Kuinka kirjoittaa hyvä matkaopas: Helsinki-matkaoppaan syntytarina

Miika Auvinen

Opinnäytetyö
Journalismin koulutusohjelma
11.4.2020

Tekijä tai tekijät
Miika Auvinen
Raportin nimi
Kuinka kirjoittaa hyvä matkaopas: Helsinki-matkaoppaan syntytarina.

Ryhmätunnus
tai aloitusvuosi
2016
Sivu- ja liitesivumäärä
28 + 21

Opettajat tai ohjaajat
Pekka Huolman
Helsinki on kaupunki täynnä kulttuuria, luontoa ja ilmiöitä. Merenrannoilta reheviin
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osaamista. Työn vaikeustaso on sopivan haastava ja tehtävästä teoksesta on hyötyä
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Opinnäytetyöhön liittyvät vahvasti niche- ja elämysmatkailun kaltaiset ilmiöt.
Nichematkailulla tarkoitetaan turismia, jonka kohteet liittyvät rajattuihin mielenkiinnonkohteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa turistikohteita, joissa vierailee suurimmaksi
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Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä kysytään, millainen on hyvä matkaopas.
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Opinnäytetyön tuloksena syntyneen Helsinki-matkaoppaan kohteet sopivat myös budjettimatkaajalle. Teoksen tarkoituksena on rikastaa turistien ja jo kaupungissa asuvien
elämää. Syntynyttä kirjademoa käytetään myöhemmin kokonaisen teoksen markkinoimiseen kustantajille. Koska paikalliset ovat yksi kohderyhmistä, teoksen kieleksi
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1 Johdanto
Helsinkiä ei syyttä kutsuta Itämeren helmeksi. Kaupunki on täynnä ilmiöitä, kulttuurimuotoja ja tapahtumia, jotka lisäävät sen viehätysvoimaa. Jo pelkät asuinalueet tuovat
esille eri puolia kaupungin sielusta: Eira, Kallio tai Puu-Vallila ovat kaikki erilaisia. Läpimatkaaja saattaa kiireissään kokea vain Rautatieaseman, Kampin ja Forumin kulmat.
Oikea Helsinki, sielukas ja merellinen, aktiivinen ja runsaskulttuurinen, jää helposti näkemättä.
Edes kaikki Helsingissä asuvat eivät aina tajua, miten kulttuuririkkaassa kaupungissa he
asuvat. Kaikki eivät matkaa oman lähiönsä ulkopuolelle, ja oman lähiönkin nähtävyydet
ovat ikään kuin piilossa.
Opinnäytetyöni pureutuu juuri tähän ristiriitaan. Halusin tehdä oppaan helsinkiläisille ja
turisteille. Asuin kaupungissa noin seitsemän vuotta vuosina 2011–2018 ja tiesin opinnäytetyötäni aloittaessani etukäteen monia riemastuttavia kohteita, joita Kampin tai
Rautatieaseman kulmilla pyörähtävä ei välttämättä tule ajatelleeksi.
Koska kaikenkattava Helsinki-matkaopas olisi liian suuri työ, jollaista ei ole mahdollista
suorittaa opiskelijabudjetilla, rajasin aiheen budjettimatkailuun. Rajauksen vuoksi kalleimmat kohteet pyörivät hinnoiltaan 20 euron hujakoilla ja suurin osa kohteista on
ilmaisia. Sisällytin mukaan myös kappaleita kirpputoreista, antikvariaateista ja muista
kohteista, joissa myös budjettimatkaaja voi shoppailla menettämättä heti kaikkea pääomaansa. Toinen päärajaukseni on, etten ota mukaan koko pääkaupunkiseutua, vaan
pitäydyn pelkässä Helsingissä.
Teokseni koostuu erilaisista teemoista. Mukana on kappaleet uskonnoista kiinnostuneille, militaristeille, videopelinörteille ja niin edelleen. Toiminnallisessa osuudessa kiersin kohteita ja tapahtumia pitkin Helsinkiä. Sisällytin opinnäytetyöhöni noin 40 kohdetta. Osaan kohteista liittyy haastattelu tai lyhyt valokuvareportaasi.
Opinnäytetyöni on PDF-muotoinen kirjademo, jota aion hyödyntää apurahojen saamisessa, teokseni saattamisessa loppuun ja kustannussopimuksen hankkimisessa
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Valmiin teoksen sisällysluettelo on paljon opinnäytetyön tuloksen kohdelistaa laajempi.
Jos saan teokseni myytyä, alan tutkimaan myös sisällysluettelon kohteita, joita en opinnäytetyöhöni saanut valmiiksi.
1.1

Tavoitteet ja rajaus

Tavoitteenani on hyödyntää journalismiopinnoissa saamiani taitoja monialaisessa projektissa, joka sisältää tiedonhankintaa, taittamista, kirjoittamista ja haastatteluja. Toteutan teoksen itse alusta saakka. Samalla tutkin aihetta, millainen on hyvä matkaopas.
Rajasin aiheen budjettimatkailuun pääosin kolmesta syystä. Tällöin opinnäytetyön vaatima budjetti pysyy inhimillisenä, pystyn palvelemaan monipuolisempia kohdeyleisöjä ja
eniten rahaa vievät elämykset on muutenkin helppoa löytää hakukoneilla tai Trip Advisorista.
Kohdeyleisöäni ovat kaikenikäiset ja -sukupuoliset ihmiset. Yhdistävänä tekijänä haetulle lukijalle on uteliaisuus maailmaa kohtaan ja halu kokea sekä kokeilla uutta. Mukana
on kappaleita eri osa-alueista kiinnostuneille. Opinnäyteyössäni osa-alueita on yhdeksän ja kohteita noin 40. Alustavassa valmiin teoksen sisällysluettelossa kohteita on noin
kaksi kertaa enemmän. Opinnäytetyöhöni valikoitui kohteita, joissa minulla on mahdollisuus vierailla opintojen rinnalla. Koetin myös ylläpitää monipuolisuutta.
Välillä jouduin pohtimaan monipuolisuusnäkökulmaa. Esimerkiksi kaksi kappaletta
opinnäytetyöstäni pyörii kirjojen ympärillä, joista toinen keskittyy kirjastoihin ja toinen
divareihin. Koin kuitenkin, että molemmissa kohdeluokissa itse rakennukset ja alueet
ovat myös näkemisen arvoisia. Helsingissä esimerkiksi kirjastorakennukset ovat parhaimmillaan nähtävyyksiä sinänsä.
Budjettimatkailua täytyy pohtia terminä, sillä käsitteet ovat häilyviä ja monitulkintaisia.
Esimerkiksi työssäkäyvälle ja työttömälle budjettimatkailu voi tarkoittaa täysin eri asiaa.
Opiskelijalle jo kymmenen euron meno voi olla valtava lovi lompakkoon. Päivätöissäkäyvälle satasenkaan meno ei välttämättä tunnu missään. Lopulta rajasin kohteet niin,
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että jos kohteessa käyminen tai liikkeen hintataso on reilusti yli 20 euroa, en ottanut
kohdetta mukaan. Rajaus on tehty kaikkein pienituloisimpia silmällä pitäen.
1.2

Elämysmatkailu

Kun puhun samassa lauseessa budjettimatkailusta ja elämyksistä, yhdistän kaksi varsin
erilaista käsitettä samaan yhteyteen. Onko pienellä budjetilla matkustavan mahdollista
saada elämyksiä? Sanna Tarssanen kertoo teoksessa "Elämystuottajan käsikirja" elämysten merkityksestä turistille: hän kutsuu elämystä ikimuistoiseksi, positiiviseksi ja merkittäväksi kokemukseksi (Tarssanen 2009, 6.)
Hänen mukaansa elämyksen erottaa palvelusta kokemuksen räätälöinti, draamallisuus
sekä teemoittelu (Tarssanen 2009, 8.) Elämykseen liittyvät myös esimerkiksi yksilöllisyys siten, että kokemus on ainutlaatuinen ja ainutkertainen, sekä tarina, joka antaa kokemukselle sosiaalisen merkityksen ja sisällön (Tarssanen 2009, 12–13.)
Sara Saarelainen puhuu opinnäytetyössään Budventures in Finland – Budjettimatkailijan opas Suomeen (2015, 21) Tourism for All -konseptista, siitä kuinka
matkailun tulisi olla osa myös senioreiden, vammaisten, suurten perheiden, nuorison ja
vähävaraisten elämää. Budjettimatkailun Saarelainen määrittelee pienellä budjetilla
matkustamiseksi. Saarelainen erottelee elämysmatkailun budjettimatkailuista. Hänen
mukaansa budjettimatkailu voi olla valmiiksi räätälöityjä kokemuksia autenttisempaa ja
tuoda turistia lähemmäksi paikallisia (Saarelainen 2015, 23.)
Kun yhdistän elämykset ja budjettimatkailun, astun täysin uudelle alueelle. Haluan kohteiden antavan matkaajalle tai Helsingin ja lähialueiden asukkaille mahdollisuuden saada
tunne-elämyksiä ja kokea intoa pienellä rahalla. Mukana on paljon kohteita, joissa käydessä mieleen hiipii väkisinkin ajatuksia kuten ”vähän siistiä” ja ”kuinka en ole aiemmin
törmännyt tällaiseen”. Elämys ei aina vaadi panssarivaunulla ajamista tai benjihyppyä.
Myös Helsingin parhaissa divareissa käyminen tai sukellusveneeseen tutustuminen voi
olla elämys. Teokseni esittelee myös arkisempia kokemuksia, mutten pidä suoranaisia
budjettimatkaajan elämyksiäkään mahdottomina.
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1.3

Nichematkailu

Yksi matkaoppaani teemoista on nicheturismi, eli pienelle yleisölle ja rajatuista asioista
kiinnostuneille kohdistettu matkailu. Nicheturismilla on lukuisia eri alalajeja. Teoksessa
Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases mainitaan valokuvaus-, vapaaehtois- ja luontoturismin kaltaisia nicheturismin muotoja. Jos kirjoitan opinnäytetyöstäni myöhemmin valmiin teoksen, saatan käsitellä mainittuja teemoja ja olen merkinnyt ne valmiin teoksen sisällysluetteloon, mutta kirjademossani ne eivät ole
mukana. Teoksen nicheaiheista sen sijaan seikkailu- ja nuorisoturismi sekä pimeä
turismi ovat osa-alueita, joihin tutustuin enemmänkin teosta kirjoittaessani.
Pimeä turismi oli liittynyt teoksestani pois jättämääni ”Helsingin pimeä puoli” -kappaleeseen. Kappaleessa olisin käsitellyt Helsingissä tapahtuneiden murhien, väitettyjen
henkiolentojen ja kaikenlaisten muiden hämäryyksien sijainteja. Englanniksi ilmiöstä
käytetään termejä dark tourism tai thanatourism. Niche Tourism -teoksessa hämärästä
turismista käytetään esimerkkeinä erilaisia sodan näyttämöitä, keskitysleirejä ja teloituspaikkoja. (Tarlow, 2005, 48.) Helsingissä hämärää turismia edustavat esimerkiksi
erilaiset murha- ja kummituskävelyt sekä Tattarisuon kaltaisilla alueilla käyminen.
1.4

