hurrah
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OmaStadi 
luo lapsille ja 
nuorille tekemistä
Useat OmaStadin tuomat uudistukset on suunnattu 
lapsille ja nuorille, ja moni äänestäjistäkin on nuori.

Lapsiystävällisempi kaupunki
Helsinki haluaa mahdollistaa sen, että jokainen lapsi ja nuori kokee 
osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kotikaupungissaan. 
Helsinki edistää heidän osallisuuttaan muun muassa nuorisoneuvos-
ton, OmaStadin, lasten ja nuorten osallisuuden ohjausryhmän sekä 
Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla.

Skeittipuisto Länsi-Helsinkiin ja roborttikerho 
lapsille. Muun muassa nämä ehdotukset ovat 
toteutumassa saatuaan kannatusta kaupungin 
osallistuvan budjetoinnin OmaStadin äänestyk-
sessä lokakuussa. 

Äänestää saivat kaikki 12 vuotta äänestys-
vuonna täyttävät. Äänestäjistä oli 13 prosenttia 
alle 20-vuotiaita. 

”On tärkeää, että lapset ja nuoret pääsevät 
mukaan päättämään siitä, miten kaupungista 
tehdään entistä viihtyisämpi. He tuntuvat luon-
nostaan näkevän sellaista, mitä aikuiset eivät 
huomaa. He ovat myös ympäristötietoisia ja 
äänestivät paljon luontoon, luonnon monimuo-
toisuuteen ja energiankulutuksen vähentämi-
seen liittyviä asioita”, kertoo OmaStadin kehit-
tämispäällikkö Kirsi Verkka.

Esimerkiksi ehdotusta maatrampoliinien 
rakentamisesta eteläisen Helsingin puistoi-
hin kannatti 1 223 äänestäjää, ja hanke etenee 
rakennusvaiheeseen tänä vuonna. Idea keksit-
tiin partiolaisten tapahtumassa. 

”Trampoliineilla on kiva pomppia, ne lisäävät 
nuorten liikkumista ja vievät vähän tilaa. Ajatte-
limme, että Etelä-Helsingin puistoihin varmaan 
mahtuu sellaiset”, kertoo Hamsterit-ryhmä Hel-
singin Kalevan Pojista ja Tytöistä.

Eniten ääniä alle 20-vuotiailta sai ehdo-
tus ”Uimastadion auki ympäri vuoden”, josta 
tehdään OmaStadin rahoituksella selvitys. 
Aukiolosta ei ole vielä päätöksiä, kertoo hank-
keen toteutuksesta vastaava erityissuunnitte-
lija Kimmo Isotalo kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialalta.

”Ensin selvitetään ehdotuksen taloudelliset, 
toiminalliset ja tekniset edellytykset sekä ympä-
ristövaikutukset. Konsultilta on tilattu selvitys, 
jonka vaihtoehtoja punnitaan.”

Paljon äänestettiin myös sen puolesta, että 
koululaisille saadaan lisää ilmaista matalan 
kynnyksen harrastusliikuntaa koko Helsin-
kiin. Ääniä kertyi 4 675. Myös kouluilla pidettä-
vät LGBTQ-seminaarit saivat suosiota, etenkin 
koululaisilta. Alun perin nuorten RuutiBudjet-
ti-työpajoissa syntyneeseen seminaari-ideaan 
sulautettiin vielä Maunulan ja Herttoniemen 
nuortenkin esittämät ideat.

OmaStadin avulla saadaan lisäksi esimer-
kiksi uudet leikkivälineet lännen alueen 13 leik-
kipuistoon. Luvassa on myös Roihuvuoressa 
sijaitsevan Tuhkimonpuiston kunnostaminen ja 
liikkuvia hyönteishotellityöpajoja. Leikkipuisto 
Linnunradan pihamaalle tulee kesäkanoja ja 
Uutelan ulkoilualueelle lehmiä ja lampaita.  

OmaStadi
OmaStadi on Helsingin tapa 
toteuttaa osallistuvaa budjetoin-
tia. Kaupunki käyttää kahdessa 
vuodessa 8,8 miljoonaa euroa 
asukkaiden toiveiden toteutta-
miseen.

