Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 5/2013

Lehdessä muun muassa:
• Selvitys siivousvastuista jatkuu s. 3
• Näyttely Jätkäsaaren historiasta s. 6
• Valtavasti kesätapahtumia koko lehdessä
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Päiväkodit juhlivat varhaiskasvatuksen merkkipäivää

Pääkirjoitus

H

elleraja meni rikki eilen. Lehti räjähti
puihin yhdessä yössä, kiitos lämpimän
yön ja pehmeän sateen. Kesä!

Eilen ei oikein mennyt hyvin Suomelle. Jää
kiekossa otettiin selkään Ruotsilta, mikä ei
kylläkään tullut ollenkaan yllätyksenä. Suu
rempana yllätyksenä tuli paljon ennakkoko
hua herättäneen euroviisun jääminen sijalle
24. Siis kolmanneksi viimeiseksi. No finaalis
sa sentään oltiin ja onneksi vauhtia ja iloisuut
ta riitti.
Äänestyksessä Kypros palkitsi Kreikan. Geor
gia äänesti Azerbaidzhania. Malta tuki Itali
aa. Naapurithan usein pitävät toistensa viisuis
ta. Vaan Ruotsi, Viro, Venäjä eikä Norjakaan
eivät antaneet edes yhtä säälipistettä hyväl
le naapurilleen Suomelle. Sen sijaan meitä ää
nestivät San Marino, Saksa, Tanska ja Israel.
Nyt pannaan siis omat naapurit boikottiin. Tä
mä vielä muistetaan!
Hulluja nuo ulkomaalaiset. Nyt on taas tutkit
tu ja todettu, että Suomi on maailman paras
maa olla äitinä. Pelastakaa lapset –järjestön
Maailman äitien tila –raportin mukaan äideil
lä on Suomessa parhaat olosuhteet. Milloin ne
toteavat, että meillä on maailman paras kou
lujärjestelmä, milloin, että olemme vähim
min korruptoitunut maa. Ovathan ne toden
neet Suomen jopa maailman parhaaksi maaksi
elää vähän aikaa sitten. Ja nyt taas tämä. Jos
suomalaisilta kysytään, on meillä täällä todella
huonosti asiat. Eikö ne nyt ymmärrä, että meil
lä on kurjaa. Turha tätä on kehua. Höh!
Jatkan sivulla kolme monimutkaisen siivous
vastuu-problematiikan selvitystä. Ilokseni asi
an ottaminen esille on jo tuottanut tulosta,
osaksi metron ympäristössä ja osaksi Ruoho
lahdentorin puusillan kohdalla. Lue lisää itse
jutusta. Jatko vaatii myös Ruoholahden kiin
teistöjen vastuuhenkilöiltä aktiivisuutta. Asia
etenee hyvään lopputulokseen vain yhteistyöl
lä kaikkien toimijoiden välillä.

RUOHOLAHDEN

Viime kokemukset kuitenkin osoittavat, et
tä on mahdollista ratkaista tämäkin haaste par
hain päin. Asiaan liittyy kaupunginhallituksen
syksyllä tekemä päätös siirtyä kaupungin ko
konaisvastuuseen puhtaanapidon suhteen mm.
Etu-Töölössä toteutetun mallin mukaan. Asi
an on suunniteltu toteutuvan koko kaupungin
alueella vuoteen 2020 mennessä, Ruoholahden
todennäköinen toteutusaika on vuonna 2018.
Lehti kertoo asiasta lisää jossakin syksyn nu
merossa. Mutta uutta toimintatapaa odotellessa
tarvitsemme toimivan nykysysteemin, joka on
pitkälti luotava omin voimin.
Näin eilen muuttoautoja entisen Kuntotalon
edessä Itämerenkadun länsipäässä. Uuteen toi
mitaloon on muuttamassa mediayhtiö Talen
tum Oyj ja taloon tulee noin 300 työntekijää.
Tervetuloa Ruoholahteen sanomme kaikille
heille!
Entiseen Nokian tutkimuskeskuksen taloon
Itämerenkatu 11-13:een on jo viime syksyn lo
pulla muuttanut vuoden 2012 Pohjoismaiden
parhaaksi startup-yritykseksi valittu Supercell
Oy. Uusia Ruoholahdessa työskenteleviä on
siellä nyt noin 150 ja firma kasvaa uskomat
tomalla vauhdilla. Supercell edustaa Suomen
uusinta maailmanmenestystuotetta, mobiilipe
lien suunnittelua ja toteutusta. Tervetuloa Ruo
holahteen heillekin!
Lehti jää tauolle ja palaa asiaan elokuun lopul
la. Suomalaiset ovat kesänsä ansainneet, var
sinkin menneen, tilastollisestikin useaan vuo
sikymmeneen pimeimmän talven jälkeen.
Nauttikaa, levätkää, olkaa yhdessä läheistenne
kanssa. Loistavan rentouttavaa kesää!

Peter Stormbom
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päivää aikaisemmin. Meillä meren äärellä
viime öisen sateen jälkeen.
Kuva: Peter Stormbom

R

uoholahden Sanomien toimittaja kut
suttiin mukaan juhlimaan Ruoholahden
päiväkotien kanssa varhaiskasvatuksen
juhlapäivää. Paikalla kovin tuulisena päi
vänä Saukonpaadenpuistossa oli kahdessa vuorossa
yli 250 lasta tilaisuuden isäntänä toimineesta päi
väkoti Saukosta, Ruoholahden Lastentalosta sekä
päiväkoti Itämerestä. Juhlaan oli valmistauduttu
kussakin päiväkodissa harjoittelemalla jokaiselle
oma esitys. Lehti ehti paikalla nähdä Saukon las
ten yhteislaulun.
Saukonpaadenpuiston uusi lastenkenttä oli mai
nio paikka viettää juhlaa. Valitettavasti sää ei ol
lut tilaisuutta kohtaan suosiollisimmillaan. Kylmä
tuuli ajoi lapset esitysten jälkeen nopeasti sisään
päiväkoti Saukon tiloihin, jossa vieraille tarjottiin
lounas.
Hanna Rothman perusti ensimmäisen kansanlas
tentarhan Helsinkiin syksyllä 1888. Hän opiske
li Berliinissä Henrietta Schrader-Breymannin
johdolla. Schrader-Breymann painotti lastentarha
toiminnan yhteiskunnallista luonnetta. Hän puhui
voimakkaasti köyhien perheiden ja kansanlastentar
ha-aatteen puolesta. Henkinen äitiys erotettiin bio
logisesta äitiydestä. Tämä merkitsi naisille mah
dollisuutta kouluttautua ammattiin ja laajentaa
toimintaympäristöään yksityisestä julkiseen, an
siotyöhön.
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Mukana juhlimassa olivat: Luca, Arjan, Kasper, Pinja, Tatu, Kerttu, Ariel, Niilo, Mikke,
Maija, Anete Ruoholahden lastentalosta, Emma, Aalto, Maggie, Emil, Omar, Ida, Aaron,
Sebastian, Onni, Felix päiväkoti Itämerestä ja Leo, Erik, Samuel, Mario, Nonna, Maija,
Hakon, Erika, Lenni päiväkoti Saukosta.

Rothman perusti ensin maksullisen lastentarhan,
mutta tavoitteena oli työskentely kaikkein köy
himpien lasten ja perheiden parissa. Niinpä hän
avasi ensimmäisen kansanlastentarhan, Helsingin

Fröbel-laitoksen, Lapinlahdenkadulle Helsinkiin
1. syyskuuta 1888.
Lastentarha sijaitsi työväestön asuinalueella. Ra
hat lastentarhan perustamiseen sekä vuotuisiin
kustannuksiin saatiin Vähittäismyynti- ja anniske
luyhtiön voittovaroista, joita he antoivat yleishyö
dyllisiin tarkoituksiin.
Hanna Rothman halusi kuitenkin levittää kansan
lastentarha-aatetta ympäri Suomea. Syntyi tarve
suomalaisen lastentarhanopettajakoulutuksen pe
rustamiselle. Koulutus alkoi Helsingissä 1892.
Vuosi 2013 on uuden sosiaali- ja terveysviraston
organisaation myötä Helsingin oman varhaiskas
vatusviraston ensimmäinen vuosi. Samalla se on
juhlavuosi, koska tänä vuonna on kulunut 125 vuot
ta silloin kansanlastentarha nimeä kantaneen toimin
nan aloittamisesta.
Menneen 125 vuoden aikana lastantarhatoiminnas
ta on siirrytty päivähoitoon ja siinä toteutettavaan
varhaiskasvatukseen. Nykyään varhaiskasvatus
on osa suomalaista hyvinvointia tuottavaa kasva
tus- ja koulutuspolitiikkaa.
Juhlavuonna 2013 lapsille ja henkilökunnalle on
tarjolla muun muassa taidetapahtumia, retkiä ja
näyttelyjä.
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Katu-, tori- tai muu yleinen alue
Puistoalue tai
muu yleinen virkistysalue
Tonttialue
Vuokrattu yksityisalueena
käytössä oleva yleinen alue

