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Lehdessä muun muassa:

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 5/2017

I t ä m e r e n k a t u  2 1 ,  R u o h o l a h t i .  
Tarkemmat tiedot ja liikekohtaiset aukioloajat  
www.kauppakeskusruoholahti.fi

L Ä H I K AU P PA K E S K U S  RU O H O L A H D E S S A  S I N UA  PA LV E L E VAT:
• Alko • Apteekki • Bieder Kukkakauppa • Burger King • CarWash • Ciao! Caffe • Dressmann • Ekorent • Fenno Optiikka • Hiusfashion • HopLop  
• Hua Du -kiinalainen ravintola • JYSK • K-Citymarket  • K-Rauta • Mayor’s Gym • Motivus • Musti ja Mirri • NycBurger • Outletshop (31/5 asti)  

• Peura – muotia naisille • Postin pakettiautomaatti • Ruohis Tapahtumatila Needseeker • Subway • Tokmanni

Pankkiautomaatti, jolla saat setelit  
ja kolikot talletettua tilillesi heti!  
Katutasossa, kauppakeskuksen aulassa. ILMAINEN 1 h PYSÄKÖINTI  

K-PLUSSA-KORTILLA

KAIKKEA MUUTA  
PAITSI TURHAA! 

LÄHELLE ON HELPPO TULLA.

Ruoholahden Sanomien päätoimittaja vaihtuu s. 2
Hyväntoivonpuiston ja muiden puistojen rakentamisesta s. 6-7
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Pääkirjoitus

Kansi: Kukkia oli pakko saada, 
vaan eivät ole vielä täydessä 
loistossaan. Mutta silti! 
Kuva PS

   
 Lehti 8 26.8. 16.8.
 Lehti 9 30.9. 20.9.
 Lehti 10 28.10. 18.10.
 Lehti 11-12 9.12. 29.11.  

Ruoholahden Sanomien 
ilmestymisaikataulu loppuvuonna

Jakelupäivä  Aineistopäivä HYVÄN MAUN KORTTELIBISTRO.

NIIN GIMIS ON STADI. 

Ruoholahdenranta 3, puh 020 – 1234 800. Avoinna joka päivä 17-23.
www.bistrogimis.fi

 

Paikallislehdet ovat tärkeitä tiedonhankin-
takanavia alueensa asukkaille. Niillä on 
mahdollisuus tarttua asukkaiden ja paikal-

listen yritysten kiinnostuksen kohteisiin ja huo-
lenaiheisiin syvällisemmin kuin valtakunnalli-
silla lehdillä. Paikallislehtien elinehtona on, että 
lukija kokee alueensa lehden sisällön itselle tär-
keäksi.

Tätä lehteä yli vuosikymmenen luotsannut 
Peter Stormbom jää hyvin ansaituille eläkepäi-
ville. Raportointi Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
tapahtumista siirtyy vastuulleni elokuussa.

Me ruoholahtelaiset ja jätkäsaarelaiset 
olem me tiedonhaluista väkeä. Alueelle muut-
taa koko ajan lisää asukkaita, nopeammin kuin 
millekään muulle alueelle Suomessa. Asukkai-
ta kiinnostaa tietää, miten esimerkiksi palvelut 
(kaupat ja liikkeet, asuminen, koulut ja päiväko-
dit, harrastukset, julkinen liikenne, satama-alue, 
jätehuolto, esteetön liikkuminen) kehittyvät.

Asukkaita ja alueella työskenteleviä kiin-
nostaa myös, mitä tapahtumia lähellä järjes-
tetään, tai missä syödä lounasta. Näitä kaikkia 
asioita Ruoholahden Sanomat aikoo käsitellä 
seuraavissa numeroissaan.

Olen nelikymppinen perheenisä. Asun Ruo-
holahden ja Jätkäsaaren rajamaastossa, kanavan 
eteläpuolella ja Välimerenkadun pohjoispuolel-
la.  

Lapsuuteni olen viettänyt Espoonlahdessa. 
Ennen tänne muuttoa asuin Leppävaarassa, jos-
sa kaksi tytärtäni on syntynyt. Kolmas tyttäreni 
on paljasjalkainen ruoholahtelais-jätkäsaarelai-
nen, ja opettelee paraikaa kävelemään.