Ensin asukkaat kertovat ide-
oita kaupungin uudistamiseksi, 
sitten kehittävät niistä asiantun-
tijoiden kanssa ehdotuksia ja 
lopulta äänestävät suosikkejaan 
niin omaa asuinaluettaan kuin 
koko kaupunkia koskien. Eniten 
ääniä saaneet ehdotukset toteu-
tetaan.

OmaStadin toisella kierrok-
sella (2020–2021) esitettiin 1 463 
kaupungin viihtyisyyttä ja toimi-
vuutta edistävää ideaa. Äänes-
tykseen eteni 397 ehdotusta ja 
toteutukseen 75 ehdotusta.

Vuoden 2022 OmaStadia 
kehitetään yhä sujuvammaksi 
mm. digitaalisessa kehittäjäyh-
teisössä sekä työpajoissa. Digi-
taaliseen kehittäjäyhteisöön 
voi liittyä mukaan kirjautumalla 
sivustolle:

 → uusi.hel.fi/liity

Omastadi.hel.fi-verkko-
sivuilla voi seurata kaikkien 

hankkeiden edistymistä. Jois-
takin toteutuksista järjeste-

tään vuorovaikutustilaisuuksia 
alueen asukkaiden kanssa.
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Tykkään työni moni-
puolisuudesta: luon-
tovalvojana saan 
pitää huolta upeista 
luonnonsuojelualueis-

tamme sekä kohdata erilaisia ihmisiä 
ja eläimiä. Talviaikaan voin keskittyä 
neuvonta- ja suunnittelutyöhön.

Olen opiskellut ja työskennellyt mat-
kailun, kaupan ja hallinnon aloilla. 
Porvoon kaupungin ympäristönsuo-
jelutoimistossa sain kipinän hakea 
luonto- ja ympäristöalan koulutuk-
seen. Aloitin Starassa luontovalvo-
jana vuonna 2018.  

Kesäisin huolehdin siitä, että kau-
pungin luonnonsuojelualueet pysyvät 
kunnossa ja että ihmiset käyttäytyvät 
asianmukaisesti. Opastan heitä tar-
vittaessa. Teen pieniä huolto- ja hoi-
totöitä, isommat ilmoitan niistä vas-
taaville kollegoilleni. Viikin-Vanhan-
kaupunginlahden alueella tarkistan, 
että lampaat ja lehmät ovat laumois-
saan. Liikun myös Vuosaaressa ja 
Laajasalossa. 

Talvella kehitän ympäristösuunnit-
telijana muun muassa jätehuoltoa. 
Olen etsinyt ulkomaita myöten kei-

noja ehkäistä luonnonsuojelualuei-
den kulumista ja tehnyt selvityksen 
alueidemme tilanteesta. Digikum-
mina opastan ympäristönhoidon 
yksiköidemme työntekijöitä tietotek-
niikka-asioissa ja ekotukihenkilönä 
jäte- ja kierrätysjutuissa. Kemikaali-
koordinaattorina tuen yksiköitämme 
kemikaalien – kuten kasvinsuojeluai-
neiden – hankinnassa, käytössä ja 
varastoinnissa.

Olen ylpeä Helsingin luonnonsuo-
jelualueista. Asukkaatkin kiittävät 
niistä. Arvostan taitavia kollegoitani, 
jotka tekevät rakennustöitä haas-
tavissakin oloissa. He loivat esi-
merkiksi esteettömät Lammassaa-
ren lintulavat. Olen iloinen, jos saan 
kiperissä tilanteissa ihmiset tajua-
maan rajoitusten suojaavan herk-
kää luontoa tai huomaan reitin kulu-
neen kohdan elpyneen muutet-
tuamme kulkukohtaa.

Yllättäviä tilanteita tulee vastaan 
usein enkä koskaan tiedä, mitä päi-
vän aikana tapahtuu. Puu on voinut 
kaatua reitille, eläin kuolla näkysälle 
tai jokin paikka rikkoontua. Välillä 
näen harvinaisiakin vieraita, kuten 
amerikantavin ja tiibetinhanhen.

Harmittavaa on roskaaminen. Luon-
nonsuojelualueilla ei ole roskik-
sia, koska jokaisen tulee viedä ros-
kansa mennessään. En käsitä ilkival-
taa, kuten puiden spreijaamista ja 
rakenteiden rikkomista. On harmi, 
että nuotioilla vaarannetaan alueita, 
vaikka tulenteko on kielletty. 