Kohdeyleisö

Teokseni kohdeyleisö on nuoret aikuiset, ja nuorisoturismi on yksi teoksen osa-alueista
budjettinäkökulmankin rajauksen vuoksi. Budjettinäkökulma koskee erityisesti
opiskelijoita ja sellaisia ihmisiä, joiden tuloista valtaosa perustuu tulonsiirtoihin. Tosin
koen, että teokseni palvelee kaikkia ikäryhmiä, ylipäätänsä ihmisiä, joilla on terve
kiinnostus maailmaa kohtaan.
Yksi kohdeyleisön palanen on helsinkiläiset. Vaikka mukana on Suomenlinnan kaltaisia
kaikille tuttuja kohteita, on yksi teokseni kulmista paikallistietämyksen levittäminen.
Tämä näkyy kohteina, joita kaupunkiin vastamuuttanut ei välttämättä tiedosta.
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1.5

Tutkimusongelma ja kysymykset

Pohdin opinnäytetyössäni kysymystä ”millainen on hyvä matkaopas”. Pohdinta palvelee toiminnallista osuutta ja samalla voin pohtia, kuinka markkinoin teostani kustantajalle.
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2 Onko matkaoppaalle kysyntää?
Liian monet matkaoppaat kertovat turistirysistä eli kohteista, joita ylläpidetään suuria
turistivirtoja varten. Kohteet ovat yksipuolisia, kalliita, eivätkä ne aina huou sitä tunnelmaa, jota kaupungit parhaimmillaan tarjoavat. Matkustaessani maailmalla en ole
törmännyt vielä yhteenkään kaupunkien aidoimpia kiinnostavia kohteita esitteleviin
matkaoppaisiin. On kuin matkaoppaiden tekijät olisivat Googlella katselleet muutamia
ensimmäisiä hakutuloksia, ja liian usein turistiraukat jäävät paitsi Helsingin herkullisimmista vivahteista, sellaisista, jotka ovat yleensä vain kaupungissa kauemmin asuneiden tiedossa.
Koska rajasin aiheen budjettimatkailuun, mukana ei ole kalliita ravintoloita, ylihinnoiteltuja matkamuistomyymälöitä tai kalliita elämyksellisiä kohteita. Oppaani avulla myös
esimerkiksi opintotuella elävä voi saada Helsingin matkastaan entistä enemmän irti.
Tutkimustyössäni hyödynsin omaa paikallistietämystäni, blogeja, muita matkaoppaita ja
esimerkiksi MyHelsinki-sivuston listoja. Eräs vanha teos, josta löysin hyviä kohdetärppejä, oli vuoden 2010 Hevi opas Helsinkiin. Kyseessä on maanläheinen matkaopas,
joka sisältää paljon ”sisäpiirin tietoa” Helsingistä. Teoksessa on varsinaisten kohteiden
lisäksi paljon tietoa hyvien illanviettojen ytimistä: missä käydä ilmaiseksi vessoissa, mitkä ovat parhaat kalliot, joilla hengailla helteisinä kesäiltoina, ja tietysti kaikenlaisia metallikulttuuriin kuuluvia kommervenkkeja.
2.1

Haasteita

Opinnäytetyöaiheeni toi eteeni lukuisia haasteita. Esimerkiksi ongelman, mitä kohteita
lopulta valitsen opinnäytetyöhöni, ratkaisin kylmästi ottamalla mukaan vähiten rahaa ja
aikaa vievät kohteet.
Jouduin myös miettimään, mitkä kohteet ovat oleellisia vuosienkin päästä. En halua
teokseni vanhenevan vuodessa, joten jätin pois joitain tapahtumia ja osa-alueita niiden
epävarman jatkuvuuden vuoksi. Monet liikkeet sulkivat ovensa tekoprosessin aikana.

6

Tällaisia olivat esimerkiksi japanilaista ”räkälää” jäljitellyt ja videopeliaiheisia drinkkejä
tarjoillut Hundred Dogs sekä käytettyä elektroniikkaa myynyt Cash Store.
Myös lähteiden etsiminen niin teoria- kuin toiminnallista osuuttakin varten oli hankalaa.
Toiminnallisen osuuden suhteen Suomessa on joitain hyviä kirjoja, blogeja ja verkkosivuja, mutta ei liikaa. Toivon, etten joutunut luottamaan liikaa omiin tuntosarviini, kykyyni aistia mielenkiintoisia kulttuurimuotoja ja ilmiöitä. Tämän vuoksi seurasin verkkokeskusteluja ja matkablogeja, ja koetin hahmottaa mielenkiintoisia kohteita oman
kokemusmaailmani ulkopuolelta. Myös paikallisuutisten lukeminen oli välttämätöntä.
Uutisista sain tärppejä uusista ilmiöistä ja sain tietoja joidenkin jo oppaaseeni valittujen
kohteiden lopettamisesta.
Teoriaosuudessa hyödynsin paljon matkailualan oppaita. Löysin myös teokset tietokirjan kirjoittamisesta ja matkakirjan tekemisestä. Yksi suuri ongelma on hakusanoissa:
matkaopas tai englanniksi travel guide tarkoittavat myös ihmisiä, jotka kaitsevat matkustajia eri kohteissa. Jos yritin löytää googlella tietoa hakusanoilla matkaopas tai travel
guide, suurin osa tuloksista käsittelee matkaopasta ammattina. Matkakirjan kirjoittamista tutkiessani eteeni tuli enemmän omien matkakertomusten selostamista kuin varsinaisia muille tarkoitettuja oppaita. Kirjoista löytyi enemmän tietoa matkailun eri muodoista, tietokirjallisuuden kirjoittamisesta ja matkakirjallisuuden historiasta kuin matkaoppaan tekemisestä.
Kolmas haaste oli Suomen vuodenajat: kaupunki on eloisimmillaan kesällä. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnallisen osuuden tekeminen painottui kesän kuukausiin. Osa
kohteista on kiinni talvella, ja auki olevissakin kohteissa on mukavampi vierailla ilman
kylmää, pimeää ja loskaa. Esimerkiksi Helsingin lukuisat saaret jäivät tämän vuoksi
opinnäytetyöstäni pois: ne ovat kauneimmillaan kesällä, eikä niihin aina edes kulje lauttoja muulloin. Myös kauneimmista puistoista ja erilaisista teemakävelyistä kertovat kappaleet jäivät pois, sillä en ehtinyt toteuttaa niitä kesän aikana.
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2.2

Poisjääneet kappaleet

Viittaan opinnäytetyössäni välillä kirjademosta poisjääneisiin kappaleisiin, jotka tulen
lisäämään valmiiseen teokseen. Pois jääneitä kappaleita ovat muun muassa kappaleet
eläinkohteista kuten eläintarhoista, LBGTQ-kohteista, hengailuun sopivista kallioista ja
puistoista sekä näkemisen arvoisista kirkoista. Osa poisjääneistä kappaleista laajeni lehtijutuiksi opinnäytetyön ulkopuolella.
Opinnäytetyöhöni valikoitui kohteita, joiden läpikäyminen onnistuu opiskelijabudjetilla
ja rajallisella aikamäärällä. Varsinkin opinnäytetyön tekemisen alkupäässä tutustuin
etäältä myös kirjaan pääsemättömiin kohteisiin. Tällöin vielä kartoitin opinnäytetyöni
laajuutta ja sitä, mikä on budjettini sekä aikatauluni puitteissa mahdollista.
Pois jäi myös muutama kappale, joiden kohteissa olin ehtinyt vierailemaan. Yksi tällaisista oli esimerkiksi erikoisuuksia myyvät kaupat. Esimerkiksi Göstan maailma myy
keräilijöille kaikkea rituaaliesineistä aitoihin pääkalloihin. Näihin kappaleisiin on jo tehty
taustatyö, mutta ajallisten haasteiden vuoksi ne jäävät pois kirjademosta.
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3 Helsingin matkailun merkityksestä
Helsinki on osittain tärkeä läpikulkukaupunki: maamme rautatieverkoston solmukohdat
ja maamme suurimmat matkustajasatamat ja lentokentät sijaitsevat alueella. Lentoliikenteessä Suomi on solmukohta Euroopan ja Aasian välillä. (Finnport 2019.) (Finnavia
2019.)
Toisaalta kotimaan matkailu näyttää lisääntyneen, ja myös Helsinki kohteena vetää
aiempaa enemmän ihmisiä. (YLE 2019.)
Työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan Suomen ja samalla Helsingin vahvuuksiksi nähdään siistit kaupungit, luonnon ja veden puhtaus sekä turvallisuus. Myös Venäjän läheisyys on yksi merkittävimmistä tekijöistä Suomeen kohdistuvassa matkailussa.
(TEM 2014a, 16–17.)
Silmämääräisesti arvioituna Helsinki-matkaoppaita ilmestyy muutamia vuodessa. Niihin
verrattuna oman teokseni yksi suurimmista eroista on suomenkielisyys, sillä kirjastossa
vastaan tulleista oppaista valtaosa on englanniksi. Kirjani on suunnattu turistien lisäksi
myös helsinkiläisille, joten suomen kieli on sinänsä perusteltu ratkaisu. Joudun kuitenkin miettimään teoksen mahdollista käännättämistä englanniksi.
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4 Teoriapohja
Teoriapohjassa pohdin matka- ja tietokirjan kirjoittamiseen liittyviä ilmiöitä. Pohdin
samalla sitä, millainen on hyvä matkaopas.
4.1

