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Maahanmuuttoviraston ylijohtaja 
Ilkka Haahtela:
”Maahanmuutto on ihan olennainen asia  
Suomelle väestörakenteemme takia”

11 000
 perheellä on  
 kulttuurikummi

Lars Rosengren:
"Plats för svenskt
rum inom hälsa
och välbefinnande"

Energiaremontit 
kiinnostavat 
taloyhtiöitä
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Sisällys 
04 Helsingin käyttömenot ja lainakanta kasvavat, 

mutta kaupungin talous on silti vakaalla pohjalla.

08 Tunnetko Helsingin vanhimman ja 
uusimman kirjaston? Tiedätkö, että kirjaston 
kaupunkiverstaassa voi vaikka soittaa kitaraa?

12 Ylijohtaja Ilkka Haahtela pitää maahanmuuttoa 
tärkeänä Suomelle väestörakenteen takia.

15 Teemasivuilla on tietoa senioreille muun muassa 
kirjasto- ja liikuntapalveluista.

19 Telinevoimistelija Emil Soravuo kertoo huippu-
urheilijan arjestaan ja vinkkaa parhaat urheilupaikat.

20 Ensimmäinen neuvola aloitti toimintansa 
Helsingissä vuonna 1922. Lue neuvoloiden 
vaiherikkaasta historiasta.

21 Kulttuurin kummilapset -toiminta tuo iloa  
Rosa ja Saara Ritvoksen elämään. 

22 På svenska. Alona Malena från Ukraina siktar på 
jobb inom småbarnspedagogiken. Nu lär hon sig 
svenska på Arbis. 

 24 In English. Helsinki’s Spouse Program is a service 
for people who move to the capital area from 
abroad to be with their partners.

29 Vammaisasiamies Tiina Lappalainen on pian  
ainoa laatuaan Suomessa – lue hänen työstään.

30 Soveltava liikunta sopii niillekin, joilla on 
toimintarajoitteita.

Kultaakin kalliimmat kohtaamiset
Viimeiset kuukaudet ovat olleet monella tavalla poikkeuksellisia. Ajatuksemme ovat olleet Ukrainassa, ja 
huoli sodan kärsimyksistä on yhteinen. Moni Ukrainan sotaa paennut on asettunut myös Helsinkiin, ja 
toivon, että kaupunkimme tarjoaa arjen rauhaa ja turvaa äärimmäisen surullisten aikojen keskellä. Helsinki 
on kaupunki, johon jokainen on tervetullut tekemään töitä, opiskelemaan ja tavoittelemaan omia unelmiaan. 

Talven pimetessä niin tutuilla kuin tuntemattomilla on tärkeä rooli kaupunkimme eloisuudessa. 
Keskustelut hyvien ystävien kanssa tai tutustuminen uusiin ihmisiin, niin helsinkiläisiin kuin täällä vieraile-
viin, piristävät harmaiden sävyjen keskellä. Ystävällisyys, tervehtiminen ja kiireetön pysähtyminen luovat 
hetkiä, jotka ovat monelle kultaakin kalliimpia.

Juhana Vartiainen
Pormestari

Lukijakilpailu s. 31
Missä valokuvaaja  

on ikuistanut jäiden 
noston?
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Pääkirjoitus

Helsinki-lehti on 
hiilineutraali painotyö, jolla on 

Pohjoismainen ympäristömerkki.
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Helsinki haluaa olla kaupunki, jossa on mahdollista elää turvallista ja viihtyisää 
elämää omaleimaisissa kaupunginosissa. Kaupungin strategiaan kirjattu tavoite 
saa tukea Helsinki-barometrin tuloksista – kyselyyn vastanneista yli 90 prosent-
tia piti omaa asuinaluettaan viihtyisänä. Tunnetko jo Kuninkaantammen? Milloin 
viimeksi kävit Suomenlinnassa? 

Persoonalliset alueet
Omaleimaisuus

Pääkirjoitus
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H
elsingin kaupungin ensi vuo-
den talousarvioesitys on ensim-
mäinen sosiaali- ja terveyspal-
veluiden sekä pelastustoimen 
uudistuksen (sotepe-uudistus) 
aikainen talousarvioesitys. 

Uudistuksen myötä kyseiset palvelut rahoite-
taan ensi vuoden alusta valtion rahoituksella. 
Muut palvelut jäävät kaupungin rahoitetta-
vaksi, ja tätä kokonaisuutta kutsutaan kunta- 
Helsingiksi.

Kunta-Helsingin käyttömenot kasvavat ensi 
vuonna vajaat 6 prosenttia verrattuna talous-
arvion 2022 organisaatiorakenteeltaan vertai-
lukelpoiseen tasoon. Kasvu johtuu kaupungin 
tekemistä satsauksista palveluiden kehittämi-
seen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla 
menot kasvavat eniten: yhteensä noin 68 mil-
joonaa euroa eli noin viisi prosenttia vuoteen 
2022 verrattuna. Menojen kasvu johtuu asia-
kasmäärien kasvusta, palkkaratkaisusta ja ylei-
sestä kustannustason noususta sekä palkka-

ohjelmasta.
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle määrä-

rahoja varataan 8,8 miljoonaa euroa eli  
4,4 prosenttia viime vuotta enemmän. Määrä-
rahoja kohdennetaan esimerkiksi lisähenkilös-
tön palkkaamiseen nuorisotyöhön ja liikunta-
paikkojen kunnossapitoon.

Kaupungin kasvaminen edellyttää paljon 
investointeja. Vuonna 2023 kaupungin ja liike-
laitosten investointeja tehdään yhteensä 893 
miljoonalla eurolla.

Haasteita talousnäkymiin tuovat maailman-
laajuinen epävarmuus sekä sotepe-uudistuk-
sen vaikutukset Helsingin verotulojen kasvuun. 
Uudistus määrittää kuntien tuloveroprosen-
tit. Kaikkien kuntien kunnallisveroprosen-
tista menee 12,64 prosenttiyksikköä valtiolle 
rahoittamaan sotepe-menoja. Kunta-Helsingin 
veroprosentti vuonna 2023 on 5,36.

Vuoden 2023 taloutta parantaa vielä vuo-
delta 2022 siirtyvät korkeamman veropro-

sentin verotulot. Verorahoitusmallin muutos 
yhdessä toimintamenojen kasvun kanssa vai-
kuttavat siihen, että kunta-Helsingin vuosikate 
ja tulos tulevat heikkenemään vuosina 2024–
2025 ensi vuoden tasosta. Vuosikate osoittaa 
tulorahoituksen, joka jää palvelujen rahoituk-
sen jälkeen käytettäväksi investointien ja lai-
nanlyhennysten rahoittamiseen.

Kaupunki ottaa lähivuosina lisää velkaa noin 
449 miljoonaa euroa. Helsingin lainakannan 
arvioidaan puolitoistakertaistuvan vuoden 
2021 lopusta vuoden 2025 loppuun mennessä. 
Kun kaupungin lainakanta oli vuoden 2021 
lopussa 913 miljoonaa euroa (1 386 euroa/asu-
kas), vuoden 2024 lopussa se olisi 1 184 miljoo-
naa euroa (1 752 euroa/asukas). 

Helsingin talous on kuitenkin vahvalla 
pohjalla, sillä kaupungin taloutta on hoidettu 
vuosien ajan vastuullisesti. Kaupungin inves- 
toinnit on rahoitettu pääasiassa tulorahoituk-
sella ja lainakanta on maltillinen.

Toimintamenot kasvavat, 
investoinnit jatkuvat
Kaupungin käyttömenot ja lainakanta kasvavat, 
mutta kaupungin talous on silti vakaalla pohjalla.

Kaupungin kasvu 
edellyttää paljon 
investointeja.
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Pormestarin asukasilta on 1.12.
Pormestarin asukasilta järjestetään Pihlajamäen, Pihlajiston ja Viikinmäen asuk-
kaille 1.12. kello 19–20.30 Helsingin Uudella yhteiskoululla (Lucina Hagmanin kuja 4). 
Luvassa on keskustelua alueen ajankohtaisista asioista, kuten kaavoituksesta sekä 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Tilaisuuden voi katsoa suorana lähetyksenä tai tallen-
teena Helsinki-kanavalta (helsinkikanava.fi). Lisäksi paikalliset toimijat ja kaupungin 
toimialat esittelevät koululla toimintaansa kello 17.30 alkaen.

Poimintoja talousarviosta:
 → Vuonna 2023 henkilöstöetuja ja palkitsemista lisätään 10 miljoonalla eurolla, josta 7 miljoonaa kuluu palkkakehitysohjelman jatkamiseen, 

kiinnittäen erityistä huomiota matalapalkkaisimpiin työntekijäryhmiin ja rekrytoinniltaan haastavimpiin aloihin.

 → Suurin uudisrakennushanke on Pasilan peruskoulun rakentaminen. Suurin korjausrakennushanke taas on Taivallahden peruskoulun korjaus.

 → Vuonna 2023 tavoitteena on rakentaa Helsinkiin 8 000 uutta asuntoa.

 → Suurimmat investoinnit ovat Kruunusiltojen infran ja siihen liittyvien katujen rakentaminen (192,6 miljoonaa euroa) sekä  
Kalasataman (72,3 miljoonaa euroa) ja Kruunuvuorenrannan esirakentaminen (61,3 miljoonaa euroa).
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 Päivähoidossa 
testataan uutta 
viestintäpalvelua
Helsingin varhaiskasvatuksessa 
ja esiopetuksessa on pilotoitu 
uutta Snadi-viestintäpalvelua 
lokakuusta alkaen. Snadin on tar-
koitus toimia nopeana ja help-
pona viestintävälineenä päivä-
kotien ja huoltajien kesken sekä 
päiväkotien sisällä. Älypuheli-
mella ja tietokoneella toimivaa 
Snadi-sovellusta testaavat aluksi 
Torpparintupa-Vallesmannin, 
Pacius-Muksulaakson ja Meri-
rasti-Siiman henkilöstö ja lasten 
huoltajat. Jos kokeilu onnistuu, 
Snadia aletaan käyttää kaikissa 
Helsingin kaupungin varhais-
kasvatusyksiköissä ensi vuoden 
aikana. Pilottikäytössä on suo-
menkielinen versio, mutta suun-
nitteilla ovat myös ruotsin- ja  
englanninkieliset versiot.

Digipulmiin apua
Helsingin kaupunki yhteistyö-
kumppaneineen tarjoaa kaupun-
kilaisille maksutonta digitukea 
digilaitteita ja -palveluja koske-
vissa kysymyksissä.

Kaupungin työntekijät ja jär-
jestöjen vapaaehtoiset auttavat 
noin 150 toimipaikassa, kuten kir-
jastoissa, asukastaloissa, palve-
lukeskuksissa ja työväenopistolla 
kasvokkain ja lisäksi ilman ajan-
varausta. ENTER ry tarjoaa myös 
vertaistukea senioreille kaupun-
gin tiloissa. Digitukea saa etä-
palvelunakin. HelsinkiMissio tuo 
lisäksi tarvittaessa digituen asiak-
kaan kotiin. 

Tiedot palvelupaikoista sekä 
ohjeet etä- ja kotidigituen varaa-
miseksi löytyvät digituen verkko-
sivulta digituki.hel.fi. Arkisin tukea 
voi pyytää myös verkkosivulla ole-
vassa chatissa tai soittamalla Hel-
sinki-infoon, p. 09 3101 1111.

L au ra  O
ja

Kaupungin verkkosivut 
uudistuvat asukkaiden kanssa
Helsingin kaupungin hel.fi-pääverkkosivustoa 
uudistetaan. Suuri osa uusista sivuista on jo jul-
kaistu, mutta työ jatkuu ensi vuoden puolelle. 
Uudistuksella parannetaan sivuston käytettä-
vyyttä. Asukkaat ovat vaikuttaneet muutoksiin.

Uudistus on valtava, koska hel.fi-sivusto on 
Suomen suurin kaupunkisivusto ja yksi maan 
suurimmista verkkopalveluista. Vuonna 2021 se 
keräsi yli 40 miljoonaa sivukatselua ja 19 miljoo-
naa kävijää.

Sivustolle tulevista teemakokonaisuuksista on 
julkaistu jo esimerkiksi asuminen, terveyspalve-
lut ja kaupunkisuunnittelu. Lisäksi on laaja uutis-
sivusto suosituksineen. Koko sivusto on nyt sel-
keämpi ja helppokäyttöisempi uuden navigaation 
ja haun ansiosta. Myös visuaalisuutta on lisätty.

Sivuston uudistukseen on osallistunut satojen 
työntekijöiden lisäksi noin 4 000 kaupunkilaista. 

Esimerkiksi digitaaliseen asiakasyhteisöön on 
kuulunut 786 kaupunkilaista ja käytössä on ollut 
kolme kieltä. Osallistujien arjen kokemuksia ja tar-
peita on tutkittu haastatteluin sekä tutkimusteh-
tävin. Yhteisössä on testattu esimerkiksi uuden 
sivuston rakennetta ja ymmärrettävyyttä. Näin 
saatua asiakasymmärrystä on käytetty teemasi-
vustojen luomisessa. Osallistujat ovat myös anta-
neet ja antavat palautetta uusista sivuista. Yhteisö 
toimii vielä ainakin ensi vuoden. Mukaan voi liittyä 
osoitteessa https://uusi.hel.fi/liity.

Verkkosivuston uudistus jatkuu 30.6.2023 asti. 
Tuolloin vanha sivusto poistuu käytöstä.

Verkkopalvelut

Digiasiointi

Myllypuron kirjasto laajeni
Myllypuron ostarilla sijaitseva kirjasto on levit-
täytynyt pienestä kulmatilasta viereiseen asu-
kastilaan 450 neliön kokoiseksi. Kirjaston koko-
naan remontoiduista tiloista löytyy nyt enemmän 
kauno- ja nuortenkirjallisuutta, lehtiä ja tietokir-
joja. Asukkaiden toiveesta erityisesti lastenosas-
toon satsattiin, ja se täyttääkin nyt noin kolmas- 
osan tiloista, kertoo kirjastonjohtaja Anu Satu-
kangas.

”Myllypurolaiset ottivat tilat hetkessä omak-
seen. Erityisesti lastenosasto on ollut selvästi kai-
vattu lisä kirjastomme palveluihin. Vilskettä on 
riittänyt vauvatreffeistä koululaisten vierailuihin.”

Kirjastossa on asiakaskoneita, lainattavia läp-
päreitä sekä musiikkihuone, jossa voi harjoitella 

laulamista ja soittamista. Kokoustilaa voi varata 
Varaamo-palvelun avulla. Varaajien käytössä on 
kokoustilan lisäksi entisen asukastilan keittiö.

”Suunnitelmissamme on järjestää keittiössä 
kokkauskursseja ja nuorten toimintaa sekä leipoa 
lasten kanssa pipareita joulun tullen. Vaikka kir-
jasto on edelleen kompaktin kokoinen, meillä on 
mahdollisuudet tarjota monipuolisesti palveluja ja 
yhteistä tekemistä asukkaille. Haluamme, että kir-
jastostamme tulee Myllypuron oma kohtaamis-
paikka”, toteaa Satukangas.

Osoitteessa Kiviparintie 2 sijaitsevaan kirjas-
toon kaavaillaan myös omatoimikäyttöä aamu- ja 
ilta-ajoiksi.

 → Lisätietoa: helmet.fi/myllypuro

Kirjastopalvelut

Myllypuron kirjaston uusitulla 
aikuisten osastolla on aiempaa 
enemmän kaunokirjallisuutta. 

Harrastamaan työvikseen
Helsingin työväenopiston kevään kursseille ilmoittautuminen  
on alkanut osoitteessa ilmonet.fi sekä palvelupisteissä  
ja puhelimitse numerossa 09 3108 8610 (ma–to klo 10–16). 
Kurssitarjonnan näkee osoitteesta ilmonet.fi.

Hakaniemen halli aukeaa keväällä
Hakaniemen kauppahalli aukeaa peruskorjattuna keväällä, 
ja suurin osa vuokralaisista palaa halliin viereisestä väistö- 
tilasta. Menossa on vapaiden myyntipaikkojen vuokralais-
haku. Halli remontoidaan perusteellisesti ja lisätilojakin 
tehdään. Lisätiedot: hakaniemenkauppahalli.fi
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H
elsingin kaupunki varautuu ensi 
talven lumitilanteeseen muun 
muassa kokeilemalla Jätkäsaa-
ressa sulatuskonttia, joka sulat-
taa lunta hyödyntämällä kauko-
lämmön paluuenergiaa. 

Samalla kontti suodattaa ja puhdistaa sula-
tetun lumen esimerkiksi muovista ja hiekasta. 
Yhden vuorokauden aikana laitteella voidaan 
sulattaa arviolta 100–150 kuormaa lunta.

 Kaupunkiympäristön toimialan kunnossa-
pitoyksikön projektinjohtajan Tero Koppisen 
mukaan odotukset ovat alustavien tulosten 
pohjalta korkeat.

”Nyt varmistetaan, onko konsepti laajennet-
tavissa ja minkälaisissa olosuhteissa sillä on 
mahdollista toimia”, kertoo Koppinen.

Jätkäsaaressa kokeillaan myös toista sula-
tuskonttiratkaisua, joka hyödyntää pääasiassa 
meriveden lämpöä, kun vettä pumpataan lumen 
sekaan.

Lisäksi Satamaradankadulla Vallilassa sekä 
Ruusulankadulla ja Messeniuksenkadulla Taka-
Töölössä kokeillaan pysäköintipaikkojen käyttä-
mistä lumen varastointiin.

Lumen käsittelyyn haetaan vaihtoehtoja, 
koska Helsingin tavoitteena on luopua lumen 
kippaamisesta mereen. Tähän ei ole tarkkaan 

määriteltyä aikataulua kaupunkiympäristön toi-
mialan kunnossapitoyksikön päällikön Pekka 
Isoniemen mukaan. 

 ”Tarvitsemme lumelle riittävän loppukäsitte-
lykapasiteetin ennen kuin voimme luopua Her-
nesaaren lumenmerivastaanotosta. Todennä-
köisesti Hernesaari säilyy varapaikkana, joka 
voidaan ottaa tarvittaessa hetkellisesti käyttöön 
poikkeuksellisen runsaslumisina jaksoina.”

Hernesaaren lumenvastaanottopaikalla 
kokeillaan roskien leviämisen estävää kupla-
verhoa.

Isoniemen mukaan lumen kippaamisesta 
mereen voitaisiin luopua, jos kantakaupungin ja 
Lauttasaaren alueelle saadaan vähintään  
30 000 lumikuorman verran loppukäsittelykapa-
siteettia. Yksi lumikuorma on noin 20 kuutiota. 