Ruoholahti-Jätkäsaaren asuinalueessa per-
hettämme kiinnosti hyvä sijainti lähellä keskus-
taa ja työpaikkoja, sekä hyvät palvelut. Lähel-
lä on kaupat, koulu ja päiväkodit. Kun sopiva 
asunto löytyi, päätös muuttaa tänne oli helppo.

Olen työskennellyt 15 vuotta eri tiedotusvä-
lineissä. Olen myös opiskellut media-alaa yli-
opistoissa Lontoossa ja Vaasassa.

Työkokemusta minulle on kertynyt muun 
muassa Iltalehdestä, Aamulehdestä Tampereel-
la ja Pohjalaisesta Vaasassa. Viime vuodet olen 
työskennellyt Kauppalehdessä.

Tällä hetkellä olen pitkällä perhevapaalla, 
joten saatat nähdä minut Jätkäsaaren ja Ruoho-
lahden kaduilla työntelemässä lastenrattaita, ka-
mera kaulassa, lehtiö ja kynä toisessa kädessä. 
Tule juttelemaan ja kertomaan, mistä asioista 
Ruoholahden Sanomien pitäisi kirjoittaa.

Antoisaa kesää ja tapaamisiin!

Rauno Hietanen
Ruoholahden Sanomien 
päätoimittaja elokuusta 2017 alkaen

Uuden päätoimittajan tervehdys
Vetovastuun siirto sinetöitiin Clarion hotellin Sky Barissa.

Helmikuun lehdessä mainitsin, et-
tä minulla eläkeikä alkaa lähes-
tyä ja olen ajatellut sen myötä 
ihan oikeasti siirtyä viettämään 
leppoisia vaarin päiviä. Asian 

mainitseminen toi kolme kiinnostunutta yhtey-
denottoa potentiaalisilta jatkajilta. Yksi näistä 
johti tiukkoihin jatkoneuvotteluihin ja lopulta 
yllättävänkin nopeaan asian etenemiseen. Tä-
mä toukokuun lehti on viimeinen minun teke-
mäni. Seuraavan numeron elokuun lopussa te-
kee uusi päätoimittaja.

Virallisen eläkeiän lähestyessä on pak-
ko myöntää, ettei ihminen ole enää yhtä kette-
rä ja nopea kuin nuorempana. Askel lyhentyy, 
muisti huononee ja vauhti kaiken kaikkiaan 
hidastuu. Olen myös huomannut, että vanhan-
aikaisilla menetelmillä ja apuvälineillä on yhä 
vaikeampaa pysyä nopean muutosten mukana. 
Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa tapahtuu nyt 
niin vauhdilla, että vaarilla on ajoittain vai-
keaa pysyä kärryillä. Ruoholahden Sanomien 
onneksi tapahtuu paljon. Se antaa pohjan leh-
den olemassaololle. Kerrottavaa on rajatto-
masti ja lukijoita tulee jatkuvasti lisää.

Lehti on nyt melkein kaksitoista vuotta ol-
lut silmäteräni. Sen jokainen numero on nou-
dattanut samankaltaista muotoa. Olen teh-
nyt sen sisällön sellaiseksi, kuin itse haluaisin 
paikallislehden olevan. Kunnianhimoisena ta-
voitteena on ollut mahduttaa sivuille jokaisel-
le jotakin, jotta mahdollisimman moni löytäi-
si syyn edes selata lehden läpi sen ilmestyttyä. 
Asiassa on ollut suureksi avuksi eri yhteistyö-
ryhmien halu auttaa sisällöntuottamisessa. Kii-
tos siitä Tertulle Nuorisotaloon, Ninalle Las-
tenpuistoon ja Sepolle seurakuntaan. Kiitos 
myös kaikille muille, jotka ovat mahdollista-
neet lehden tärkeimmän tehtävän, tiedon ja-
kamisen hienon ja kasvavan alueemme ta-
pahtumista ja suunnitelmista. Erityinen kiitos 
kaupunginkansliaan Outi Säntin joukolle, joka 
on lisännyt lehden painoarvoa kertomalla vi-
rallisia uutisia kaupungin hankkeista jokaisen 
lehden keskiaukeamalla.