Katujen siivousvastuiden
penkominen on kannattanut

V

iime lehdessä alkoi projekti selkeyttää katujen ja
tonttien puhtaanapitovastuita Ruoholahdessa.
Tehtävä osoittautui melkoisen kimurantiksi ja kävi ilmi, että asiasta ei ole esittää yhtä selkeää säännöstöä tai toteuttamismallia. On
olemassa laki, johon kaupunki nojaa kunnossapitovastuita määrittäessään, mutta lain tulkinnassa
on useita erikoisuuksia, jotka tekevät toteutuksesta haasteellisen.
Viime lehden jutun perusteella on kuitenkin jo ta
pahtunut yksi merkittävä asia, joka tulee kaikki
en ruoholahtelaisten iloksi. Lehti on saanut vah
vistuksen, että metrokiinteistön kiinteistöyhtiö on
jutusta saamansa uuden tiedon pohjalta muuttanut
sopimustaan huoltoyhtiönsä kanssa. Kiinteistön ym
päristö, myös metron sisäänkäynnin kohdalta, sii
votaan nyt arkisin kunnolla kaksi kertaa päiväs
sä: aamuvarhaisella ja alkuiltapäivästä. Epäselvien
vastuiden vuoksi alue on ollut osin jopa kokonaan
siivoamatta, mikä on luonnollisesti herättänyt ruo
holahtelaisissa pahaa mieltä. Jo tämän aikaansaan
noksen vuoksi asiaa kannatti taas lähteä penko
maan. Ja seuraavassa aiheesta vielä vähän lisää.

Rakennusvirastokin kiittelee
asiasta tehtävää selvitystyötä
Lehti lupasi metrokiinteistön ympäristön lisäk
si selvittää parin muun hankalan kohdan puhtaa
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napidon vastuut ja pyysi Rakennusvirastolta näihin
osakarttoja vastuukuvauksineen. Näiden sijaan leh
teen putkahtikin kartta koko Ruoholahdesta, joka
sellaisenaan on perehtymisen arvoinen. Rakennus
virasto haluaa mahdollisuuksiensa mukaan aut
taa selvittelyssä. Asiaan paneuduttaessa on lähtö
kohtana pidettävä lehden viime numerossa ollutta
piirrosta katujen poikkileikkauksesta ja siihen mer
kittyjä vastuita. Oleellista siellä oli, että kiinteistö
jen tonttien lisäksi kiinteistöille kuuluu kesällä 15
metriä tontin rajasta ulospäin suuntautuva alue,
useimmiten siis myös katuosuus keskiviivaan
saakka. Talvella kiinteistön vastuulle kuuluu katu
käytävä. Näin tilanne on pelkistettynä, sitä on tur
ha toistaa. Se löytyy lehden numerosta 4/2013.

Huipputärkeä tieto on
tontin rajojen tunteminen
Jotta kiinteistölle voi valjeta oma vastuu, on sen
luonnollisesti tiedettävä tarkkaan, missä menee
tontin raja. Tämä on oleellinen tieto ja se määrit
tää vastuualueen. Yllä olevassa kartassa kiinteis
töjen alueet, eli ne alueet, jotka kuuluvat tonttien
haltijoille on merkitty sinisellä.
On selvää, että tontit itsessään kuuluvat kiinteis
töjen vastuulle ja niiden on huomioitava myös
15 (tai 24) metrin sääntö tontin rajan ulkopuolel
le. Näin vastuu oranssilla merkityistä katualueis
ta myös useimmiten kuuluu kiinteistölle, paitsi
silloin, kun katualue rajoittuu vihreällä merkittyi
hin puistoalueisiin tai muihin virkistysalueisiin.
Tällöin vastuu itse puistosta sen kohdalla olevas
ta katualueesta kuuluu 15 metrin säännöksen mu
kaan kaupungille.
Rakennusvirasto sanoo kuitenkin puistoalueista
seuraavaa: ”Puistoalueilla puhtaanapito kuuluu ai
na kaupungille, mutta talvihoitoon liittyen puisto

käytävien talvihoito ei ole kaupungille välttämä
töntä. Määrärahat eivät riitä kaikkeen, jonka takia
joitakin puistokäytäviä ei talvihoideta lainkaan tai
niitä hoidetaan alhaisella kiireellisyysluokituksel
la. Määrärahat on ohjattava kaupungin toimivuu
den kannalta haavoittuvimpiin asioihin”.

Ruoholahden 			
Pysäköinnin erikoinen asema
Pysäköintiyhtiön asemasta oli myös maininta en
simmäisessä jutussa. Katujen varsilla olevat pysä
köintiruudut sijaitsevat kaupungin näkökulmasta
omalla, Pysäköintiyhtiön hallinnoimalla tontil
laan. Näiden siivousvastuu on luonnollisesti ton
tin haltijalla eli Pysäköintiyhtiöllä. Myös tässä
tapauksessa sovelletaan 15 metrin säännöstä eli py
säköintiruutujen ympäriltä 15 metrin matkalta siivo
usvastuu kuuluu Pysäköintiyhtiölle. Tämähän tar
koittaa sitä, että melkein kaikilla katuosuuksilla on
15 metrin säännöksen vuoksi kaksinkertainen hoi
tovastuu. Pysäköintiruudut jäävät kiinteistöjen vas
tuulla olevien 15 metrin sisään.
Ruoholahden Pysäköinti on uuden toimitusjohta
jansa Harri Palosaaren johdolla juuri saanut val
miiksi mittavan työn määritellä Pysäköintiyhtiölle
kuuluvien tonttien rajat ja yhdessä huoltoyhtiön
sä, Ruoholahden Kiinteistöhuollon kanssa sopinut
työnjaosta, jotta kaikki yhtiön velvollisuudet tule
vat tehtyä.
Kaksinkertaista työtä on tietysti hyvä välttää,
mutta tärkeämpää on, että alue kokonaisuudes
saan on jonkun hoidossa. Pysäköintiyhtiö on täs
sä asiassa toiminut esimerkillisesti ja antaa kaikil
le Ruoholahden kiinteistöille toimintamallin:
Jokaisen alueen kiinteistön hallituksen, hallituk
sen puheenjohtajan ja isännöitsijän tulisi kiireim
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min selvittää oman kiinteistönsä tonttien rajat ja
sen jälkeen määrittää oma puhtaanapitovastuun
sa näissä jutuissa esitetyllä tavalla. Tonttien rajo
ja voi tiedustella rakennusvirastosta. Jotta ei kuor
miteta ketään yksittäistä virkamiestä liikaa, on hyvä
soittaa viraston keskukseen ja pyytää sieltä yhdistä
mään oikealle osastolle.
Jos kiinteistön kohdalla on pysäköintiruutuja, on
myös hyvä olla yhteydessä Pysäköintiyhtiöön tai
sen huoltoyhtiöön ja sopia työnjaosta niiltä osin,
kun vastuu on molemmilla. Vain näin voidaan
saada selkeä kuva omista vastuista ja varmistaa,
että alue tulee kunnolla hoidettua kaikilta osin.

Vielä pari erikoisuutta
Lehden kysymistä erityiskohteista Rakennusvi
rastosta kerrottiin, että Ruoholahdentorilta Poi
jun terassille johtavan puusillan puhtaanapito se
kä kesällä että talvella kuuluu kaupungille. Sieltä
myönnettiin, että varsinkin talvihoito on ajoittain
ollut puutteellista ja asiaan luvattiin kiinnittää pa
rempaa huomiota tulevina talvina.
Lehden suureksi hämmästykseksi kävi ilmi, et
tä alueen useat kujat eivät ollenkaan ole katualu
eita. Oheisesta kartasta käy ilmi, että Sinikaislakuja,
Rusokkikuja, Santakuja, Loistokuja ja Kasuunikuja
mantereella ja Selkämerenkuja ja Messitytönkuja
Jätkäsaaressa ovat tonttialueita. Siellä ei kaupungin
luuta milloinkaan lakaise, vaan vastuu on jaettava
kiinteistöjen ja Ruoholahden Pysäköinnin välillä.
Tähän työhön on kiinteistöjen vastuuhenkilöiden
hyvä ryhtyä pikimmiten.

PS
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

Kesäinen tervehdys leikkipuistosta!

Kesä lähestyy Ruoholahdessa!