Lumenvastaanottopaikkoja poistuu tulevina 
vuosina esimerkiksi Kyläsaaresta ja Malmilta, 
jossa on varauduttu vastaanottopaikan korvaa-
miseen. Länsi-Helsinkiin sitä vastoin tarvitaan 
vielä ratkaisuja.

”Länsi-Helsingistä puuttuu lumenvastaan-
ottokapasiteettia ja siksi tulemme esittämään 
sinne uusia paikkoja kaavoitettavaksi. On tavat-
toman tärkeää logistiikan kannalta, ettei tukeu-
duta ainoastaan Maununnevaan”, Isoniemi  
kertoo.

Lumen 
käsittelyyn 
vaihtoehtoja
Kaupunki varautuu talven lumi- 
tilanteeseen muun muassa kokeiluilla. 

Mansku remonttiin
Mannerheimintien peruskorjaus ja uudistami-
nen alkavat ensi keväänä Postikadun ja Rune-
berginkadun välisellä osuudella, ja myös Baa-
nan ylittävän Mannerheimintien sillan uusiminen 
alkaa ensi vuonna. Runebergin- ja Reijolankadun 
välinen osuus on vuorossa vuonna 2024. Urakka 
on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2025.

Peruskorjauksessa rakennetaan uusia jalka-
käytäviä, yksisuuntaisia pyöräteitä ja raitiotiekis-
koja sekä korjataan ajoratoja. Lisäksi uusitaan 
kadunalainen kunnallistekniikka, kuten kaape-
lit sekä vesi- ja viemäriputket. Uudistus on vält-
tämätön, sillä osa kunnallistekniikasta on jopa 
1900-luvun alusta.

HSL-lippuhintoja uusitaan
Helsingin seudun liikenteen (HSL) 30 vuoro-
kauden AB- tai BC-liput kallistuvat ensi vuonna 
70,60 euroon, jatkuvalla säästötilauksella 58,80 
euroon. Kertalipun hinta nousee 2,80:stä 3,10 
euroon. Jatkuvan säästötilauksen ABCD-liput 
koko HSL-alueelle halpenevat 91,40 euroon ja 
kertalippu 4,50 euroon. Päätoimisten opiskeli-
joiden ja 70 vuotta täyttäneiden lippujen alen-
nusprosentiksi tulee 40 nykyisen 45:n sijaan. 

 → Lisätiedot: hsl.fi 

Uudistukset
Jätkäsaaressa kokeillaan sulatuskonttia 
talvikaudella 2022–2023 Saukonlaiturilla, 
Karibianaukion ja Saukonkujan kulmassa.

Kitkoilla ajat puhtaammin
Kitkarenkaiden käyttö vähentää katupölyä, melua ja tienpin-
nan kulumista verrattuna nastarenkaisiin. Lönnrotinkadulla 
alkoi syyskuussa nastarengaskielto. Kolmivuotisen kokeilun 
tarkoituksena on parantaa ilmanlaatua ja vähentää melua. 

 → Lisätietoa: hel.fi/kitkat

Jalankulku ja pyöräily tulevat omille väylilleen.

Pysäköintiä Huvilakadulla Ullanlinnassa.

Asukaspysäköinti kallistuu
Asukaspysäköintitunnuksen peruskuukausi-
maksu kantakaupungissa nousee ensi kesä-
kuussa nykyisestä 30 eurosta 45 euroon ja jou-
lukuussa 60 euroon. Kantakaupungin ulkopuo-
lisilla asuinalueilla, missä asukaspysäköintitun-
nus on käytössä, perushinta nousee vastaavasti 
ensin 15 eurosta 30 euroon ja sitten 45 euroon 
kuukaudessa. 

 → Tietoa pysäköinnistä: hel.fi/pysäköinti
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Psykiatrian 
päivystys 
Meilahdessa
Psykiatrian päivystys on toimi-
nut lokakuusta alkaen Meilahden 
yhteispäivystyksessä. Malmin sai-
raalassa ei ole enää psykiatrian 
päivystystä.

Matalan kynnyksen mielen-
terveyspalvelupiste Miepistä saa 
keskustelutukea mielen hyvin-
vointiin. Ajan voi varata osoitteista 
maisa.fi tai hel.fi/mieppi.

Äkillisissä mielenterveyden 
ongelmissa auttaa oma terveys-
asema arkisin kello 8–16 
(hel.fi/terveysasemat). Muulloin 
kannattaa soittaa ennen päivys-
tykseen hakeutumista maksutto-
maan Päivystysapuun (p. 116 117). 
Meilahden yhteispäivystys palve-
lee ympäri vuorokauden Haart-
manin sairaalassa (Haartmanin-
katu 4, hus.fi/paivystys).

Synnytysten 
jälkitarkastukset 
keskitettiin
Synnytysten jälkitarkastukset 
on keskitetty Ruoholahden jälki-
tarkastusyksikköön, joka on osa 
Kampin perhekeskuksen toista 
toimipistettä osoitteessa Itäme-
renkatu 5 A. 

Yksikön jälkitarkastuskoulu-
tuksen suorittaneet terveyden-
hoitajat ja kätilöt tukevat asia-
kasta erityisesti synnytyksestä 
palautumiseen ja terveyteen liit-
tyvissä asioissa. Lääkärintutki-
musta vaativat tarkastukset teh-
dään edelleen asiakkaan omassa 
neuvolassa. 

Ruoholahden toimipisteessä 
on myös lapsiperheiden kotipal-
velua ja sosiaaliohjausta, lasten 
puheterapiaa, neuropsykologeja, 
terapeuttista vauvaperhetyötä ja 
lasten tapaamispaikkatoimintaa. 

 → Lisätietoa:  
hel.fi/kampinperhekeskus
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Raide-Jokerin koeajot jatkuvat
Raide-Jokeri-pikaraitiotien koeajot Roihupellon 
varikolta Oulunkylän asemalle on tehty onnis-
tuneesti. Joulukuun alussa koeajoja jatketaan 
Oulunkylästä Hämeenlinnanväylälle ulottuvalla 
matkalla. Sitten edetään alueittain kohti läntistä 
Keilaniemen päätepysäkkiä.

Koeajojen aikana reitillä on käytössä liikenne-
valot, ja liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa  
toimitaan liikennevalojen mukaisesti. 

Alueella on koeliikenteestä varoittavia kylttejä 
ja liikenteenohjaajia. Jalankulkijoille on suojateistä 
poikkeavat uudenlaiset vaaleanruskeat ylityspai-
kat, joissa raitiovaunulla on etuajo-oikeus toisin 
kuin suojateillä. 

Koeajot ja järjestelmätestaukset on tarkoi-
tus saada valmiiksi ensi kesäkuuhun mennessä. 

Koeajoja varten ajojohtimiin kytketty jännite jää 
päälle kaikkiin reitin ajolankoihin.

Raide-Jokeri on hankkeen rakennusaikainen 
työnimi, mutta kun matkustajaliikenne aikanaan 
alkaa, asiakkaita kuljettaa pikaratikka 550. 

 → Lisätietoa: raidejokeri.info

Liikennehankkeet

Terveyspalvelut

Sote-palvelut 
jatkuvat ennallaan
Helsinkiläiset saavat sosiaali- ja terveyspalveluja 
sekä pelastustoimen palveluja kaupungilta myös 
ensi vuonna. Valtakunnallinen sote-uudistus tuo 
Helsinkiin aluksi lähinnä hallinnon ja rahoituksen 
muutoksia. 

Helsinki ei kuulu mihinkään hyvinvointialuee-
seen vaan jatkaa ainoana kuntana Suomessa 
itsenäisenä palvelunjärjestäjänä. Helsingin  
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitok-
sen palvelut muodostavat yhdessä uuden sosi-
aali-, terveys- ja pelastustoimialan, joka aloittaa 
toimintansa 1.1.2023. Henkilökunta jatkaa kau-
pungin työntekijöinä. 

Uudelle toimialalle siirtyy myös muutamia 
kehitysvammaisten päivätoiminta- ja asumispal-

veluyksiköitä ruotsinkielisestä Kårkullan kun-
tayhtymästä. Rahoitus muuttuu niin, että uuden 
toimialan kustannukset maksaa kaupungin 
sijaan valtio.

Helsingissä kehitetään aktiivisesti palveluja, 
kuten terveys- ja hyvinvointikeskusten, perhekes-
kusten sekä seniorikeskusten toimintaa. Kiireet-
tömään hoitoon pääsyä parannetaan sekä kehite-
tään mielenterveyspalveluja, syrjäytymisvaarassa 
olevien palveluja ja digipalveluja.

Helsingin naapureiksi Uudellemaalle tulee neljä 
hyvinvointialuetta: Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, 
Keski-Uusimaa ja Vantaa-Kerava. Erikoissairaan-
hoidosta Uudellamaalla vastaa HUS-yhtymä.

 → Lisätietoa: hel.fi/sote-uudistus, soteuudistus.fi

Sote-uudistus

Sote-uudistus ei tuo 
helsinkiläisten sosiaali- 
ja terveyspalveluihin 
juurikaan muutoksia, 
ja henkilökunta jatkaa 
kaupungin palveluksessa. 

Rokotusasiat kuntoon
Riskiryhmiin kuuluvat ja heidän lähipiirinsä voivat varata 
ajan maksuttomaan influenssarokotukseen osoitteesta 
influenssarokotus.hel.fi tai p. 09 310 46300 (arkisin  
klo 8–16). Katso osoitteesta koronarokotus.hel.fi  
voitko saada samalla koronarokotteen tehosteannoksen.

Kaupunki tukee Ukrainaa
Helsingin kaupungin ylläpitämille verkkosivuille on 
koottu tietoa niin sotaa tänne pakeneville kuin asukkaille. 
Kaupunki tukee Ukrainaa muun muassa rahallisesti ja 
tarjoaa sotaa paenneille sosiaali- ja terveyspalveluja. 

 → Lisätietoa: hel.fi/ukraina 

Koeajoissa 
on testattu 
mm. eri 
nopeuksia.

Haartmanin sairaala
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1,6  
miljoonaa kirjaa

Helsingin kirjaston kokoelmissa. Vuonna 2021 
hankittiin uusia kirjoja vähän yli 148 000.Kirjastot

Helsingissä voi valita 37 kirjastosta mieluisimman. 
Kirjastoissa on tarjolla toimintaa aivojumpasta kitaransoittoon.

Teksti Aki Laurokari • Kuva Katja Tähjä/Helsingin kaupunki 

Hetki Helsingissä

Lainatuimmat  
lastenkirjat (2021)

Tatu ja Patu, kauhea Hirviö-Hirviö ja  
muita outoja juttuja, 7 288 lainauskertaa

Tatu ja Patu etsivinä: tapaus Puolittaja, 6 816

Tatun ja Patun ällistyttävä satukirja:  
kaikkien aikojen ensimmäinen satukirja,  

jossa on käyttöohjeet!, 6 763 

Lainatuimmat  
aikuisten kirjat (2021)

Tommi Kinnunen:  
Ei kertonut katuvansa, 6 354

Kjell Westö:  
Tritonus, 5 045

Miika Nousiainen:  
Pintaremontti, 4 978 

Myös näitä  
on tarjolla

- Maksutonta lakineuvontaa.

- Novellikoukussa voi neuloa hyväntekeväisyyteen 
ja kuunnella samalla ääneen luettuja novelleja.

- Lorutuokiossa nautitaan loruista  
perheen pienimpien kanssa.

- Oodissa kokoontuva shakkikerho.

- Malminkartanon kirjaston 
muistikerhossa voi harjoittaa 

aivojumppaa.

KORJAUS 8.12.2022: 
Lainatuimpien 

lastenkirjojen ja aikuisten 
kirjojen tilastoissa ovat 

mukana kaikki Helmet-kirjastot. 
Tiedot lainausmääristä 

on saatu Helsingin 
kaupunginkirjastosta.
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Kirjastot Lähteet:  t i lastot .k ir jastot .f i , helmet .f i

1882
Helsingin kaupunginkirjaston vanhin toimipiste 
on vuonna 1882 avattu Rikhardinkadun kirjasto. 

Theodor Höijerin piirtämä kirjastotalo oli Pohjolan 
ensimmäinen yleiseksi kirjastoksi suunniteltu 
rakennus. Rikun lisäksi tänä vuonna juhlittiin 

myös kuvassa näkyvää Kallion kirjastoa,  
joka täytti 110 vuotta. 19.3.2020

avattiin uusin kirjatotoimipiste eli 
Herttoniemen kirjasto.

E-lehtien käyttö  
jatkaa kasvuaan

Kotimaisten aikakauslehtien osuus  
kasvusta on merkittävä. Luetuimpia lehtiä  
eMagz-palvelussa ovat Anna, Me Naiset  

ja Suomen Kuvalehti.

Kirjastot  
ovat myös verstaita

Kirjastossa voit valmistaa vaikka 
jääkaappimagneetteja, soittaa kitaraa ja tulostaa 

3D-tulostimella! Helsingin kirjastoista Oodi, 
Kontula, Oulunkylä, Vuosaari ja Pasila tarjoavat 

kaupunkiverstaita, joista löytää laitteita 
monipuoliseen tekemiseen. Valikoima vaihtelee 

kirjastoittain. Laitteet voi varata käyttöönsä 
osoitteessa varaamo.hel.fi.

Helmet.fi
on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 

kirjastojen yhteinen verkkosivusto, josta  
löydät tietoa kirjastojen ohjelmasta ja  

voit etsiä aineistoa.

37 
kirjastotoimipistettä ja kaksi 
ympäri kaupungin kulkevaa 
kirjastoautoa Helsingissä. 

Palvelua on saatavilla lisäksi 
kahdessa potilaskirjastossa 

ja viidessä kaupungin 
palvelukeskuksessa.
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”Helsingin päättäjille  
on selvää, että ilman sujuvia 
palveluja sekä hyväksyvää 
ilmapiiriä on mahdotonta 
pärjätä kansainvälisessä 

suurkaupunkien kilpailussa 
osaavasta työvoimasta.”

”Maahanmuuttajien pitäisi pystyä kehittä-
mään osaamistaan ja saada hyvän työelämän 
ja elämän edellytykset. Palveluidemme tulisi-
kin mukautua aina sen mukaan, missä elä-
mäntilanteessa kukin yksilö ja hänen puoli-
sonsa ja perheensä ovat”, Haahtela korostaa.
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Maahanmuuttajat 
nopeammin osaksi 
yhteiskuntaa

V
aikka Ilkka Haahtela on 
ollut Maahanmuutto- 
viraston ylijohtaja vasta 
muutamia kuukausia, 
hänellä on selkeät näke-
mykset toiminnan kehittä-
miseen.

 ”Meillä on valtava rooli 
Suomen kasvun ja tulevaisuuden varmistami-
sessa omalta osaltamme. Meidän tulee hoitaa 
lupapalvelu tehokkaasti ja laadukkaasti niin, 
että hakijan odotusaika jää mahdollisimman 
lyhyeksi ja hän saa joko myönteisen tai kieltei-
sen päätöksen. Lupaprosessin tulee myös olla 
mahdollisimman läpinäkyvä hakijalle.”

Hakijoilla hän viittaa kirjavaan joukkoon 
ihmisiä. On heitä, jotka haluavat tulla Suo- 
meen töihin tai opiskelemaan ja tarvitsevat 
oleskeluluvan, ja on EU-kansalaisia, joiden 
pitää rekisteröidä oleskeluoikeutensa. Jotkut 
pidempään maassa olleet hakevat kansalai-
suutta, ja toiset hakevat turvapaikkaa.

Lupapäätösten lisäsi Maahanmuuttovirasto 
ylläpitää vastaanottokeskuksia ja hoitaa kiin-
tiöpakolaisten alkuperehdytyksen.

Haahtelan valinta Maahanmuuttoviraston 
ylijohtajaksi tuskin yllätti maahanmuutto-
asioita seuranneita, sillä hän on viihtynyt pit-
kään maahanmuuton ja työllisyyden edistä-
misen tehtävissä. Haahtela on työskennellyt 
Uudenmaan TE-keskuksen palvelupäällikkönä 
vastaten osaamisen kehittämispalveluista ja 
viimeksi Helsingin kaupungin maahanmuutto- 
ja työllisyysasioiden johtajana. 

Kipinä yhteiskunnallisiin asioihin syttyi jo 
opiskeluaikoina. Tampereen yliopistossa opis-
kellut Haahtela luki sivuaineena kansainvälistä 
politiikkaa ja pohti Euroopan yhdentymisen 
kysymyksiä. Nyt tapetilla olevat kysymykset 
kumpuavat pikemmin globaaleista kriiseistä.

”Olen jo pitkään pohtinut maahanmuuton 
merkitystä Suomelle ja länsimaille. Se on ihan 
olennainen asia väestörakenteemme takia”, 
Haahtela korostaa ja viittaa työvoimapulaan.

Hän on myös kokenut johtaja, joka on löytä-
nyt itsensä usein luotsaamasta ihmisiä kohti 
yhteistä tavoitetta. Pedagogisista opinnoista 

Maahanmuuttoviraston uusi ylijohtaja Ilkka Haahtela aikoo nopeuttaa 
Suomeen hakevien ulkomaalaisten lupaprosesseja automatisoinnin 
avulla. Kielitaitoa, koulutusta ja työllistymistä edistäviltä kotouttamis-
palveluilta hän toivoo suurempaa yhteisöllisyyttä.

Teksti Katja Alaja • Kuva Miikka Pirinen

Ilkka Haahtela
Ilkka Haahtelasta tuli Maahanmuutto- 
viraston ylijohtaja syyskuussa 2022. Sitä 
ennen hän toimi Helsingin kaupungin 
maahanmuutto- ja työllisyysasioiden joh-
tajana. Haahtela johti myös työllisyyden 
kuntakokeilua pääkaupungissa. Orga-
nisaatioiden toiminnan kehittämisestä 
innostunut Haahtela on opiskellut yhteis-
kuntatieteiden maisteriksi ja hionut johta-
misvalmiuksiaan EMBA-tutkinnolla Aalto 
EE:stä. Vapaa-ajalla Haahtela viettää 
aikaa perheensä kanssa, liikkuu monin eri 
tavoin tai uppoutuu kirjojen maailmaan.

ja hiljattain saavutetusta EMBA-tutkinnosta on 
ollut paljon apua.

”Olen kiinnostunut toimimaan ihmisten 
kanssa, poistamaan toiminnan esteitä ja val-
jastamaan ihmisten voimavaroja.”

Onpa Haahtela myös valmentanut omia ja 
muiden lapsia salibandyssa ja jalkapallossa ja 
siksi myös kouluttautunut juniorivalmennuk-
sessa. Innostus salibandyyn kumpuaa opiske-
luajoilta, jolloin hän itse alkoi harrastaa lajia.

”Se on kivaa yhdessä tekemistä.”