Kuinka tulla matkakirjailijaksi

Lonely Planet on maailman suurin matkaoppaiden kustantaja. Kustantamo on julkaissut myös oppaan matkakirjailijoiksi haluaville. Teoksen nimi on How to be a Travel
Writer (2017), ja sen ovat kirjoittaneet Don George ja Janine Eberle.
Teoksen mukaan ensimmäinen matkakirja oli antiikin kreikkalaisen Herodotoksen Historiateos, joka käsitteli noin 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua käytyjä persialaissotia ja
siinä sivussa esitteli vieraiden alueiden kulttuuria. Aikojen saatossa myös monet suurjulkkikset, kuten Marco Polo, Christopher Columbus ja Charles Darwin ovat kirjoittaneet myös merkintöjä matkoistaan. (George & Eberle 2017, 10.) Nämä tekstit kuitenkin edustavat hieman erilaista kirjallisuuden tyyliä kuin opinnäytetyöni Budjettimatkaajan Helsinki.
Matkapäiväkirjoissa esimerkiksi kirjoitetaan usein omista kokemuksista. Yksi tärkeä
tyylillinen asia, joka minun tuli päättää teoksestani olikin, annanko itseni näkyä.
Tavallaan kyseessä on omiin kokemuksiini perustuva teos. Olen valinnut esiteltäviksi
kohteiksi itseäni kiinnostaneita ja juuri minuun vaikutuksen tehneitä kohteita. Toisaalta
taas koetin pitää itseni tekstissä etäisenä, esimerkiksi olemalla käyttämättä minämuotoa
ja perustelemalla kohteet jotain muuta kuin oman kokemukseni kautta. Sen sijaan annoin itseni näkyä parissa kappaleessa, kuten johdannossa ja muutamassa kohdassa, joissa korostin kohteiden kuuluvan omiin suosikkeihini.
How to be a travel writer -teoksessa kirjoitetaan myös matkustustrendien tuntemisen ja
oman erikoistumisen tärkeydestä.
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How to be a travel writer -teoksen mukaan mitä kapeampi oma nichelokero on, sitä
helpompi itseään on markkinoida kustantamoille ja sitä helpompi löytää oma yleisönsä.
Parasta on, jos oma niche asettuu omaan elämäntyyliin. Tällöin tekstistä tulee autenttista ja aitoa. (George & Eberle 2017, 22–24.)
Tätä voisi pitää tutkimuskysymykseni ”millainen on hyvä matkaopas” osa-alueena: hyvän matkaoppaan näkökulma on sopivan rajattu.
Oma lokeroni ei ole kapeimmasta päästä: budjettimatkailu on aiheena melko suuri, ja
teoksessani vilisee laajalti eri osa-alueita. Toisaalta taas toinen rajaukseni tunneelämyksiin budjetin puitteissa on jo vähän nichempi. Molemmat rajaukset kumpuavat
elämäntyylistäni – kohteet eivät ole mekaanisesti suosion ja tunnettuuden mukaan valittuja, vaan olen saanut niiden avulla aitoja tunne-elämyksiä.
Teoksessa kerrotaan myös vinkkejä, kuinka matkakirjaan saa enemmän eloisuutta. Mukana on ohjeita, kuten paikkojen esittelyjä kaikin aistein, ja vanha ohje, ”näytä, älä kerro” (George & Eberle 2017, 65–66.) Eloisuuttakin voisi siis pitää yhtenä hyvän matkaoppaan ominaisuuksista.
Esimerkiksi aistihavaintoja en omassa teoksessani juurikaan esittele, sillä koetin pitää
tekstin tiiviinä. Sen sijaan pyrin esittämään paljon konkreettisia esimerkkejä kohteiden
ominaisuuksista.
Mukana on myös ohjeita oman tyylinsä löytämiseen (George & Eberle 2017, 67.) Teoksen mukaan matkakirjallisuus tarvitsee lämpimän inhimillisen äänen. Teoksessa korostetaan inhimillisyyttä: kyseessä on kuitenkin yksi perimmäisistä inhimillisistä seikkailuista, uusien ihmisten ja kulttuurien kohtaaminen. Omaan ääneen kuuluvat oma persoonallinen ilmaisu sekä omat mielipiteet.
Hyvä matkaopas on myös siksi ihmisläheinen, että siinä jaetaan kokemuksia matkasta
lukijan kanssa, persoonallisesti ja omaa tyyliä noudattaen.
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Teoksessani taustalla näkyvät myös omat kokemukseni: mitä kohteita itse pidän kiinnostavana ja mitkä valitsen omaan teokseeni? Haluan teoksessa jakaa kokemukseni,
antamatta itseriittoisuudelle valtaa.
4.2

Tietokirjan kirjoittamisesta

Budjettiseikkailijan Helsinki on matkaopas, ja matkaoppaat ovat perimiltään tietokirjoja. Esimerkiksi tietokirjailijat RY:n kotisivuilla matkaoppaat niputetaan tietokirjallisuuden oppaat-alakategoriaan. (Suomen tietokirjailijat.)
Tehdessäni matkaopastani ja pohtiessani hyvän matkaoppaan olemusta jouduin siis
tutkimaan myös sitä, kuinka kirjoitetaan hyviä tietokirjoja.
4.3

Tietokirjan ideoinnista

Alussa teosta ideoidessani käytin pitkälti intuitiota kiinnostavien osa-alueiden tunnistamiseen. Kirjallisuudessa kuitenkin annetaan myös teoreettisia sekä käytännön vinkkejä
ideoimiseen. Tiina Raevaaran ja Urpu Strellmanin teoksessa Tietokirjailijan kirja (2019)
kerrotaan tavoista hankkia ideoita.
Teoksen mukaan aiheen voi löytää esimerkiksi televisiota katselemalla, Twitteriä selaamalla, hankkiutumalla keskustelemaan entuudestaan tuntemattomien kanssa tai osallistumalla kirjastojen ja yliopistojen seminaareihin. Teoksessa myös kerrotaan, että maailma on täynnä asioita ja tietoa asioista – aiheen löytämisessä onkin enemmän kyse siitä,
että kirjoittaja kiinnostuu jostain aiheesta. Kirjoittaja voi ymmärtää jonkin aiemmin
epäselväksi jääneen kokonaisuuden, tajuta kuinka kaksi asiaa liittyvät yhteen tai kuulla
aiemmin kuulemattoman tarinan (Raevaara & Strellman 2019, 19.) Tässä on yksi palanen hyvää matkaopasta pohtiessa. Näkökulman tulisi olla tuore ja kirjoittajan tulisi kulkea polkuja, joita ei ole kulutettu täysin puhki. Samalla kirjoittajan tulisi olla innostunut
aiheestaan.
Teksti pätee oman aiheeni valitsemiseen: suurin osa kohteista on valikoitunut elämällä
– tuntosarveni ovat sojottaneet kohti kiinnostavia ilmiöitä samalla, kun olen lukenut ja
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katsellut medioita, jutustellut kaikenlaisten ihmisten kanssa ja ihan vain kuljeskellut iltapäiväkävelyillä pitkin Helsinkiä.
Ideani kipinän iskivät lukuisat tekemäni ulkomaanmatkat: kun ei tunne paikallisia, on
kovin hankalaa harhautua perusmatkaoppaiden esittelemien turistirysien ulkopuolelle.
Tavallaan kyseessä on eräänlainen aiemmin kuulematon tarina, sillä vaikka kohteeni
kuuluvat tätä nykyä jokapäiväiseen arkeeni, vaatii niiden huomaaminen ja löytäminen
erityistä huomion ylläpitämistä. Vaikka kohteet ovat jatkuvasti olemassa, ei niitä ole
vielä koottu samoihin kansiin.
Teoksen mukaan voi myös testata aiheen kestävyyttä, esimerkiksi seuraavin keinoin.
Ensin voi katsoa, onko aiheesta jo teoksia. Omassa tapauksessani Helsinkimatkaoppaita on jo ties mistä kulmista. Näkökulmani on kuitenkin tuore, ja teoksessa
mainitaan kuluneidenkin aiheiden kelpaavuus, jos siihen löytää hyvän näkökulman.
Tulisi myös tunnistaa aiheen yleinen kiinnostavuus. Tätä voi teoksen mukaan mitata
esimerkiksi juttelemalla potentiaalisen kohdeyleisön kanssa.
Materiaalia tulisi olla riittävä määrä. Kokonainen täyttä asiaa oleva kirja vaatii aivan toisenlaisen määrän faktaa esimerkiksi lehtijuttuun verrattuna. Teoksessa mainitaan mahdollisena materiaalina tutkimustieto, oppikirjat, artikkelit, haastateltavat ja arkistot.
(Raevaara & Strellmanm 2019, 20–21.)
Tässä suhteessa tilanteeni on kaksinainen: toisaalta Helsingin matkailusta löytyy paljon
materiaalia. Toisaalta omia kohteitani ei muissa teoksissa juurikaan käsitellä, jolloin saan
nauttia pioneerin asemasta raivatessani uusia teitä: kohteillani on useasti omat kotisivut,
ja olen käynyt jutustelemassa liikkeiden omistajien kanssa.
Teoksessa mainitaan myös kirjoittajan oman kiinnostuksen kestävyys. Kiinnostusta
kutsutaan polttoaineeksi, jolla työ tehdään. Kaupunkikulttuuri on todella lähellä sydäntäni, jolloin intohimoa teokseni tekemiseen on riittänyt. Nautin kohteissa vierailuista,
päivien viettämisestä eri paikoissa ja shoppailuista oudoissa loukoissa.
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Lopuksi mainitaan osuminen oikeaan hetkeen: teos voi olla ajankohtainen tai sen esitystapa voi olla tuore. Tätäkin voisi pitää hyvän matkaoppaan piirteenä. Se on tuore,
ajankohtainen ja kiinni ajassa.
4.4

Oppaan tekemisestä

Kansanvalistusseuran Tieto kirjaksi -teoksessa (2008) Marketta Rentola kertoo hyvän
oppaan tekemisestä.
Artikkelin mukaan opas on tehty nimenomaan lukijalle. Varsinkin lukijan tarpeet tulisi
ottaa huomioon. Lukija tulee ottaa kirjoituksen kohteeksi: mitä hän osaa luettuaan matkaoppaani, mitä hän tietää, tuntee tai tekee? Samalla pitää pohtia, mitä lukija tietää ennestään, ja mitä tietoa minun täytyy ikään kuin varmuuden vuoksi sisällyttää teokseeni.
(Rentola 2008, 93.)
Hyvässä matkaoppaassa siis vastataan lukijan tarpeisiin ja tarjotaan tietoa, josta on lukijalle hyötyä.
Voinko olettaa, että lukija tuntee kaupunginosat? Tarvitsenko teokseeni kartan? Entä
joudunko neuvomaan yksityiskohtaisesti julkisten käytöstä? Osaako lukija käyttää
Google Mapsia? Laitanko mukaan oman hakemiston kohteiden osoitteille ja yhteystiedoille?
Mitä lukija saa teokseni lukemisesta? Tieto kirjaksi -teoksessa sanotaan, että lukija etsii
oppaasta hyötyä, apua, oppia, etua, aseita ja taitoja. (Rentola 2008, 93–94.)
Teoksessa mainitaan, että kysymyksiin auttaa oman lupauksen sisällyttäminen yhteen
lauseeseen. Omassa tapauksessani lupaus olisi: ”Saat mahdollisimman paljon irti tutustuessasi Helsinkiin ja sen kulttuuriin”.
Teoksessa puhutaan myös ratkaisuista, jotka koskevat tekstin vaikuttavuutta. Mikä on
oma näkökulmasi? Haluatko olla kollega, auktoriteetti, kanssakulkija tai tarkkailija?
(Rentola 2008, 95.) Omassa teoksessani näkökulma on melko selkeästi kanssakulkija.
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Olen itsekin käynyt kohteet läpi, ja suosittelen niitä tasa-arvoisesta asemasta, sen enempiä korostamatta asiantuntijuuttani.
Teoksessa mainitaan myös, kuinka kieli tulisi valita kohderyhmän mukaan. Kirjoittajan
tulee valita käyttääkö hän ammattislangia, murretta, lakikieltä tai arkisia ilmaisuja.
Yksi hyvän matkaoppaan palasista onkin lukijaa palveleva kieli. Kielenkäytön tulisi olla
rikasta mutta ymmärrettävää ja kohdeyleisön huomioon ottavaa.
Itse pyrin olemaan teoksessani kieleltäni innostunut, mutta arkinen ja jalat maassa.
Koetan perustella, miksi juuri tämä kohde on näkemisen arvoinen, mutten halua mainostaa tai hehkuttaa liiaksi.
4.5

Kirjoitusprosessi

Kirjoitusprosessiin liittyy monia seikkoja. Teoksessa mainitaan seuraavia osa-alueita
opasta tehtäessä: rakenne, sisältösuunnitelma, tiedonhankintasuunnitelma, ohjeet ja
opasteet sekä visuaaliset elementit. (Rentola 2008, 98.)
Rakenteessa tulisi ottaa huomioon monia seikkoja, kuten onko lukija ratkaisemassa
ongelmaa tai oppimassa uutta taitoa. Matkaoppaissa on omanlaisensa rakenne, eikä
niitä voi mielestäni oikein verrata muihin oppaisiin. Lähimpänä olisivat ehkä keittokirjat, sillä molemmissa lajityypeissä on yksittäisiä ”kohteita”, joista nappaillaan ne kiinnostavimmat. Myös muiden menestysteoksien rakenteita voi käyttää. Benchmarkkaamisesta kerron enemmän omassa kappaleessa, jossa kerron muista matkaoppaista ja niistä
ottamistani vaikutteista.
4.6