T

oukokuu on lähtenyt Ruoholahdessa
käyntiin kevein vapputunnelmin. Jär
jestimme nuorisotalollamme diskon
9-12-vuotiaille nuorille ti 30.4. Dis
kossa oli erilaisia kilpailuja ja leikke
jä, joista oli mahdollisuus voittaa mukavia palkin
toja. Lisäksi tarjolla oli hieman vappuun kuuluvaa
naposteltavaa.
Keskiviikkona 8.5. talollamme pidettiin tyttöjen
yönuta. Yövyimme talolla keskiviikon ja torstain
välisen yön. Illalla teimme yhdessä tortilloja, pe
lasimme jalkapalloa, teimme kynsimanikyyrin se
kä katsoimme kaksi elokuvaa. Helatorstain 9.5.
vuoksi talomme ovet olivat suljetut nuorille.
Perjantaina 31.5. lähdemme yhdessä varhaisnuorten
ja iltanuorten kanssa (9-17-vuotiaat) nauttimaan
huvipuistoelämyksestä Linnanmäelle. Retkelle voi
vat osallistua kaikki 9-17-vuotiaat nuoret, joilla on
voimassa oleva nutakortti. Nuorisotalo kustan
taa retkestä puolet, joten retken hinnaksi tulee yh
teensä 16,50 per nuori. Nuorisotalolta voi tulla
hakemaan lupalapun, joka täytyy palauttaa ohjaa
jille viimeistään pe 24.5. mennessä osallistumis
maksun kera.
Nuorisotalollamme järjestetään 3.-27.6. Summer
Jam -kesätapahtuma. Summer Jam koostuu nel
jästä eri viikosta, joilla jokaisella on eri teemat.
Viikolla 23 on starttiviikko, jolloin pelaamme eri
laisia sisä- ja ulkopelejä mölkystä pingikseen. Vii

kolla 24 on sporttiviikko, jolloin pelaamme fudis
ta iloisella mielellä ohjaajien johdolla. Viikolla 25
on katukulttuuriviikko, jolloin teemme erinäköisiä
graffiteja ja neulegraffiteja, sekä sirkustemppuja.
Viikolla 26 on kahvilahengailuviikko, jolloin vie
tämme yhteistä aikaa kesäkahvilassa. Aurinkoisel
la säällä ongitaan ja sateella katsellaan leffoja.
Summer Jam kesätapahtuma on painotettu eri
tyisesti 9-17-vuotiaille nuorille ja se on täysin il
mainen. Tapahtuma alkaa joka päivä klo 11.00 ja
päättyy klo 17.00. Tervetuloa mukaan!

K

oulut ovat pian loppumassa ja leikki
puiston kesätoiminta on pääsemässä
alkamaan. Kesällä Ruoholahden leikki
puisto on avoinna kesäkuussa 3.6 - 23.6.
sekä elokuussa 5.8 -11.8. klo 9.00-16.00, heinäkuun
puisto on kiinni.
Koko kesän auki olevia lähileikkipuistoja ovat
lp Lahnalahti (Lauttasaarentie 40-42, 050 306
2041), lp Seppä (Sepänkatu 2, 040 334 4179) ja
lp Taivallahti (Pohjois-Hesperiankatu 22, 050 402
6014).

Näissä jokaisessa puistossa on tarjolla maksuton
kesäruoka kesä-heinäkuussa klo 12.00 arkipäivi
sin alle 16-vuotiaille lapsille. Ruokailussa lapsel
la tulee olla mukana omat ruokailuvälineet (lau
tanen, muki ja lusikka). Ruokajuomana on vesi.
Kesäruoka on useimpina päivinä keittoa, joten si
tä on hyvä täydentää voileivillä. Ruokalistat ovat
nähtävillä puistoissa sekä Internetissä.

Henkilökunnan puolesta
Eve

Kesäohjelma Ruoholahden leikkipuistossa 3.6 -23.6.
Vko 23 (3.6. -7.6.)

Tulevia tapahtumia:
• la 25.5. Talomme on suljettu.
• pe 31.5. 9-17-vuotiaiden nuorten retki
Linnanmäelle (lähtö nuorisotalolta klo 16).
• vko 23 (3.-7.6.) Summer Jam kesätapahtuman
starttiviikko (klo 11 -17).
• vko 24 (10.- 14.6.) Summer Jam kesätapahtuman sporttiviikko (klo 13 -17).
• vko 25 (17.- 21.6.) Summer Jam kesätapahtuman katukulttuuriviikko (klo 11 -17).
• vko 26 (24.-28.6.) Summer Jam kesätapahtuman kahvilahengailuviikko (klo 11 -17).

Ma 3.6.  	Askartelua klo 10.30 -11.15. Mahdollisesti Halibernit klo 10.00- 11.00.
Ti 4.6. Ilo liikkua- tuokio klo 10.30-11.00.Iltapäivällä klo 14.00-15.00 jalkapalloa 			
kaiken ikäisille.
Ke 5.6. Liikennetapahtuma klo 10.30-12.00. Iltapäivällä klo 14.00 -15.00 liikennemerkkien 		
väritystä ja suunnittelua.
To 6.6. Hyvän olon jumppa klo 11.00-11.30. Lastenhoito tarvittaessa. Ilmoittautuminen 		
lastenhoitoon edellisenä päivänä ohjaajille. Iltapäivällä tietovisa klo 14.00.
Pe 7.6. Vauvojen tutustuminen värien maailmaan klo 10.00- 11.00. Mukaan mahtuu 		
4 vanhempi-lapsiparia, ennakkoilmoittautuminen. Grilli ja katutaidetta klo 10.00-11.30.
Iltapäivällä saippuakuplien puhaltamista klo 13.30 -14.30.
Vko 24 (10.6.-14.6.)
Ma 10.6. Vilttikirpputori klo 10.00- 11.30, oma viltti mukaan.
Iltapäivällä maalausta klo14.00-15.00.
Koululaisille alkaa neljän päivän (ma-to) Ympäristökerho. 1. päivänä retki Harakan saareen. Läh
tö puistosta n. klo 9.40. Paluu puistoon n. klo 15.15. Omat eväät mukaan. Retken hinta 2 e/lapsi.
Muina päivinä ympäristökerhon ohjelma muun puiston ohjelman mukaan lukuun ottamatta torstai
iltapäivällä, jolloin on retki Lauttasaaren Vattuniemeen. Tällöin lähtö puistosta klo 13.15. Paluu n.
klo 15.30. Puisto maksaa bussimatkan.
Kerhoon on ennakkoilmoittautuminen ke 22.5. mennessä (max. 10 lasta).
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Ti 11.6. Käsikorujen tekoa klo 10.30-11.15. Iltapäivällä valokuvasuunnistus klo 14.00.
Ke 12.6. Tuo ja vaihda päivä klo 10.00-11.00. Laulutuokio klo 11.00. 				
Iltapäivällä tietovisa klo 14.00.
To 13.6. Ystävyyden aidan tekoa klo 10.00-11.30. MLL:n vetämä tuokio klo 10.30. 			
Ympäristökerholla retki iltapäivällä.
Pe 14.6. Tanssitan vauvaa klo 10.00-10.45. Mukaan mahtuu 10 vanhempi-lapsiparia, 		
ennakkoilmoittautuminen.
Grilli klo 10.00 -11.30.
Vko 25 (17.6. -21.6.)

020 796 9781

MEILTÄ TEILLE...
Ajokortti kesällä!

Ma 17.6. Askartelua klo 10.30-11.15. Iltapäivällä lautapelejä klo 14.00 -15.00.
Ti 18.6. Pihapelejä klo 10.00-11.00. Iltapäivällä jalkapalloa kaikenikäisille klo 14.00 -15.00.
Ke 19.6. Laulutuokio klo 11.00. Iltapäivällä leikkivarjotuokio klo 13.30.
To  20.6. Jumppa klo 10.30 -11.00. Lastenhoito tarvittaessa. 					
Ilmoittautuminen lastenhoitoon edellisenä päivänä ohjaajille.
Grilli klo 10.00 -11.30.
Pe 21.6. Puisto on kiinni- Hyvää juhannusta kaikille!
Huom. Muutokset ovat mahdollisia.
Oheinen kesäohjelma on nähtävissä myös puiston ilmoitustaululla sekä Internetissä.
Tapahtumista voi tiedustella myös lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178.
Lämpimästi tervetuloa puistoon,

B = henkilöautokurssit: 1 630 e + viranomaismaksut
- laskut joustavasti 5 erässä

Puiston ohjaajat

Opetuslupalaiset: äiti/iskä + oppilas 520 e
- ota yhteyttä/varaa aika tunteihin
Courses available also in English, ask for more.

TEEKKARIEN AUTOKOULU OY
Abrahaminkatu 13, 00180 Hki-Kamppi

09 659 771
teekkarienautokoulu@welho.com
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Ruoholahden
kappelin
kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

N

Kappelin kuulumisia
ja kanttorin terveiset

äin kalenterin kääntyessä kohti kesää
myös Ruoholahden kappelin toimin
ta hiljenee toimintakauden jälkeen. Vii
koittainen toiminta – kerhot, piirit ja ju
malanpalveluselämä – jäävät tauolle kesän ajaksi.
Kesän aikana kappelilla on säännöllisenä toimin
tana Kesäillan kerho keskiviikkoisin (5.6.–28.8.)
klo 18.00. Kanttorin johtaman yhteislauluhetken
jälkeen nautitaan kahvit ja illan päätteeksi kuul
laan papin alustus – tänä kesänä aiheena ovat
Vanhan Testamentin henkilöt.