Yhdessä tekeminen korostuu Haahtelan 
puheissa myös työn alla olevista asioista. Hän 
haluaa tehdä avointa ja innostavaa yhteistyötä 
Maahanmuuttoviraston henkilöstön kanssa 
sekä ottaa elinkeinoelämän ja palkansaajapuo-
len mukaan hahmottelemaan tulevaisuuden 
lupaprosessia. Haahtelan mukaan yhteiseen 
pöytään ovat tulossa ainakin Suomen Yrittäjät, 
Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän kes-
kusliitto, palkansaajajärjestöt, kunnat, korkea-
koulut ja ministeriöt.

Haahtela puhuu myös siitä, miten automa-
tisoinnilla voidaan tukea henkilöstön työn-
tekoa. Jo hänen edeltäjänsä aikana aloitetun 
työ- ja opiskeluperusteisten lupien käsittelyn 
pilottihankkeen tulokset ovat rohkaisevia. 

”Automaation lisäämisen ansiosta näiden 
lupien käsittelyaika on lyhentynyt, vaikka 
hakemusten määrä on kasvanut.”

Tavoitteena olleen 30 päivän sijaan työ- ja 
opiskeluperusteisten lupien käsittely sujuu 
parissa viikossa lukuun ottamatta kaksivai-
heisia lupia. Näiden myöntämisessä myös 
TE-toimisto punnitsee, voidaanko avoimeen 
työpaikkaan saada kohtuullisessa ajassa työn-
tekijä EU- tai ETA-alueelta.

Entä miten Haahtela näkee Helsingin toimet 
maahanmuuttajien ja heidän työllistymi-
sensä edistämisessä? Hän sanoo tuntevansa 
ylpeyttä kaupungin toimista. Helsingin päät-
täjille on selvää, että ilman sujuvia palveluja 
sekä hyväksyvää ilmapiiriä on mahdotonta 
pärjätä kansainvälisessä suurkaupunkien kil-
pailussa osaavasta työvoimasta. Se on yksi kas-
vun moottoreista. 

Pääkaupungissa toimii esimerkiksi 
International House Helsinki eli IHH, joka tar-
joaa laajasti viranomais- ja neuvontapalve-
luja ulkomailta pääkaupunkiseudulle muutta-
neille. Asiointi sujuu englanniksi. IHH auttaa 
myös työnantajia.

”On myös niitä työnantajia, jotka eivät ole 
vielä vielä ajatelleet englantia puhuvien työn-
tekijöiden palkkaamista. Mikä se suomen osaa-
misen tarve on? Voisiko kielitaitoa kehittää 
enemmän työtä tekemällä?”, Haahtela haastaa 
miettiessään ratkaisuja työvoimapulaan.

Haahtela puhuu paljon myös yhteisöllisyyden 
huomioimisesta kotoutumisessa. Kun joku 
hakee täältä oleskelulupaa tai turvapaikkaa ja 
saa sen, mukana voi tulla puoliso tai perhe. 
Haahtelasta niin Helsingin kuin koko Suomen 
tulisikin huomioida tämä paremmin. 

”Järjestelmämme on aika yksilökeskeinen. 
Esimerkiksi kun yksi vanhempi on töissä ja 
lapsi koulussa, toinen vanhempi saattaa jäädä 
yhteiskunnan ulkopuolelle. Miten hän pääsee 
koulutukseen? Voisiko toinen vanhempi kou-
luttautua ja tutustua muihin vanhempiin kou-
lun tiloissa samalla, kun lapsi opiskelee siellä? 
Ja miten vanhemmat pystyvät tukemaan las-
taan? On mietittävä koko perhettä ja sen kun-
kin jäsenen elämänkaarta.” 

KUKA
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Säästetään sähköä
Jokaisen tulisi vähentää sähkönkäyttöä ja  
tietää miten menetellä sähkökatkon aikana,  
sillä energiansaantiin voi tulla häiriöitä.  
Kaupunkikin varautuu ja säästää sähköä. 
Tekstit Tiina Kotka  • Kuvat Kimmo Brandt, Getty Images

U
krainassa käytävän sodan vaiku-
tukset näkyvät Euroopassa ener-
giansaannin haasteina. Jos jou-
dutaan sähköpulatilanteeseen, 
voidaan sähkönkulutusta jou-
tua säätelemään alueittain kier-

tävillä ja mahdollisesti päivän mittaan toistu-
villa sähkökatkoksilla. Ne pyritään pitämään 
mahdollisimman lyhyinä, enintään parin tun-
nin mittaisina.

Helsingin kaupunki varautuu kaikilla toimi-
aloillaan mahdollisiin sähkökatkoksiin.

”Esimerkiksi sairaalat ja muut kriittisim-
mät kohteet pyritään jättämään suunniteltu-
jen sähkökatkojen ulkopuolelle. Näissä koh-
teissa on myös varavoimalaitteistoa”, kertoo 
kaupungin turvallisuus- ja valmiuspäällikkö 
Minna Liimatainen.

Hänen työhönsä kuuluu miettiä, millä 
tavoin katkokset voisivat vaikuttaa kaupungin 
toimintaan ja mitkä palvelut vaativat erityistä 
turvaamista.

Liimatainen kehottaa myös asukkaita varau-
tumaan sähkökatkoihin ja poikkeukselliseen 
energiatilanteeseen.

”Varautuminen tuo turvaa ja kykyä toi-
mia häiriötilanteissa. Kotona tulisi olla esi-

merkiksi vettä, ruokaa ja lääkkeitä koko per-
heen tarpeisiin kolmen vuorokauden ajaksi. 
Samoin on hyvä olla taskulamppu, paristoja 
ja täyteen ladattu varavirtalähde puhelimelle. 
Kannattaa pohtia sähkökatkon vaikutuk-
sia omaan elinympäristöön. Varautuminen 
on helppoa, ja tietoa on saatavilla paljon. 
Yhdessä selviämme tilanteesta kuin tilan-
teesta”, painottaa Liimatainen.

Helsingin kaupunki on tehnyt monia päätöksiä 
ja toimia, joilla se vähentää sähkönkäyttöä ja 
siten pienentää sähköpulan mahdollisuutta. 

Kaupunki esimerkiksi optimoi ilmanvaih-
toa omissa ja vuokralaistensa käytössä olevissa 
toimitiloissa sekä alentaa sisälämpötilaa pää-
sääntöisesti 20 asteeseen. Näin tehdään muun 
muassa kirjastoissa, kulttuurikeskuksissa ja 
sisäliikuntapaikoissa.

Rakennuksissa, joissa on esimerkiksi vam-
mais- ja vanhuspalveluja, lämpötila pidetään 
kuitenkin 21—22 asteessa.

Kaupunki myös säätää kiinteistöjen, katu-
jen ja puistojen valaistusta. Esimeriksi liikun-
tareittien valoja pimennetään kello 23–6. Yleis-
ten alueiden jouluvalot pidetään päällä vain 
loppiaisviikonloppuun asti, joskin useista jou-
luvaloista vastaavat yksityiset kiinteistöt.

Kussakin Helsingin kaupungin uimahallissa  
eli Itäkeskuksessa, Jakomäessä, Pirkkolassa ja 
Yrjönkadulla saunat ovat päällä porrastetusti 
eri aikaan, ja Itäkeskuksen uimahallin höy-
rysauna on suljettu toistaiseksi. Urheiluhallit 
Oy:kin rajoittaa uimahalliensa saunojen yhtä-
aikaista lämmitystä. Kaupunki kannustaa asuk-
kaita käyttämään uimahallien saunoja kotisau-
nojen sijaan.

Tekonurmikenttien lämmitys katkaistaan, 
jos pakkasta on yli 5 astetta, aiemman 10 asteen 
sijaan. Tilannetta tarkastellaan tarvittaessa, 
mikäli harjoitusolosuhteet vaikeutuvat koh-
tuuttomasti.

Tekojääkenttien jäädyttäminen aloitetaan, 
kun vuorokauden keskilämpötila on alle 2 
astetta, aiemman 5 asteen sijaan. Jos lämpötila 
pysyy yli 2 asteessa, jäädyttäminen alkaa jou-
lukuun puolivälissä ja päättyy helmikuun lop-
puun mennessä. Aikaisemmassa aikataulussa 
ovat kuitenkin Brahenkenttä ja Oulunkylän 
tekojääkenttä.

Lisäksi kaupunki mm. lataa sähköautonsa 
yöaikaan, sulkee Töölönlahden merivesipum-
pun talveksi ja tarjoaa taloyhtiöille energiare-
monttineuvontaa sekä ohjeistaa henkilöstöään 
energiansäästöön ja poikkeustilanteiden varalle.

 → Lisätietoa: hel.fi/energia
 

Laskemalla sisälämpötilaa 
asteella saa viiden prosentin 
säästön lämmityskuluista.

Ikkunoiden ja ovien tiivisteiden 
vaihto on edullinen ja nopea tapa 
parantaa energiatehokkuutta.

Varaudu  
sähkökatkoon
Kodeissa tulisi varautua selviytymään 
vähintään kolme vuorokautta (72 h)  
esimerkiksi sähkökatkon aiheuttamas-
sa häiriötilanteessa. Varalla pitäisi olla 
helposti valmistettavaa ruokaa lemmi-
keille asti, vesipulloja, lääkkeitä, hygie-
nia- ja välttämättömyystarvikkeita sekä 
puhtaita kannellisia vesiastioita. Myös 
paristoilla toimiva taskulamppu ja radio 
sekä valoja olisi hyvä olla, samoin vara-
virtalähde puhelimen lataamista var-
ten. Lue lisätietoja, myös pidempään 
sähkökatkoon varautumisesta: 
72tuntia.fi Energiansäästäjän 

muistilista
 → Säädä sisälämpötilat suositelluiksi: oleskelutilat  

20–21 °C, makuuhuoneet 18–20 °C, porrashuo-
neet 17–18 °C, varasto 12 °C ja autotalli 5 °C.

 → Optimoi ilmanvaihto: sopiva teho ja tuloilman 
lämmitys, puhtaat suodattimet, ei lämmitysvas-
tusta tai lämmöntalteenottoa tarpeetta päällä.

 → Muista nopeat suihkut, hanan sulkeminen välillä, 
vettä säästävät suihkupäät ja virtaamat 
(suihkuhana 12 l/min, pesuallashana 6 l/min).

 → Suosi astian- ja pyykinpesukoneiden matalia 
pesulämpötiloja, eko-ohjelmia, täysiä koneellisia 
ja vähän vettä kuluttavia malleja.

 → Vaihda halogeeni- ja hehkulamput ledeiksi.

 → Uusi vanhat ja huonosti säädettävät  
sähköpatterit.

 → Korjauta tai uusi vuotavat hanat ja wc-pytty.

 → Sauno säästeliäästi ja lempeissä lämpötiloissa.

 → Säädä jääkaappiin +5 °C ja pakastimeen -18 °C 
(1 °C kylmempi = + 5 % sähkönkulutusta).

 → Sammuta ylimääräiset valot sekä mobiilisovel-
lukset sekä käytön jälkeen viihde- ja elektro- 
niikkalaitteet.

 → Käytä kannettavaa tietokonetta pöytäkoneen 
sijaan (kulutus jopa 80 prosenttia pienempi).

 → Lähteet ja lisätietoa:  
astettaalemmas.fi • energiahelppi.fi 

helen.fi/asiakaspalvelu/energiankayton-neuvonta
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Neuvoja energia- 
remontteihin

”Maalämpöön siirtyminen ei nostanut yhtiövastikkeita”, ker-
tovat malmilaisen taloyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja 
Katja Harakka (vas.) ja puheenjohtaja Pia Winqvist.

Kaupungin taloyhtiöille antamalla puolueettomalla 
energianeuvonnalla on nyt kysyntää. Neuvoja saa 
maksutta niin isoihin maalämpö- ja aurinko- 
energiauudistuksiin kuin pienempiin nopeasti 
toteutettaviin ratkaisuihin.

Myös aurinkoenergia kiinnostaa taloyh-
tiöitä, samoin lämmön talteenottojärjestelmät 
sekä vesi- ja ilmalämpöpumput. 

Monia motivoi uudistuksiin sekin, että val-
tion Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kus (ARA) tarjoaa taloyhtiöille energiaremon-
tin tekemiseen 4 000–6 000 euron avustuksen 
asuntoa kohden.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle viime 
vuonna perustettu energia-asiantuntijoiden 
tiimi on saanut yhteydenottoja jo lähes 500 
taloyhtiöltä. 

”Tyypillisimmin meiltä kysytään, mitä sopi-
via energiankulutusta pienentäviä ratkaisuja 
taloyhtiölle olisi ja miten niiden toteuttami-
sessa kannattaa edetä. Autamme tarvittaessa 
tarjouspyyntöjen laatimisessa ja tarjousten 
vertailussa. Asiantuntijoitamme voi tulla ker-
tomaan asioista taloyhtiön hallituksen kokouk-
siin”, kertoo Heikkilä.

Helsingin kaupunki pyrkii parantamaan 
energiatehokkuutta myös omissa uudis- ja kor-
jausrakentamiskohteissaan. Kaupunki omis-
taa Helsingin alueen rakennuskannasta noin 
kuudesosan. Rakennusten energiankäyttö on 
suurin hiilidioksidipäästöjen lähde, joten sen 
vähentämisellä on iso vaikutus Helsingin pyr-
kimykseen tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2030 
mennessä.

 → Lisätiedot: hel.fi/energiaremontti

Energiaremontti 
kannatti
Malmilainen taloyhtiö Vihreä kulta siirtyi 
kaukolämmöstä maalämpöön syyskuussa. 
1960-luvun lopussa rakennetussa kerros- 
talossa on 45 asuntoa, 20 autotallia,  
3 asuinkerrosta ja 5 rappua. Hallituksen pu-
heenjohtaja Pia Winqvist kertoo, ettei yhtiö-
vastikkeita tarvinnut nostaa remontin takia.

”Liitimme maalämpöurakan samanai-
kaiseen linjasaneeraukseen, jolloin hyödyn-
simme esimerkiksi putkia ja salaojia varten 
tehtyjä kaivantoja. Saimme 240 000 euron 
maalämpökustannuksiin tukea ARA:lta 
85 000 euroa. Investointi maksaa itsensä 
takaisin 10 vuodessa ja tuo sen jälkeen 
säästöjä.”

Taloyhtiön hallitus pyysi kokoukseensa 
kaupungin energianeuvonnan tiimiläisiä 
suunnitellessaan energiaremonttia.

”Kyselimme kaikenlaista suunnittelu- ja 
lupaprosesseista maalämmön hyötyihin ja 
käytännön toteutukseen. Puhuimme huo-
lenaiheistakin. Asiantuntijat osasivat ker-
toa asiat niin, että tällainen amatöörikin 
ymmärsi ne. Kun meille tuli vielä myöhem-
min mieleen jatkokysymyksiä, saimme nii-
hinkin hyvät vastaukset”, kiittelee Winqvist.

Yhtiöllä oli urakkaa varten projektipääl-
likkö, ja suunnittelutoimisto hoiti kilpailu-
tuksen, mutta hallituskin teki paljon töitä 
hankkeen eteen. Koko prosessiin meni reilu 
vuosi. Itse 10 energiakaivon poraustyö eteni 
noin kaivon päivävauhtia eikä muihinkaan 
varsinaisiin töihin mennyt kauan. Winqvis-
tin mukaan taloyhtiössä ollaan nyt hyvillään 
lopputuloksesta.

”Näinä aikoina maalämmön edullisuus 
ja energiaomavaraisuus ovat kovia juttuja. 
Maalämpö on myös hyvä myyntivaltti ja 
asunnon arvon nostaja.”T

aloyhtiöitä kiinnostavat nyt isot-
kin energiaremontit, joilla paran-
netaan talon energiatehokkuutta 
tai otetaan käyttöön uusiutu-
vaa energiaa — tai toteutetaan 
molemmat. Taloyhtiöiden ener-

gianeuvonnasta vastaava tiimipäällikkö Aleksi 
Heikkilä muistuttaa, että energiaremontit 
hyödyttävät sekä ilmastoa että kukkaroa.

”Toteutuneissa hankkeissa on pystytty jopa 
puolittamaan lämmityskustannukset, jolloin 
säästyneen energian hinnalla on saatu katet-
tua koko uudistus eikä vastikkeita ole tarvin-
nut nostaa. Lisäksi kiinteistön ja asuntojen 
arvo on noussut. Lähes jokaiseen taloyhtiöön 
löytyy toimia, joilla energiankulutusta voi-
daan alentaa, mutta eniten remonteista hyö-
tyy 2000-lukua edeltävä asuntokanta.”

Energiaremonteilla parannetaan usein 
asuinmukavuuttakin. Maalämmön yhteyteen 
voidaan toteuttaa esimerkiksi maaviilennys, 
joka takaa sopivan sisälämpötilan helteilläkin. 
Ikkuna- ja eristeremontit taas poistavat vetoi-
suutta.

Heikkilän tiimi kannustaa taloyhtiöitä aina 
ensin tarkastamaan, että käytössä olevat jär-
jestelmät ja käytännöt ovat mahdollisimman 
energiatehokkaita. Jo pienillä hankinnoilla saa 
säästettyä energiaa.

”Esimerkiksi laskemalla sisälämpötilaa 
yhdellä asteella pienevät lämmityskulut viisi 
prosenttia. Pitämällä saunavuorot tiiviinä ryp-
päinä vältytään hukkalämmitykseltä. Ikkunoi-
den ja ovien tiivisteiden uusiminen on edulli-
nen ja nopea tapa säästää energiaa. Jos talossa 

ei ole paineenalennusventtiiliä, se kannat-
taa asentaa, jottei vettä tule hanoista ja suih-
kuista tarpeettoman kovaa.”

Valaistuksessa puolestaan kannattaa suo-
sia led-valoja ja ilmanvaihdossa älykkäitä jär-
jestelmiä, jotka säätyvät esimerkiksi kulloi-
senkin ihmismäärän mukaan. Lämpimän 
veden käyttöä saa pienennettyä vettä säästä-
villä hana- ja suihkupäillä sekä lyhentämällä 
suihkuaikaa.

Vaikka nykyinen maailmantilanne on energian 
sekä siihen liittyvien laitteiden saatavuuden 
ja hintojen kannalta epävarma, kannustaa 
energianeuvontatiimi taloyhtiöitä energiare-
montteihin, sillä ne vievät aikaa. Esimerkiksi 
maalämmön hankkimiseen on hyvä varata 
pari vuotta.

Juuri maalämpö kiinnostaa taloyhtiöitä 
nyt eniten, siksikin, että Helsinki on antanut 
taloyhtiöille luvan sijoittaa maalämpökaivo-
jaan tietyin ehdoin kaupungin omistamille 
katu- ja viheralueille, jos tila yhtiön omalla 
tontilla ei riitä. Maalämpökaivoja saa nykyi-
sin myös rakentaa aiempaa lähemmäs ton-
tin rajaa.