Kun nyt tälle kiittämisen linjalle mentiin, 
niin jatkan kiittämällä kolmea avainhenkilöä 
lehden tuotantoprosessissa. Ensin Ars Todayn 
Keijo Martiskaista, joka on alusta alkaen tait-
tanut lehden. Yhteistyö on ollut hedelmällis-
tä ja miellyttävää. Myös Tero Andrejeffia Sa-
ta-Pirkan Painotalosta. Lehti on aina painettu 
ajallaan ja annettujen ohjeiden mukaan. Hel-
singin Jakelu-Experttien Rami Posa puoles-
taan on vastannut lehden jakelusta ja siitä, että 
mahdolliset jakajien kömmähdykset on korjat-
tu.

Suuri kiitos kuuluu luonnollisesti kaikil-
le alueen yrityksille, jotka ovat ilmoittelullaan 
jakaneet tietoa lukijoille oman alueemme tar-
jonnasta ja niin tehden mahdollistaneet lehden 
hengissä säilymisen. Ehdottoman tärkeää on 
myös muistaa kaikkia alueen asukkaita, jotka 
ovat jaksaneet olla kiinnostuneita lehden an-
nista.

Pyysin lehden uuttaa päätoimittajaa itse 
kertomaan itsestään. Hänen kirjoituksensa on 
tuossa vieressä. Kuten huomaatte, hän on alan 
ammattilainen, joten uskon, että jatkossa leh-
ti vain paranee.

Minulla on nyt edessä taas kolmen ässän 
kesä: Saarenmaa, Somero ja Suomen Turku. 
Ja mitä syksyllä? Sen vain taivas tietää tällä 
hetkellä. 

Lopuksi jätän teidät kertomalla hyvän uu-
tisen. Bunkkerin uimahalliprojekti on edennyt. 
Rakennuslautakunta on antanut sille raken-
nusluvan ja hallin on määrä valmistua kesään 
2019 mennessä. On sitä odotettu. 

Nauttikaa alkaneesta kesästä ja upeasta 
kaupunginosastamme. Tästä tulee kovin hieno.

Haikein, mutta reippain jäähyväisin lehden 
sivuilta. Moikataan raitilla.

Peter Stormbom

Haikeiden 
jäähyväisten aika
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Oli pakko mennä toisen ker-
ran. Muutaman päivän pääs-
tä lounaslistalla oli liha-
mureketta tattikastikkeella. 
Lounasaika oli loppumaisil-
laan ja mureke oli kovan ky-
synnän vuoksi päässyt lop-

pumaan. Tilalle tarjottiin lihapullia. Taas joutui 
haukkomaan henkeään. Koko annos ja varsinkin 
sen tattikastike olivat taivaallisia. Kolmannella 
kerralla osasi jo odottaa, että lasagne maistuu hy-
vältä. Pettyä ei tarvinnut silloinkaan.

Jallukan alakerrassa
Malagankadulle noussut Elävän Musiikin säätiön 
ja Y-säätiön yhteishanke tarjoaa kohtuuhintaista 
vuokra-asumista. ELMU-säätiö on aiemmin mm. 

stipendein tukenut muusikoita. Säätiön uusi hanke 
on  sijoittaa varojaan muusikoille tehtyihin vuok-
ra-asuntoihin. Jallukka on projektin ensimmäinen 
kohde, jossa on kaikkiaan 75 huoneistoa. ELMU-
säätiö vuokraa kohteesta koteja eri-ikäisille, työk-
seen musiikkia tekeville tai tehneille ihmisille. 
Kiinteistön erottaa kaukaa, sillä katon tuntumassa 
on suurin kirjaimin kirjoitettuna ”Jallukka”. Kiin-
teistön alakerrassa sijaitsee noiden yllä mainittu-
jen lounasyllätysten tarjoaja Malaga Bar.

Ammattilaiset asialla
Hankkeen takana olevat säätiöt halusivat taloon 
ravintolan, ja järjestivät ravintoloitsijoille kilpai-
lun. Sen voitti alan konkari Stiina Kuisma. Stii-
nalla on pitkä meriittilista monista aiemmista ra-
vintoloistaan. Taustalla ovat mm. Fredrikinkadun 

Hyvää ruokaa ja ilonpitoa
Ensimmäinen käynti sattui avajaispäivälle 2.5. Lounaslistalta valittiin 
turskaa jogurttikastikkeessa. Annos tuli nopeasti ja se oli suuri. Parin haa-
rukallisen maistelun jälkeen tuli pysäytys. Miten lounasannos voi maistua 
näin hyvältä. Kala oli tuoretta, se maistui mainiolta ja sitä oli riittävästi.