Ennen kuin messut kappelilla kesän jälkeen jatku
vat sunnuntaisin klo 12.00, koko Tuomiokirkko
seurakunnan väki kokoontuu Vanhan kirkon puis
toon viettämään Elomessua sunnuntaina 1.9. kello
14.00. Kappelin messut jatkuvat tavalliseen ta
paan sunnuntaisin 8.9. alkaen.
Tarkemmat tiedot Ruoholahden kappelin ja myös
koko seurakuntamme monipuolisesta toiminnasta
löytyvät Kirkko ja kaupunki -lehdestä sekä seura
kuntamme verkkosivuilta osoitteesta www.helsin
ginseurakunnat.fi/tuomiokirkko.

Musiikin osalta seurakuntamme kesän suurpon
nistus on Helsingin Urkukesä. Tämä Suomen laa
jin klassisen musiikin festivaali kutsuu niin moni
vuotisia kuin uusia ystäviään kesän monipuolisen
musiikkitarjonnan ääreen. Helsingin keskustan kir
kot erityylisine urkuineen tarjoavat loistavat puitteet
hetken rauhoittumiselle musiikkinautintojen paris
sa. Kotimaiset ja kansainväliset muusikot esittä
vät ajallisesti ja maantieteellisesti laajan ohjelmis
ton kesän lähes sadassa musiikkitilaisuudessa.

Risto Pulkamo,
Ruoholahden ja Vanhankirkon
kanttori (risto.pulkamo@evl.fi)

Nordea Pankki Suomi Oyj

Kuulijat ovat tervetulleita maksuttomiin konserttei
hin vaikkapa lounashetken ratoksi tai iltakävelyn lo
massa. Käsiohjelman ostamalla saa mielenkiintoista
tietoa esiintyjistä ja ohjelmistosta. Helsingin Urku
kesä taiteilijavieraineen odottaa juuri sinua musiikin
ilosanoman äärelle! Tarkemmat tiedot konserteista
löytyvät osoitteesta www.urkukesa.fi.

Laitetaan taloutesi tasapainoon
Miten? Katso nordea.fi/tasapaino
Keskittämällä raha-asiasi Nordeaan saat hyvät neuvot ja
hyvät hinnat. Lisäksi saat kattavan kokonaiskuvan taloudestasi. Kun näet taloustilanteesi kokonaisuutena, voit
yhdessä henkilökohtaisen pankkineuvojasi kanssa saattaa
sen oikeaan tasapainoon.
Katso lisää nordea.fi/tasapaino tai soita 0200 3000
(pvm/mpm) ma–su 24 h/vrk.

Teemme sen mahdolliseksi

Helsinki
Melkonkatu 28 C
0200 3000
nordea.fi
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Näyttely Jätkäsaaren historiasta
avataan Huutokonttorilla Helsinki-viikolla

1943: Pengervaurio pommista Jätkäsaaressa 1943. SA-kuva

1968: Jätkäsaaren laituri 1968. Helsingin Satama

J

Lyötyäni kuvat ensimmäistä kertaa lukkoon sain
tietää Suomen Puolustusvoimien avaamasta ku
va-arkistosta, josta löytyy muutama otos Jätkäsaa
resta sota-ajalta. Kuvissa näkyy pommituksen ai
kaansaamaa tuhoa.

ätkäsaarella on mielenkiintoinen ja monivaiheinen historia.
Saari, joka on sittemmin liitetty
mantereeseen meritäytöillä, on
ollut aikoinaan vapaa-ajanviettoalueena ja satamana. Nykyisin se
on nopeasti kasvava asuinalue.

Kallioilla loikoilua ja
uimalaitostoimintaa
Kuvasarja alkaa 1900-luvun alusta helsinkiläisten
loikoillessa Jätkäsaaren kallioilla auringon pais
teessa. Muissa sarjan alkupään kuvissa näkyy hel
sinkiläisten huviloita ja kalastustoimintaa. Alueel
la oli jopa uimalaitos jonkin aikaa.

Jätkäsaaren infokeskuksena toimivassa Huutokont
torissa avattava kuvakavalkadi esittelee Jätkäsaa
ren rakentamista ja suunnitelmia. Sain tehtäväkseni
suunnitella näyttelyyn alueen historiasta kertovan
kuvasarjan. Ajatuksena oli kerätä Jätkäsaaren his
toriasta kertovaa vanhojen valokuvien sarjaa Jät
käsaaren satamatoimintaa edeltävistä ajoista vuoteen
2009, ennen asuinrakentamisen alkua. Kuvasarja
tulee kiertämään Huutokonttorin näyttelytilaa ka
tonrajassa.

Kaupunginmuseossa satoja kuvia

Helsingin portti muuhun maailmaan
Nopeasti kuvissa alkaa kuitenkin näkyä merkke
jä orastavasta satamatoiminnasta, räjäytystyötä ja
nykysilmään hauskannäköisiä vanhoja työlaittei
ta. Kohta jo suuret laivat ja korkeat nosturit val
taavat alueen ja entisestä saaresta tulee Helsingin
uusi portti muuhun maailmaan.
1970: Bunkkeri rakennusvaiheessa noin 1970. Helsingin Satama

Aloitin kuvien etsimisen Helsingin kaupunginmu
seon kuva-arkistosta. Kerroin mitä olin tekemässä
ja eteeni tuotiin satoja kuvia painavissa laatikois
sa ja selaamiseen menikin nopeasti koko päivä.
Kaupunginmuseon kuva-arkistoon on muuten kai
killa vapaa pääsy ja sieltä saattaa löytää kuvan
esimerkiksi lapsuudenkodistaan, joka on sittem
min purettu.

Kuvasarja päättyy ilmakuvaan Jätkäsaaren tilan
teesta vuonna 2009 satamatoiminnan loputtua en
nen asuinrakentamisen alkua; laaja tyhjä asfaltti
kenttä odottamassa suunnittelijoitaan, rakentajiaan ja
tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Näyttelyssä helmiä 		
myös muista arkistoista

Kuvasarja on nähtävillä Huutokonttorilla kesä
kuun Helsinki-viikosta alkaen. Yleisölle avoimes
sa julkistamistilaisuudessa torstaina 13.6. klo 15
– 16 Jätkäsaaren suunnittelusta vastaava projekti
päällikkö Matti Kaijansinkko esittelee näyttelyn.

Toinen paikka, josta lähdin kuvia metsästämään,
oli Helsingin sataman kuva-arkisto. Kuvat olivat
suurelta osin systemaattisesti järjestämättä joko
irrallisina tai vanhoihin albumeihin kiinnitettyinä.
Aikaa tai paikkaa ei kuviin ollut usein merkitty
eikä juuri muutakaan selitystä liitetty. Epätoivoi
selta tuntuva työ tuotti kuitenkin lopulta tulosta,
kiintoisana esimerkkinä kuva Bunkkerin rakenta
misesta vuodelta 1970.
Kolmas lähde oli Lehtikuvan kuvapankki, joka di
gitalisoituine kuvineen ja kattavine kuvatietoineen
oli helpotus fyysisten arkistojen selaamisen jälkeen.
Palvelusta löytyi myös uudempia kuvia, joita oli
vaikea löytää muualta.
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1900-luvun alusta 1900-luvun loppuun alue muut
tui helsinkiläisten vapaa-ajan viettopaikasta asfaltti
päällysteiseksi konttiviidakoksi. Ilmakuva vuodelta
1984 näyttää satama-ajan tilanteen pitkinä värikkäi
nä konttiriveineen.

Huutokonttori on avoinna keskiviikosta perjantai
hin klo 10 - 18 ja lauantaisin klo 12 - 17. Terve
tuloa tutustumaan myös ajankohtaisempaan Jät
käsaari-tietoon! Paikalla asiantunteva opas.

1984: Ilmakuva Jätkäsaaresta 1984. Kaupunkimittausosasto, Helsinki
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The Tall Ships Races Helsinki 2013

kokoaa yhteen lapset, nuoret ja aikuiset

H

ietalahden alueella 100
purjelaivaa, kymmeniä
myyntikojuja ja 7 pop up
–ravintolaa.