”Kaupungilta on tänä vuonna tiedusteltu 
3,4-kertaisesti viime vuoteen verrattuna tie-
toja siitä, onko tontilla esteitä maalämmön 
toteuttamiseen. Tuhannen kyselyn raja rik-
koutuu. Porauslupiakin on haettu lähes 120 
eli kasvua on melkein 50 prosenttia.”

Maalämmöllä on tarkoitus kattaa Helsin-
gin lämmitystarpeesta 15 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä. Viime vuonna osuus oli vielä 
alle 2 prosenttia.
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Koulun oma 
nuoriso-ohjaaja
Nuoriso-ohjaajat työskentelevät nykyään useissa 
Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa. Ajatuksena 
on tarjota nuorille turvallisen aikuisen  
kiireetön läsnäolo koulun arjessa. 
Teksti Sanna Leskinen • Kuvat Kimmo Brandt

V
uosaaressa sijaitsevassa Puisto-
polun peruskoulussa on meneil-
lään lounasaika.

”Moi, mitä kuuluu”, huikkaa 
nuoriso-ohjaaja Yvan Kasongo 
ruokasalista luokkiin palaa-

ville oppilaille. Kasongo istuu usein käytävän 
päässä sijaitsevan pyöreän pöydän ääressä. 
Oppilaat kutsuvat sitä leikkimielisesti nuori-
so-ohjaajan toimistoksi. 

”Kysyn oppilailta kuulumiset ja pysähdyn 
juttelemaan heidän kanssaan. Nuoret tietävät, 
että minulla on aina heille aikaa. Haluan, että 
kaikki ymmärtävät minun olevan täällä heitä 
varten.”

Kasongo on käynyt myös luokissa esittäyty-
mässä oppilaille. Yksi heistä, Nafiso Ahmed, 
toteaa nuoriso-ohjaajan vaikuttavan hyvällä 
tavalla koulun ilmapiiriin.

”Yvan on sellainen ihminen, joka huomaa 
joka ikisen oppilaan käytävällä. Siitä tulee tur-
vallinen ja hyvä olo.”

Osa oppilaista viettää aikaa välitunneilla 
koulun vieressä sijaitsevalla Kallahden nuo-
risotalolla. Nuoriso-ohjaaja tulee välillä sinne-
kin oppilaiden kanssa.

”Pelaamme välitunneilla pingistä, pöytä-

futista, koripalloa ja jalkapalloa”, kertoo yksi 
oppilaista, Abdirahman Muhammad Rashid.  

Puistopolun yläkoulu aloitti koulunuorisotyön 
pilotoinnin vuonna 2021 yhdessä Aurinkolah-
den peruskoulun kanssa. Nuoriso-ohjaaja on 
paitsi juttukaverina välitunneilla myös tarvit-
taessa välittäjänä oppilaiden ja koulun henki-
lökunnan välillä. 

”Autan nuoria saamaan itsensä kuulluksi, 
että he oikeasti pääsevät vaikuttamaan asioi-
hin”, sanoo nuoriso-ohjaaja Kasongo.

Oppilailta tuleekin paljon uudistusehdo-
tuksia. Nuoret ovat esimerkiksi toivoneet kou-
lulle hiljaista tilaa. Ajatuksena on, että koulun 
kirjasto voisi olla oppilaiden käytössä välitun-
neilla, vaikka shakin pelaamista varten. Suun-
nitteilla on myös oppilaiden muodostama 
vaikuttajaryhmä. Se osallistuisi esimerkiksi 
koululla pidettävien juhlien suunnitteluun.

Nuoriso-ohjaaja on järjestänyt yhdessä 
tukioppilaiden kanssa ryhmäytymisen seitse-
männen luokan oppilaille, jotta nuoret tutus-
tuvat toisiinsa.

Kasongo haluaa työssään kertoa nuorille, 
että he pystyvät mihin vaan.

”Haluan, että nuoret tietävät kuinka tär-

Puistopolun peruskoulun yhdeksännen luokan 
oppilaat Nafiso Ahmed (vas.) ja Abdirahman 
Muhammad Rashid kertovat, että koulunuoriso-
työllä on ollut hyvä vaikutus koulun ilmapiiriin. 
Oikealla nuoriso-ohjaaja Yvan Kasongo.

keitä he ovat ja miten paljon he voivat vaikut-
taa asioihin, esimerkiksi täällä koulussa siihen 
minkälainen oma koulu on.”

Puistopolun peruskoulun rehtori Pertti Tossa-
vainen korostaa koulunuorisotyön merkitystä 
myös ongelmien ennakoinnissa ja vuorovai-
kutuksen vahvistamisessa. Kaiken perusta on 
se, miten oppilaat tulevat toimeen keskenään 
sekä koulun aikuisten kanssa. 

”Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää 
työtä. Jos joku ilmiö pistää silmiin, saadaan 
siitä tätä kautta havaintoja. Lisäksi koulunuo-
risotyö auttaa nuoria näkemään, että aikuiset 
välittävät heistä.”

Koulunuorisotyössä rakennetaan kunkin 
koulun tai oppilaitoksen ja sen oppilaiden tar-
peisiin sopiva toimintatapa. Nuoriso-ohjaa-
jat ovat esimerkiksi toteuttaneet oppilaiden 
kanssa hyvinvointikahviloita kohtaamispai-
koiksi sekä sisustaneet hengähdyspaikoiksi 
olohuoneita ja hengailunurkkauksia. Lukioi-
hin on perustettu ryhmiä muilta paikkakun-
nilta muuttaneille sekä itsenäisesti asuville 
nuorille ja tutustuttu yhdessä esimerkiksi  
Helsingin joukkoliikenteeseen. 

Nuoriso-ohjaaja Yvan Kasongo ja 
Puistopolun peruskoulun rehtori Pertti 
Tossavainen haluavat antaa nuorille 
koulun arjessa aikaa. ”Olemme täällä 
nuoria varten”, sanoo Tossavainen.

Nuorisotyö 
kouluissa ja 

oppilaitoksissa
Pilottihanke käynnistyi viime vuonna 
kahdessa yläkoulussa. Niiden lisäksi 

toimintaan on osallistunut tänä vuonna 
17 toisen asteen oppilaitosta. Ensi 

vuonna mukaan tulee 6 koulua lisää Itä-
Helsingin alueelta ja toiminta laajenee 

alakouluihin. Silloin kouluissa ja 
oppilaitoksissa on 15 nuoriso-

ohjaajaa.
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Helsingin kaupunki tarjoaa asukkailleen  
monipuolisesti erilaista ja vaihtelevaa ohjelmaa.  
Olemme koonneet tähän liitteeseen mm.

   Ideoita ja vinkkejä maksuttomiin  
  palveluihin Helsingin 37 kirjastossa

   Tietoa kulttuurikeskuksista

   Helsinki väreissä -kirjan esittelyn

   Tietoa Liikuntaluurista, kätevästä  
  infopuhelimesta

Loppuvuoden  
ohjelmatarjontaa 
varttuneemmille 
helsinkiläisille

Teemasivut on tuottanut Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala.



Helsinki-liite

Pimenevät illat saavat joskus kaipaamaan pientä piristystä ja 
mukavia hetkiä arjen keskelle. Kaupunki tarjoaa varttuneem- 
mille helsinkiläisille monenmoista ohjelmaa ja aktiviteettia,  
joihin voi osallistua joko itsekseen tai ystävän kanssa. Voit  
yllättää vaikkapa kirjastotreffeillä, kierrellä kulttuurikeskuksissa 
ja näyttelyissä tai kysyä liikuntavinkkejä Liikuntaluurista.  
Kokosimme tähän liitteeseen esimerkkejä Helsingin kaupungin  
tarjoamista aktiviteeteista ja palveluista. 

Helsingin 37 kirjastoa ovat avoinna sinua varten.  
Kokosimme vinkkejä palveluista, joista jokainen on maksuton.

5 x parhaat kirjastovinkit

 Järjestä treffit  
 tai taidenäyttely
Kirjasto on mainio tapaamispaikka.  
Tule kirjastoon kahvittelemaan ja  
kohtaamaan ystäviä. Kirjaston tilois-
sa voit myös järjestää kokouksen tai  
pitää vaikkapa taidenäyttelyn.

1.  Ota digilaitteet  
 haltuun
Tarvitsetko apua erilaisten laitteiden,  
ohjelmien tai verkkopalveluiden  
käytössä? Maksuton digituki on  
apunasi. Kysy lisää lähikirjastostasi.

3.

 Lainaa lautapeli,  
 kahvakuula tai  
 ukulele
Kirjat ja lehdet eivät ole ainoita  
asioita, joita kirjastokortilla voi  
lainata. Peli- ja esinekokoelmaa voi  
selata Helmet-sivustolla sekä tutkia 
paikan päällä kirjastoissa.

4. Osallistu  
 lukupiiriin
Dekkareita, tietokirjoja tai nykykirjal- 
lisuutta – lukupiireihin voi osallistua  
kuka tahansa kirjallisuudesta kiinnos- 
tunut, aloittelija tai himolukija. Kaikki  
   kirjaston lukupiirit löydät osoitteesta  
        helmet.fi/lukupiiri

2.

Tunnetko  
kaupungin  
kaikki 7  
kulttuuri- 
keskusta?
● Annantalo  
 Annankatu 30  
 Kamppi

● Caisa  
 Kaikukatu 4 B  
 Kallio

● Kanneltalo  
 Klaneettitie 5  
 Kannelmäki

● Malmitalo 
 Ala-Malmintori 1  
 Malmi

● Maunula-talo 
 Metsäpurontie 4 
 Maunula

● Stoa 
 Turunlinnantie 1 
 Itäkeskus

● Vuotalo 
 Mosaiikkitori 2  
 Vuosaari

Tunnelmallista loppuvuotta 
kaupunkirientojen parissa

  Kysy kirjaston- 
  hoitajalta
Kirjastonhoitaja tietää kaiken.  
Tai jos ei tiedä, niin auttaa tiedon 
etsimisessä. Hän tunnistaa lap-
suutesi lempikirjan, opastaa  
palveluissa ja suosittele luettavaa. 
Tule kirjastoon tai kysy kirjaston-
hoitajalta verkossa osoitteessa 
kirjastot.fi/kysy

 Tervetuloa kirjastoon!  
 Aukioloajat ja yhteystiedot  
 on koottu osoitteeseen  
 helmet.fi/kirjastot
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Kulttuurikeskusten  
moninainen ohjelmatarjonta

Liikuntaluurissa vastataan maanantaista torstaihin klo 13–15. Liikuntaluurin numero on 09 310 32 623.  
Puhelusta veloitetaan vain normaali puhelumaksu oman operaattorisopimuksen mukaisesti.

Kuulemisiin!

Liikuntaluurin nettisivu: helsinkiliikkuu.fi/liikuntaluuri

Helsinki-liite

Pääsivätkö Seniorisäpinöiden  
tai venyttelyjumppien aika- 
taulut unohtumaan? Ei hätää.

Helsingin liikuntapalvelut on avannut puhelinpalvelun, 
Liikuntaluurin, joka tarjoaa kaupunkilaisille tietoa ja tukea 
sekä kannustusta liikkumismahdollisuuksiin liittyen.  
Palvelu on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille, jotka haluavat 
saada asiantuntijan apua mieltä askarruttaviin liikkumiseen 
liittyviin kysymyksiin ja vinkkejä liikkumisen lisäämiseen.

Liikuntaluurin avulla kaupunkilaiset voivat löytää entistä 
paremmin liikuntapalveluiden pariin ja lähteä myös 
omatoimisesti liikkeelle. Neuvonta keskittyy liikuntaan ja 
liikkumiseen. Sairauksiin tai ravitsemukseen liittyvissä 
kysymyksissä käännythän terveydenhuollon puoleen. 

Liikuntaluuri on liikunnan infopuhelin, johon  
soittamalla saat tietoa Helsingin ohjatuista liikunta- 
palveluista ja muista liikuntamahdollisuuksista.  
Puheluun vastaa kaupungin liikunnanohjaaja.

Helsingin kulttuurikeskukset tarjoavat monipuolista ohjelmaa ikäihmisille keppijumpasta 
keikkoihin ja näyttelyihin. Näihin eläväisiin kohtaamispaikkoihin on helppo tulla julkisilla 
kulkuneuvoilla. Lippujen hinnat ovat edulliset, ja tarjolla on myös paljon maksutonta  
ohjelmaa. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan toimintaamme!

Vuotalo 6.12. klo 15 Malmitalo 8.12. klo 19
Kanneltalo,  
keskiviikkoisin 13.30

HYVÄN TUULEN HETKET

Muusikko Mari Kätkä laulattaa  
ja kuvittaja Sari Airola kuvittaa  
rakastetuimpia yhteislauluja  
tarinallisiksi kuviksi. 

 Tutustu ohjelmistoon:  
 tapahtumat.hel.fi
 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN  
RUNOKONSERTTI: NÄIN  
UNTA KESÄSTÄ KERRAN

Seela Sellan tulkitsemia Eino  
Leinon kuolemattomia runoja  
sekä Heikki Sarmannon ja Olli  
Virtaperkon loistavasti suoma- 
laisuutta ilmentävää musiikkia. 

EMMA SALOKOSKI &  
ILMILIEKKI QUARTET

Kotimaisen jazzin kärkinimi  
Ilmiliekki Quartet ja maamme  
eturivin tulkitsija Emma  
Salokoski yhdistävät voimansa.

 Liput esityksiin: lippu.fi



Helsinki-liite

Ennennäkemättömiä 
värivalokuvia 
1950–1970-lukujen 
Helsingistä
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Kaupunginmuseon uutuuskirja tarjoaa kiehtovan  
aikamatkan menneiden vuosikymmenten Helsinkiin. 

Löydät kaikki Helsingin tulevat tapahtumat, niiden  
esittelyt ja ajankohdat osoitteesta tapahtumat.hel.fi

Koe Pehmo 
16.4.2023 asti 

HAMissa.

Koe pehmeää  
taidetta  
Helsingin  
taidemuseossa

Pehmo-niminen näyttely kokoaa yhteen teoksia  
helsinkiläisten omista taidekokoelmista. Käsin  
kudottuihin, neulottuihin, kirjailtuihin tai virkattuihin 
esineisiin yhdistyy tuttuuden, ajattomuuden ja perin-
teen tuntu. Ne huokuvat jatkuvuutta ja ovat omiaan 
vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunteita. Näyttely 
haastaa pehmeyteen ja käsitöihin liittyviä stereoty-
pioita ja esittelee nykytaiteen monenkirjavat tavat 
hyödyntää materiaalisuuden eri ulottuvuuksia.

 Lue lisää: hamhelsinki.fi

Pehmo esittelee nykytaiteen töitä, joiden  
tekotavoissa yhdistyvät käsityötekniikat ja  
pehmeät materiaalit.

Helsingin kaupunginmuseon perusta on sen yli sata vuotta 
vanhassa kuvakokoelmassa. Kaupungin menneisyyttä ja 
nykypäivää tallentavaan kokoelmaan on kertynyt yli  
miljoona mustavalko- ja värikuvaa. Helsinki väreissä –  
värivalokuvia 1950–1970-luvuilta on museon ensimmäi-
nen valokuvakirja, jonka sisältö on kokonaan valikoitu 
museon värikuvien helmistä.

Tutkija Satu Savian toimittaman kirjan kuvat kertovat ohi-
kiitävistä hetkistä vilkkailla kaduilla, vanhojen puutalojen 
pihapiireissä ja uutuuttaan hohtavien lähiöiden maisemissa. 

Vapun ilmapallot, Kauppatorin hedelmät ja mainosten  
öiset neonvalot hehkuvat väreissä nostalgisissa Helsinki- 
kuvissa. Valokuvissa näkyy paljon kadonnutta, mutta 
myös meidän aikaamme säilynyttä kaupunkimaisemaa.

Helsinki väreissä – värivalokuvia 1950–1970-luvuilta on 
nyt saatavilla kirjastoista. Kirja on myynnissä Helsingin 
kaupunginmuseossa, Hakasalmen huvilassa ja Ratikka-
museossa.

 Voit tutustua kuviin myös verkossa: helsinkikuvia.fi



”Yhteishenki 
antaa voimaa”

Millaisena Helsinki näyttäytyy huippu-urheilijalle?
Uuden olympiavalmennuskeskus Urhean myötä treenimahdollisuudet ottivat ison 
harppauksen. Esimerkiksi meille telinevoimistelijoille tilat ja laitteet ovat viimeisen 
päälle. Muutin kampukselle yksiöön viime elokuussa, jotta pystyn yhdistämään huip-
pu-urheilun liikunnanohjaajan opintoihini. Pääsen asunnostani suoraan treenitiloihin 
ja syön lounaan Mäkelänrinteen lukiossa. Muun elämän helppous mahdollistaa kes-
kittymisen tärkeimpään eli urheiluun. Lähes kaikki muutkin miesten maajoukkueen 
urheilijat treenaavat Urheassa. Hyvä yhteishenkemme antaa voimaa ja pystymme 
puskemaan toisiamme eteenpäin.

Mihin suuntaat vapaa-ajallasi?
Treeniporukkamme on yhtä kuin kaveriporukka. Viikonloppuisin lähdemme usein 
yhdessä sushibuffettiin Triplaan. Se on terveellistä mättöä, ja kun on koko viikon 
treenannut kovaa, energiavarastoja voi hyvällä omallatunnolla tankata loppuviikosta.

Mitkä ovat lempipaikkojasi Helsingissä?
Linnanmäeltä lähden aina kotiin hymy suupielissä. Laitteista 60 metrin korkeuteen 
räjähtävä Raketti on ikisuosikkini. Myös Lintsin syksyinen valokarnevaali on  
tunnelmallinen elämys.

Kun pakkanen paukkuu, Salmisaaren liikuntakeskus 
tarjoaa tekemistä sisätiloissa. Siellä on trampoliineja 
ja ilmavolttiratoja, kiipeilyseiniä ja mahdolli-
suus pelata biitsiä ympäri vuoden. Kesällä 
Helsingin uimastadion on kaveriporuk-
kamme vakiopaikka. Meininki on välillä vähän 
yllytyshullua, mutta ikä on onneksi karsinut  
hulluimmat temput repertuaarista.

Mihin veisit vieraan talvisessa Helsingissä?
Löylyyn. Sieltä pääsee pulahtamaan suoraan saunasta 
joko avantoon tai ainakin talvisen kylmään meriveteen. 
Sen jälkeen voi nautistella ravintolassa perinteisen lohi-
keiton. Ydinkeskusta on jouluvaloineen kaunis, joten 
kävelykierros Kampissa ja Aleksanterinkadulla  
kruunaisi päivän.