Sisältösuunnitelma

Sisältösuunnitelma vastaa teoksen mukaan muun muassa seuraavin kysymyksiin: mitä
asioita kirjasi sisältää, ja mitä tietoa lukija tarvitsee ymmärtääksesi opastukseni. Aluksi
sisältösuunnitelma voi olla laaja, mutta siitä pitäisi poistaa kaksi kolmasosaa, jolloin kirjoittaja voi keskittyä tärkeimpään. Tekstin voi kirjoittaa yksi luku kerrallaan. Luvun,
josta aloittaa, voi itse valita vapaasti. Kirjassa neuvotaan kirjoittamaan aluksi siitä, mitä
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on mukavinta, ja säästämään vaikeat asiat viimeiseksi, jolloin on mahdollista ”huijata”
itsensä työhön. (Rentola 2008, 99.)
Tein oman sisältösuunnitelmani ilman lähdeteosten lukemista, mutta noudatin tiedostamattani Rentolan ohjeita. Jaoin aivan ensin teoksen kappaleisiin ja lukuihin, joita työstin yksi kerrallaan. Pohdin erilaisia ihmisryhmiä ja rajattuja mielenkiinnon kohteita ja
tutkin näitä aihealueita palanen kerrallaan.
4.7

Tiedonhankinta

Tiedonhankinnassa käytin apunani journalistiopintojeni opintojaksojen opetuksia. Tämä tarkoitti monipuolisia haastatteluja, verkon ja teosten kaivelua tiedonmurusten perässä, tietojen suodattamista ja kielellistä yhdenmukaistamista. Tieto kirjaksi -teoksessa
neuvotaan ensin tekemään tiedonhankinta, ennen varsinaista kirjoittamista. Teoksessa
varoitellaan siitä, että teokseen lipsahtaa liian helposti kaikkien saatavilla olevaa tietoa.
Lisäksi mukana tulisi olla omia näkemyksiä, jottei tekstistä tule liian yleistä. (Rentola
2008, 100.)
Pyrin saamaan mukaan omalaatuista tietoa. Vierailin kirjademoni lähes jokaisessa kohteessa erikseen. Näin sain mukaan omia havaintojani. Netistä ja kirjoista kaivelin lähinnä perusfaktat, kuten verkkosivuosoitteet, eri vuosiluvut ja niin edelleen.
Teoksessa mainitaan myös oppaat ja opasteet. Millainen oppaan rakenne palvelee tarkoitusta ja miten rakennan luvut? Mukana voi olla esimerkiksi kertovia osuuksia, ohjeiden antamista, tehtäviä, vinkkejä, listoja, muistutuksia, ja niin edelleen. (Rentola 2008,
101.)
Yksi pointti on, että tulisi löytää hyvä tasapaino visuaalisen kikkailun ja asiasisällön välillä.
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5 Toteutus ja menetelmät
Opinnäytetyöni on toiminnallinen. Tuotos on kirjademo, jonka avulla voin markkinoida teostani kustantajille. Tein opinnäytetyötäni yli vuoden ajan, ja aloin suunnitella sitä
jo vuonna 2018. Suurimman työn tein kesällä 2019, jolloin kiersin kaupunkia ja kirjoitin
suurimman osan kohde-esittelyistä.
Toteutus sisälsi paikoissa käymistä, muistiinpanojen tekemistä, keskustelua liikkeiden
omistajien kanssa, haastatteluja ja kirjoittamista. Tiedonhankinnasta puolet tapahtui
vuosien varrella Helsinkiin tutustumalla, ja puolet aktiivisesti eri lähteistä kohteita etsimällä.
Haastatteluilla hain teokseeni elävyyttä. Koska teokseni ei ole visuaalisesti mullistava,
haastattelut tuovat rakenteeseen kaivattua raikkautta. Haastatelluiksi valitsin toisaalta
parhaiden matkaoppaiden tekijöitä, toisaalta sellaisten kohteiden edustajia, jotka tiesin
sanavalmiiksi, intohimoisiksi ja kiinnostaviksi.
Otin kuvat itse. Sommitelmat ja kuvaustekniikka eivät ole vahvoja puoliani, joten otetut
kuvat ovat hyvin keskinkertaisia. Myöskään taitto ei tee kunniaa kuville.
5.1

Teoksen visuaalisuus

Itselleni kirjademon tekemisen suurin hankaluus oli sen visuaalinen ilme. Vaikeudet
näkyvät valmiissa teoksessa, sillä itse tekemäni taitto on hyvin tavallinen ja arkinen. Jos
saan teokseni myytyä, pyydän kustantajalta taittajan.
Millaisia visuaalisia elementtejä teokseni olisi voinut sisältää? Tieto kirjaksi teoksessa
Rentola (2008, 102) listaa muutamia visuaalisia elementtejä. Tällaisia ovat muun muassa
havainnepiirrokset, kartat, valokuvat, maalaukset, pilapiirrokset, laskelmat, taulukot,
käyrät ja niin edelleen. Muoto tulisi valita tarkoituksenmukaisesti: toisessa ääripäässä on
pelkkää tekstiä, toisessa lähestulkoon pelkkiä kuvia käyttävä teos.
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Teoksessani on muutamia typografisia ratkaisuja ja valokuvia. Taulukoita ja muita ei
kirjasesta löydy. Valmiissa työssä olisi hyvä olla mukana jonkinlainen kartta ja paljon
enemmän kuvitusta. Kartta toisi selkeyttä kohteiden suurpiirteisiin sijainteihin, ja kuvat
toisivat mukaan raikkautta ja persoonallisuutta.
Näin visuaalisesti pelkistettyyn ratkaisuun päädyin lähinnä aikataulullisista syistä ja siksi,
että taitoin teoksen itse.
5.2

Kohteiden löytäminen

Toiminnallisen osuuden vaikein osa oli kiinnostavien kohteiden löytäminen. Kuinka
rajaisin kohteet fiksusti, sillä en voisi mahduttaa opinnäytetyön laajuiseen työhön Helsingin koko tarjontaa? Mitkä osa-alueet ovat oleellisia Helsingin matkaajille? Tarvitseeko minun aloittaa Helsingin kävijän perusteista, kuten vessoista ja liikkumisesta, vai
voinko hypätä suoraan erikoisuuksiin? Lopulta päätin aikataulusyistä hylätä kappaleen
Helsingin matkaajan käytännön vinkeistä, mutta valmiissa teoksessa olisi hyvä olla mukana kappale esimerkiksi mainituille julkisille vessoille.
Päätin lopulta, että risteilen arkisen ja nichen välillä siten, että mukana on niin jokapäiväiseen elämään kuuluvia kirjastoja ja puistoja, mutta myös vähän kapeammalle yleisölle
suunnattuja, kuten militaristille tai elokuvafanille kiinnostavia kohteita. En sisällyttänyt
Helsinki-matkustamisen perusteita opinnäytetyöhön, mutta valmiissa teoksessa olisi
fiksua mainita asioista kuten matkalipun ostamisesta tai siitä, kuinka syödä pienimmällä
mahdollisella vaivalla ydinkeskustassa.
Yksi haaste on Helsingin kiihkeä liike-elämä. Uusia kohteita ilmestyi esille teosta kirjoittaessani. Samalla muutama ydinkohde lopetti toimintansa. Käytetyn elektroniikan Mekka Helsingissä, Cash Store, lopetti kokonaan. Kauppa oli oma suosikkini käytetyn tavaran liikkeistä, ja siellä teki lähes aina hienoja löytöjä. Weird Antiques taas siirtyi Tuusulaan. Kaupasta löytyi erikoisuuksia vanhoista mopoista muumioituneeseen kissaan.
Opinnäytetyön työstämisen aikana alkaneen koronaepidemian vuoksi monen kohteen
jatko on epävarmaa.
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5.3

Kohteisiin tutustuminen

Suurimman osan kohteista olin löytänyt jo etukäteen Helsingissä asuessani. Näihin
kohteisiin tutustuin ripotellen vähän kerrassaan. Seuraan somessa eri alakulttuureita, ja
esimerkiksi leffanörteillä ja videopelaajilla on omat aktiiviset piirinsä. Näitä piirejä seuraamalla löysin ajan mittaan lukuisia hyviä kohteita. Lisäksi olen liikkunut paljon pitkin
Helsinkiä ja esimerkiksi divareista suurimpaan osaan olen törmännyt sattumalta
alueella kävelemällä. Yksi hyvä tapa löytää uusia kohteita on liikkua kokoontumisissa ja
messuilla. Esimerkiksi osan divaritarjonnasta olen löytänyt kirjamessuilta, ja Alnilamkauppaan törmäsin Ropecon-roolipelitapahtuman pyörteissä.
Kirjademostani pois jäänut Alnilam onkin hyvä esimerkki metodeistani teosta tehdessäni: kävelen tapahtuman kauppakujalla silmät auki, ja huomaan kiinnostavan kohteen
Helsingin ydinkeskustasta. Tämän jälkeen juttelen omistajan kanssa, selitän opinnäytetyöni ja sovin tulevani joku päivä ottamaan muutaman kuvan ja kysymään pari kysymystä. Muutaman viikon kuluttua vierailen alueella. Tarkoituksenani on käydä muutamassa etukäteen varmistamassani kohteessa, mutta myös katsoa alueen muuta, satunnaisempaa tarjontaa. Kävelen pitkin katuja, poikkean liikkeisiin ja pohdin, kannattaako
juuri tätä kohdetta mainita teoksessa.
Tämä metodi toimii, sillä tietyillä Helsingin alueilla on kohteita ikään kuin julkisesti piilossa: erikoisliikkeitä, joita ei voi tiedostaa jollei sellaisiin törmää.
5.4