Purjehdustapahtuma The Tall Ships Races Hel
sinki 2013 Hietalahden, Hietalahden telakan, Jät
käsaaren ja Sinebrychoffin puiston alueella tarjoaa
17.-20.7.2013 klo 10-22 monipuolista kulttuuri
ohjelmaa. Ohjelman lomassa alueella voi tutustua
yli sataan komeaan purjelaivaan eri puolilta maa
ilmaa, vierailla luomua suosivissa ravintoloissa
sekä tehdä merihenkisiä, vastuullisia ostoksia ran
nan myyntikojuista.
Helsingissä purjehdus huipentuu lauantai-iltapäi
vän 20.7. Parade of Sailiin, kun alukset lähtevät
kohti Riikaa. Paraatin näkee parhaiten Suomen
linnan etelä- ja lounaisosan valleilta, kun aluk
set lipuvat kohti Harmajan majakkaa, jossa pur
jeet nostetaan ylös. Tapahtumaan odotetaan puolta
miljoonaa kävijää ja yli 3000:ta kansainvälistä
nuorta purjehtijaa mm. Brasiliasta ja Meksikosta.
The Tall Ships Races Helsinki 2013:n suojelijana
toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Tapahtuman päälava on Hietalahden torilla. Kes
kiviikon 17.7. ohjelmassa kuullaan kansainvälisiä
kaikuja: lavalle nousevat mm. UMO solistinaan
Tony Momrelle (GB), Irina Björklund yhtyei
neen, Amadeus Lundberg sekä televisiosta tuttu
ja artisteja house bandin säestämänä, mm. Karoliina Kallio ja Amanda Löfman. Torstaina 18.7.
kuullaan parasta kotimaista Suomi Iskelmän SMfinaalin laulajien sekä päätähti Paula Koivuniemen esittämänä.
Perjantaina 19.7. päälavalla laitetaan jalalla ko
reasti mm. Aino Vennan, Osmo Ikosen, Saara Aallon, Eternal Erectionin ja Don Johnson

Purjekoululaiva Pelican of London (keskellä) saapuu myös The Tall Ships Raceen.
Big Bandin tahtiin. Lauantain 20.7. ohjelmassa
on monipuolinen valikoima suomalaisen musiikin
huippuja: mm. Tuomari Nurmio, Paleface, Erja Lyytinen sekä Von Hertzen Brothers. Lisäk
si jokaisena neljänä päivänä päälavalla nähdään
Compañía Kaari Martinin flamencoa sekä Mei
dän Helsinki -haun esiintyjiä muusikoista sirkus
taiteilijoihin.
Jätkän lavalla Jätkäsaaressa viihdyttävät päivittäin
KukkoKlubin nousevat kyvyt sekä monipuoliset
trubaduurit. Rentoa oleskelua ja tekemistä tarjoaa
Lighthouse Nosturi, jossa rentoutuvat myös alus
ten nuoret purjehtijat.
helsingin kaupungin tapahtumayksikkö

Alue on suljettu läpiajoliikenteeltä
– tule paikalle julkisilla, pyörällä
tai kävellen
Hietalahden toria ympäröivät kadut ovat suljettu
na läpiajoliikenteeltä pe 12. – ma 22.7. Alueella ei
ole tapahtuman aikana yhtään parkkipaikkaa, jo
ten yleisön toivotaan saapuvan paikalle julkisilla
liikennevälineillä, polkupyörällä tai kävellen.
Jalan tai pyöräillen alueelle pääsee kätevästi ke
vyen liikenteen väylä Baanaa pitkin Rautatie
ntorin ja Kampin suunnalta tai Bulevardia pitkin
Erottajan suunnalta. Alueella on kaksi polkupyö
räparkkia.
Julkisista liikennevälineistä yleisön suositellaan
käyttävän erityisesti metroa Ruoholahteen tai
Kamppiin, joista on noin 10 minuutin kävelymat
ka alueelle.
Raitiovaunulla alueelle pääsee tapahtumaratikal
la 6X, joka kulkee Kauppatorilta Rautatieaseman
kautta Hietalahteen tapahtumapäivinä klo 10-22.
Alueen lähelle pääsee myös raitiovaunuilla 1 (kepe), 6 ja 9 sekä raitiovaunu 8:n reitillä kulkeval
la linja-autolla 8X. Raitiovaunut 6 ja 6X kulkevat
kuuden minuutin välein ja tuovat muusta liiken
teestä poiketen alueelle asti.

helsingin kaupungin tapahtumayksikkö

The Tall Ships Races Helsinki 2013
The Tall Ships Races -purjehduskilpailun taustalla
on Sail Training International (STI), joka on kan
sainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö. Tar
koitus on koota yhteen nuoria ystävällismielisen
kilpailun ja koulupurjehduksen merkeissä, riip
pumatta kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnosta
tai sosiaalisesta taustasta. Helsingin järjestelyis
tä vastaa kaupungin tapahtumayksikkö. Helsingin
tapahtumalla on kolme pääteemaa: nuorisotyö,
Itämeren suojelu ja vastuullinen tapahtumanjär
jestäminen.
Suurten purjelaivojen kilpailu järjestetään Itäme
rellä joka neljäs vuosi, ja Helsingin lisäksi kilpai
lua isännöivät tänä vuonna Aarhus Tanskassa, Rii
ka Latviassa ja Szczecin Puolassa. The Tall Ships
Races Helsinki 2013 -purjehduskilpailuun osallis
tuu noin 100 alusta, mukanaan noin 3 000 nuor
ta purjehtijaa. Edellisen kerran Helsinki oli isäntä
kaupunkina vuonna 2000.
Keskiviikosta lauantaihin 17.–20.7.2013 Tapah
tuma-alue Hietalahden, Hietalahden telakan, Jät
käsaaren ja Sinebrychoffin puiston alueella. Oh
jelmaa päivittäin klo 10-22. Ohjelmamuutokset
ovat mahdollisia. Vapaa pääsy.
www.tallshipsraceshelsinki.fi

Katso muuttuneet liikennejärjestelyt oheisesta kar
tasta!
Kimmo Kivirinta

Hollantilainen kuunari Gulden Leeuw.

The Tall Ships Races Helsingissä vuonna 2000.
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Helsinki-päivä 12.6.2013
Lauri rotko

aupungin tapahtumayksikkö on taas
kerran kunnostautunut erinomaises
ti kootessaan ohjelmaa Helsin
ki-päivän viettoon. Juhlapäivää on
vietetty vuodesta 1959 alkaen sen
muistolle, että kuningas Kustaa Vaasa perusti kau
pungin Vantaanjoen suulle 12.6.1550. Päivää vie
tetään perinteisesti kaikkialla kaupungissa, maalla
ja merellä, sisällä ja ulkotiloissa.

Museobussilla Töölön historiallisiin korttelei
hin ja rappukäytäviin. Töölön arkkitehtuuri ja ase
makaava ovat hyvin ainutlaatuisia. Tutustu Töölön
historiallisimpiin kohteisiin hienossa 1960-luvun
museobussissa. Kyytiin ja kyydistä pois voi nous
ta missä tahansa vaiheessa kierrosta. Kierrokset
lähtevät Töölöntorilta klo 14, 15, 16 ja 17.

Tapahtumia on satoja. Lehti on valinnut suures
ta tarjonnasta tähän muutamia, jotka ovat helpos
ti ruoholahtelaisten ja jätkäsaarelaisten saavutet
tavissa. Päivän täydellisen ohjelman voi käydä
katsomassa nettisivuilta www.helsinkiviikko.fi
Helsinki-päivän avaus ja perinteiset aamukahvit kaupungintalolla klo 9.
Tule juomaan kuppi hyvää kahvia ja nauttimaan
kesäisestä raparperipiirakasta Helsinki-päivän pe
rinteisille aamukahveille. Helsinki-päivän avaa kau
punginjohtaja Jussi Pajunen ja musiikista vastaa
Helsingin laulu. Tänä vuonna aamukahveilla saate
taan myös laittaa jalalla koreaksi! Helsinki-päivän
avaus kaupunginmuseon edustalla, Sofiankatu 4.
Aamukahvit avauksen jälkeen kaupungintalon si
säpihalla noin klo 9.15.
Leipää ja sirkushuveja Torikortteleissa klo 8–10
ja 14–18. Torikorttelit, Senaatintorin ja Kauppato
rin välissä. www.torikorttelit.fi

Esplanadin puisto on yksi tapahtumien keskipisteistä Helsinki-päivänä.
ran toimistolla, Kauppaneuvoksentie 18. Opastet
tu vesibussikiertoajelu vesibussi Hymyn kyydissä
Lauttasaaren ympäri, sään salliessa kauemmaskin.
Oppaina toimivat FM Ville Elomaa ja arkkitehti
Anu Mansikka.

Torikortteleihin saapuu Helsinki-päivänä kaupun
kisirkus esityksineen ja herkkukojuineen. Aamulla
on tarjolla ensimmäiset maistiaiset ravintola Sunnin
päivän kunniaksi lanseeraamasta Torikorttelit-lei
västä.