Mikä Helsingissä on yllättänyt sinut?
Muutin Helsinkiin Matinkylästä Espoosta, joten pää-
kaupunki ei ollut minulle mikään eksoottinen uusi tut-
tavuus. Olin kuitenkin pitänyt Helsinkiä ruuhkaisena ja 
hälyisenä kaupunkina, mutta nyt kun asun Vallilassa, 
olen hoksannut, että ydinkeskustan ulkopuolella on 
itse asiassa todella rauhallista ja luontokin on lähellä.

Telinevoimistelun MM-pronssimitalisti ja 
vuoden helsinkiläisurheilija Emil Soravuo, 
25, lataa huippuvirettä uudessa Urhea-
valmennuskeskuksessa.

”Meille telinevoimistelijoille 
tilat ja laitteet ovat viimeisen 
päälle täällä Urheassa”, 
kertoo Emil Soravuo.

Teksti Johanna Lätti • Kuva Kimmo Brandt

yllättävää asiaa Emil Soravuosta
 → On kotirokkitähti, joka soittelee kitarallaan muun muassa  

AC/DC:tä ja Red Hot Chili Peppersiä.

 → Ei niuhota herkkujen suhteen ja ajattelee, että huippu-urheilijan 
kulutuksella voi syödä karkkia, sipsiä tai jäätelöä arkenakin.

 → On auton ratissa Hannu Hanhi, joka löytää ruuhka-aikanakin 
Helsingistä parkkipaikan – yleensä vielä paalupaikalta.

Minun Helsinkini3

Helsingin parhaat 
ulkoliikuntapaikat
1. Hietarannan ulkokuntosali. ”Hietsussa 

on monipuolisen kuntosalin lisäksi 
koriskenttä ja kesäisin rannalla voi ottaa 
kavereiden kanssa lentopallomatsin.”

2. Mäntymäen kuntoportaat Töölönlahdella. 
”Rappusissa voi vetää tehokkaan treenin 
juosten tai vaikka tasapökkää hyppien.”

3. Vallilan siirtolapuutarha ja Arabian 
rantareitit. ”Puistokäppäily kivoissa 
maisemissa ja ulkoilma toimivat hyvänä 
vastapainona kaupungin hälinälle.”
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”Koen olevani tärkeä osa perheen matkaa”
Yksi asia oli Sari Prittiselle varmaa, kun hän 
lukiossa pohdiskeli mikä hänestä tulee isona. 
Hän halusi jollekin ihmisläheiselle alalle.

”Hain terveydenhoitajaksi. Neuvolatyö tuli 
vähän kuin sattumalta. Piti valita, että lähdenkö 
terveysasemalle hoitajaksi vai neuvolaan. Pää-
tin mennä neuvolaan enkä ole katunut”, Pritti-
nen kertoo.

Hän on tehnyt neuvolatyötä vuodesta 2009, 
ja suurimman osan urastaan Oulunkylän neu-
volassa. Neuvolatyö on Prittiselle merkityksel-
listä. Siinä myötäeletään perheiden kanssa. 
Työhön kuuluu neuvontaa, ohjausta ja vanhem-
muuden tukemista.

”Odotusaika on hyvin sensitiivistä aikaa 
ja hedelmällinen maaperä tarkastella elinta-
poja ja hyvinvointia”, Prittinen kertoo työs-
tään.

”Koen olevani tärkeä osa perheen matkaa. 

Asiakassuhteet saattavat kestää vuosia. Siinä 
ehtii muodostua lämmin ja luottamuksellinen 
suhde perheisiin.”

Vuoden 2009 jälkeen neuvolatyö on muuttu-
nut. Digiaikaan siirtyminen on tuonut muutok-
sia, ja siinä on Prittisen mielestä paljon hyvää. 
Viimeisimpänä korona-aika on muovannut toi-
mintatapoja.

”Perhevalmennuksia ja raskausdiabeteksen 
ohjauksia tehtiin etänä ja tehdään edelleenkin.”

Neuvolan perustyö ei ole kuitenkaan muut-
tunut, vaikka palvelumuodot ovatkin osin muut-
tuneet.

”Neuvola tavoittaa lähes kaikki perheet. 
Paljon työtä tehdään terveyserojen kaventa-
miseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi 
sekä edistetään perheiden terveyttä. Se on 
neuvolan ydin ja sen pitääkin säilyä”, Prittinen 
kertoo.

Suomen rakkain 
keksintö täytti 
100 vuotta
Ensimmäinen neuvola aloitti toimintansa 
Helsingissä vuonna 1922. Tällä sivulla on  
esittelyssä neuvolan historian merkkipaaluja. 
Teksti Aki Laurokari 

1922
Professori Arvo Ylppö aloitti äitien maksutto-
man opastamisen lastenhoidossa. Siitä katso-
taan lastenneuvolatoiminnan Suomessa alka-
neen. Ylppö otti vaikutteita Saksasta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton perus-
taja Sophie Mannerheim perusti Toiselle lin-
jalle turvakodin äideille vuonna 1918. Juuri 
siellä Lastenlinnan halkokellarissa sijaitsi 
myös ensimmäinen neuvola.

Neuvolatoiminnalle tosin viitoitti tietä 
jo Greta Klärichin Maitopisarayhdistys, ja 
ensimmäisellä maitopisara-asemalla vuonna 
1904 jaettiin maitoseosta ja annettiin neuvon-
taa vähävaraisille perheille.

Vaikka idea neuvolatoimintaan ei ollut suo-
malainen, laajaa maksutonta neuvolajärjestel-
mää voidaan pitää suomalaisena keksintönä. 
Tulokset olivat hyviä: neuvoloiden lähialueilla 
imeväiskuolleisuus laski kolmessa vuodessa 15 
prosentista 3 prosenttiin.

1926
Äitiysneuvolatoiminta aloitettiin. Ensimmäisinä 
vuosikymmeninä neuvolatoiminnassa koros-
tuivat rokotukset sekä hygienian ja ravitse-
muksen parantaminen.

1944
Neuvoloista tuli osa julkista terveydenhuolto-
järjestelmää. Neuvoloita oli 300, kun vuonna 
1922 niitä oli 8. Alussa neuvoloita perustettiin 
taajamiin ja terveyssisaret tekivät maaseudulla 
kotikäyntejä.

1949
Neuvoloiden asiakasmäärä kasvoi, kun 
äitiysavustusta alettiin antaa kaikille raskaana 
oleville. Avustuksen edellytyksenä oli käynti 
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Lähteet:  Y lppo.f i , Mannerheimin Lastensuojelul i i t to, Y le:  Neuvola- jär jestelmä on kaikkien aikojen paras suomalainen keksintö (27.4.2012), 
Lääkäri leht i :  Täiden le ikkausta ja  ja lo ista roikuttamista –Neuvolan satavuot inen histor ia  kuvina (18.3.2022), I lkka Taipale (toim.) :  
Sata innovaat iota Suomesta, THL blogi :  Suomen alhaisel la  imeväiskuol le isuudel la  on monta syytä, Seura.f i :  Lapsikuol le isuus voitett i in 
Suomessa neuvoloiden ansiosta (5.1 .2017)  ja  Tehy- leht i :  Sata vuotta neuvolaa (6.10.2022).

raskauden aikana äitiysneuvolassa tai lääkä-
rin vastaanotolla.

1960-luku
Suomessa vierailleet lääkärit ihmettelivät 
alhaista lapsikuolleisuutta (kaksi lasta 
sadasta), vaikka lääkäritiheys oli Euroopan 
kolmanneksi alhaisin. Yhdeksi syyksi arvioi-
tiin kätilöitä ja terveyssisaria, jotka hoitivat 
valtaosan neuvolatyöstä.

Isät otettiin mukaan perhevalmennukseen 
vuonna 1968.

1980-luku
Äitiys- ja lastenneuvola yhdistyvät.

2010-luku
Neuvola-järjestelmä äänestettiin Ylen kilpai-
lussa vuonna 2012 Suomen kaikkien aikojen 
parhaaksi keksinnöksi. Vuonna 2014 äitiys-
neuvolapalveluja käyttivät lähes kaikki ras-
kaana olevat (99,6 %) ja imeväisyyskuollei-
suus oli vuonna 2015 vain 0,17 prosenttia. 
Luku on maailman alhaisimpia.

Suomen alhaiselle äitiys- ja imeväiskuollei-
suudelle on monta syytä. Yksi merkittävim-
mistä on neuvolatoiminta.  
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Punavuoressa punni-
taan lasta vuonna 1951.

Ylilääkäri, professori Arvo Ylppö tutkii Lastenlinnan 
neuvolassa lasta (keskellä). Oikealla lääketieteen 
tohtori Viljo Rantasalo (joka myös keksi nimen neu-
vola), vasemmalla neuvolan johtajatar, terveyssisar 
Lempi Soini ja Lastenlinnan johtajatar Agnes Sinervo.

Sari Prittinen
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Rosa sai mieluisat kummit
Rosa ja Saara Ritvos ovat mukana Kulttuurin kummilapset -toiminnassa. 
Toiminnan tavoitteet ovat kunnianhimoiset.
Teksti Aki Laurokari  • Kuvat Kimmo Brandt

Y
hdeksän kuukautta vanha Rosa on 
jo melko kokenut kulttuurin kulut-
taja. Iloinen tyttö on käynyt kol-
messa Kulttuurin kummilapset 
-tapahtumassa.

”Rosa on ollut aivan innoissaan 
niissä esityksissä, kuten muutkin vauvat, joita 
olen seurannut”, kertoo Rosan äiti Saara  
Ritvos.

”He seurasivat ihan hiljaa ja tuijottivat suu 
auki. Se oli ihan käsittämätöntä!” 

Ritvoksen perhe on yksi niistä lähes 11 000 
perheestä, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan 
Kulttuurin kummilapset -toimintaan.

Kulttuurin kummilapset on maksuton palvelu, 
jossa jokaisella vuodesta 2020 eteenpäin Hel-
singissä syntyvällä lapsella on kummina oma 
kulttuuritoimija, joka kutsuu lapsen hänen 
kehitysvaiheensa mukaan räätälöityyn kulttuu-
ritapahtumaan. Tapahtumat ovat maksuttomia. 
Kummius jatkuu siihen asti, kunnes lapsi aloit-
taa koulun.

Vuonna 2022 syntyneiden eli Rosan ikäluokan 
kummeina toimivat Tanssin talo, Cirko – Uuden 
sirkuksen keskus, tanssiteatteri Hurjaruuth sekä 
Kaapelimuseot.

”Tuli todella mieluisat kummit. Tämä Tans-
sin talo on jo itsessään ihana. Kaikkialla Kaape-
litehtaalla on vauvan kanssa helppo olla”, Saara 
kertoo.

Saaran mielestä palvelu tutustuttaa lapset 
kulttuuriin helposti.

”Moni ei välttämättä uskaltaisi tai viitsisi viedä 
lasta kulttuuritapahtumaan ilman tätä. Ei vält-
tämättä oikein edes tietäisi minne viedä”, Saara 
kertoo.  

Saara ja Rosa ovat molemmat 
nauttineet kulttuurin kummilap-
set -palvelusta. ”Pidän todella 
tärkeänä, että lapsi saa koske-
tuksen kulttuuriin jo pienestä 
alkaen”, Saara Ritvos kertoo.

Nykymuodossaan kummilapsitoimintaa on jär-
jestetty vuodesta 2020. Sen juuret ovat tosin 
pidemmällä ja alun perin se alkoi Helsingin kau-
pungin 450-vuotisjuhlahankkeesta vuonna 2000. 
Siinä kaupunginorkesteri oli aloitteellinen, ker-
too kaupungin vs. kulttuurijohtaja Reetta Heis-
kanen.

”Orkesterin avulla haluttiin silloin antaa tällai-
nen lahja helsinkiläisille”, Heiskanen sanoo.

Orkesteri toteutti toimintaa vuosina 2000-
2007 ja 2012-2019, kunnes vuodesta 2020 alkaen 
sitä päätettiin laajentaa muihinkin kulttuuritoi-
mijoihin.

”Toiminnan tavoitteet ovat hyvin kunnianhi-
moiset”, Heiskanen kertoo.

Tavoitteita ovat yhteisen helsinkiläisyyden 
luominen ilman samankaltaisuuden vaatimusta, 
empatiakyvyn kasvattaminen ja erilaisten ihmis-
ten tuominen yhteen. Tavoitteena on myös se, 
että taide ja kulttuuri auttaisivat ehkäisemään 
eriarvoistumista, koska toiminta on ilmaista 
ihan kaikille lapsiperheille. 

”Toivomme, että kun hyvin pienet lapset tule-
vat perheidensä kanssa taiteen ja kulttuurin 
äärelle, pystymme tukemaan perheiden hyvin-
vointia myös”, Heiskanen kertoo. 

Palvelua kehitetään neuvoloiden, varhaiskasva-
tuksen asiantuntijoiden ja kulttuuritoimijoiden 
kanssa. Kehittämisessä on mukana myös lapsi-
perheiden vanhempia. 

Vanhemmilta saadaan ja pyydetään palau-
tetta muutenkin. Eniten kiitosta tulee siitä, että 
tällainen palvelu on ylipäätään olemassa.

”Palautteissa heijastuu se, miten vanhem-
mat saattavat haltioitua omista lapsistaan näissä 
tapahtumissa”, Heiskanen sanoo. 

Kulttuurin  
kummilapset
Palvelu on tarkoitettu kaikille 
vuonna 2020 ja sen jälkeen synty-
neille helsinkiläisille. Lapset saa-
vat kutsun neuvolasta. Heidät voi 
ilmoittaa mukaan toimintaan 
kummilapset.hel.fi -verkkosivus-
tolla. Ilmoittautumaan pystyy pit-
kin vuotta, ja palvelu on käytettä-
vissä siihen asti kunnes lapsi me-
nee kouluun.

Kulttuurikummi määräytyy lap-
sen syntymävuoden mukaan. Ensi 
vuonna teemana on kulttuuripe-
rintö ja kummina muun muassa 
Helsingin kaupunginmuseo.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimi-
alan hallinnoimaa palvelua tukee 
Jane ja Aatos Erkon säätiö.

Vuoden 2022 kulttuurikummina 
on muun muassa Tassin talo.
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Spara energi!
Helsingfors sparar energi genom att sänka temperaturen inne i idrottshallar, 
bibliotek, fritidsgårdar, kulturhus och museer. I simhallarna är bara en del  
av basturna varma samtidigt. Gatubelysningen dämpas på en del gator och  
i parker. Konstisbanorna öppnar när väderleksförhållandena är gynnsamma.

Hemma kan vi alla spara energi genom att sänka rumstemperaturen,  
bara tvätta fulla tvätt- och diskmaskiner och låta bli att bada bastu ofta.

Svenskt team  
i nya vårdcentralen

Text Nina Weckström • Foto Leif Weckström

Startskottet i Kampen går nästa år och huset står färdigt 2027. Den nya 
centralen för hälsa och välbefinnande reser sig ovanpå metrostationen 
och här tar ett av Helsingfors tre svenska hälsovårdsteam plats.

P
rojektchefen, ledande överläkare 
Lars Rosengren pekar och gestiku-
lerar där han står på torget mellan 
Elhuset och Bilhuset i Kampen. 

”Det är här vi bygger Kam-
pens central för hälsa och välbe-

finnande, en ny enhet som omfattar 140 000 
helsingforsare. Till nybygget flyttar Femkan-
tens och Stengårds hälsostationer. Dessutom 
ingår hälsostationen på Drumsö administrativt 
i Kampen men som filial. Drumsöborna besöker 
alltså också i fortsättningen sin hälsostation på 
Beckasinvägen”, säger Rosengren.

Ur svenskspråkig synvinkel betyder nybygget 
en stor omställning. Det svenska vårdteamet på 
Båtmansgatan flyttar från Rödbergen till Kam-
pen tillsammans all annan verksamhet i nuva-
rande hälsostation.

”Tanken är att såväl läkare som sjukvårdare 
inom den svenskspråkiga servicen förfogar över 
en fysisk plats som bildar ett svensk rum”, näm-
ner Rosengren.

Kampen byggs upp enligt samma koncept 
som centralerna för hälsa och välbefinnande i 

Fiskehamnen och Nordsjö. Verksamheten inklu-
derar både sociala omsorger och hälsovård. I 
Nordsjö verkar därtill ett familjecenter.

Det handlar om ett utvecklingsprojekt som 
minskar antalet nuvarande hälsostationer och 
skapar i stället sju stora helheter med täckande 
service inom social- och hälsovård. 

”Vi talar om en heltäckande vårdstig och i tre 
av sju centraler ingår dessutom familjecenter”, 
säger Rosengren.

De två övriga svenska vårdteamen fortsätter i 
anslutning till hälsostationerna i Munksnäs och 
Kvarnbäcken.

”Men också i Kvarnbäcken och Munksnäs 
är förändringar aktuella i form av tillbygge res-
pektive nybygge. I Kvarnbäcken bygger vi till på 
Mjölgränden och bildar en central som införlivar 
hälsostationerna i Stensböle och Gårdsbacka, 
även om vi håller kvar en plattform i Gårds-
backa”, berättar han.

”Munksnäs hälsostation packar för sin del 
ned hela huset och flyttar från Bredviksvägen till 
Hagarondellen. Nybygget i rondellen ska enligt 
planen stå färdigt 2028.”

Hagarondellen ligger i skarven mellan 
Munkshöjden, Haga och Sockenbacka och på 
området i trafikkorsningen bygger man utöver 
den nya centralen för hälsa och välbefinnande 
jämte familjecenter även lokaler för butiker, apo-
tek, kaféer, gym och annan kommersiell verk-
samhet.

Det nya nätverket av sju centraler för hälsa och 
välbefinnande genomförs inom loppet av unge-
fär tio år. Nya sådana uppstår också i Malm och 
Åggelby. 

”De flesta nuvarande hälsostationer inför-
livas i de stora helheterna men en del blir 
kvar som filialer eller plattformar i exempelvis 
Drumsö, Malmgård, Gårdsbacka, Jakobacka 
och Degerö.”

”Och alla kan naturligtvis också i fortsätt-
ningen själv välja vilken hälsostation man anli-
tar”, tillägger Rosengren.

 → På adressen hel.fi > Service på svenska inom 
social- och hälsovården finns en förteckning med 

länkar och kontaktuppgifter till befintlig svensk 
service inom social- och hälsovård.

Här, säger projektchefen Lars 
Rosengren, tar innerstadens 
svenska vårdteam plats.

På svenska22



Budget 2023

Text  
Nina Weckström 
Foto  
Leif Weckström

”Som ett ljus i mörkret”

Må bra på biblioteket

Barnen i förskolan i Kronohagens lågstadium 
klipper och klistrar och har såväl sällskap som 
stöd av Alona Malena från Kiev i Ukraina.