Lähteitä

Kirjallisia lähteitä edustivat lukuisat matkaoppaat, joista sain eniten irti silloin, kun teos
oli keskittynyt tiettyyn aiheeseen. Haastattelin lukuisien muiden matkaoppaiden tekijöitä, esimerkiksi Secret Helsinki -teoksen toista tekijää Jiri Kerosta ja Metrolla Metsään
teoksen tehnyttä Elli Keisteri-Sipilää. Yleiset matkaoppaat eivät juurikaan ideoita antaneet – yksi syistä miksi teostani ylipäätään aloin tehdä.
Marc Aúlenin vuoden 2016 The Helsinki Book on lähimpänä omaa visiotani. Taitollisesti teos on raikkaan oloinen, joskaan en visuaalisesti ottanut teoksesta vaikutteita.
Kohteet on kuvattu hyvin lyhyesti, ja yhteystietoina on verkkosivut. Kirjassa esitellään
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muun muassa yleisiä saunoja ja Helsingin karaokepaikkoja. Jos saan teokseni myytyä
kustantajalle, lisään näitäkin aiheita valmiiseen tuotokseen.
Loppujen lopuksi en muista matkaoppaista löytänyt niin paljoa omaan teokseeni sopivia kohteita. Varsinkaan perinteisistä matkaoppaista en saanut paljoakaan irti.
Verkossa tutustuin moniin matkablogeihin ja erilaisten kustantamojen kuten Lonely
Planetin Helsinki-listauksiin. Liian usein kyseessä oli perusmatkaoppaiden kaltaista tarjontaa, paikkoja kuten Ateneum, Kiasma tai Suomenlinna. Nämä paikat ovat hienoja,
oleellisia kohteita Helsingin matkaajalle, mutta kaupunkikokemus voisi olla syvempikin.
Tärkein lähteeni Helsinkiä tutkiessani oli MyHelsinki.fi. Kyseessä on Helsingin kaupungin matkailusivusto, jonne paikalliset voivat lisätä omia matkailuvinkkejään. Huomasin välillä kesken teokseni kirjoittamista päällekkäisyyksiä paikallisten vinkkien ja
oman teokseni tarjonnan kanssa. Mukana oli monia hyvin samanlaisia listoja esimerkiksi kirjastoista ja kesäkirppiksistä. Mukana oli myös hyviä teemoja, kuten Helsingin hiljaiset paikat tai parhaat levykaupat.
Parhaita verkkolähteitä olivat erilaiset obskuurille omistautuneet matkailusivustot.
Huonona puolena näillä sivuilla on, ettei niitä juuri päivitetä ja lukuisat kohteet ovat
lopettaneet toimintansa.
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6 Pohdinta: työn yhteenveto ja itsearviointi
Matkaoppaani on kohtuullisen hyvä, ja se tarjoaa ummikolle varmasti paljon tutkittavaa. Samalla se kärsii visuaalisen puolen ongelmista ja ajanpuutteen vuoksi tekemättä
jääneestä työstä. Visuaaliseen puoleen vaikuttivat heikkouteni valokuvaajana ja taittajana.
6.1

Mitä opin ammatillisesti

Opin ammatillisessa mielessä paljon kirjan työstämisestä ja matkajournalismista.
Ensimmäinen opetus on aikataulutuksen tärkeys: teoksen kirjoittamiselle kannattaa
varata tarpeeksi aikaa, eikä teosta aina voi tehdä muun ohella ”silloin kun ehtii”. Asiaan
liittyy itsensä johtaminen, sillä kun aikataulut eivät tule ulkopuolelta, täytyy itse jaksottaa työskentelynsä. Käytin apuna Excel-taulukkoa, johon merkitsin, mitä tulisin tekemään minäkin ajankohtana. Jossain vaiheessa täytyy myös tehdä kompromissi sisällön
suhteen ja lopettaa työstäminen, vaikka hiottavaa olisi loputtomiin.
Opin myös, että tietoteosta tehdessä tiedonhankinta voi vaatia erityisiä ponnisteluja.
Kirjoittajan täytyy olla rohkea ja uskaltaa olla yhteydessä ihmisiin. Usein pelkät kirjalliset ja verkkolähteet eivät riitä, vaan täytyy jutella kohteiden edustajille paikan päällä tai
soittamalla puhelimella. Tällainen sosiaalinen rohkeus ja välittömyys tuntuvat olevan
oleellisia ominaisuuksia muutenkin journalistille.
Kolmas tärkeä opetus oli kärsivällisyys sisällön suhteen. Teos oli mielestäni useampaan
otteeseen viittä vaille valmis, mutta kun nukuin yön yli tai tein välissä muita hommia,
huomasin teoksessa uutta muokattavaa, joskus oleellisiakin asioita. Lisäksi luetutin teosta muilla ihmisillä ja muokkasin teosta heiltä saadun palautteen perusteella. Tällaisia
uudenlaisia elementtejä olivat esimerkiksi muutaman kuvailevan tekstiosuuden kirjoittaminen, kielen muokkaaminen ”näytä, älä kerro” periaatteen mukaiseksi sekä ajan kuluessa päivitetyn tiedon mukana tulleet muutokset. Kaiken kaikkiaan sisältöä olisi voinut luoda ja hioa loputtomasti, ja oli hyvä oppia lyömään sisältö jossain vaiheessa lukkoon.
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6.2

Ongelmia

Opinnäytetyöni kärsi aikataulutuksen ongelmista. Opinnäytetyön tekeminen on parhaimmillaan täysipäiväistä hommaa, ja Vantaalta käsin työskennellessä jo pelkkiin Helsingin matkoihin meni rutkasti aikaa. Tein samalla muita opintoja ja freelancertöitä,
joten työskentelylle ei ole ollut liikaa aikaa. Opinnäytetyölle pitäisi malttaa varata ihan
kunnolla resursseja ja vapaa-aikaa.
Toinen ongelma on mittarien puute. Koen toiminnallisen opinnäytetyön vahvuutena
toiminnallisuuden osuuden suoraviivaisuuden, mutta samalla teoriaosuus on hankalampi toteuttaa, sillä mitattavaa dataa ei juuri ole. Kuinka määrittelen, onnistuiko työni?
Voin pohtia aiemmassa tekstissä nostamiani hyvän matkaoppaan piirteitä, joita olivat
uutuusarvo, persoonallinen ote ja lukijalle antaminen. En ole ainakaan vielä löytänyt
samanlaista matkaopasta, joka keskittyisi kohtuuhintaisiin elämyskohteisiin ja uskon
turistin tai kaupunkiin vasta muuttaneen saavan teoksestani paljon irti. Sen sijaan kaupungissa kauemmin asuneille osa kohteista voi olla itsestään selviä.
Kolmas ongelma liittyy ajankohtaiseen maailmantilanteeseen. Opinnäytetyöni valmistui
koronaepidemian aikana. Epidemian vuoksi joidenkin mukana olevien kohteiden jatko
on epävarmaa.
6.3

Loppusanat

Opinnäytetyöni teki minusta jollain tasolla Helsingin kaupunkikulttuurin asiantuntijan.
Tiedän budjettiystävälliset kohteet ja seuraan tavallista tiiviimmin kaupungin kulttuurielämää. Tämä tietous on avannut minulla ovia esimerkiksi tekemieni lehtijuttujen
muodossa.
Kokemuksena kirjademon tekeminen oli maittava. Sain kuljeksia syystä pitkin kaupunkia ja pääsin tutustumaan ilmiöihin, jotka muuten olisivat jääneet kokematta.
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Budjettimatkaajan

Helsinki

Miika Auvinen

Tekijän terveiset
Hei! Olen Miika Auvinen. Opiskelen journalismia Helsingissä. Olen rakastunut Itämeren helmeen, sen historiallisiin tasoihin ja elävään kulttuuriin. Olen kiinnostunut kaupunkien ”sieluista”: juttukeikat vievät usein
ulkopaikkakunnille ja joskus puolisoni yllättää minut ulkomaanmatkalla. Oli kyseessä Jämsä tai New York,
huomaan usein löytäväni käymisen arvoisia paikkoja: kirpputoreja, idyllisiä kuppiloita ja esimerkiksi historiaa huokuvia muistomerkkejä. Parhaat paikat löytyvät usein sattumalta.
Nämä ajatukset siivittivät minua valitsemaan opinnäytetyöni aiheen. Paikallistietämykseni Helsingistä on
laaja, ja olen vuosien saatossa löytänyt kohteita, joita esittelen aina kavereilleni ja sukulaisilleni heidän vieraillessaan pääkaupunkiseudulla. Halusin kirjoittaa oppaan, jonka avulla kohteisiin ei tarvitse törmätä satunnaisesti. Teoksen, josta nopeasti näkee kymmeniä eri kohteita, joissa käyminen on pieni elämys. Syvennyin
tutkimukseen ja muiden kirjailijoiden Helsinki-kokemuksiin, haastattelin ja kävin paikoissa.
Matkaillessa asumisen ja liikkumisen kaltaiset välttämättömyydet voivat tehdä loven lompakkoon. Matkaajan onkin hyvä tietää, kuinka saada kaupunkilomasta mahdollisimman paljon irti mahdollisimman pienellä
budjetilla! Nähtävää ja koettavaa löytyy jokaiselle, joka haluaa etsiä; pikkurahalla tai jopa kokonaan ilmaiseksi.
Uskon löytäneeni teokseeni Helsingin todellisen sielun. Tämä on kaupunki täynnä ilmiöitä ja kulttuuria.
Oppaani vie meren ääreltä reheviin metsiin ja esitellyistä putiikeista löytyy jokaiselle jotakin. Kaiken tämän
kokeminen onnistuu pienellä budjetilla.
Olit siis turisti tai pk-seutulainen, tämän oppaan avulla voit sukeltaa kaupunkikokemuksien maailmaan.
Tervetuloa tutkimaan ja kokemaan uutta!
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Elokuvaharrastajan Helsinki
Helsingissä kulttuurin ystäviä hemmotellaan varsinkin
elokuvarintamalla. Kaupungin kulttuuria piristävät leffafestarit ja erikoisuuksia esittävät pienteatterit.

Cinema Orion
cinemaorion.fi
Eerikinkadulta löytyvä Cinema Orion tarjoaa yleisölle uusimpia laatuelokuvia, kulttifilmejä ja taidetta. Mukana on yksittäisiä
elokuvia, erilaisia sarjoja ja viikonloppumaratoneja. Aiemmin teatterissa operoi
Kavi. Nykyään teatteria pyörittää Elävän
kuvan keskus ELKE ry. Itse rakennus on
Helsingin kuuluisimpia art déco -tyylisuunnan edutajia.
Pieni leﬀakauppa
Pienileffakauppa.fi
Helsingissä on yksi elokuvadivari yli muiden: myös budjettiseikkailija voi tehdä
löytöjä Pienestä leﬀakaupasta. Hyllyt pursuilevat kaikenlaisia elokuvia. Perus Blurayt ja DVD:t eivät ole hinnalla pilattuja
– harvinaisemmista teoksista voikin sitten
joutua maksamaan suurempia summia. Valikoimista löytyy ulkomailta tuotuja kulttiteoksia, mutta myös uusimpia hittifilmejä.
Kaupasta löytyy myös TV-sarjoja, pelejä ja
animea. Budjettiseikkailijan kannattaa tsekata varsinkin bulkkiboksihylly, jossa on
tarjolla toinen toistaan hullumpia matalan
budjetin b-elokuvia.
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Kino Regina
Kinoregina.fi
Helsingin vaikuttavimmat elokuvateatterikokemukset tarjoaa Kansallinen audiovisuaalinen arkisto, Kavi.
Uudesta
keskustakirjastosta löytyvä Kavin teatteri Kino Regina tykittää elokuvia eri
teemoittain: ohjelmistoon kuuluvat globaalit klassikot, vähemmälle huomiolle jääneet uutuudet sekä erikoisuudet.
Mukana on leffoja, joita on mahdollista nähdä Suomessa valkokankaalta vain
kerran vuosikymmenessä, joskus harvemminkin. Suosituimpia tapahtumia
tuntuvat
olevan sing-along-näytökset,
joiden aikana fani voi laulaa mukana
Rocky Horror Picture Show’n tai vaikkapa Frozenin tahdissa.
Tapahtumia
Helsingissä järjestetään ympäri vuoden
monenlaisia elokuvafestareita. Helsinki
Cine Aasia keskittyy nimensä mukaisesti aasialaiseen elokuvaan, DocPointissa
katsellaan dokumentteja kun taas Nightvisions esittää muun muassa erikoisempia
genre-elokuvia. Yksi klassisimmista elokuvafestivaaleista on Rakkautta ja Anarkiaa,
jonka ohjelmisto vaihtelee syvästä ihmissuhdedraamasta kiinalaisiin patrioottisiin
toimintaelokuviin ja erikoisiin taidepläjäyksiin. Myös eri maiden lähetystöt pitävät usein elokuvailtoja, joissa voi tutustua
kulloisenkin maan elokuvakulttuuriin.