Avoimet ovet pelastuslaitoksilla klo 10–18. Hel
singin pelastuslaitoksella on avoimet ovet Helsin
ki-päivän kunniaksi. Asemilla on mahdollisuus
tutustua paloautoihin ja muuhun kalustoon se
kä saada turvallisuusneuvontaa. Ruoholahtelaiset
voivat helpoimmin tutustua Jätkäsaaren pelastus
asemaan, Tyynenmerenkatu 1.

Vesibussilla Lauttasaaren ympäri klo 17–19.
Lähtö ja paluu: Tammasaaren laituri, Kaapelitehtaan
vieressä. Ilmaisliput /Ajelulle mahtuu 70 henkilöä.
50 kpl lippuja on jaossa Virka Infossa (Sofianka
tu 1), 20 kpl lippuja on jaossa Lauttasaari-Seu

Radio Aallon Helsinki-päivän konsertti. Portit
aukeavat klo 15. Keikat klo 16–22, Kaisaniemen
puisto. www.radioaalto.fi. Kotimaisen musiikki
taivaan kärkinimet keikkailevat jälleen Helsinkipäivänä Kaisaniemen ilmaiskonsertissa. Lavalla
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Töölön Juhlaviikon, joka kestää sunnuntaihin asti.
12.00 Töölö-seuran puheenjohtaja Heikki Savo
la avaa Töölön Juhlaviikon, 12.10 Töölön palve
lutalo esittelee toimintaansa (esim. Chi Kung ja
Asahi), 12.30 Karjalan Nuorten Pelimannit, 13.45
Province Rock Boys, 15.00 Jussi Kosunen, 16.30
Statues Made Of Matchsticks, 18.00 Eva On The
Western Castle Island. 19.30 Adarels.

nähdään maailmallakin menestyneiden kotimais
ten bändien lisäksi uutta tuloaan keikkalavoille
tekeviä kotimaisia suosikkeja. Lavalle nousevat
mm. J. Karjalainen, Sunrise Avenue, Haloo Hel
sinki!, Anssi Kela, Laura Närhi, Anna Puu, Tuure
Kilpeläinen ja Irina. Konsertin taltiointi nähdään
Nelosella 16. kesäkuuta.
Kampin kyläpäivä Narinkkatorilla klo 10–16
Narinkkatori. Klo 11 Hiljaisuuden kappelin esit
tely, klo 12 Kertomuksia Helsingistä Stadin slan
giksi, klo 13 Rokkia: yhtye Dusty Road, klo 14
Kunnallispolitiikan paneeli ajankohtaisista asiois
ta Helsingissä, klo 15 Olli Bull Bänd: lauluja Sta
dista, klo 16 Lasse Liemola laulaa Helsinki-laulu
ja. Klo 16.30 Yhteislaulua Stadin slangilla.

Helsinki-päivä Harakan saarella: Kaupunkivil
jelyä ja mehiläistenhoitoa lintusaarella klo 14–18.
Maksuton venekuljetus saarelle koko tapahtuman
ajan. Yhteysvene lähtee Ullanlinnan laiturista (Eh
renströmintie 3), kahvila Ursulan vierestä, puolen
tunnin välein. www.harakansaari.fi
75-vuotias Helsingin Olympiastadion juhlii Hel
sinki-päivänä klo 10–18, Paavo Nurmen tie 1.
www.stadion.fi. Presidentti Kyösti Kallio vih
ki Helsingin Olympiastadionin käyttöön 12. kesä
kuuta vuonna 1938. Syntymäpäiväjuhlaa vietetään
stadionilla Helsinki-päivänä, jolloin Stadion on
avoinna kaupunkilaisille ja muille vierailijoille.
Päivän voi päättää kaupungintalolla: tanssiai
set klo 18–20, Kaupungintalon juhlasali. Päi
vän päätteeksi kaupunki tarjoaa yleisön pyynnös
tä legendaariset Reunion Big Bandin tahdittamat
Helsinki-päivän tanssiaiset juhlasalissa. Solistei
na Tobbe Anderson ja SoulSisters. Ohjelmistossa
on swing-klassikoiden lisäksi myös tuttua tangoja valssimusiikkia. Tule juhlimaan Helsinki-päi
vää laittamalla jalalla koreaksi juhlasalin hienois
sa puitteissa!

Töölöntorin lavalla tapahtuu: Perinteinen Hel
sinki-päivän tapahtuma Töölöntorilla käynnistää
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Veräjänvartijan vastuullinen tehtävä

vaatii henkistä kanttia

J

alkapallon vetovoima jatkaa
kasvuaan kantakaupungissa.
Tämä näkyy myös PPJ:n
toiminnan monipuolistumisessa. Seurassa on viime vuosina
panostettu paljon joukkue- ja
taitoharjoittelun lisäksi myös
ohjattuun maalivahtiharjoitteluun.

Anna Sorto

PPJ:n talven maalivahtikoulukausi päättyi iloisiin
tunnelmiin 4.4.2013 Espoonlahden kuplahallilla.
Pitkä evakkokausi on viimein ohi ja nyt on kotiin
paluun aika eteläiseen kantakaupunkiin.
Talvimyrskyssä jouluna 2011 tuhoutunut Jätkä
saaren kupla saa arvoisensa seuraajan, kun kauden
2013 maalivahti- ja muut jalkapalloharjoitukset on
tarkoitus pitää hyvissä harjoitusolosuhteissa kesän
alussa tekonurmipinnan saavalla Väinämöisen ken
tällä Töölössä. Myös PPJ:n oma Hernesaaren jal
kapallokuplahanke etenee suotuisasti.
Kaikkein nuorimmissa ikäluokissa PPJ:n jouk
kueita ohjataan pitämään laajaa maalivahtien rin
kiä. Valmentajia ja joukkueenjohtajia kannuste
taan antamaan kaikille halukkaille mahdollisuus
olla maalivahtina niin harjoituksissa kuin otteluis
sakin. Tämä kehittää kaikkien pelaajien pelisil
mää ja antaa uskallusta kohdata pallo myös peli
tilanteissa.
Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, tarvitseehan maa
livahti myös henkilökohtaista valmennusta peli
paikkansa erilaisuuden takia. Tämän vuoksi PPJ:ssä
maalivahtiharjoittelu aloitetaan maalivahtikouluis
sa jo hyvin varhaisessa ikävaiheessa. Nuorimmat
koululaiset olivat talvikaudella vuonna 2005 syn
tyneitä pelaajia.
Suunnitelmallisen maalivahtikoulutoiminnan tavoit
teet ovat varsin kunnianhimoisia: PPJ haluaa kasvat
taa taitavia maalivahteja niin seuran omiin joukku
eisiin kuin tulevaisuuden jalkapallohaasteisiinkin
kasvattajaseurahengessä.
PPJ tarjoaa maalivahdin roolista kiinnostuneil
le pojille ja tytöille mahdollisuuden kehittää tai
tojaan, sekä saada hyviä vinkkejä ja oikeita suo
ritustekniikoita. PPJ:n maalivahdiksi suuntautuvat
pelaajat saavat keskimäärin kolme kertaa kuukau
dessa erityisvalmennusta.
Harjoituksia on juuri päättyneellä talvikaudel
la järjestetty kerran viikossa kokeneen jalkapallo
valmentajan Riku Pennasen ohjauksessa. Näissä
harjoituksissa on ennen kaikkea keskitytty vahvis
tamaan yksilöiden henkilökohtaisia taitoja moni
puolisilla harjoitekokonaisuuksilla.

kosketuksen ottajia ja syöttäjiä. Myös näkemys
tä on oltava, sekä sosiaalisia taitoja, jotta maali
vahti pystyy ottamaan tarvittavan roolin joukkuet
ta neuvovana ja ohjaavana pelaajana.

että hyvä ja onnistunut torjunta antaa samanlaisen
tunteen kuin maalin tekeminen.

Usein maalivahdista puhutaan joukkueen tärkeim
pänä pelaajana, koska maalivahdin näkyvän virheen
seurauksena päästetty maali saattaa olla joukkueen
menestyksen kannalta elintärkeä. Pennanen haluaa
oikoa tätä virheellistä käsitystä.

- Haastavaa on puolestaan pitää vastustajan hyö
kätessä pää kylmänä ja myös muistaa tappiollisen
pelin jälkeen, ettei hyväkään maalivahti kykene
torjumaan kaikkia vetoja. Aina on toki yritettävä
viimeiseen asti ja laitettava itsensä täysillä peliin,
mutta pelin päätyttyä on myös muistettava, että
joukkue voittaa ja häviää aina joukkueena.

Hän painottaa, että maalivahdin ei kuulukaan ol
la joukkueensa tärkein pelaaja, vaan tärkeä osa
joukkuetta ja nimenomaan henkinen johtaja, jotta
edessä pelaava joukkue voi luottaa koppariin jo
ka tilanteessa. Henkisellä puolella maalivahti on
kin kapteenin jälkeen pelialueen tärkeimpiä lenk
kejä joukkueelle ja joukkueen kannattelija.