Terveiseni helsinkiläisille: Herkät 
luontoalueet kuluvat nopeasti, mutta 
elpyvät hitaasti. Luonnonsuojelualu-
eilla tuleekin pysyä reiteillä. Helsin-
gissä on myös paljon hienoja luonto-
alueita, joissa liikkuminen ei ole yhtä 
rajattua. 

Luonnonsuojelualu-
eilla ohjataan kulkua 
esimerkiksi kaiteilla, 
jotta ainutlaatuinen ja 
hauras luonto säilyisi, 
kertoo luontovalvoja 
Mari Ahrenberg Kal-
lahdenharjulla.

Stadilla duunissa
Mikä on parasta työssäsi, luontovalvoja 
Mari Ahrenberg?

Lisää 
luonnon- 
suojelualueita
Helsingin luonnonsuoje-
luohjelma 2015–2024 esittää 
rauhoitettavaksi 47 arvo-
kasta luontokohdetta, joiden 
pinta-ala on yhteensä noin 
650 hehtaaria. Tällöin suo-
jelualueiden määrä lähes 
kaksinkertaistuisi ja koko-
naispinta-ala kasvaisi 85–95 
prosenttia vuodesta 2014. 
Yli puolet ohjelman koh-
teista on metsävoittoisia, 
vesialuetta on noin 130 heh-
taaria. Useita alueista on jo 
rauhoitettu.

Parhaillaan on vireillä 
luonnonsuojelualueiden 
perustaminen Kivikon linnoi-
tuskallioiden alueelle sekä 
Uutelaan Rudträskin, Ska-
tanniemen ja Uutelan met-
sän alueille. 

 → Lisätietoa: 
hel.fi/luonnonsuojelu

 

Bongaa 
perhosia
Bongaamalla päiväperho-
sia voi nyt tehdä kansalais-
tiedettä. Kaupungin ympä-
ristöpalvelut pyytää asuk-
kaita kirjaamaan kuvallisia 
havaintoja harvinaistuneista 
sinisiipisistä ja hopeatäp-
listä maksuttomaan iNatu-
ralist-sovellukseen elokuun 
loppuun asti. Tempauksen 
tapahtumasivuilla Faceboo-
kissa jaetaan vinkkejä ja tie-
toa. Osallistujien kesken 
arvotaan lahjakortti Luonto-
kauppaan. 

 → Lisätietoa:   
hel.fi/helsinginluontoon

Esteettömästi luontoon
Helsingissä on esteettömiäkin luontopolkuja esimerkiksi 
Vanhankaupunginlahdella ja Kivinokassa. Maunulan Suur-
suonpuiston ulkoilureitillä on levähdyspaikkoja 50 metrin 
välein. Haagan alppiruusupuistossakin voi liikkua vaikka las-
tenvaunujen tai rollaattorin kanssa. Helsingin monipuoli-
sista luontopoluista on tietoa sivulla hel.fi/luontopolut.
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Teksti Tiina Kotka • Kuva Mira Lainiola

Luontotietoa kootusti
Lähiluontokohteista saa tietoa 
Lumoava Helsinki – 200 luontoelä-
mystä -kirjasta, jonka löytää osoit-
teesta hel.fi/pysypolulla. Sivulla on 
myös linkit esimerkiksi luontoretki-
kalenteriin ja kalavesikarttaan.

3 
vinkkiä
1. Nauti luontokohteista, 

tietoa: hel.fi/
helsinginluontoon.

2. Selvitä, onko kohteessa 
rajoituksia: kartta.hel.fi.

3. Pakkaa eväät rasioihin 
ja juoma termospulloon. 
Vie roskasi pois.
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70 vuotta olympialaisista
Suomen olympiaunelma toteutui vuonna 1952. 
Testaa tietosi juhlavuoden visailussa.

Tutustu kisapaikkoihin
Olympiahenkeä pääsee fiilistelemään vaikka kävely- tai pyöräretkellä, 
johon sisällyttää olympialaisiin liittyvät rakennukset, kuten Olympia- 
stadionin, Tennispalatsin ja Velodromin. Tutustu paikkoihin tarkemmin 
My Helsingin sivustolla: myhelsinki.fi > Näe ja koe > Nähtävyydet > 
Helsingin kiehtovat olympiarakennukset.