”Jag kan prata pyttelite svenska. Det är lätt-
are att förstå när jag hör eller läser språket. 
Med barn är tröskeln lägre, jag räds inte säga fel 
och de förstår vad jag avser”, säger hon. Alona 
Malena är sjukskötare och flydde kriget på sina 
föräldrars inrådan i vintras.

”Jag är mamma till Nikita som är 6 år. Han 
går nu i Minervaskolan och älskar det”, säger 
hon. 

Integreringen på svenska känns naturlig, mor 
och son kom till Kristinestad och sökte sig efter 
fyra månader i Österbotten till Helsingfors.

Svenska lär hon sig på kurs i regi av Arbis 
och siktet är att börja jobba inom småbarnspe-
dagogiken.

”Vi går på Arbis i början av veckan, torsdag 
och fredag är vi på praktik. Min praktik är i för-
skolan i Kronohagen. I förskolan har jag stöd av 
två flickor, Sara kan engelska och Agata från 
Ukraina kan bättre svenska än jag.”

På kursen går främst erfarna pedagoger 

eller pedagogiestuderande som har möjlighet 
att få jobb inom den svenska småbarns- 
pedagogiken med skriande personalbrist. I vår 
startar en ny kurs med samma upplägg.

Initiativet kommer från Alexandr Foy, 
själv med rötter i Ryssland och integrerad på 
svenska. Han är aktiv i ukrainska frågor och 
reste direkt efter krigsutbrottet till Polen för att 
hjälpa flyktingar på traven.

Förskoleläraren Mercedes Sjöholm är väl-
digt glad av ha Alona Malena i förskolan. ”Hon är 
ett stort stöd, tar initiativ och ansvar, barnen gil-
lar henne och det är roligt att se hur hon snap-
par upp finlandssvenska uttryck som roskis och 
rådda”, säger Sjöholm.

På sektorn för fostran och utbildning väl-
komnar direktören för den svenska helheten 
Niclas Grönholm allt som underlättar situatio-
nen inom småbarnspedagogiken.

”Initiativet är väldigt fint, det är dessutom 
viktigt att integrera på svenska. Det visar att 
den svenska verksamheten är en attraktiv väg 
in i det finska samhället”, säger Grönholm och 
beskriver initiativet som ett ljus i mörkret.

Bibliotekarie Mia Karvonen är tidigare idrottsinstruktör och förenar motion 
med litteratur. I höst har seniorer, som förr kom på hennes instruerade 
motion, strålat samman i biblioteket Ode. Seniorerna har ägnat sig åt en mix 
av balansövningar och lyrik. Succén återkommer i vår.

Kopplingen mellan motion och bibliotek är inte långsökt, åtminstone inte när 
det gäller Mia Karvonen. ”Jag jobbade som idrottsinstruktör i ungefär tio år på 
Arbis där jag ledde grupper i allt från gympasal till simbassäng. Sedan sökte jag 
mig till idrottstjänsten där jag var ansvarig för den svenska verksamheten”, säger hon. 
Sedan infann sig tanken att ta studieledigt och läsa till språklärare. Efter två års studier i 
nordiska språk tog hon examen.

”Under studietiden tänkte jag om, varför inte bii bibliotekarie. Jag har alltid trivats lika bra på 
idrottsplan som i biblioteket. Jag jobbade på biblioteket vid Nordisk kulturkontakt och när Ode 
sökte svensk bibliotekare sökte jag jobbet. I början av 2023 kan jag fira ett årsjubileum i Ode”.

Annat svenskt i Ode är bokcirkeln som alternerar mellan Ode och Nordisk kulturkontakt och 
så har man startat språkkaféet för alla som vill umgås på svenska. En del är finskspråkiga, andra 
invandrare och så kommer svenskspråkiga. Språkkafé 7 och 21.12, i vår blir det fortsättning.

Full rulle i  
Nordhuset
Nordhuset i Nordsjö håller i 
gång för både liten och stor. 
Julmyskonserten i decem-
ber med musikern Jannike 
Sandström har sångerskan 
Frida Andersson och kan-
televirtuosen Lauri Sch-
reck som gäster. Teater Bar-
nens Estrad gästspelar med 
Pettson och Findus firar jul 
och i januari tar Klubb Ank-
dam fart med svenska artis-
ten Harpo, världskändis med 
låten Moviestar. Österbot-
ten är i fokus i februari, i pro-
grammet ingår lyrik med 
Johanna Holmström, musik 
av Månskensbonden och 
standupkomik med Alfred 
Backa. Mer info på  
vuotalo.fi/sv/evenemangen. 

Julsång
Körerna Akademiska sång-
föreningen och Lyran står 
för stämningsfull julsång 
i Pauluskyrkan, 10.12 och 
Johanneskyrkan, 16.12. Arbis 
vinterkonsert med kursdel-
tagare och lärare klingar 3.12 
och Muntra Musikanter ger 
julkonsert i Tempelplatsens 
kyrka 18.12 och med årets 
Lucia som gäst. Luciakröning 
och kortege är 13.12.

Julstigen
Julstigen vid Hertonäs gård, 
3.12 är för hela familjen och 
bjuder på ringlekar, tomte-
skola och sjungande stjärn-
gossar. På området rör sig 
”folk från förr”, historiska  
figurer som berättar om Hel-
singfors för länge sedan.

LillaLuckan välkomnar 
julen med julsånger, julsaga 
och ringdans 10.12, anmälan 
på barnkultur@luckan.fi.

Milton, Alona 
och Erik jobbar 
ihop i förskolan 
i Kronohagens 
lågstadium.

Helsingfors investerar 893 miljoner euro under nästa år. Driftskostnaderna ökar 
knappt sex procent. Anslagen för fostran och utbildning växer med drygt 5 pro-
cent. Meningen är att svara på utmaningen att rekrytera personal, i synnerhet 
inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Skattesatsen sjunker till 5,36 procent och det beror på att staten tar över 
social- och hälsovården jämte räddningsväsendet. Vårdreformen betyder sam- 
tidigt att skatten till staten stiger.

Mia Karvonen 
förenar lyrik  
och motion.

Text  
Nina Weckström 
Foto  
Leif Weckström

Höstens 
vaccinationer

Om du tillhör riskgrupper,  
boka tid till influensavaccination på  

influensavaccination.hel.fi  
 eller tel. 09 310 46300.

Kolla på coronavaccination.hel.fi 
om du även får coronavirus- 

vaccinets boosterdos.
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Spouse Program 
connects

Saving energy together 

Rebuilding Ukraine

Helsinki Mayor Juhana Vartiainen travelled to Ukraine this autumn 
with other mayors from the Eurocities network. The group met with 
Ukrainian President Zelensky and signed an agreement to support 
the sustainable rebuilding of devastated Ukrainian cities. Helsinki 
continues to assist people fleeing Russia’s war of aggression. 

 Read more: hel.fi  Trending  Information about the situation in Ukraine
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Electricity disruptions are forecast this winter, 
and the City of Helsinki is enacting several 
measures to safeguard energy. The main goal 
of these efforts is to reduce overall electricity 
consumption. 

About a third of Finland’s electricity is used to 
heat buildings. Helsinki’s efforts to moderate 
its own energy use include reducing heating 
in city-owned buildings and dimming outdoor 
lighting. Helsinki has also joined the national 
energy saving campaign ‘Down a degree’, 
which encourages residents to lower room 
temperatures, take shorter showers and drive 
more slowly. 

The City of Helsinki also offers free energy 
savings advice to people living in blocks of flats. 
Helsinki’s Energy Renaissance service can visit 
your housing company’s next meeting and help 

Jochen Faugel is the project planner for 
Helsinki’s Spouse Program, a service for people 
who move to the capital area from abroad to 
be with their partners. Jochen has first-hand 
experience with this, as love brought him to 
Finland from Austria in 2007.  

The programme is designed to help 
international spouses settle into life in Helsinki, 
as they often face unique challenges. While 
their working partners and school-age children 
can make connections through work and 
school, international spouses often lack these 
networks. 

Faugel describes the Spouse Program 
as a lighthouse for new arrivals, offering a 
helpful mix of both social and professional 
opportunities. “One of the biggest goals I 
set for myself when I started to build this 
programme was to build a community, not just 
an employment programme,” he said.  

Over 850 people have participated in 
Helsinki's Spouse Program since its launch 
in 2020. A survey found that 95 per cent of 
participants would recommend the service to 
others.

The Spouse Program is just one of the services 
provided by International House Helsinki (IHH) 
for residents of the capital region. Other helpful 
English-language programmes for new arrivals 
include New in Helsinki events, Newcomer 
Information Sessions, and a new employment 
consultation and guidance service. 

Faugel recognizes that building a home in 

a new country is about much more than just 
finding a house or job. It should also be an 
enjoyable experience. The Spouse Program is 
all about creating a community that can help 
people make friends and further their careers. 
‘‘Home is not just a slogan for us, we really 
believe in it,’’ he said. 

In the words of one participant, “All of my 
friends in Helsinki are from the Spouse 
Program. We are all different ages, come from 
different backgrounds and speak different 
languages, but we support each other.”

 Learn more at: spouseprogram.fi
ihhelsinki.fi 

Solar panels 
on the 
roof of a 
building in 
Kalasatama.

Photo: 
Tero 
Pajukal l io

Jochen 
Faugel leads 
Helsinki’s 
Spouse 
Program for 
partners of 
new arrivals.

Photo: 
Jenna 
Hantula

Bringing culture to kids
Culture Kids is a City of 
Helsinki programme that 
connects children with Finnish 
arts and culture through 
sponsor-hosted events. 
Through the service, kids born 
in or after 2020 are invited 
to participate in free cultural 
events twice a year until they 
begin primary school. Children 
born in 2022, for example, 
have the Finnish Museum of 
Photography and Dance House 
Helsinki as sponsors. Learn 
more at:  kummilapset.hel.fi/
en/home 

A century of care
This year marks the centennial 
of the City of Helsinki’s 
maternity and child health 
clinics. Since the opening of 
Helsinki’s first clinic in 1922 in 
the Kallio district, the clinics 
have made great strides in 
increasing the health and 
happiness of families. Today, 
the clinics reach 99.7 per cent 
of families in Finland and have 
brought infant and maternal 
mortality down to a record low.

Stunning libraries
Public libraries are cherished 
institutions in Finland, and 
Helsinki boasts 37 of them. 
Housed in beautiful historical 
buildings and modern 
architectural marvels, the city’s 
libraries have a wide range of 
material and tools available 
to borrow. You can order 
items from any location in the 
Helsinki Metropolitan Area 
Libraries (Helmet) network for 
pickup from your local library. 
Explore the city´s libraries at: 

 myhelsinki.fi  See and do  
Sights  Helsinki´s most stunning 
libraries

An icy challenge
If you’d like to stay active 
during the cold season, why 
not try winter swimming? 
Winter swimming is a tradition 
in Finland where people take 
a quick dip in freezing water. 
While it may sound extreme, 
there are plenty of fans who 
say it is very healthy and 
invigorating. Helsinki offers 13 
locations where you can try it 
for yourself – if you dare. Find 
winter swimming locations at: 

 hel.fi/en  Culture and leisure  
Sports  Outdoor sports facilities 

 Winter swimming places

plan an energy renovation that could potentially 
halve your building’s heating costs. Requests 
for a visit can be submitted by the building’s 
residents or board.

 Start your energy renovation at: hel.fi/energy
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Kallion seutujen syvimmät uurteet ovat silot-
tuneet vuosien varrella, mutta rosoakin on säi-
lynyt. Siitä ovat ammentaneet elokuvien ja tele-
visiosarjojen tekijät jo sadan vuoden ajan – 
ajoittain elämänmenoa ronskisti liioitellenkin.

Tämä elämän ja elokuvien kirjo levittäytyy 
Hakasalmen huvilan näyttelyyn, joka kuljettaa 
katsojat 1920-luvun Ollin oppivuosista nyky-
päivien Aikuiset-sarjaan. Matkalla siirrytään 
paheiden ja hyveiden vastakkainasettelusta 
sallivampaan moninaisuuteen, jopa komedial-
liseen otteeseen, kertoo näyttelyn kuratoinut 
Minna Santakari.

”Keskiluokkaiset elokuvatekijät projisoivat 
aikanaan ennakkoluulojaan Pitkänsillan poh-
joispuolen kaupunginosiin, mikä synnytti sen-
saatiohakuisia leffoja paheellisesta elämästä. 
Niissä miehet rötöstelivät, hengailivat ja juo-
pottelivat, ja nuorista naisnäyttelijöistä tuunat-
tiin paheellista glamouria edustavia vamppeja. 
Tällaisten asetelmien ajateltiin vetoavan katso-
jiin ja tuovan hyvät tuotot.”

Pikkuhiljaa kuvakulma siirtyi ulkoa luodusta 
itse koettuun. Kuvasta tuli näköisempi esimer-
kiksi Pirkko Saision Elämänmenon päädyttyä 
kansien välistä televisioon 1970-luvulla. 

Elokuvat ja sarjat kulkivat rinnan yhteis-
kunnan muutosten kanssa, joten liikkuvan 
kuvan kyydistä alkoivat pudota puutalot, teol-
lisuusrakennukset ja työläisyyden tunnusmer-
kit. Suur-Kallion alueet ovat taipuneet pitkään 
resuisen laitakaupungin kulmiksi, ja Kalliossa 
tuntuu olevan yhä sitä jotain, mikä houkuttelee 
elokuvantekijöitä seireenien lailla.

”Onneksi kiinnostusta on ollut, koska siten 
elokuviin on tallentunut myös kadonnutta kau-

punkia ja pääsemme kokemaan sen tunnelmia. 
Esimerkiksi Avoveteen-elokuvaan kuvattiin 
kesällä 1939 yömajakohtaus entisessä Kansan-
kodin rakennuksessa juuri ennen sen purkua. 
Melko uusienkin elokuvien miljöitä on jo kadon-
nut esimerkiksi Verkko- ja Sompasaaresta. 
Yleisö nauttii nykyisten ja aiempien paikkojen 
bongaamisesta leffoista.” 

Santakari on hyödyntänyt elokuvatieto- 
kirjailijan kokemustaan valitessaan näyttelyn  
150 leffakatkelmaa ja samanmoista valoku-
vamäärää. Näyttelyarkkitehtuurissa näkyy 
hänen elokuvalavastajan taustansa, ja alan 
tuntemus ylipäätään elokuvantekijöiden haas-
tatteluissa ja yhteistyössä kaupunginmuseon 
työryhmän kanssa. Haitaksi eivät ole olleet 
Kallion-vuodetkaan.

Omia kokemuksiaan alueelta hyödyntää 
myös pidettyjä slangiopastuksia vetävä Esko 
Vepsä, jolla on elokuvakoneenkäyttäjän ja elo-
kuva-avustajan taustaa.

Kävijät voivat tutkia eri kulmilla tehtyjä elo-
kuvia esimerkiksi painamalla alasalin koske-
tusnäyttökartan punaisia palloja, jotka käyn-
nistävät valkokankaalle kullakin paikalla kuvat-
tujen elokuvien potpurin. Yläkerran karttaan 
puolestaan saa kiinnittää omia kokemuksiaan 
lapuille kirjoitettuna. Poimitaan niistä yksi valo-
keilaan loppukuvaksi:

”Kotitalon alakerrassa oli Lindströmin 
pesula joka pelotti koska päiväkodissa pako-
tettiin syömään Lindströmin pihvejä. Vuosi oli 
1977.”

Rikoksen ja rakkauden kaduilla – Leffojen 
Kallio,12.2.2023 asti Hakasalmen huvilassa, 
Mannerheimintie 13 B, hakasalmenhuvila.fi. 
Slangiopastuksia mm. 14.1., 28.1. ja 11.2. klo 14.

Menot
Näyttely seksityöstä

Näyttely Horot – seksityöntekijöiden 
puheenvuoro esittelee Helsinkiä 
seksityön kautta kaupunginmuse-
ossa (Aleksanterinkatu 16). Aihetta 
useista näkökulmista valottavan 
näyttelyn avulla halutaan monipuo-
listaa kuvaa Helsingin historiasta ja 
nyky-Helsingistä, lieventää seksi-
työhön kohdistuvia ennakkoluuloja 
ja lisätä tietoa aihepiiristä. Näyttely 
on avoinna 5.3.2023 saakka. Oheis-
tapahtumiin kuuluvat esimerkiksi 
puheenvuorot seksityöstä Tieteiden 
yönä 12.1.2023 kello 17–19. Vapaa 
pääsy. 

 → Lisätiedot:  
helsinginkaupunginmuseo.fi

Matkusta ajassa
Ratikkamuseossa (Töölönkatu 51 
A) voi vaikka matkustaa ajassa, sillä 
Sisulaattori-ratikkasimulaatiossa 
kävijä pääsee kuskin, matkustajan 
tai rahastajan paikalla kokemaan eri 
aikakausien Helsinkiä, kuten sota-
vuosia ja 1950-luvun olympiahuu-
maa. Museossa näkee monin tavoin 
Helsingin joukkoliikenteen kehitty-
misen. Vapaa pääsy.

 → Lisätietoa:  
ratikkamuseo.fi

1800-luvun tunnelmaa 
ja jouluaskartelua
Millaista oli helsinkiläisen pikku- 
porvariston elämä 1860-luvulla? 
Tunnelmaan pääsee Ruiskumestarin 
talossa (Kristianinkatu 12), joka on 
sisustettu kaupungin palokalustosta 
huolehtineen ruiskumestari Alexan-
der Wickholmin perheen kodiksi. 
Kaupunginmuseon nykyisin omis-
tama kantakaupungin vanhin paikal-
laan säilynyt puurakennus on vähin-
tään vuodelta 1818.

Joulukuun 3. ja 17. päivä kello 14 
kammarissa askarrellaan joulukuu-
senkoristeita 1800-luvun ohjeiden 
mukaan. Joulutapahtumaa vietetään 
mm. laulun ja askartelun merkeissä 
11.12. kello 12–15. Vapaa pääsy. 

 → Lisätiedot:  
ruiskumestarintalo.fi

Katse Kallioon

Kaupunginmuseon joulumyyjäiset 
ovat 3.–4.12. kello 11–17. Mukana on 
mm. lähituottajia ja käsityöläisiä. 
Löytöjä on myös museokaupassa.

“Melko uusienkin eloku-
vien miljöitä on jo kadon-
nut esimerkiksi Verkko- 
ja Sompasaaresta. Yleisö 
nauttii paikkojen bongaa-
misesta leffoista”, kertoo 
Minna Santakari näytte-
lyrekvisiitan keskellä.

Ruiskumestarin talo henkii pikku- 
porvariston elämää 1860-luvulta.
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Joulukuu
1.–20.12. 
Joulun tunnelmaa
Malmitalo
Luvassa on mm. jouluista jazzia, 
sirkusta, konsertteja sekä kai-
kille avoin puurojuhla ja yhteislau-
luhetki. Suurin osa ohjelmasta on 
maksutonta.