WHS Teatteri Union
Teatteriunion.fi

WHS Teatteri Union tarjoaa leﬀafaneille kaikkea taide-elokuvista roskaan. Tarjolla on spagettiwesternputkia, pohjoiskorealaisia elokuvaviikonloppuja ja esimerkiksi pääsiäisinä sukelletaan raamatullisiin Jeesus-elokuviin. Elokuvat alustetaan tietoiskuin, ja usein filmikelan löytymiseen liittyy jokin hauska tarina.
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Tekemistä peliharrastajalle
Videopeliaddikti, roolipelifanaatikko ja lautapeliharrastaja löytävät kaikki Helsingistä kauppoja ja tapahtumia
harrastuksensa tiimoilta.
Fantasiapelit
Fantasiapelit.com

Muut pelikaupat

Nopat hukassa? Fantasiapelit on roolija lautapelejä sekä fanituotteita myyvä
liike. Valikoimista löytyy roolipelikirjoja, sarjakuvia ja miniatyyrien kaltaisia
tuotteita... sekä tietysti kaikenlaisia noppia.

Helsingistä löytyy myös liuta muita pelikauppoja: Puhoksen kauppakeskuksen kirpputoreilla on omat pelihyllynsä.
Kalasatamassa oleva Game House myy
niin uutuuksia, retroa kuin erikoisuuksiakin melko huokeaan hintaan.

Tapahtumia

Arkade Bar
arkade.fi
Helsinkiin on perustettu pienen ajan sisällä muutama lauta- ja videopelejä asiakkaidensa pelattavaksi tarjoava baari.
Yksi näistä on Kampissa sijaitseva Arkade Bar. Paikan päällä voi esimerkiksi
pelata lautapelejä, jolloin valikoiman
saa käyttöönsä kolmen euron maksua
vastaan. Pelitietokoneita voi taas käyttää tunnin neljällä eurolla. Muita aktiviteetteja ovat E-urheilu ja retropelit.

Satoja näyttöpäätteitä loistaa hämärässä
hallissa: tietokonepelaajan yksi ykköstapahtumista on Assembly, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kesällä ja
talvella. Kyseessä on tietokonekulttuurin erikoistapahtuma, jossa on pelaamisen lisäksi mukana muuta tietokoneisiin, demoihin ja ohjelmointiin liittyvää
ohjelmaa.
Ropeconissa vastaan voi kävellä
avaruusimperiumien sotilaita tai muinaisia metsäjumalia – pelkkä cosplayn
harrastajien seuraaminen on antoisaa
puuhaa. Roolipelaajan suosikkitapahtumassa ohjelmaan kuuluvat pöytä- ja
liveroolipelaaminen, erilaiset akateemiset luennot sekä kaikenlainen muu aiheeseen liittyvä tekeminen.
Retropelien ystävän kannattaa pitää
silmänsä auki pienempienkin tapahtumien varalle: retropelejä myydään omissa viikonloppumyyjäisissään useamman
kerran vuodessa eri puolilla Helsinkiä.
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Poromagia
Poromagia.com
Lauta-, rooli- ja videopelejä etsivän
kannattaa suunnata nokkansa kohti
Pasilaa. Poromagiassa on myynnissä
kaikenlaiseen pelaamiseen liittyvää tavaraa. Liikkeessä toimii myös Retromagia, vanhempiin konsoleihin ja videopeleihin keskittynyt liike. Retropelit
eivät ole hyllyissä esillä, mutta niitä voi
selata asiakastietokoneella ja myyjä antaa myytävät teokset tiskin takaa. Lisäksi liikkeessä voi pelata muiden kanssa
miniatyyri- ja korttipelejä.

Sugoi
Malmin teollisuusalueelta löytyvän arkadepelihalli Sugoin omistaja Markus Autio on harrastanut pelikoneita 15 vuoden ajan. Pian harrastuksen vanavedessä
mieleen heräsi ajatus omasta pelihallista. Hän suositteli meille kolmea kohteesta
löytyvää peliä.
Taiko no tatsujin
Sega Rally
”Kyseessä on autopeli vuodelta 1994.
Peli tuntui aikanaan olleen Suomen
suosituin kolikkopeli: se löytyi jokaiselta huoltoasemalta ja pelihallista.
Yksi syy suosiolle oli se, että suomalaiset ovat rallikansaa, ja oli peli myös
näyttävä ja realistinen kolmiulotteisilla grafiikoillaan. Pelattavuus oli oman
aikansa kärkeä ja kyseessä on yhä 25
vuoden jälkeenkin hyvin toimiva peli.”

”Rumpupeli on hyvin suosittu Japanissa, ja se on hallin kallein peli.
Pelissä viehättävät hieno biisivalikoima ja sen fyysinen tuntuma – peliä pelataan rummuttamalla valtavaa
rumpua kapuloilla. Kaikki tuntuvat
pitävän siitä: niin räiskintä-, tappelu- kuin autopelienkin ystävät pelaavat myös Taikoa. Taikossa biisivalikoimaa löytyy laidasta laitaan.”

Bishi Bashi
”Kyseinen rämpytyspeli on hurjan hauska. Useimmissa muissa kolikkopeleissä on erikseen ohjaustikku ja painonapit, mutta tässä
pelattavuus on tiivistetty kolmeen
nappiin. Kyseessä on minipelikokoelma, ja on jännää, kuinka toisistaan eroavia pelejä on saatu mukaan.”

Sugoi.fi
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Henkisen etsijän Helsinki
Henkinen etsijä löytää Helsingistä kaikenlaista kiehtovaa
tekemistä, katsottavaa ja ostettavaa. Kaupunki pursuilee
uskonnollisia matkakohteita. Voit meditoida ja rukoilla
sydämesi kyllyydestä, kunhan muistat myös kunnioittaa
uskonharjoittajia.
Kallion herätysliikkeet
Mäkelänkadun ja Hämeentien varrelta löytyy lukuisien herätyskristillisten
liikkeiden päämajoja. Näiden kahden kadun varrella on niin paikkansa vakiinnuttaneita seurakuntia kuin
tuoreempia tulokkaitakin. Henkinen
etsijä voi nähdä Leo Mellerin saarnaamassa Patmoksen tiloissa tai poiketa
Saalemin seurakunnassa kuulemassa
hengellistä opetusta.

Synagoga
Jchelsinki.fi
Juutalaiseen kulttuuriin voi tutustua
sopimalla vierailun Helsingin synagogassa. Kampin lähellä sijaitseva muusta katukuvasta poikkeava pyhättö on
aidattu, ja portin edustalla turhaan
seisoskellessa saattaa joutua selittelemään menemisiään vartijalle. Sovi tapaaminen etukäteen sähköpostitse ja
varaudu tiukkoihin turvajärjestelyihin.
Synagoga on visuaalisesti häikäisevä
ja tiloissa saa ottaa kuvia. Rakennus
on täynnä juutalaisten historiaa holokaustissa kuolleiden muistomerkistä
Mannerheimin antamaan seppeleeseen. Jumalanpalvelukseen varattu tila
on pysäyttävä.
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Hengen ja tiedon messut
Rajatieto.fi
New age -liikettä on kutsuttu uskontojen noutopöydäksi: nouki jokaisesta
uskonnosta se itseäsi puhutteleva osa,
oli se arkkienkelit tai Tiibetin mestarien yhteys. Hengen ja tiedon messut
ovat alan suurin tapahtuma Suomessa. Paikanpäällä ständejään pitävät
kaikenlaiset toimijat jedi-uskonnon
edustajista Urantia-kirjan asiantuntijoihin. Voit kuvauttaa aurasi, maksaa
tarot-istunnosta tai osallistua kutsuvieraiden luennoille.

Erilaisia liikkeitä
Helsinkiläisten sielunelämä on monimuotoinen. Kaupungista löytyy henkiselle etsijälle kaikkea, muinaisesta
tiibetiläisestä bönistä kveekarien hiljaisuutta ja sisimmän ääntä korostaviin tilaisuuksiin. Spiritualistien
tilaisuuksissa puhutaan kuolleille, ja
teosofit sekä ruusuristiläiset pitävät
salatieteisiin perehtyneitä luentoja.
Rajatiedolle omistettuja kirjastoja
löytyy esimerkiksi Studio rajatiedon
tiloista Malminkartanolta.

Horror-shop
Konalan kätköistä löytyy alakulttuureille pyhittäytynyt Horror-shop. Liikkeessä on omat osastonsa
noituudelle, voodoolle ja saatananpalvonnalle. Liikkeen uumenista löydät alan musiikkia, vaatteita
ja koruja. Mukana on myös psychobilly, black metal ja viikinki -tuotteita. Voit lisäksi löytää vanhoja
roskaelokuvalehtiä tai hämäriä aiheita käsitteleviä teoksia. Liikkeen pitäjä on pitkän linjan kauhuvaikuttaja ja hän keskustelee mielellään asiakkaidensa kanssa alakulttuureista.
horror-shop.net
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Käytetyn tavaran metsästys
Kirppikset ovat osa Helsingin sielua. Eri asuinalueilla on
erilaiset kirppiksensä, ja on aivan eri asia vierailla idyllisessä Kaivarin Kanuunassa kuin astua yhteen lukuisista
syrjäisemmistä hallikirppiksistä. Parhaimmillaan käytetyn tavaran kauppa käy kuitenkin viikonloppu- ja ulkoilmakirppiksillä.
Vaatteita
Käytettyjen vaatteiden liikkeitä löytyy
lähes jokaiselta asuinalueelta. UFF on
yksi yleisimmistä liikkeistä, ja kauppaketju uudistaa mallistonsa alentamalla
hintojaan asteittain euroon per vaatekappale useamman kerran vuodessa. Recci-ketju myy laadukkaita tekstiilejä kohtuullisella hinnalla. Myös muun
muassa vaatteita ja kotitaloustarvikkeita
myyviä Fida-kirpputoreja on runsaasti.

Itsepalvelukirppikset
Perinteisiä itsepalvelukirppiksiä löytyy
pitkin Helsinkiä: lähestulkoon jokaisella
kaupunginosalla on omansa. Kirpputorien tyylit vaihtelevat hallimaisista suurkirppiksistä pieniin ja intiimeihin liikkeisiin. Suurimpia käytetyn tavaran
liikkeitä ovat kierrätyskeskukset, joista
voit löytää vaatteita, televisioita, huonekaluja, kodin elektroniikkaa tai vaikkapa polkupyöriä. Tunnelmallisia kirpputoreja ovat esimerkiksi Vallilan Metka,
Itäkeskuksen Puhoksella sijaitsevat pikkukirppikset ja ingressissä mainittu Kaivarin Kanuuna.
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Ulkoilmakirppiksiä
Puisto on täynnä väkeä: nurmikolle lasketuilla matoilla on esineitä vanhoista
pelikonsoleista auton osiin ja armeijatavaraan. Jos kirpputorit ovat osa Helsingin sielua, ulkoilmakirppikset ovat kuin
sielusta heijastuva sädekehä. Kesäisinä
hellepäivinä löydät ulkoilmakirppiksiä
ainakin Hietalahden ja Hakaniemen toreilta sekä Dallapen puistosta. Esimerkiksi Puu-Vallilan sisäpihakirppikset
ja eri siirtolapuutarhojen yhteistapahtumissa olevat kirpputorit ovat hyvä syy
lähteä nauttimaan maisemista ja idyllisestä ilmapiiristä. Ulkoilmakirppiksillä löytää keskimääräistä useammin
aarteita, jollaisiin ei olisi koskaan voinut
uskoa törmäävänsä.
Viikonloppukirppikset
Syksyisin ja talvisin löydät Helsingin jäähallilta ja Suvilahden Kattilahallilta sisätiloissa järjestettäviä kirppiksiä. Sisätilakirppiksiä järjestetään myös esimerkiksi
Konepaja Brunossa sekä Tavastia-klubin
tiloissa. Huomion arvoisena seikkana
sisätilojen viikonloppukirppiksissä on
niiden suosio: puolen tunnin jonot eivät
ole harvinaisia, ja jonotuksen päätteeksi
väentungos on valtava. Usein turvallisuussäädöksistä johtuen tilojen ihmismääriä säännöstellään, jolloin myöhemmin saapuneet joutuvat jonottamaan
kauemmin.