Valoisa ja kodikas Malaga Bar.

Tori, Hietalahden La Marché, Ysibaari Uuden-
maankadulla sekä myös Töölön Motti. Nyt al-
kaa selvitä tarjoiltavan ruoan laadun korkea ta-
so. Keittiömestarina toimii Stiinan pitkäaikainen 
yhteistyökumppani Joni Rättö. Ravintolan part-
nereina toimivat Stiinan kanssa talouspäällikkö 
Juha Impola ja markkinoinnista ja viestinnästä 
vastaava mainosalan ammattilainen Päivi Topin-
oja-Aranko. Tarjoilusta Stiinan kanssa huoleh-
tii legendaarinen Billy Kelly, alkujaan Irlannista 
Suomeen saapunut. Vankkaa kokemusta ja osaa-
mista siis löytyy.

Lounaita ja klubi-iltoja
Päivi kertoo, että näin alussa keskitymme lounai-
siin ja viikonloppujen klubi-iltoihin. Mottonamme 
on hyvää ruokaa ja ilonpitoa. Lounasta tarjotaan 
arkisin kello 10.30-14.00 Lounaslista vaihtuu päi-
vittäin ja mukana on aina kalaruoka, liharuoka ja 
kasvisvaihtoehto. Annokset ovat reilun kokoisia 
ja taiten tehtyjä. Lehti voi vahvistaa, että Mala-
ga Barissa ruokaa tehdään myös sydämellä, min-
kä huomaa maussa. Lounaslistaa voi lukea Mala-
ga Barin Facebook-sivuilta  tai nettisivuilla www.
malagabar.fi 

Lounasajan ulkopuolella meillä on suppeah-
ko lista, mutta tarjolla on silloinkin kalaa, lihaa 
ja kasvisannoksia. Fredan Torin kuuluisat Jallu-
lihapullat ovat listalla. Samoin Stiinan Ranskan 
matkoillaan ideoimat ja täällä kehittämät Pizze-
tat. Pizzeta tehdään spelttijauhosta ja valmistetaan 
ruisjuureen. Terveellistä pitsapiirasta siis. Täyte-
vaihtoehtoja on neljä, myös kasvisruokailijoille. 
Iltaisin tarjolla on myös Välimerenkeittoa jota on 
saatavana myös vegaaniversiona.

Viikonloppuisin klubi-illoissa koko kesän mu-
siikista vastaavat eturivin DJ:t. Maksuttomiin il-
lanviettoihin ovat kaikki yli 18 v. tervetulleita. 
Ilonpito jatkuu 02 asti. Tarjolla on baaritunnelmaa 
ja klubimusiikkia kaikenikäisten makuun. ”Only 
good music”, Päivi korostaa.

Välimerellinen tunnelma
Ensimmäisellä vierailukerralla kaikki asiakkaat 
olivat vielä vieraskoreita. Ehkä myös ällistyneitä 
ruoan mausta. Seuraavilla kerroilla tunnelma oli 
paljon vapautuneempi. Meno muistutti Etelä-Eu-
roopan tavernoja ja bistroja. Asiakkaat syövät ja 

keskustelevat pöydästä toiseen. Juttu luistaa. Ruo-
an jälkeen nautitaan kuppi kahvipaahtimo Hol-
menin kahvia ja jäädään jatkamaan juttua. Saattaa 
joku rohkaistua tilaamaan lasin hyvää viiniäkin 
tai ravintolan nimikkodrinkin, joka on Jallu Gin-
ger Alella.

Valoisa ravintola, leppoisa tunnelma, välitön 
henkilökunta ja vallan mainio ruoka. Kyllä Ma-
laga Barissa voi viihtyä. Mukaan saa ottaa myös 
koirakaverinsa.