1. Helsinkiin tulossa olleet olympialaiset 
vuonna 1940 peruuntuivat toisen maailmanso-
dan takia. Helsinki sai vuoden 1940 kisat kau-
pungilta, joka luopui kisaisännyydestä vuonna 
1938. Mikä kaupunki oli kyseessä? (1 p)

2. Neuvostoliiton Aleksandra Tshudina voitti 
Helsingin olympialaisissa kolme mitalia. Eri-
koista on se, että mitalit tulivat eri lajeista. 
Mitkä olivat Tshudinan lajit? (3 p)

3. Minkä kahden tien risteyksessä sijaitsee 
olympialaisten maratonin muistomerkki? (1 p)

4. Uimastadion oli tekeillä jo 1930-luvulla, 
mutta valmistui vasta 1947. Missä käytössä 
uimastadion oli jatkosodan aikana? Mainitse 
kaksi käyttötapaa. (2 p)

Teksti Aki Laurokari • Kuvat Olympia-Kuva Oy / helsinkikuvia.fi

Lähteet: Antero Raevuori: Viimeiset oikeat olympialaiset, Friman, Härö, Laitinen ja Lehto: Olympiakaupunki Helsinki 1952, 
XV Olympiakisat Helsingissä 1952 – järjestelytoimikunnan virallinen kertomus, HS 10.12.2020, Urheilumuseo, Kysymuseolta.fi

5. Helsingin olympialaisissa oli mukana 
ennätysmäärä maita. Kuinka monta maata oli 
mukana? (1 p)

6. Kuinka monta työntekijää toimi olympiakiso-
jen järjestelytoimikunnan palkkalistoilla tunti-
palkkalaisina kisojen aikana? (1 p)
a) 193 
b) 1 903 
c) 2 903

7. Jalkapallon loppuottelua seurasi ennätys-
mäisen suuri yleisö, 58 553 henkeä. Tämä 
on yhä suurin määrä jalkapallokatsojia, mitä 
Olympiastadionilla on koskaan ollut. Mitkä 
maat pelasivat loppuottelussa ja miten siinä 
kävi? (2 p)

Maantiepyöräilyssä riitti draamaa, 
sillä keskeyttäneitä oli yli 50.

Helsingin olympialaisissa oli ennätys-
määrä maita. Urheilijoita oli yli 4 900.

Olympialaiset sai kansan liikkeelle. Eniten 
yleisöä oli avajaisissa, yli 70 000 katsojaa.

8. Miesten 10 000 metrin juoksu oli kovatasoi-
nen. Ennen Helsingin olympiakisoja vain kahdek-
san juoksijaa oli alittanut puolen tunnin haamu-
rajan. Helsingissä sen alitti kuusi juoksijaa. Kuka 
voitti kisan? (1 p)

9. Mitä erikoista oli kisaturisteja Helsinkiin kuljet-
tavassa junamatkassa Turusta Helsinkiin? (1 p)
a) Junayhteys korvattiin busseilla Turun 
päärautatieaseman remontin vuoksi.
b) Junan ikkunat piti peittää kun mentiin Neuvos-
toliitolle kuuluneen Porkkalan alueen läpi.
c) Junamatka oli ilmainen olympialaisten 
kunniaksi.

10. Kuinka monta kultamitalia Suomi saavutti 
omissa kotikisoistaan? (1 p)

1. Tokio. Japani luopui kisoista Japanin ja Kiinan välisen sodan vuoksi. 2. Keihäänheitto, pituushyppy ja korkeushyppy. 3. Vanhan Tuusulantien ja 
Maratontien risteyksessä. 4. Perunavarasto ja väestönsuoja. 5. 69 maata. 6. c) 2 903 7. Unkari voitti Jugoslavian 2–0.
 8. Tsekkoslovakian Emil Zatopek voitti juoksun uudella olympiaennätysajalla 29.17,0. 9. b 10. 6 

Vastaukset (yhteensä 14 pistettä)
30 Sinun Helsinkisi



LUKIJAKILPAILU

Lukijan sanoin

Juuri näiltä kuvassa näkyviltä kulmilta, Väi-
nämöisen kentän viereisestä puistosta, me 
etutöölöläislapset lähdimme yleensä hiihtä-
mään kohti Hietsua ja jään yli Seurasaareen 
– kuten Ultra Bran laulussakin sanotaan. 

lukijakilpailu.
helsinkilehti@
hel.fi

Helsinki-lehti, 
Lukijakilpailu, 
PL 1, 00099 Hel-
singin kaupunki

Lukijakilpailun 
on tuottanut 
kaupungin- 
arkiston 
erikoistutkija 
Martti  
Helminen.