Siivouspäivä
Siivouspäivä-tapahtumassa touko- ja elokuussa koko Helsinki muuttuu suureksi kirpputoriksi. Kulmauksissa, sisäpihoilla ja puistoissa on myyjiä, jotka myyvät monipuolisesti lähes kaikkea tavaraa.
Myyjäkeskittymiä löydät esimerkiksi Rutto- ja Karhupuistoista.
siivouspäivä.com
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Kirjastojen tunnelmaa
Kirjastoista loistaa kaupungin sivistyksen aura – ne kertovat paikkakunnan henkisestä tilasta ja kansalaisten tasa-arvoisesta asemasta. Budjettimatkaajalle kyseessä on
mitä parhain paikka levähtää, latailla puhelinta, käydä
ilmaisessa vessassa ja tappaa aikaa lueskelemalla.
SKS:n kirjasto
Finlit.fi/kirjasto
Suomalaisen kirjallisuuden seuralla on valtava kulttuurinen merkitys
kotimaisen kirjallisuuden edistäjänä.
Historiaan kuuluu niin maamme kulttuuriperinnön rakentaminen ja vaaliminen, kuin tiedon tallentaminenkin.
Seuran julkaisemia teoksia ovat esimerkiksi Kalevala ja Seitsemän veljestä, ja järjestön kirjasto onkin palanen
maamme historiaa. Kirjasto sisältää
monipuolisen kattauksen tietokirjallisuutta, proosaa ja runoutta. Pelkkä
rakennus on jo näkemisen arvoinen.
Kirjastoon astuessa voi ihailla klassista arkkitehtuuria patsaineen ja seinäkoristeineen.

Työväen kirjasto
Tyovaenperinne.fi
Työväenliikkeen kirjasto toimii työväestön ja työväenliikkeen historian
erikoiskirjastona. Perustettaessa kirjaston kokoelmiin liitettiin Kansan
Arkiston ja Työväen Arkiston kirjastojen kokoelmat. Kirjastolla järjestetään
ilmaista ohjelmaa, kuten kirjajulkkareita, näyttelyitä ja opintopiirejä.
Kirjaston aineisto painottuu nykyään
työväenliikkeen lisäksi yhteiskunta- ja
historiatieteelliseen kirjallisuuteen.
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Yliopiston kirjasto
helka.finna.fi
Tervetuloa sivistyksen sydämeen! Helsingin yliopiston pääkirjasto Kaisaniemessä pursuaa tieteellistä aineistoa
sadoista eri kategorioista. Useita kerroksia käsittävä rakennus henkii astetta syvempää tietoutta aiheesta kuin
aiheesta. PK-seudulla asuva voi hankkia kirjastokortin yliopiston kirjastoon, vaikkei opiskelisikaan korkeakoulussa. Kirjastorakennuksesta löytyy
myös työtiloja, kahvila ja pieni, karismaattinen kirjakauppa. Yliopisto tarjoaa lisäksi sivistyksen janoiselle luentoja Tieteiden talolla.
Kansalliskirjasto
Kansalliskirjasto.fi
Kansalliskirjaston päätehtävä on suomalaisen kulttuurin taltioiminen. Arkistoista löytyy jokainen suomessa
painettu nide. Vanhaan komeaan rakennukseen on vapaa pääsy. Useassa
kerroksessa olevat kirjahyllyjen rivistöt
kätkevät sisuksiinsa sivistystä, jollaista
ei aina löydä muualta edes koko Suomen mittakaavassa. Turistina paikalla käydessä ensin huomion varastavat
turvatoimet: vahtimestari valvoo aulaa, takkeja ja laukkuja ei sallita tilassa
ja pyöröovesta ei noin vaan ryntäillä.
Kirjaston lainauskokoelma on valtava: kirjoja on kaikilta aikakausilta, ja
teoksia löytyy myös nicheaiheista,
kuten vanhoista uskonnollisista kulteista. Useasti vastaan tulee teoksia,
joita ei uskonut löytävänsä Suomesta.

Kunnalliskirjastot
Helsingissä on lukuisia kunnalliskirjastoja, jotka ovat näkemisen
arvoisia. Arkkitehtuuri, sisustus ja
tapahtumat luovat omanlaistaan tunnelmaa. Tietoja kirjastoista löydät
osoitteesta helmet.fi.
Richardinkadun kirjasto
Rikhardinkadun kirjasto edustaa vanhan
ajan klassista arkkitehtuuria. Esimerkiksi kirjaston taiteita ja luonnontieteitä
käsittelevät kokoelmat ovat huikeita, ja
vanhimmat teokset herättävätkin syvää
kunnioitusta. Pylväät, koristelut ja portaikot kertovat menneistä ajoista. Kirjastossa on pidetty viime vuosina keväisin Kauhucon,
kauhukulttuurille
pyhitetty tapahtuma. Tapahtuma tarjoaa kauhuaiheista ohjelmaa, myyntipöytiä ja spefiin keskittyvien julkaisujen ja seurojen ständejä.

Oodi
Oodissa voi törmätä kirjoja kuljettavaan
robottiin ja ylistettyä kirjastoa katsomaan tulleisiin turisteihin. Kyseessä on
Helsingin uusi voimainnäytös, onnistunut uudenlainen kirjasto. Helsingin pääkirjasto on kolmikerroksinen. Paikalta
löytyy elokuvanörtin Helsinkiä käsittelevästä kappaleesta tuttu Kino Regina,
kaksi kahvilaa, 3D-tulostimien kaltaisia
teknisiä vimpaimia, bändi- ja työtiloja
sekä perinteistä lainattavaa videopeleistä tavallisiin teoksiin. Kesäisin kolmoskerroksessa avataan terassi, jonka näkymät ovat Helsingin keskustan parhaita.
Kallion kirjasto
Kallion kirjasto on yksi alueensa sydämistä. Kirjastossa sattuu ja tapahtuu,
ohjelmassa on kielikahviloita maahanmuuttajille ja erilaisia vierailijoita. Vanha tunnelmallinen rakennus on sinällään näkemisen arvoinen. Kuvassa on
näkymä kirjaston sisältä etuovelle.
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Antikvariaatit
Bibliofiiliä hemmotellaan pääkaupunkimme kätköistä
löytyvillä divareilla ja antikvariaateilla. Esittelemme
muutaman alan liikkeen, joita yhdistää keskittyminen
omaan teemaansa. Yleisdivareita löydät helposti Google-haulla.
Aavetaajuus
Aavetaajuus.fi

Kirjamessut
Kirjamessut.messukeskus.com

Kalliossa sijaitseva Aavetaajuus-kirjakauppa keskittyy spefiin: spekulatiivisen
fiktion lajityyppiin kuuluu kauhun, scifin ja fantasian tapaisia kirjallisia tyylejä. Kaupassa on myös laaja valikoima
okkultistista ja mystistä kirjallisuutta.
Myynnissä on tarot-kortteja, roolipelejä ja sarjakuvia. Varsinkin kotimaisen
scifin, fantasian ja kauhun kokoelmat
ovat Suomen parhaita. Liikkeeseen liittyy myös kaksi verkkomediaa: Aavetaajuuden verkkosivuilta löytyy asiaa
spefistä ja Tajunta-media keskittyy rajatieteisiin ja hengenasioihin.

Kirjamessut on bibliofiilin taivas – tapahtuma pursuaa kirjoja alehinnoin.
tapahtumassa voi törmätä monenlaisiin
puoteihin, valtavista kirjakasoista voi
noukkia teoksia alehintaan, käyskennellessä voi moikata kirjailijoita ja jutustella järjestöjen sekä kustantamojen edustajien kanssa. Varsinkin divariosastoilta
voi tehdä hyviä löytäjä halvalla. Paikan
päällä on antikvariaatteja ympäri Suomea, ja monet niistä ovat keskittyneet
omaan aihealueeseensa. Tapahtuma järjestetään messukeskuksessa.

Mustan kanin kolo
Mustankaninkolo.info
Hämeentien varrella eräs näyteikkuna
varastaa helposti huomion: klassinen
anarkistinen kirjallisuus ja muut aatteenpaloa ilmentävät teokset saavat eri
ajatussuunnista kiinnostuneen lipomaan
huuliaan. Mustan kanin kolo keskittyy
yhteiskunnalliseen kirjallisuuteen, mutta
myös scifiin ja fantasiaan. Puodissa on
kattava kokoelma teoksia ja lehtiä poliittisista liikkeistä, yhteiskunnallisista
virtauksista ja sosiaalisista aiheista. Kaupassa myydään myös kangasmerkkejä,
aktivistitarroja ja sarjakuvia. Kaupan on
myös anarkistizinejä, joita ei löydä yleisimmistä kirjakaupoista.
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Aatma
Aatma.fi
Kampin kulmilla sijaitseva Aatma on
muun muassa mystiseen, paranormaaliin ja okkultistiseen keskittynyt antikvariaatti. Valikoimissa on myös kattavasti
filosofiaan ja psykologiaan uppoutuvia
teoksia. Esimerkiksi liikkeen teosofinen
osasto on laaja. Kauppa myy myös kristallien, tarotkorttien ja Buddha-patsaiden kaltaisia tavaroita. Hengenasioista
kiinnostunut löytää liikkeestä myös alan
tapahtumailmoituksia ja pienten liikehdintöjen omia lehtiä.