Malaga Bar
Malagankatu 3
Puh 040 481 7720
www.malagabar.fi

PS

Ravintoloitsija Stiina Kuisma

Pizzeta on Stiinan tuotekehittelyn tulos.
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Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Koulut ovat loppumassa ja leikkipuis-
ton kesätoiminta on pääsemässä al-
kuun. Kesällä Ruoholahden leikki-
puisto avoinna 5.6.-9.8.2017 klo 9.00 

-16.00. Samoin lähileikkipuistot Seppä, Taival-
lahti ja Lahnalahti ovat avoinna tänä aikana. Näis-
sä jokaisessa leikkipuistossa on tarjolla maksuton 
kesäruoka 5.6. alkaen 4.8. asti klo 12 arkipäivisin 
alle 16-vuotiaille lapsille. 

Ruokailussa lapsella tulee olla mukana omat 
ruokailuvälineet (lautanen, muki ja lusikka). Ruo-
kajuomana on vesi. Kesäruoka on useimpina päi-
vinä keittoa, joten sitä on hyvä täydentää voilei-
villä. Ruokalistat ovat nähtävillä leikkipuistoissa 

Kesäinen tervehdys 
Ruoholahden leikkipuistosta!

sekä Internetissä.  
Samoin tarjolla on erilaista mukavaa ohjelmaa 

niin pienille vanhempineen kuin koululaisille. 
Alla muun muassa mitä kesäkuussa tapahtuu 

Ruoholahden leikkipuistossa.  Koko kesän ohjel-
ma löytyy kokonaisuudessaan leikkipuiston si-
vuilta Internetistä sekä Facebookista. Huomioitte-
han joihinkin tuokioihin sekä koululaisten retkille 
ja leireille olevat ennakkoilmoittautumiset.

Mukana kesätoimintaa järjestämässä ovat 
myös EasyFit, Kirjastoauto Skidi , Perinneleikit-
täjät  ry sekä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.