Kadonnutta kaupunkikuvaa
Vielä 1950- ja 60-luvuilla oli etenkin kantakaupungissa paljon pieniä leipomoita, 
joista levisi houkuttelevia tuoksuja naapurikortteleihin. Monilla leipomoilla oli omia 
erikoisuuksia, joita tultiin ostamaan kauempaakin. Kenellä oli jokin erityisleipä, 
kenellä maukas lihapiirakka. Tuotteita myytiin lisäksi varsinkin kauppahalleissa ja 
kivijalkamyymälöiden niin kutsutuissa maitokaupoissa. Vanhoista korttelileipo-
moista on säilynyt vain jokunen meidän päiviimme.
 
Kesän virkistykseksi on tämänkertaisessa kilpailukuvassa talvinen katunäkymä 
1920-luvulta. Kaksi leipomon autoa on lähdössä viemään vastapaistettuja leipiä 
ja muita leivonnaisia vähittäismyyjille. Kuvan rakennukset ovat säilyneet, samoin 
korttelileipomo. Missä päin pääkaupunkia on ikuistettu tämä katunäkymä?

Vastaus viime kysymykseen
Viime kysymyskuvassa pojat olivat lähdössä hiih-
tämään opettajiensa johdolla. Valokuvaaja oli 
ikuistanut 1950-luvun puolivälissä nämä lippalak-
keihin ja karvahattuihin sonnustautuneet hiihtäjät 
Etu-Töölössä Väinämöisen kentän laitamilla puis-
tossa niin kutsutulla Väiskin kallioilla.

Helsingin historia 
otti digiloikan
Helsingin kaupunki on julkaissut mobiilioptimoidun ja visuaalisen verkkopalvelun 
pääkaupungin kiehtovasta menneisyydestä osoitteeseen historia.hel.fi. Sivustolla 
on kuvia, videoita, asiakirjoja, karttoja ja asiantuntijoiden laatimia tekstejä.

Historia Helsinki -hakupalvelussa voi esimerkiksi etsiä kiinnostavaa historial-
lista ajanjaksoa, teemaa tai paikkaa hakusanojen ja rajausten avulla. Karttapalve-
lussa pystyy muun muassa vertailemaan karttoja eri vuosikymmeniltä.

Sivusto toimii suomeksi ja ruotsiksi, ja myöhemmin vielä englanniksikin. Sisäl-
töä päivitetään muutenkin jatkossa. 

Sivusto sopii myös opetuskäyttöön tukemaan peruskoulun ja lukion opetus-
suunnitelmia. 

Kerroimme sivustosta jo lehden edellisessä numerossa, mutta julkaisu viivästyi 
teknisten syiden vuoksi. Sivuston nimi ja verkko-osoite ovat myös muuttuneet.

 → Lisätietoa: historia.hel.fi

Vastaukset pyydetään lähettämään 1.10.2022 mennessä 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 kysymykseen oikein vastanneiden joukosta arvottiin voittajaksi Marit 
Ilveskero – onnittelumme! Palkinto on lähetetty voittajalle.

Oman kouluni SYK:n hiihtoretket alkoivat 
kuitenkin Laakson kentältä Auroran sai-
raalan vierestä. Lähistöllä oli vielä tuol-
loin useita kouluja, joista suurin osa on kui-
tenkin jo vuosikymmeniä sitten muuttanut 
lähiöihin. –Hannu Marttila–

Helsingin 
kaupungin-
museo
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Historiasivuston kaupunkikulttuuria esittelevässä osiossa 
on tietoa mm. leikkipuistoista ja kuva Herttoniemestä 
1950-luvulta. Ruoanjakoperinne jatkuu yhä leikkipuistoissa.

Terveisiä tekijältä
Tässä lehdessä julkaistava luki-
jakilpailu on viimeinen jonka toi-
mitan. Työskenneltyäni 44 vuotta 
Helsingin kaupunginarkistossa 
siirryn ”vapaaksi tutkijaksi” 1.6. 
Toimitus jatkaa palstan tekemistä.