Tähän yhtyy myös PPJ Laru 03 –joukkueessa pe
laava Jasper, jonka mukaan vastustajan tekemä
maali täytyy unohtaa nopeasti, vaikka se kovasti
harmittaakin. Maalivahdin roolissa mukavinta on
tietysti torjuminen. ”Erityisesti heittäytyminen ja
pilkkujen treenaaminen on kivaa, kun näkee toi
miiko vaistot oikein vai ei”.

PPJ:ssä maalivahdiksi ei pakoteta ketään. Ko
kemus on opettanut, että tietyt pelaajat tuntevat
luontaisesti vetoa maalivahdin haastavaan rooliin,
ja näille lapsille tarjotaan tähän myös mahdolli
suus.

PPJ 00 Kilpa –joukkueen veskari Antti toteaa, et
tä maalivahtina on erityisen antoisaa olla, jos pys
tyy pitämään maalin puhtaana, ja kun voi auttaa
joukkuetta.

Maalivahtikoululaisista PPJ Eira 04 -joukkuees
sa pelaavan Oskarin mielestä pallojen torjuminen
on hauskaa puuhaa niin treeneissä kuin peleissä.

- Haasteellista on pitää omat hermot kurissa tärke
än pelin ollessa tasainen. Maalivahdin pitäisi vält
tää virheitä, mutta hyvin tarkat vedot voivat olla
haasteellisia.

- Haastavaa ovat reaktioharjoitukset ja peleissä
pelitilanteen lukeminen. Välillä vain pitää arvata
mitä vastustaja aikoo, Oskari sanoo.

Lahjakas Antti haluaakin kehittyä vielä parem
maksi maalivahdiksi PPJ:n hyvässä maalivahti
valmennuksessa.

Saman joukkueen toinen maalivahti Lauri kertoo,

Anna Sorto

Pelin avaus ja kenttäpelaajien sijoittumisen
tulisi olla saumatonta.
Kyse on sekä perusasioiden sisäistämisestä että vaa
tivammista peli- ja torjumisharjoitteista pelin avaa
misharjoitteita unohtamatta. Myös henkistä puolta
on vahvistettu ja nuoria pelaajia tuettu omaksu
maan vastuullinen rooli veräjänvartijana.
Maalivahtiharjoittelu on paljolti myös yksilöhar
joittelua, poikkeaahan maalivahdin rooli huomat
tavasti kenttäpelaajan roolista.

Suolahuone

Lönnrotinkatu 42, Helsinki

www.suolahippu.fi

Olet lämpimästi tervetullut:
SHIATSU-hierontaan tai REIKI-energiahoitoon.
			
Ada Blomqvist 045 353 0373
HUOM! -10% tutustumistarjous 31.5.-30.6. !
SUOLAHUONEHOITOON karaisemaan hengitysteitä pölyä
ja flunssia vastaan.
KALAPEDIKYYRIIN: kutkuttavan hauska jalkahoito,
jonka suorittavat kalat.
Minna Nyman 050 544 6972

- Maalivahti tarvitsee henkilökohtaista valmennus
ta pelipaikkansa erilaisuuden takia, toteaa Pennanen.
Maalivahtityöskentelyn kulmakivinä ovat torju
minen, pelin ohjaaminen ja saumaton pelaaminen
osana joukkuetta. Maalivahdilta toivottavia luon
teenpiirteitä ovat luotettavuus, johtajuus ja rohke
us.
- Moderni maalivahti osaa pelata kaikilla osa-alu
eilla luotettavasti ja varmasti, sanoo Pennanen.

MEITÄ ON MONEKSI!
TULE TEKEMÄÄN TUTTAVUUTTA
AMSTERDAMIN TERASSILLE.

- Loistavaksi maalivahdiksi ei kasveta vain tolp
pien välissä seisomalla. Nykyaikainen maalivah
ti on myös joukkueensa parhaita ensimmäisen

Tällä kupongilla

KEISARI 66
AMERICAN
PALE ALE
(4,2 %, 0,5 l)

4,00 €
(norm. hinta 7,30 €)

VoimaSSa 25.5.–25.7.2013
amSterdamiSSa

PAIKALLA ON MAINIOITA
JANONSAMMUTTAJIA JA ILOISTA SEURAA!
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Graafinen suunnittelu
Lehtien ja esitteiden taitot, ilmoitukset, flyerit, julisteet,
suoramainokset, katustandyt, tarrasuunnittelut,
kirjelomakkeet ja kuoret, käyntikortit.

K-rauta Ruoholahden
Rauta Hannulta kaikki kesäpihalle

PARASTA KESÄÄN
ISÄNNÄN HINNOIN
uoviritilätiän
Kiinnityspm
uosan ir sta.
pitää uta
lattia
betonistalposi ti tehdä
Voit he uvioita.
eri k

JS

ry

Jätkäsaari- ja Helsinki-päivien

Kiertoajelut
Jätkäsaaren alueella
ke 12.6.2013 klo 17.30 ja 18.30

!

Helppo kasata

Tervetuloa tutustumaan Jätkäsaaren rakentamiseen,
oppaana kaupungin suunnitteluviraston edustaja.

39 ,-

10 kpl

Parveke- pihalaatta Owas
harmaa komposiitti 30 x 30 cm

Ei tarvitse pintakäsittelyä myöhemminkään.
10 kpl/ltk. (0,9 m2).

29

90

10 kpl

Parveke- pihalaatta akaasia harmaa tai
musta antiikkiharjattu 30 x 30 cm

Bussi lähtee Ruoholahden torilta, kirjastoautopysäkiltä Harmajankadun ja Kellosaarenkadun kulmassa. Mukaan pääsee saapumisjärjestyksessä.
Tapahtumassa myydään arpoja, joissa on hyvät palkinnot.
Palkintojen arvonta suoritetaan ravintola Poijussa klo 20.00.

Öljy/lakka-käsitelty puulaatta. 10 kpl/ltk. (0,9 m2).

Tarjoukset voimassa 23.6.2013 asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät. Tuotteita reilut, mutta rajoitetut erät.

Lisätiedot www.kesko.fi/vastuullisuus

RUOHOLAHTI

TERVETULOA!
Jätkäsaariseura-JS ry:n hallitus
www.kaupunginosat.net

JS

ry

• Itämerenkatu 21, Helsinki • Puh. 010 2491 000 • Avoinna ma–pe 8–21, la 9–18, su 12–18 • www.k-rauta.ﬁ/ruoholahti
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Ruoholahdessa tapahtuu
KAAPELI

Puristamo

Teatterimuseo

Galleria Vaaga

Lahden taideinstituutin opinnäytetyönäyttely 24.5.-9.6.

Kuvia nyky-Suomesta 21.9.–2.6.

Maalauksia 6.-26.5.

www. kaapelitehdas.fi
Tallberginkatu 1

Valssaamo

Kaapelin galleria

Drawing Gallery D5

Tokallinen taamottuja 6.–26.5.
Uudet maan kuvat 28.5.-9.6.

Anna Estarriola 4.-25.5.
Aulis Harmaala 30.5.-20.6.

Tärkeintä on puutarhan hoito 4.5.-14.8.

Zodiak - Uuden tanssin keskus

Galleria Käytävä

The Earth Song 16.–29.5.

Timo Rytkönen 6.5.-2.6.
NATIVES 4.-30.6.

Vehreys 22.5.-16.6.

Merikaapelihalli
Finncon 5.-7.7.

Suomen valokuvataiteen museo

Pannuhalli

Vesa Oja: Finglish 8.5.-28.7.
Summer School 8.5.-28.7.

Cross Over -festivaali 6.-9.6.

H

Galleria Aapeli

stoa mariapassio
Elina Heiskanen 2.5.–16.6.

Virkistävä kesäloma taiteen parissa
Syys- ja kevätlukukaudella kuvataidekoulu tarjo
aa kuvataiteen perusopetusta 4–18-vuotiaille lap
sille ja nuorille, sekä laaja-alaista kuvataideope
tusta aikuisille. Koulu järjestää tilauksesta myös
yrityksille ja ryhmille räätälöityjä teemapäiviä ja
koulutustilaisuuksia.

elsingin Taiteilijaseura järjestää kuva
taidetaidekursseja Suomenlinnassa ja
Kaapelitehtaalla. Taiteilijaseuran kesä
kurssit Suomenlinnassa ovat jo käsite:
tarunhohtoinen historiallinen linnoitusympäristö
yhdessä merellisen luonnon kanssa tarjoaa inspi
raatiota kaiken ikäisille taiteen tekijöille.

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu Kaape
litehtaalla, Tallberginkatu 1 A 7, 3.krs.