3.–4.12.
Kirjojen juhlaa
Oodi
Maksuttomien kirjajuhlien ohjel-
massa on keskusteluja ja musiikkia, 
paikalla myös Tatu ja Patu.

12.12. klo 18
Ilmaisklubilla tunnelmoidaan
Kanneltalo
Juurilla-klubilla vierailee jazzin, 
soulin, bluesin ja rhythm’n’blue-
sin sielukas tulkki Minna Lasanen. 
Isännöimässä Juki Välipakka ja The 
Rooty Toot Toot Band. Vapaa pääsy.

7.–11.12.
Surrealistinen tanssi-iloittelu
Stoa
Kinetic Orchestran nykytanssiteos 
Like There’s No Tomorrow ammen-
taa surrealismista sekä eri tanssi-
tekniikoista ja kamppailulajeista. 
Liput 11–21,50 e, lippu.fi 

15.12. klo 19
Osmo ja Lenni-Kalle vauhdissa
Vuotalo
Osmo Ikonen ja Lenni-Kalle Taipa-
leen Joulurieha-konsertissa kuul-
laan groovaavia sekä hartaampia 
joululauluja. 23 e, lippu.fi 

Tammikuu
4.–8.1. 
Valotaidetta 
Valotaide kirkastaa illat, kun Lux 
Helsinki levittäytyy ympäri kaupun-
kia. Teokset julkaistaan joulukuussa 
osoitteessa luxhelsinki.fi.

13.1.–28.1.
Läntisin ja itäaasialaisin sävyin
Caisa
Oi Ling Ngi yhdistelee näyttelys-
sään Breath in & Breath länsimaa-
laisten ja itäaasialaisten kulttuu-
rien elementtejä muinaiseen 
mustetaiteeseen ja moderniin 
teknologiaan. Vapaa pääsy.

26.1.–4.2.
Absurdia klovnifilosofiaa 
Kanneltalo
Väsyneen perheenäidin ja  
meditoivan psykoterapeu-
tin lähtiessä tavoittelemaan 
valaistumista syntyy hul-
vattomia yhteentörmäyk-
siä ja absurdia klovni- 
filosofiaa Red Nose 
Companyn esityksessä 
Mieletön. Rooleissa  
ovat Amira Khalifa ja 
Nora Raikamo. 12/16 e,  
lippu.fi

Näyttelyelämyksiä
Kävelymatkan päässä toisistaan on neljä mie-
lenkiintoista näyttelykokonaisuutta.

Unenomaista  
Belgialainen Hans Op de Beeck on luonut unen-
omaisen ja vaikuttavan maailman Amos Rexiin. 
Paikoilleen jähmettyneet äärimmäisen tarkat 
hahmot ja miljööt ovat kuin ohueen harmaaseen 
tuhkaan peittyneitä. Äänimaailma tukee ainut-
laatuista tunnelmaa. Hiljainen paraati -näyttely 
on avoinna 26.2.2023 asti. 

Museossa on esillä myös Sigurd Frosteruk-
sen kokoelman teoksia 1900-luvun alkupuolelta. 
Mannerheimintie 22–24, liput 0–20 e.

Pohjoista, omaperäistä 
Kiasmassa nähdään kiinnostava kattaus Poh-
jois-Suomesta kotoisin olevien tai siellä työsken-
televien taiteilijoiden teoksia. Kompassissa poh-
joinen -näyttely on avoinna 2.4.2023 asti. Metallin 
maku -näyttely esittelee Markus Copperin oma-
peräistä taidetta ja maailmankuvaa 26.2.2023 
asti. Mannerheiminaukio 2, liput 0–18 e.

Poikkeavaa 
HAMissa Viggo Wallensköldin vahvat ja usein 
yllättävätkin maalaukset henkivät ymmärrystä 
erilaisuutta ja ulkopuolisuutta kohtaan 
(12.3.2023 asti). Myös Lilibeth Cuenca  

Rasmussen nostaa esiin kysymyksiä identi-
teetistä (16.4.2023 saakka), samoin Eeti Piiroi-
nen (8.1.2023 asti). Esillä on myös HAMin käsi-
töitä ja pehmeitä materiaaleja yhdistäviä töitä 
(16.4.2023 asti) sekä Tove Janssonin elämää ja 
teoksia (31.12. asti). HAM Helsingin taidemuseo, 
Eteläinen Rautatiekatu 8, liput 0–12 e.

Installaatiomaista 
Hannu Väisäsen 12 kattoa -näyttely luo Hel-
singin Taidehallista kokonaisinstallaation mm. 
veistosmaisin katoin sekä maalauksin herätel-
len ajatuksia elämän ja ihmisen hauraudesta. 
8.1.2023 asti, Nervanderinkatu 3, liput 0–14 e.

Vuosi vaihtuu Kansalaistorilla
Helsingin uusivuosi Kansalaistorilla 31.12. aloitetaan 
koko perheen ohjelmalla kello 17.30. Illemmalla la-
valle nousee tähtiartisteja, joiden tiedot julkistetaan 
myöhemmin osoitteessa helsinginuusivuosi.fi.
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 Ylös, ulos 
ja liikkumaan

Talven mittaan kannattaa  
muistaa osoite ulkoliikunta.fi, 

josta voi tarkistaa latujen ja  
luistelukenttien tilanteen.  

Liikuntatietoa on osoitteessa:
hel.fi/liikunta

Hans Op de Beeck: 
The Horseman

Mia Hamari: Jänistyttö, 
Klovni, Enkeli, Pyörittäjä

Viggo Wallensköld: 
Ruhtinaan perhe

Hannu Väisänen:  
12 kattoa

Aki Rask
26 Menot



Koskettavaa draamaa
Ingmar Bergmanin osittain elä-
mäkerralliseen teokseen perus-
tuva näytelmä Fanny ja Alexan-
der saa Helsingin Kaupungin-
teatterissa koskettavan sovi-
tuksen Paavo Westerbergin 
dramatisoimana. Fannyn roo-
lissa nähdään Elena Leeve ja 
Alexanderina Olavi Uusivirta. 
Lasten Emilie-äitiä näyttelee 
Anna-Maija Tuokko ja tyranni-
maista isäpuolta, pappi Edvard 
Vergerusta, Eero Aho.

”Näytelmä kertoo lapsuu-
desta, perheestä, teatterista, 
uusperheen ongelmista, ja 
samalla myöskin näistä ikui-
sista kysymyksistä, elämän suu-
rimmista mysteereistä, rakkau-

Olavi Uusivirta, Anna-Maija  
Tuokko, Eero Aho ja Elena Leeve.
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Minun
tärppini

1 Työväenopiston joulu  
Työväenopisto järjestää eri 

puolilla Helsinkiä joululahjapa-
joja ja yhteislauluhetkiä. Opis-
ton pääjoulutapahtuma “Valoa 
ja iloa” täyttää opistotalon työ-
pajoilla, joululauluilla ja esityk-
sillä torstaina 8.12. Opistotalon 
kahvilasta löytyvät jouluiset 
herkut. Työväenopiston kurs-
sit ja tapahtumat kannattaa 
kurkata osoitteesta ilmonet.fi.

2 Keskuspuiston ladut 
Lumisena talvena on 

upeaa, kun pääsee ratikalla 
ihan latujen luo ja voi hiih-
tää Laaksosta Paloheinään 
saakka. Jos lunta ei tule kun-
nolla, on Paloheinässä onneksi 
lumetettu latulenkki. Keskus-
puiston talvinen metsä mykis-
tää kauneudellaan.

3 Rikhardinkadun kirjasto 
140-vuotias Rikhardin- 

kadun kirjasto tarjoaa täydel-
listä vanhan kirjaston tunnel-
maa. Rakennuksen pieni nuh-
juisuus vain lisää sen charmia. 
Kirjaston hyllyjen väleistä löy-
tää rauhallisia lukupaikkoja ja 
alakerran Taidelainaamosta 
voi lainata taidetta kotiinsa. 

Mika  Ruusu
n

e
n

Lapsille
Joulukausi
Jouluista askartelua 
Lasten kaupunki,  
Aleksanterinkatu 16 
10-vuotisjuhlia viettävässä Lasten 
kaupungissa askarrellaan omatoi-
misesti joulukoristeita paperista ja 
kartongista. 11.12. kello 12–15 askar-
rellaan liikkuvia leluja, jotka toimi-
vat myös joulukoristeina. Toki pääs-
tään myös perusnäyttelyyn mm. 
ohjaamaan laivaa 1700-luvun tun-
nelmissa. Vapaa pääsy.

8.12.–6.1.
Joulusatu vehreyden keskellä
Talvipuutarha  
Sytkyt-nukketeatteri esittää Joulu-
sadun 8.12. klo 9.30 ja 10.30, 26.12. 
klo 13 ja 15 sekä 27.12. klo 13 ja 6.1. 
klo 13 ja 15. Vapaa pääsy.

9.12. klo 14
Pikku Peikon joulu 
Maunula-talo 
Teatteri Qon nukketeatteriesityk-
sessä “Pikku Peikon joulu” nähdään 
maitotonkassa elävä Tonkka  
Mooses -peikko tonttujen, pienten 
eläinten, jouluisten laulujen ja  
runojen kera. Vapaa pääsy.

 
9.12. klo 16–19.30
Annanpäivän bileet 
Annantalo 
35-vuotiasta Annantaloa juhlitaan 
työpajailemalla disco-asusteita, 
tanssimalla discoa ja sytyttämällä 
valot yhteisöllisen Valotalo-teok-
seen. Vapaa pääsy.

11.12. klo 12–17
Joulun ja sadun tunnelmaa
Seurasaari
Seurasaaren joulupolku virittelee 
kävijät sadun ja vanhanajan joulun 
tunnelmaan. Maksuttoman koko 
perheen tapahtuman ohjelma:  
joulupolku.fi.

Helsingin työväenopisto 

opetustuntia. kurssia. luentoa, tapahtumaa, 
konserttia ja näyttelyä.

kurssilaista. opetuspaikkaa.

*Vuoden 2021 lukuja on  
pyöristetty täysiin 

kymmeniin.

101 700 4 500 360 83 900 70

Menot-palstan on toimittanut  T i ina Kotka Toimitus ei  vastaa mahdol l is ista ohjemamuutoksista.

Ville Ylikahri

Helsingin työväenopiston rehtori

Vapaan sivistystyön päällikkö
Helsingin kaupungin  
kasvatuksen ja koulutuksen 
toimiala

Annantalo Annankatu 30, annantalo.fi • Caisa Kaikukatu 4 B, caisa.fi •  Helsingin kaupunginteatteri Eläintarhantie 5, hkt.fi • Kanneltalo Klaneettitie 5, 
kanneltalo.fi • Lasten kaupunki, Helsingin kaupunginmuseo • Aleksanterinkatu 16, helsinginkaupunginmuseo.fi • Malmitalo Ala-Malmin tori 1, malmi-
talo.fi • Maunula-talo, Metsäpurontie 4, maunulatalo.fi • Stoa Turunlinnantie 1, stoa.fi • Talvipuutarha, Hammarskjöldintie 1 A  • Vuotalo Mosaiikkitori 2, 
vuotalo.fi

Jouluisia antimia
Satakunta käsityöläistä ja pientuottajaa tuo tarjolle herkkuja 
joulupöytään ja lahjoja pukinkonttiin Tuomaan Markkinoille 
Senaatintorille 1.–22.12. Kujat on teemoitettu esimerkiksi makeis-
ten, leivonnaisten ja asusteiden mukaan. Perheen pienimmille on 
maksuton karuselli.

Kahvilapihalta ja anniskeluoikeuksin varustetulta ravintolapi-
halta löytyy mm. matala-alkoholisia glögijuomia tarjoileva Ome-
nasieppari x Kåska -glögibaari. Paikallisten puutarhojen hävik-
kiomenoista mehua valmistava Omenasieppari työllistää erityi-
sen tuen tarpeessa olevia henkilöitä. Kåskan puolestaan lahjoit-
taa osan myyntituloista syrjimisen ja yksinäisyyden vastaiseen 
työhön. Markkinoiden aukioloajat ovat ma–to ja su klo 11–19 ja 
pe–la klo 11–20.

Pukinkonttiin ja kotiin on houkutuksia herkuista käsitöihin asti 
myös Vanhan Joulutorilla 15.–22.12. (Vanha ylioppilastalo, Man-
nerheimintie 3, ma–pe klo 11–20, la–su klo 11–18). Teurastamon 
joulumarkkinoilla (Työpajankatu 2) on tarjolla herkkuja, designia 
ja käsitöitä 17.–18.12. kello 10–16.

 

desta ja kuolemasta, samastut-
tavalla ja kauniilla tavalla. Mihin 
me uskomme vaikeimmilla het-
killämme?”, summaa ohjaaja 
Paavo Westerberg teemoja.

Tuomaan markkinat palaavat Senaatintorille. 
Lasten ilona on maksuton karuselli.

Seurasaaressa on joulutunnelmaa.

27



Kouluihin ensi vuonna 
sateenkaarityöpajoja
Nuoret toivoivat kouluihin lisää  
opetusta moninaisuudesta.

Ilmaisia harrastuksia oppilaille
Kaikissa Helsingin peruskouluissa on tarjolla maksuttomia harrastuksia 
3.–9.-luokkien oppilaille koulupäivien jälkeen. Tämän mahdollistavat kaupunki 
ja Harrastamisen Suomen malli. 

Harrastusryhmät kokoontuvat koulupäivän jälkeen kouluilla tai niiden 
lähiympäristössä. Valikoimassa on yli 30 lasten ja nuorten toivomaa harras-
tusta. Syyskaudelle ehtii vielä mukaan. Lisätiedot saa osoitteesta: 

 → nuorten.hel.fi/suomenmalli

Kaikilla helsinkiläisillä peruskoulun luokka- 
asteilla 6.–9. järjestetään työpajat seksuaalisen 
suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuu-
desta ensi vuonna. Kyseessä on nuorten ehdo-
tus, joka on äänestetty toteutettavaksi Helsin-
gin osallistuvassa budjetoinnissa OmaStadissa. 
Työpajoissa tarjotaan oppilaille tietoa sateen-
kaarevasta moninaisuudesta sekä mahdolli-
suus kysymyksiin ja keskusteluun. 

Emma Saarinen, 17, ja Oili Ähkynen, 17 olivat 
mukana ehdotuksen tehneessä ryhmässä 
Herttoniemen nuorisotilalla.

”Meidän kokemus on, että kouluissa puhu-
taan näistä asioista ihan liian vähän”, Saarinen 
ja Ähkynen toteavat.

Nuorten toiveena oli, että koulussa tarjottai-
siin laadukasta tietoa ja opetusta moninaisuu-
desta. Haaveissa oli yhdenvertaisempi koulu, 
jossa kenenkään ei tarvitsisi kokea syrjintää. 
Kouluterveyskyselyjen mukaan sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret koke-
vat muita ikätovereitaan enemmän esimerkiksi 
kiusaamista, yksinäisyyttä ja koulu-uupumusta. 

Sateenkaarityöpajat käynnistyvät kouluissa 
alkuvuodesta 2023. Työpajat tukevat koulujen 
työtä. Opetussuunnitelman mukaan perusope-
tuksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertai-
suutta sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä suku-
puolen moninaisuudesta. Ensi kevään aikana 
myös opettajille järjestetään keskustelutilai-
suuksia sateenkaariteemoista.

Emma Saarisen ja Oili Ähkysen mielestä 
osallistuminen OmaStadiin oli helppoa ja antoi 
kokemuksen konkreettisesta mahdollisuudesta 
vaikuttaa. Ennen kaikkea he ovat iloisia siitä, 
että tärkeä asia edistyy näin nopeasti ja koko 
kaupungin tasolla.

”Onhan se hienoa, että kerrankin tällainen 
aloite toteutuu eikä jää muhimaan vuosiksi”, 
Saarinen toteaa. 

Luonto ja yhdenvertaisuus  
suosittuja OmaStadissa
Osallistuvan budjetoinnin eli OmaStadin kaut-
ta helsinkiläiset voivat vaikuttaa siihen, miten 
kaupunki käyttää 8,8 miljoonaa euroa. Asuk-
kaat pystyvät tekemään ehdotuksia hankkeis-
ta ja äänestämään jatkoon sellaisia, jotka koke-
vat tärkeiksi.

Kaupunkilaiset ovat pitäneet tärkeinä esi-
merkiksi luontoon ja yhdenvertaisuuteen liit-
tyviä asioita. Luontoteemoihin kuuluvat muun 
muassa Mätäjokilaakson kaupunkipuisto, hyön-
teishotellit ja roskien kerääminen merestä.

Vuoden 2021 äänestyksessä 75 ehdotusta 
pääsi toteutusvaiheeseen. Niiden etenemistä 
voi seurata sivulla omastadi.hel.fi, josta löytyy 
tietoa jokaisen hankkeen sisällöstä, aikatau-
lusta sekä vuorovaikutuksesta.

Vuoden 2022 aikana OmaStadia kehitetään 
edelleen yhdessä kaupunkilaisten kanssa. 

Toive penkeistä 
toteutuu
OmaStadin varoin on tulossa 
erityisesti senioreiden toivomia 
penkkejä Ison ja Pikku Huopa-
lahden, Talin ja Munkinseudun 
alueille.

Idea penkeistä tuli Kampin pal-
velukeskuksen OmaStadi-tilai-
suudessa. Idea yhdistettiin osaksi 
laajempaa Ison ja Pikku Huopa-
lahden, Talin ja Munkinseudun 
ulkoilualueiden kunnostusta ja 
viihtyisyyden parantamista kos-
kevaa ehdotusta. Se sai Hel- 
singin osallistuvan budjetoinnin  
OmaStadin äänestyksessä  
1 006 ääntä. Asukkaat äänestivät 
syys-lokakuussa vielä paikoista, 
joihin 10–20 uutta penkkiä sijoi-
tetaan. Urakka toteutuu alusta-
vien suunnitelmien mukaan ensi 
kesänä. 

Teksti Ella Tanskanen • Piirrokset Minna Alanko
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Pääsen tekemään 
työssäni merki-
tyksellisiä asioita, 
kuten sujuvoitta-

maan toimintakyvyltään rajoitteisten 
kaupunkilaisten elämää Helsingissä. 
Heillä voi olla näkemisen, kuulemi-
sen, ymmärtämisen, muistamisen 
tai liikkumisen vaikeuksia.

Olen ollut Helsingin kaupungin 
vammaisasiamies elokuusta 2018. 
Toimin aiemmin Invalidiliiton sosi-
aalipoliittisena asiantuntijana ja 
projektipäällikkönä. Pystyn hyödyn-
tämään työssäni yhteiskuntatie-
teiden maisterin tutkintoni tietoja 
sosiaalipolitiikasta ja kunnallis- 
tieteistä. 