Ohjelma Ruoholahden leikkipuistossa 5.6.-30.6.:
Vko 23 KIPPARI KALLEN KESÄNAVAUSVIIKKO
Koululaisille tarjolla Tsiigaillaan ja chillaillaan merenrantsuissa –päiväleiri. Leiri on joka päivä klo 
9.30-15.30. Leirillä tutustutaan kävellen oman ja lähialueen merenrantoihin Jätkäsaaresta lähtien. 
• Ma 5.6. Laulu/leikkivarjotuokio klo 10.30.
• Ti 6.6. Askartelua klo 10.30-11.15. 
   Iltapäivällä koululaisille satukankaan maalausta klo 14.00- 15.00.
• Ke 7.6. Vilttikirpputori klo 10.00-12.00, oma viltti mukaan.
  Ruoholahden kesäjumppa klo 10.30 -11.15, järjestäjänä EasyFit. Jumpan ajan mahdollista saada 
  lastenhoitoa puiston ohjaajilta. Lastenhoitoon mahtuu 8 lasta. Ennakkoilmoittautuminen lastenhoi-
  toon ohjaajille viimeistään edeltävänä päivänä. Kesäjumppatunnille saa myös tulla lapsen kanssa.
  Iltapäivällä koululaisille keppihevosaskartelua klo 14.00- 15.00.
• To 8.6. Vauvojen värileikki klo 10.00-11.00. Mukaan mahtuu 4 vanhempi-lapsiparia, ennakko-
  ilmoittautuminen. Iltapäivällä koululaisille keppihevosaskartelua klo 14.00-15.00.
• Pe 9.6. Saippuakuplien puhaltelua klo 10.30-11.15. Grilli klo 10.00-11.30.
Vko 24 ALADININ SATU- JA TARINAVIIKKO
Koululaisille tarjolla Stadin saariseikkailu skideille-päiväleiri. Leiri on joka päivä klo 9.30-15.30. 
Leirillä tutustutaan Helsingin eri saariin, niiden luontoon ja kulttuuritarjontaan. 
• Ma 12.6. Yhteistanssia vauvoille/taaperoille ja vanhemmille klo 10.00-10.30, Kuvasuunnistusta ja 
  Joogaa klo 10.30-11.15 sekä hedelmätarjoilua joogan jälkeen. Joogan ajan mahdollista saada 
  lastenhoitoa puiston ohjaajilta. Lastenhoitoon mahtuu 8 lasta. Ennakkoilmoittautuminen lasten-
  hoitoon ohjaajille viimeistään 8.6. mennessä. 
  Musiikkileikkejä 3-6-vuotiaille klo 11.15-11.45. Järjestäjänä Ruoholahden ja Jätkäsaaren MLL.
• Ti 13.6. Satutuokio ja sadun kuvitusta klo 10.30-11.00.
• Ke 14.6. Tuo ja vaihda -kirjapäivä klo 10.30-11.15.
  Ruoholahden kesäjumppa klo 10.30-11.15, järjestäjänä EasyFit. Jumpan ajan mahdollista saada 
  lastenhoitoa puiston ohjaajilta. Lastenhoitoon mahtuu 8 lasta. Ennakkoilmoittautuminen lastenhoi- 
  toon ohjaajille viimeistään edeltävänä päivänä. Kesäjumppatunnille saa myös tulla lapsen kanssa.
• To 15.6. Loruonginta ja lorujen lukua klo 10.30-11.00.
  Iltapäivällä koululaisille koruaskartelua klo 14.00- 15.00
• Pe 16.6. Prinsessa Hennan kadonneiden korujen etsintä klo 10.30. Grilli klo 10.00-11.30.
Vko 25 TINTIN JUHANNUSVIIKKO
Koululaisille tarjolla Rundaillaan leksuja syynaamassa -päiväleiri. Leiri on joka päivä klo 9.30-15.30. 
Leirillä tutustutaan Helsingin neljään eri leikkipuistoihin, joissa muun muassa päästään hoitamaan 
eläimiä ja uimaan. 
• Ma 19.6. Juhannusmajan koristelua klo 10.00-11.15. 
• Ti 20.6. Perinneleikittäjät ry puistossa klo 10.30-11.30.
• Ke 21.6. Kirjastoauto Skidi puistossa klo 10.00-12.00.
  Ruoholahden kesäjumppa klo 10.30 -11.15, järjestäjänä EasyFit. Jumpan ajan mahdollista saada 
  lastenhoitoa puiston ohjaajilta. Lastenhoitoon mahtuu 8 lasta. Ennakkoilmoittautuminen lastenhoi-
  toon ohjaajille viimeistään edeltävänä päivänä. Kesäjumppatunnille saa myös tulla lapsen kanssa.
• To 22.6. Juhannuslauluja klo 10.30 sekä Toivomuskaivo klo 10.30-11.00. Grilli klo 10.00-11.30.
• Pe 23.6. Juhannusaatto, Puisto on kiinni - Hyvää juhannusta kaikille!
Vko 26 (26.6.-30.6) PUUHAPETEN TAIDEVIIKKO 
• Ma 26.6. Taiteilua ja askartelua klo 10.30-11.15. 
• Ti 27.6. Taiteilua ja askartelua klo 10.30-11.15. 
  Iltapäivällä koululaisille taiteilua ja askartelua klo 14.00 -15.00.
• Ke 28.6. Ruoholahden kesäjumppa klo 10.30-11.15, järjestäjänä EasyFit. Jumpan ajan mahdollista 
  saada lastenhoitoa puiston ohjaajilta. Lastenhoitoon mahtuu 8 lasta. Ennakkoilmoittautuminen 
  lastenhoitoon ohjaajille viimeistään edeltävänä päivänä. Kesäjumppatunnille saa myös tulla lapsen 
  kanssa. Iltapäivällä koululaisille taiteilua ja askartelua klo 14.00-15.00.
• To 29.6. Taiteilua ja askartelua klo 10.30-11.15.
  Iltapäivällä koululaisille taiteilua ja askartelua klo 14.00-15.00.
• Pe 30.6. Taiteilua ja askartelua - konst och pyssel tillsammans med svenskspråkiga lekparksverk-
  samheten klo 10.30-11.15. Iltapäivällä koululaisille taiteilua ja askartelua klo 14.00-15.00.
  Grilli klo 10.00-11.30.

Tapahtumista ja toiminnasta voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 33 44 178 tai sähköpostin 
kautta lp.ruoholahti@hel.fi. Olemme myös Facebookissa.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.