Kuvataiteen tekemiseen monipuolisesti perehdyt
täviä taidekursseja tarjotaan yli 7-vuotiaille lapsille
pedagogisesti ansioituneiden opettajien ja pätevien
opetusavustajien ohjaamana. Aikuisille suunna
tuista kursseista tunnetuimpia ovat akvarellikurs
sit. Näiden lisäksi opetusta saa teemoittain vaih
televilla piirustus-, öljyväri- ja akryylimaalauksen
kursseilla.

Kesäkurssit Suomenlinnassa Taidekoulu MAA:n
tiloissa, Susisaaressa 1700-luvun kasarmiraken
nuksessa.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.helsingintaiteilijaseura.fi

Kaapelitehtaalla lapsille järjestetään mm. Sarjaku
va-, Taideseikkailu-, sekä Mielikuvitus- ja satuolen
not -kursseja, joissa sukelletaan taiteen maailmaan
erilaisia tekniikoita opiskellen ja ammentaen aiheita
lasten rikkaasta mielikuvitusmaailmasta. Aikuis
ten kesäkurssitarjontaan kuuluu sisätiloihin pa
remmin soveltuvia tekniikoita, mm. savella työs
kentelyä ja mallipiirustusta.

Tue oman alueesi yrittäjää!

Pienet piirtäjät
nurmikolla.

Ruoholahden palveluhakemisto

Apteekit
• Joutsen Apteekki, Lapinlahdenkatu 1
09 694 5351
• Ruoholahden Apteekki, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 685 9410
Autokoulut
• Teekkarien Autokoulu, Abrahaminkatu 13
09 659 771
Autopesulat
• CarBoys autopesula, Ruoholahden S-marketin 		
parkkihalli -2.krs
045 267 3979
Autorengasliikkeet
• CarBoys autokorjaamo ja rengashotelli, 		
Hernematalankatu 3
040 705 3200
Elintarvikeliikkeet
• Alepa Ruoholahti, Ruoholahdenkatu 23
010 766 9940
• Hietalahden Kauppahalli, Hietalahden tori
• K-citymarket Ruoholahti, Itämerenkatu 21-23
01503 82800
• K-market Ruoholahti, Itämerenkatu 14
09 7268 1210
• K-market Jätkäsaari, Välimerenkatu 5,
020 734 5640
• S-market Ruoholahti, Itämerentori 2
010 766 1300
Eläin- ja eläintarvikeliikkeet
• Helsingin Akvaariokeskus, Itämerenkatu 26
09 586 5861
Energiayhtiöt ja –neuvonta
• Helsingin Energia, Kampinkuja 2
09 6171
Graafinen suunnittelu
• Ars Today, Isokaari 3, 00200 Helsinki
09 693 1006
Hammaslääkärit
• Carisma Dent, Kellosaarenranta 1
050 67 337
• Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri, Jaalaranta 6
09 685 2400
Hyvinvointihoidot
• Suolahuone Suolahippu, Lönnrotinkatu 42
050 544 6972
Infrarakentaminen
• Lemminkäinen Oyj, Salmisaarenaukio 2
020 715 000
Isännöintitoimistot
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Kahvilat		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2788
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Kauneushoitolat		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2801
Kauppakeskukset
• Kauppakeskus Ruoholahti, Itämerenkatu 21
09 3417 0707
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
• Ruoholahden Kiinteistöhuolto Oy, 		
Messitytönkatu 10
050 300 9980
Kiinteistövälittäjät
• Helsingin OP-Kiinteistökeskus Oy LKV, 		
Itämerenkatu 21
010 255 6033
Kioskit
• R-kioski, Selkämerenkatu 7
09 685 6323
Kodintekniikkaliikkeet
• Pamelux Oy, Ruoholahdenkatu 8
09 694 4577
• Verkkokauppa.com, Tyynenmerenkatu 11 0600 55 24 24 (maks)
Konserttisalit
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
Kukkakaupat		
• Alejandra, Välimerenkatu 5
040 178 2791
Kulttuurikeskukset
• Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1
09 4763 8300
Kuntosalit
• Motivus kuntokeskus, 		
Kauppakeskus 4. krs., Itämerenkatu 21
09 4153 3530
Laivayhtiöt ja -risteilyt
• Eckerö Line Oy, Tyynenmerenkatu 8 varaukset 06000 4300 (maks)
• Tallink Silja Oy, Tyynenmerenkatu 9
09 18 041
		
matkavaraukset 0600 15 700 (maks)
Lentoyhtiöt
• LOT Polish Airlines, www.lot.com
09 693 79036
Ompelimot
• Ompelimo Atelier 18, Laivapojankatu 3
044 088 0518
Oppilaitokset
• Helsingin Konservatorio, Ruoholahdentori 6
09 586 0580
• Työväenopisto, Tallberginkatu 1
09 3108 8510
Optikkoliikkeet
• Fenno Optiikka, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 6855 0800
Pankkipalvelut
• Nordea Pankki Suomi Oyj, Melkonkatu 28 C
0200 3000

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Tue oman alueesi yrittäjää!

Parturit - kampaamot
• Hiusfashion, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
09 694 5418
• pro Clip, Selkämerenkatu 10, www.proclip.fi
09 685 6510
Pysäköintipaikat					
• Ruoholahden Pysäköinti Oy
www.ruoholahdenpysakointi.fi
010 228 6016
Rakennusliikkeet
• Lemminkäinen Talo Oy, Salmisaarenaukio 2
020 715 002
Rautakaupat
• K-Rauta Ruoholahti, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
010 249 1000
Ravintolat
• Café Tanja, Tyynenmerenkatu 1
040 562 4407
• Don Angelo, Kaapeliaukio 1
09 694 0078
• Dylan Milk, Porkkalankatu 5
www.dylan.fi
• Kahvila-ravintola Itämerentori, Itämerenkatu 15
020 770 2235
• Lauantai, Itämerenkatu 21
020 799 4028
• Martina, Itämerenkatu 21
020 799 4028
• Oluthuone Amsterdam, Itämerenkuja 1 C
010 766 3570
• Parilla Steak House, Tyynenmerenkatu 9
044 480 9521
• Perho ravintola, Perhonkatu 11
09 580 7866
• Ravintola Poiju, Jaalaranta 5
09 685 6638
• Subway Ruoholahti, 		
Kauppakeskus, Itämerenkatu 21
020 796 9781
• Yeti Nepal, Itämerenkatu 12
09 693 3010
Sairaalat ja hoitolaitokset
• Diacor Terveyspalvelut Oy, Porkkalankatu 22
09 775 088
• Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2
010 773 2000
Satamapalvelut
• Helsingin Satama, Olympiaranta 3
09 310 1621
Tilitoimistot		
• Ruoholahden tili- ja isännöintipalvelu, 		
Messitytönkatu 8 B 30
0400 421 473
Urheilutarvikkeet
• Intersport, Kauppakeskus, Itämerenkatu 21 010 271 7800 (maks)

Huom! merkintä ”maks” puhelinnumeron yhteydessä tarkoittaa, että
numeroon soittaminen on maksullista.
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5€

Kassler Hot Dog by Little Big Cafe
Little Big Cafen ja sen mainiot hodarit löydät
Verkkokauppa.comin sisäänkäynnin vierestä
Jätkäsaaresta. Tule maistamaan Helsingin
parasta hot dogia ja kirjoita oma arvostelusi!
Kyllä näillä nälkä lähtee! Ehdottomasti helsingin parhaat
hodarit. Sämpylä terveellisempi vaihtoehto normi
hodarisämpylälle. -Viisi tähteä, Zumbaaja 5.4.2013

Keskiarvo arvosanoista.

alk.

8.90

Ihmeellinen sugru-korjausaine
Paras keksintö korvaamaan ilmastointiteippi,
nippusiteet, rautalanka ja muut vanhanaikaiset
korjausvälineet! sugru on helppokäyttöinen muovailtava massa joka kovettuu vuorokaudessa erittäin
kestäväksi ja kumimaisen joustavaksi aineeksi.
Se sopii liimauksiin, korjauksiin, ”tuunauksiin”,
”haxerointeihin” ja vaikkapa ergonomian parannukseen erinomaisen tarttuvuuden ja hyvän otepitonsa
ansiosta. Kokeile sitä korjauksien lisäksi vaikka
pelikonsolin liukkaisiin analogitikkuihin, hiihtosauvoihin, keittiövälineisiin tai mihin tahansa.
Katso tuotevideot sivuiltamme ja löydä lukemattomia erilaisia käyttötarkoituksia. Kaikki osaavat
käyttää sugrua! Löydät kaikki sugru-pakkaukset
sivuiltamme hakusanalla ”sugru”.

TODENNÄKÖISESTI AINA HALVEMPI
Jätkäsaari, Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki. Avoinna ark. 9-21, la 9-18, su 12-18. Kioski 24 h.
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