Teen töitä sen eteen, että kaikki, joil-
la on toimimisen ja liikkumisen estei-
tä voisivat elää yhdenveroisesti mui-
den kanssa Helsingissä. Tuon alani 
asiantuntemusta kaupungin työryh-
miin ja projekteihin. Toimin Helsingin 
vammaisneuvoston sihteerinä. Kir-
joitan kaupunkia koskevia lausunto-
ja sekä järjestän tilaisuuksia. Koulu-
tan työntekijöitä eri vammaisryhmi-
en erityistarpeista. Olen linkki kau-
pungin ja alan järjestöjen välillä. 

Saan ajoittain yhteydenottoja esi-
merkiksi palvelujen epäkohdista,  

jolloin selvitän niitä esimerkiksi toi-
mialojen ja vammaisneuvoston 
kanssa. Yksittäisten vammaisten 
asioita hoidetaan sosiaali- ja 
terveystoimen vammaispalveluissa.

Työkavereinani on ammattilaisia 
eri aloilta, ja se onkin tarpeen, kos-
ka edistämme toimintakyvyltään ra-
joitteisten henkilöiden osallistumis-
ta niin kasvatuksen, koulutuksen, 
työllistymisen, vammaispalvelujen, 
vapaa-ajan kuin kulttuurin saral-
la. Työskentelen usein Helsingin es-
teettömyysasiamiehen kanssa. Teen 
myös yhteistyötä järjestöjen ja kau-
punkien vammaisneuvostojen sih-
teereiden kanssa. 

Olen pian ainoa vammaisasia-
mies Suomessa, kun Espoon kolle-
gani nimike ja tehtävänkuva muuttu-
vat hyvinvointialueella.

Toivon, että pystyisimme tekemään 
asiointia vielä helpommaksi vam-
maisille ihmisille sekä heidän per-
heilleen, joiden voimavarat saattavat 
olla koetuksella. Palvelujen pitäisi 
toimia sujuvasti yhteen niin kaupun-
kiorganisaation sisällä kuin esimer-
kiksi Kelan kanssa. Palveluista pitää 
kertoa selkeästi, ja asukkailla on ol-
tava mahdollisuus erilaisiin yhtey-
denottotapoihin.

Olen ylpeä vammaisneuvostomme 
40-vuotisesta laajasta työstä. Neu-
vosto on vaikuttanut esimerkiksi 
Helsingin kaupungin vammaisneu-
vonnan perustamiseen ja esteet-
tömyyden lisäämiseen. Helsinki on 
saavutettavuusasioissakin edellä-
kävijä.

Terveisinä helsinkiläisille haluan  
sanoa, että toivon kaikilta löytyvän 
tahtoa ja kykyä ottaa mukaan yhtei-
söömme nekin kaupunkilaiset, joilla 
on rajoitteita toimintakyvyssä.

Ota tarvittaessa yhteyttä:  
vammaisasiamies@hel.fi  

p. 09 3103 6086 

”On hienoa, että nykyään palveluja 
muotoillaan periaatteella design 
for all eli siten, että ne huomioivat 
moninaisten ihmisten tarpeet”, toteaa 
Helsingin vammaisneuvoston sihteeri 
ja Helsingin vammaisasiamies 
Tiina Lappalainen salissa, jossa 
vammaisneuvosto kokoontuu.

Stadilla duunissa
Mikä on parasta työssäsi,  
vammaisasiamies Tiina Lappalainen?

Vammais- 
neuvostolla on 
40-vuotisjuhlat
Helsingin vammaisneuvosto 
järjestää 2.12. vammaisten 
päivän ja neuvoston 40-vuo-
tisjuhlan. Se on katsottavissa 
Helsinki-kanavalta (helsinki-
kanava.fi). Tilaisuudessa on 
viittomakielinen ja kirjoitus-
tulkkaus.

Helsingin vammaisneu-
vosto edistää vammaisten ja 
pitkäaikaissairaiden kaupun-
kilaisten yhdenvertaisuutta 
ja osallisuutta Helsingissä. 
Neuvostoon kuuluu vammai-
sia henkilöitä ja heidän omai-
siaan edustavia järjestöjä, 
kaupungin luottamushenki-
löitä ja toimialojen asian- 
tuntijoita.

Neuvosto vaikuttaa päät-
täjiin sekä antaa lausuntoja ja 
esityksiä kaupungin toiminnan 
valmisteluun. Neuvosto myös 
seuraa, toteutuvatko vammai-
sia henkilöitä koskevat palve-
lut ja oikeudet.

Kaveriksi 
vammaiselle 
henkilölle
Haluaisitko ruveta kaveriksi 
vammaiselle henkilölle? Kävi-
sitte esimerkiksi harrasta-
massa ja tapahtumissa. Saisit 
uutta seuraa ja palkkion tuki-
henkilönä toimimisesta.

Kaupunki järjestää 16 
vuotta täyttäneille lyhyitä 
ilmaisia etäkoulutuksia tuki-
henkilötoiminnasta syksyi-
sin ja keväisin. Osallistujilla ei 
tarvitse olla kokemusta vam-
maistyöstä eikä osallistumi-
nen velvoita mihinkään.

Tukihenkilöksi voi ilmoit-
tautua milloin vain myös ilman 
kyseistä koulutusta sähkö-
postitse osoitteeseen 
vammaistyo.tukihenkilo@hel.fi. 
Sieltä saavat tietoa niin tuki-
henkilöksi haluavat kuin sel-
laisen tarvitsevat. 

Vammaisneuvonnasta saa tietoa ja ohjausta
Vammaisneuvonta antaa ohjausta ja neuvontaa vammaisten palveluihin liittyen. 
Puhelinneuvontaa saa numerosta 09 3103 2889 (ma, ke ja pe klo 9–11, ti ja to klo 9–11 
ja 12–14). Muulloin voi jättää yhteydenottopyynnön vastaajaan tai lähettää sähköpos-
tia (sote.vammaisneuvonta@hel.fi). Vammaisneuvonnan palvelupiste Itäkadun perhe- 
keskuksessa (Tallinnanaukio 1, 1. kerros) on avoinna keskiviikkoisin kello 14–16. 

 → Lisätietoa: hel.fi/vammaiset

Teksti Tiina Kotka • Kuva Kimmo Brandt

3x
vinkit
1. Tietoa palvelujen esteettömyydestä: 
palvelukartta.hel.fi.

2. Tarjoa apua, kysy rohkeasti: 
”Tarvitsetko apua ja miten voin auttaa?”

3. Siirrä sähköpotkulauta syrjään 
tukkimasta jalankulkuväylää.
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Liikkumaan 
rajoitteista 
huolimatta
Soveltavaan liikuntaan voi osallistua, vaikka olisi 
väliaikaisia tai pysyviä toimintarajoitteita. Ryhmiä 
riittää vesijumpista kuntosaliharjoitteluun.
Teksti Tiina Kotka •  Kuvat Maarit Hohteri

K
aupungin järjestämä soveltava lii-
kunta on sananmukaisesti sovel-
lettua eli osallistujille valitaan 
sellaisia liikkeitä, joita he pysty-
vät tekemään turvallisesti. 

”Madallamme tällä tavoin 
kynnystä lähteä liikkumaan ja saamaan siitä 
hyvinvointia sekä tukea itsenäiseen arjessa 
selviytymiseen”, kertoo liikuntakoordinaat-
tori Johanna Turunen Helsingin kaupungin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Soveltavan liikunnan vesijumpassa saat-
tavat polskia vierekkäin rintasyöpäleikkauk-
sesta toipuva ja polvivammaa kuntouttava 
kaupunkilainen. Omia kohdennettuja ryhmiä 
on esimerkiksi kehitysvammaisille, mielenter-
veyskuntoutujille ja kuulovammaisille.

Liikuntatunnit ovat monille viikon piris-
tys ja rytmittäjä. Näin on käynyt myös Mika 
Sohlbergille, joka osallistuu kehitysvam-
maisten liikuntakerhoon torstaisin.

”Haluan varmistaa liikunnan avulla, ettei 
tulisi suurempia kipuja, kun ikää alkaa ker-
tyä. Tykkään kaikista eniten vauhdikkaista 

juoksulajeista. On kiva tulla kerhoon tapaa-
maan kavereita ja ryhmäläisiä. Samalla saa 
sellaista mukavaa tavallisesta poikkeavaa 
ohjelmaa viikkoihin. Olen käynyt kerhossa 
vuodesta 2002 lähtien.”

Soveltavaan liikuntaan osallistui viime vuonna 
lähes 800 helsinkiläistä. Käyntikertoja oli rei-
lut 8 000 ja ryhmiä yli 140. Kaupungin yhteis-
työ 15 yhdistyksen ja seuran kanssa lisäsi tar-
jontaa lähes 50 viikkotunnilla. Ohjelmaa 
tuottivat esimerkiksi Helsingin Invalidien 
yhdistys, Uudenmaan Lihastautiyhdistys ja 
Uudenmaan pyörätuolitanssijat.

Lajeista kestosuosikki on vesiliikunta. Kau-
punki myöntää lisäksi vammaisille ja pitkä-
aikaissairaille henkilöille erityisuimakortteja 
omaehtoista uimista varten. Vuoden kortti 
maksaa kaikkineen 64 euroa ja käy jokaiseen 
Helsingin uimahalliin sekä maauimalaan.

Keväällä 2023 on alkamassa uusi maksu-
ton palvelu, soveltava liikuntaneuvonta. Palve-
lun käyttäjä asettaa itselleen tavoitteet kuuden 
kuukauden neuvontajaksolle ja saa yksilöl-

”Vesijumppa on vuodesta toiseen suosituin 
soveltavan liikunnan muoto. Veden noste tekee 
liikkumisesta helpompaa esimerkiksi nivelvaivai-
sille”, kertoo useita ryhmiä ohjaava liikuntakoor-
dinaattori Johanna Turunen. 

 ”On kiva tulla kerhoon tapaa-
maan kavereita ja ryhmäläi-
siä”, kertoo Mika Sohlberg. 

listä tukea liikuntaneuvojalta. Palvelu on 
suunnattu kuntalaisille, joiden liikunta vaa-
tii soveltamista esimerkiksi vamman, sairau-
den tai muun toimintakykyä heikentävän syyn 
vuoksi.

 
Kevään liikuntaryhmät
Kevätkauden kursseille 9.1.—28.4. ilmoittaudu-
taan nettiosoitteessa asiointi.hel.fi tai nume-
rossa 09 3102 8858 porrastetusti: ti 13.12. klo 
16 työikäisten toiminta, klo 17 lasten toiminta, 
klo 18—19 senioreiden ja soveltavan liikun-
nan vapaiden paikkojen tiedustelut. Ke 14.12. 
klo 9—14 vapaiden paikkojen tiedustelut kai-
kille kursseille. Jälki-ilmoittautuminen 15.12. 
alkaen: asiointi.hel.fi, p. 09 3108 7501 ma—pe 
klo 9—14 ja Liikuntaluuri p. 09 3103 2623  
ma—to klo 13—15. 

Lisätietoa 
hel.fi/aikuiset_soveltava_liikunta 
hel.fi/lapset_soveltava_liikunta 
hel.fi/yhteistyokurssit_soveltava_liikunta 
hel.fi/erityisuimakortti  

Soveltava liikunta
Soveltava liikunta on sellaisten henkilöiden 

liikuntaa, joilla on vamman, sairauden 
tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai 

sosiaalisen tilanteen vuoksi haasteita osallistua 
perusliikuntaryhmiin ja joiden liikunta 

vaatii soveltamista ja erityisosaamista. 
Ryhmään kuuluvat toimintarajoitteiset, 

pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat, 
joiden toimintakyky on heikentynyt 

iän, vamman tai pitkä-
aikaissairauden takia.
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LUKIJAKILPAILU

Kuvan talvinen katunäkymä on ikuistettu 
autojen mallista päätellen 1920-luvun lopulla. 
Autot on pysäköity Helmisen leipomon eteen, 
jonka hapankorput olivat kuuluisia koko 
"kylässä". Leipomo ja myymälä sijaitsivat 
Runeberginkatu 6 b:ssä Etu-Töölössä. -J.H.-

Lukijan sanoin

lukijakilpailu.
helsinkilehti@
hel.fi
 
Helsinki-lehti, 
Lukijakilpailu, 
PL 1, 00099 
Helsingin 
kaupunki

Kadonnutta kaupunkikuvaa
Valokuva on otettu aivan 1900-luvun alussa ja maisema on noista ajoista muuttu-
nut huimasti. Kuvan vasemman laidan kukkula on nykyisin yksi Helsingin suosi-
tuimmista paikoista. Missä valokuvaaja on ikuistanut jäiden noston?

Vastaus viime kysymykseen
Viime kysymyskuvassa oli talvinen katunäkymä 
1920-luvulta leipäautoineen. Helsingin leipomon 
autot oli kuvattu Etu-Töölössä Runeberginkatu 
6 A:n ja 6 B:n edustalla.

Helsingin kotileipomon tai niin kutsutun  
Helmisen leipomon perustivat Beata ja Otto 
Helminen Kruununhakaan aivan 1900-luvun 
alussa. Toiminta siirtyi uudisrakennukseen 
Runeberginkadulle vuonna 1915. Nimi muutet-
tiin Helsingin Leipomoksi, ja sillä nimellä toi-
minta jatkui 1970-luvun loppuun. Omistajavaih-
doksen jälkeen nimeksi tuli Helsingin leipä. 

Nyky-Helsingissä jo harvinaiseksi käynyt 
niin kutsuttu korttelileipomo jatkaa yhä toimin-
taansa näinäkin päivinä.

Lukijakilpailun ovat tuottaneet  
Aki Laurokari ja Martti Helminen.

Perustetaanko  
yhteinen korttelipiha?
Kaupunki on julkaissut uuden korttelipiha-
oppaan, jossa kerrotaan kerrostalokortte-
leiden yhteispihojen rakentamisesta. Aihet-
ta käsitellään muun muassa taloyhtiöiden 
yhteistyön, viihtyisyyden ja talouden kannal-
ta. Korttelipihan perustaminen -opas löytyy 
osoitteesta korttelipihat.hel.fi.

Korttelipihalla tarkoitetaan usean taloyh-
tiön jakamaa pihaa, joka on korttelin asuk-
kaiden yhteinen olohuone. Siitä on mahdol-
lista kehittää vaikka vehreä ja houkutteleva 
keidas. 

Yhteinen ja avara piha voi vahvistaa tur-
vallisuudentunnetta, lisätä korttelin yhteis-
henkeä ja mahdollistaa taloyhtiöiden 
yhteistyön muun muassa jäte- ja kiinteistö-
huollossa. Vehreät ikkunanäkymät ja ylimää-
räisenä olohuoneena toimiva korttelipiha 
saattavat lisäksi nostaa asuntojen arvoa. 
Vehreä piha-alue on myös ilmastonmuu-
tokseen sopeutumisen ja kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuden kannalta kannustettava 
muutos.

Yhteinen korttelipiha voi tuoda terveyshyötyjäkin, jos 
kutsuva piha houkuttelee ulkoilemaan, liikkumaan ja 
puutarhatöihin. Taloyhtiöiden yhdistäessä kiinteistö- ja 
jätehuoltoaan sekä välinehankintojaan pienenevät kuu-
kausittaiset kulut. Säästyneillä rahoilla voi usein kattaa  
pihauudistuksesta tulleet kulut.

Vastaukset pyydetään lähettämään 15.4. mennessä sähköpostilla  
(lukijakilpailu.helsinkilehti@hel.fi) tai postitse (Helsinki-lehti, Lukijakilpailu,  
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki). Mainitsettehan postiosoitteenne, jos  
haluatte osallistua kirjapalkinnon arvontaan.

Viime kysymykseen oikein vastanneiden joukosta arvottiin voittajaksi Heikki 
Juntunen – onnittelumme!

Helsingin 
kaupungin- 
museo
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Kootusti tietoa 
kaupunkisuunnittelusta
Uusi kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen 
-sivusto (hel.fi/suunnitelmat) kokoaa yhteen 
kaiken tiedon, mikä liittyy kaupungin kaavoi-
tukseen, liikenne- ja katusuunnitteluun, puisto- 
ja viheralueiden suunnitteluun sekä rakenta-
miseen. Ennen tiedot olivat hajallaan eri  
sivuilla. 

Kaupunkilaiset ovat kiinnostuneita asuin- 
ympäristönsä asioista: mitä asuinalueella 
muuttuu, voiko siihen vaikuttaa sekä milloin  
ja miten muutos tapahtuu. Sivustolla ker-
rotaan osallistumisen mahdollisuuksista ja 
rajoituksista.

Sivustolta löytyvät kaikki nähtävillä olevat 
suunnitelmat, joihin voi juuri sillä hetkellä vai-
kuttaa ja ottaa kantaa. Tietoa on myös asukas-
tilaisuuksista, kaavakävelyistä ja työpajoista. 
Tapahtumalistaukseen pääsee suoraan osoit-
teella hel.fi/asukastilaisuudet. Lisäksi sivulle 
on linkitetty suunnittelutyön tueksi tehtävät 
Kerrokantasi- ja karttakyselyt. Omaan sähkö-
postiin voi tilata Suunnitelmavahti-palvelun, 
joka pitää ajan tasalla kaupunkisuunnittelusta.
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Mojo Erämetsän aikamatkakuvissa yhdistyvät historiallinen ja nykypäivän Helsinki. 
Talvikeli-teoksen pohjana on Eric Sundströmin kuva Kampista vuodelta 1926. 

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 
Senaatintorin etelälaidalle Aleksanterinkatu 
24:ään on avattu uusi matkailuneuvontapiste.  
Se on avoinna ma–pe klo 9.30–17, la–su klo 10–
16. Poikkeusaukiolot: itsenäisyyspäivänä 6.12.  
klo 10–16, suljettu 24.–26.12. ja 1.1.2023.  
Avoinna loppiaisena 6.1. klo 10–16.
Puhelinpalvelu: 09 3101 3300
Chat: MyHelsinki.fi
helsinki.touristinfo@hel.fi
Sähköiset palvelut: ma–pe klo 9–16

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  
hoidontarpeen kiireellisyys voidaan arvioida.
Chat: hel.fi/hammashoito (ma–pe klo 8–15)
Seniori-info
p. 09 3104 4556 (ma–pe klo 9–15)
seniori.info@hel.fi, chat: hel.fi/seniorit
Sosiaalipalvelut
Sosiaalineuvonta p. 09 3104 4400
ma–pe klo 9–16, chat: hel.fi/sosiaalineuvonta
Sosiaalipäivystys iltaisin ja viikonloppuisin
p. 020 696 006
Kriisipäivystys
Äkillisissä kriisitilanteissa 24/7
p. 09 3104 4222

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, äly- 
puhelimen, 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 
terveysneuvontaa 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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