Hagelstam
Idyllisestä Punavuoresta löytyvän Hagelstamin kirjakaupan hyllyt jatkuvat kattoon
saakka, ja joihinkin teoksiin pääsee käsiksi vain tikapuiden avulla. Kalleimmillaan
teokset maksavat satoja euroja, mutta jo muutamalla eurolla voi saada huikeita
kappaleita historiaa ja kulttuuria. Kauppa on oma nähtävyytensä pelkän visuaalisen
antinsa puitteissa: kauppa on kaunis ja huokuu bibliofiiliä kutkuttavaa tunnelmaa.
Hagelstam.fi
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Militaristin aarteet
Helsinki on täynnä historiaa – myös sotahistorian ja armeijatarinoiden ystävät löytävät käymisen arvoisia kohteita. Militaariteknologian fiilistelijän kannattaa pitää silmällä asevoimien näyttelyitä: aina välillä tavallinen kansa
pääsee tutustumaan eri toreilla panssarivaunuihin tai peräti vieraileviin eri kansakuntien sotalaivoihin. Venäjän ja
Ruotsin hallintojen aikainen kosketus näkyy Helsingin historiakohteissa.
Suomenlinna
Suomenlinna.fi
Lautta lähestyy Suomenlinnaa. Komeat
linnoitukset kiihdyttävät mielikuvitusta:
paikka on tärkeä osa historiaa ja linnoituksen muurit kätkevät sisälleen tarinoita
kolmen eri valtakunnan ajoilta. Erillisistä
kohteista varsinkin venäläisten paikalle
tuomat tykit, sukellusvene Vesikko ja Sotamuseo ovat näkemisen arvoisia. Suomenlinna on Helsingin parhaita piknikpaikkoja: kesäisin vehreä ympäristö
lumoaa ja merimatka saarelle piristää.
Mikä parasta, saarelle pääsee tavallisella HSL:n lipulla – on vain oltava tarkkana
lautalla, sillä lokit ovat aggressiivisia ja
ulostavat epäonnisten päälle. Suomenlinnasta löytyy myös oma panimo ja historiallinen ravintola Walhalla.

Sukellusvene Vesikko
Suomenlinnassa sijaitseva Vesikko on ainoa romutukselta säästynyt Suomea toisessa maailmansodassa palvellut sukellusvene. Vierailu Vesikossa on samaan
aikaan kiehtova ja ahdistava: teknologia
ja mittaristot luovat 30-lukulaista tunnelmaa, mutta esimerkiksi miehistön
tiloja katsoessa ilmapiiri vaihtuu ahtaanpaikankammoiseksi. Täytyy ihailla
näissä olosuhteissa vaikeina aikoina palvelleita ihmisiä.
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Vallisaari
Vallisaari.fi
Toinen militaristinen saari on Vallisaari: varaa aikaa käyskentelyyn ja rehevän
luonnon peittämien linnoitusten fiilistelyyn. Vallien ja linnoitusten täyttämät
maisemat parhaimmillaan nostavat ihokarvat pystyyn, ja muureilta näkee yhden
hienoimmista näkymistä pääkaupunkiimme. Linnoitusten historia ylettyy
Ruotsin ja Venäjän vallan alle. Eri alueilla on oma historiansa, ja esimerkiksi
Kuoleman laakso on saanut nimensä
räjähdeonnettomuudesta. Saarelta löytyy linnoitusten lisäksi idyllisiä lampia
ja villiintynyttä luontoa lepakkoineen.
Juoksuhautoja pitkin kaupunkia
Helsingissä vilisee ensimmäisen maailmansodan aikaisia juoksuhautoja. Tavallisten kerrostaloalueiden takaa voit
löytää jos jonkinmoisia käytäviä ja onkaloita. Niin sanottu Viaporin maarintama myötäilee karkeasti ottaen
kaupunkia ympäröivää Kehä I -tietä.
Juoksuhautoja ja muita linnoituksen
osia löytyy muun muassa Vuosaaresta,
Malmilta, Tuomarinkylästä, Pakilasta ja
Pitäjänmäeltä.

Varusteleka
Tekeekö mieli halvalla hyvää armeijatavaraa eri maiden asevoimien poistoista? Varusteleka on Euroopan suurin liike alallaan – sieltä löydät käytetyn tavaran lisäksi Varustelekan omia tuotemerkkejä. Vaatteiden, reppujen ja kenkien lisäksi voit ostaa työkaluja, ruokatarvikkeita, olutta ja retkeilyvälineitä.
Varusteleka.fi
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Vierailija: Secret Helsinki
Tämän matkaoppaan serkku on Milla Leskisen ja Jiri Kerosen Secret Helsinki -matkaopas. Teoksessa esitellään
pääkaupunkimme erikoisuuksia helposti ohitettavista syrjäisistä patsaista museoihin ja saariin. Mukana on vapaamuurarien temppelin ja juutalaisseurakunnan synagogan
kaltaisia nähtävyyksiä. Esittelemme kolme Kerosen suosittelemaa kohdetta kirjan sivuilta.
Harakan saari
Vuonna 2003 itävaltalainen Robert Jelinek julisti Harakka-saaren itsenäiseksi
mikrovaltioksi. Suomen valtio ei reagoinut julistukseen. Harakka-saarella on
historiallisia kohteita, ja vanhalta sotilasalueelta löydät muun muassa vanhoja venäläisparakkeja. Yksi saaren kiehtovimmista nähtävyyksistä on siellä sijaitseva
H.R. Gigerin tekemä ulkoilmateos, saappaita esittävä patsas, Sabotage. Harakka
on näkemisen arvoinen myös pelkkänä
luontokohteena – saarella on monipuolinen linnusto ja reheviä vehreitä alueita.

Ihminen nousee roskalaatikosta
-patsas
Arvo ”Arska” Parkkila oli helsinkiläinen
hyväntekijä. Toisen maailman sodan
jälkeen viina vei miehen ja Parkkilan
elämä luisui kaaokseen – teoksen mukaan Arskalle maistuivat kaikenlaiset
alkoholia sisältävät nesteet sekä erilaiset
pillerit. Ajelehdittuaan paikasta toiseen
ja nukuttuaan pommisuojissa sekä Agricolan kirkon kryptoissa, Arska sai ilmestyksen ja jätti päihteellisen elämän.
Hän pyhitti elämänsä kodittomien ja
alkoholiongelmaisten auttamiseen. Hän
vuokrasi vaimonsa kanssa hiilikellarin,
josta he muokkasivat suojapaikan kodittomille. Arskan patsaan löydät Lapinlahden puistikosta.

Sisähattu
Sisähattu on pieni saari Lauttasaaressa:
saarekkeelle pääsee kävelemällä meressä olevia kiviä pitkin. Saaren kallioilla
on Venäjän vallan aikaisia kaiverruksia.
Mukana on myös ruotsinkielisiä runoja
ja sotamiesten kaivertamia symboleja.
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Spontaani päivä Helsingissä:
Jiri Kerosen haastattelu
Jiri Kerosen mielestä Helsingin vahvuus on se, että pääkaupunkimeininkien lisäksi mukana on paljon maanalaisia virtauksia. Keronen tunnetaan internetissä kantaa ottavana kirjoittajana. Secret Helsinki oli hänen ensiteoksensa, ja hän vastasi muutamaan
kysymykseen teoksen tekemisestä ja seuraavista projekteistaan.
Onko seuraava teos jo työn alla?
”Haen juuri apurahaa teokselleni Pekka Siitoin teoriassa ja käytännössä.
Teoksessa käydään läpi Siitoinin ajattelua ja siihen liittyvää teoreettista pohjaa ja miten tämä näkyy käytännössä
– esimerkiksi kuinka tehdä Siitoinin
kiljua, kuinka järjestää musta messu tai kuinka perustaa laiton armeija.
Teen kirjan tilaustyönä kustantajalle.
Haen teokseen myös Perttu Häkkisen
säätiön rahoitusta. Matkaoppaamme
on Siitoin-kirjan lisäksi poikinut muitakin projekteja. Teemme Millan kanssa teosta Kuollut Suomi – hautausmaat
Utsjoelta Uutterille. Mukana olisi mukana muutama hauta Hietaniemen
hautausmaalta ja harvinaisempia, esimerkiksi hylättyjä vanhoja aatelisten
yksityishautausmaita.”

Millainen olisi unelmapäiväsi
Helsingissä?
”Unelmapäivänäni tapaan kaveria
Majava-baarissa, jotain, jota en alun
perin uskonut tapaavani. Jutustelemme, saamme mahtavan idean
käydä pizzalla ja lopulta päädymme
soutelemaan merelle jollain varastetulla veneellä. Yleisesti tykkään
spontaaniudesta.”

Mistä saitte idean Secret Helsinki
-teokseen?
”Alun perin aloimme kirjoittaa Millan
kanssa aiheesta blogia, mutta käydessämme Firenzessä, löysimme teoksen
Secret Toscana. Tajusimme kirjoittaneemme samanlaisia materiaaleja
Helsingistä ja otimme yhteyttä kustantajaan. Kustantaja kysyi meiltä kolmea näytetekstiä, jotka hyväksyttiin.
Ajattelimme kirjan olevan siistimpää
kuin blogin tekeminen.”
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Vierailija: Metrolla metsään
Elli Keisteri-Sipilän teos Metrolla metsään esittelee helppoja, metroverkoston varrella olevia luontokohteita. Keisteri-Sipilä kertoi meille neljästä luontokohteesta.

Vuosaari

Vanhankaupunginlahti

”Vuosaareen pääsee kätevästi metrolla
ja siellä on monta upeaa kohdetta, kuten
valmiita luontopolkuja Uutelassa ja Kallahdessa. Alueella on myös useita grillipaikkoja (kävijän on otettava omat polttopuut mukaan). Alue on täynnä upeita
rantoja ja monipuolista luontoa.”

”Vanhankaupunginlahti tarjoaa upeita
maisemia, lintutorneja ja hauskan reitin
metroasemalta toiselle. Lähtö Herttoniemestä ja päätös Kalasatamaan.”

Lapinlahti
”Lapinlahden alueelle pääsee helposti
Ruoholahden metroasemalta. Se on oma
satumainen ympäristönsä rakennuksineen. Se ei varsinaiseti ole metsäkohde,
vaan kaunis puisto meren rannalla. Sinne
on kiva paeta keskustan vilinästä.”
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Mustavuori
”Mustavuoren alueelle pääsee sekä
Vuosaaren että Mellunmäen metroasemilta. Lähelle pääsee myös bussilla. Mustavuori on mystinen ja
monipuolinen paikka. Mustavuori tarjoilee muun muassa luolia, keväisiä
kukkameriä ja syksyisiä sienimetsiä.”
(Viereisellä sivulla on kuva yhdestä luolasisäänkäynnistä.)

Päivä Helsingin vehreydessä:
Elli Keisteri-Sipilän haastattelu
Elli Keisteri-Sipilän teos on hyödyllinen pääkaupungin asukkaille ja turisteille. Luonto on
yksi Helsingin suurimmista valttikorteista, ja yllättäen kutkuttavia soppia löytyy ihan keskustan tuntumasta. Keisteri-Sipilä kertoi meille turisteja puhuttelevista luontokohteista.
Onko Helsingin luontokohteissa jonkinlaisia erityispiirteitä?

Millainen olisi unelmapäiväsi Helsingin luonnossa?

”Helsingissä on yllättävän paljon rakentamatonta rantaa ja seikkailuun herättäviä
saaria.”

”Viettäisin sen kohteessa, jossa pääsisin poimimaan sieniä ja pulahtamaan
uimaan. Päivää viettäisin kavereiden tai
perheen kanssa. Ruuaksi tehtäisiin retkikeittimellä sienirisottoa. Ruuan jälkeen
ripustaisin riippumaton, jossa lepäilisin
hetken ja lukisin hyvää kirjaa.”

Mistä sait kipinän Metrolla Metsään
kirjan kirjoittamiseen?
”Halusin madaltaa ja konkretisoida luontoon lähtemisen helppoutta. Kirja nostaa
esille metrolla saavutettavia lähiluontokohteita. Toiveenani oli, että kirja tavoittaisi ja innostaisi myös ihmisiä joille
luonto on vieras liikkumisympäristö.”
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