Lämpimästi tervetuloa puistoon,

Puiston väki

Toiminta kevään suhteen on lopuillaan ja 
katseet kääntyvät väkisinkin jo alkavaan 
kesään ja kesäkuun aikana tapahtuvaan 
toimintaamme. Kerron tässä vielä muka-

via tapahtumia toukokuun osalta.
6.5. teimme teemalauantain merkeissä retken 

Sissokseen ja splättäämään. Voi sitä värikuulaso-
dan  riemua; retkelle osallistui harmiksemme vain 
vähän nuoria, pelaajat saivat ekstramäärän kuulia 
sekä kranaatin peliin mukaan. Kiitokset ja hyvää 
palautetta antoivat kaikki mukana olleet nuoret 
mukavasta retkestä vertaisohjaajille, jotka järjesti-
vät tapahtuman Oliverin kanssa.

Vietimme iloisia kevään päättäjäisiä nutal-
la lauantaina 13.5. jolloin palkitsimme ja muis-
timme talon nuoria.  Varhaisnuorista palkitsim-
me biljardiliigan pelaajia sekä kisakeskiviikkoon 
osallistuneiden parhaimmistoa. Bilisliigan voit-
ti ylivoimaisesti Ilmo, toiseksi sijoittui Jesse ja 
kolmanneksi Niilo. Ilmo sai nimilaatan biljardilii-
gan tauluun sekä oman köön pokaalin kera, Jesseä 
ja Niiloa muistimme pokaalein.  Kisakeskiviikon 
voittajia muistimme Mc Donald`s:n lahjakorteilla 
ja karkkipusseilla. Tyttöjen sarjassa ykkössija me-
ni Saaralle, toisen sijan jakoivat Manavi ja Pin-
ja. Poikien sarjassa voiton vei jo kolmannen ker-
ran Jamaal, kakkonen oli Aaron ja kolmanneksi 
sijoittui Chris. 

Iltanuorista huomioimme Peppiä ja Jessikaa 
siitä, kuinka hienosti ja esimerkillisesti he toimi-
vat ja esittelevät taloamme sekä toimintaamme ai-
na silloin kun nutalle tulee uusi nuori. Muistimme 
heitä leffalipuilla suurkiitosten kera.

Vertaisohjaajat vetivät lauantaina iltapäivällä 
varhaisnuorille erilaisia leikkejä, pelejä sekä kiso-
ja sisällä sekä myös ulkona. ohjelmassa oli mm. 
jalkapallon pelaamista, ylärima skabaa, limboki-
saa ja tietovisailuja. Lopuksi herkuttelimme pit-
salla sekä mehuboolilla. Me nuorisotalon ohjaajat 
emme voi kylliksi kiittää nutan vertaisohjaajien 
toimintaa tämän kevään aikana. Seuratkaa heidän 
toimintaa instagramissa @ruohisvertsut.

Maanantaina 22.5. teimme retken varhais-
nuorten kanssa Linnanmäelle, tälle retkelle mah-
tui mukaan 20 varhista ja voitte uskoa, yhtään 
paikkaa ei jäänyt käyttämättä. Tämä keväinen ret-
ki on vuodesta toiseen kestosuosikkimme.

Toukokuussa kävivät kaikki Ruoholahden ala-
asteen kakkosluokkalaiset tutustumassa nutan toi-
mintaan. He kaikki ovat tervetulleita kesätoimin-
taan lomien alkaessa.

Summer Jam kesätoiminta 5.6.-29.6.
Ruoholahden nuorisotalo on 9-17-vuotiaiden oma 
paikka, jonne kaikki nuoret ovat tervetulleita! Nu-
talle voit tulla päivittäin pelaamaan jalkapalloa, 
soittamaan kitaraa tai sähkörumpuja, nauttimaan 
kahvion antimista vaikkapa aurinkoisella säällä 
ulkona varjojen alla, tarjolla kahviosta suolaises-
ta – makean nälkään, summerjam-juomasta kuu-
maan kahviin tai vaan tule viettämään kesäistä va-
paa-aikaa kanssamme. Kesäruohis Summerjam 
on auki päivittäin kello 11-17.