Aikanaan tiedotuspäällikkö Pertti Musto-
nen ideoi asukaslehteen lukijakilpailun histo-
riakuvineen. Sain tehtäväkseni toimittaa uuden 
palstan. Ajatus oli, että kuva-arvoitus olisi vain 
joissakin numeroissa. Mutta toisin kävi. Luki-
jat ottivat palstan omakseen. Vastauksia on tul-
lut välillä satamäärinkin, ja useissa niistä on ollut 
lisänä lukijan muistoja kuvan kohteesta. 

On ollut mieluisa tehtävä miettiä aiheita ja 
näkymiä eri puolilta pääkaupunkia sekä valita 
kisaan kuvia. Kiitos teille lukijat aktiivisuudesta! 
Meitä yhdistää rakkaus omaan kaupunkiimme!

Terveisin Martti Helminen
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Mojo Erämetsän aikamatkakuvissa yhdistyvät historiallinen ja nykypäivän Helsinki.
Rööperiin-teoksen pohjana on Signe Branderin kuva Albertinkadulta vuodelta 1907.

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-koulutuksentoimiala

Liikenne ja kaupunkiympäristö
HSL joukkoliikenne
Rautatieaseman palvelupiste länsisiivessä,
Elielinaukio 3 ja puhelinneuvonta 09 4766 4000
ma–pe klo 7.30–19, la–su klo 9.30–17.
Kadut, viheralueet ja pysäköinti
Puhelinpalvelu 09 3102 2111 (ma–to klo 8.15–16,
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
Helsinki Biennalen Paviljonki, Lyypekinlaituri 
(Vanhan Kauppahallin vieressä) ma–la klo 9–18, 
su ja pyhäpäivinä klo 9–16. Lisäksi 1.6.–31.8. 
Infokontti Töölönlahdella Pikku-Finlandian
vieressä (Karamzininranta)
Puhelinpalvelu: 09 3101 3300
Chat: MyHelsinki.fi (ma–pe klo 9–16)
helsinki.touristinfo@hel.fi
Sähköiset palvelut: ma–pe klo 9–16
HUOM! Päärautatieaseman länsisiiven 
matkailuneuvonta (Elielinaukio 3) on suljettu 
15.5.2022.

Neuvolat
Arkisin klo 8–14, p. 09 3105 5530. Neuvoloiden
keskitetty puhelinpalvelu toimii takaisinsoitto-
palveluna (soitot arkisin klo 8–16).
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 arki-
pyhinä kiireellinen hoito on Puistosairaalassa
(Stenbäckinkatu 11). Ajanvaraus p. 09 4717 1110
ma–pe klo 14–21, la–su ja arkipyhinä klo 8–21.
Soita ennen päivystykseen menoa, jotta hoidon-
tarpeen 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

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

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
Tietoa kaupungin palveluista ja maahanmuutto-
asioista, p. 09 3101 1111, chat: hel.fi, ma–to 
klo 9–16, pe klo 10–15.
Neuvontapiste Keskustakirjasto Oodissa,
Töölönlahdenkatu 4, ma–pe klo 10–18.
Lisätietoa: neuvonta.hel.fi
International House Helsinki (IHH), neuvonta,
Lintulahdenkuja 2, ma–to klo 9–16, pe klo 10–16.
Digineuvonta (digituki.hel.fi)
Digitukea saa maksutta mm. tietokoneen, älypu-
helimen, tabletin ja älytelevision käyttöön.

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Terveysasemat
Terveysasemakohtaiset numerot ja chat: 
hel.fi/terveysasemat
Omaolo
Oirearviot: omaolo.fi
Päivystys
Kun oma terveysasema on kiinni, soita ensin
Päivystysapuun, p. 116 117
Terveysneuvonta
Tietoa Helsingin terveyspalveluista ja terveys-
neuvontaa 24/7, p. 09 3101 0023
Koronaneuvonta
Tietoa koronaviruksesta ja koronatestiaikoja
p. 09 3101 0024 (ma–su klo 8–18) tai omaolo.fi
Koronarokotuksen ajanvaraus
p. 09 3104 6300 (ma–pe klo 8–16)
koronarokotusaika.fi

Ota yhteyttä! 
Täältä saat tietoa kaupungin palveluista
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