Summer Jam tarjoaa kävijöilleen jalkapal-
lon lisäksi erilaisia pelejä, leikkejä ulkona ja sa-
teen yllättäessä leffoja, leivontaa, askartelua pele-
jä ja turnauksia sisätiloissa. Toimintamme tapahtuu 
sään salliessa ulkona kesästä nauttien. Viikko-oh-
jelma on seuraava:
• maanantaisin: leivontaa
• tiistaisin: pihapelit
• keskiviikkoisin: leffat & tanssi-, ralli- ym. kisat
• torstaisin: extremepäivä mm. kalastusta, 
  pelinurkkaus
• perjantaisin: picknic-retket (omat eväät 
  mukaan) – matkat maksaa nuorisotalo, lapset 
  eivät ole vakuutettuja matkan aikana nuoriso-
  talon puolesta
• 9.6. Korkeasaari
• 16.6. Suomenlinna
Päivittäin bingo tai tietovisa – pisteytetään ja kat-
sotaan lopuksi kuka onkaan Summer Jam mestari 
vuosimallia 2017.

Tätä kaikkea mukavaa on luvassa jäsenkortin 
omaavalle. Ilmaisen jäsenkortin saat nuorisotalol-
ta, kysy lisää ohjaajilta.

Kiitämme kaikkia lapsia ja nuoria ja heidän 
huoltajiaan mielekkäästä ja mukavasta kevääs-
tä. Kiitokset kuuluvat myös alueen toimijoille ja 
asukkaille, vertsuille, yhteistyökumppaneille ja 
SUURKIITOS Ruoholahden Alepalle, olemme 
herkutelleet taas vatsamme täyteen ja onhan siinä 
sivussa myös nuoret oppineet kokkaamisen sekä 
leipomisen taitoja.

Leppoisaa ja aurinkoista kesää 
toivottavat 

Ruoholahden nuorisotalon ohjaajat

Toukokuun tunnelmat 
ja kesäkuun toiminnat!

Splättisurhot
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Ruoholahden 
kappelin kuulumisia

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

GOOD FOR YOU

Kaikki kesän herkut Jätkäsaaresta!

K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki  I  puh. 020 734 5640
ville.hamalainen@k-market.com

2390
KG 595

KPL

LÄMMINSAVUSTETTU RUODOTON

Lohifilee   
Norja

Herkutteluun 

Juusto- ja valko-
sipulipatonki  

Onni-Pelle vierailee 

la 3.6.2017 klo 12-17  
Pomppulinna, hattaraa, makkaraa ym.

SUORAAN GRILLISTÄ

Kokonainen 
broiler

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

OSTA
NOSTA&

Debi
t

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

SNELLMAN TOSI MUREAT 
Leikkeleet 
150-200 g

ATRIA HIILLOS
Grillimakkarat ja 
makkarapihvit 
320-400 g

ATRIA 
Grillisalaatit 350 g

ja coleslaw-salaatit
300 g

HARTWALL JAFFA 
Virvoitusjuomat 
1,5 l kmp, rajoitus 5 pl/talous

ARLA APETINA 
Salaattijuustokuutio 
200 g 

TAFFEL 
Megapussit 
140-325 g 

INGMAN MAUSTETUT 
Kermajäätelöt 
1 l, Ei laktoositon

FAZER REMIX JA TUTTI FRUTTI 
Makeispussit 
325-350 g

450
2 PKT 300

2 PKT 300
2 RS 199

PL
sis. pantin 
0,40199

PRK 199
PS350

2 PKT 219
PS

Ilman Plussa-korttia 2,65-2,85/pkt Ilman Plussa-korttia 1,75/pkt Ilman Plussa-korttia 1,75-1,95/rs Ilman Plussa-korttia 2,79-2,89/pl
sis. pantin 0,40 Ilman Plussa-korttia 2,35/prk Ilman Plussa-korttia 2,49/ps Ilman Plussa-korttia 2,19/pkt Ilman Plussa-korttia 2,45-2,55/ps 

PLUSSA-KORTILLA

-15%
PLUSSA-KORTILLA

-14%
PLUSSA-KORTILLA

-14%
PLUSSA-KORTILLA

-36%
PLUSSA-KORTILLA

-15%
PLUSSA-KORTILLA

-20%
PLUSSA-KORTILLA

-20%
PLUSSA-KORTILLA

-14%

2
PKT

2
PKT

2
RS

2
PKT

Kuukauden parhaat tarjouksemme voimassa 1.6.-2.7.2017

Kuukauden parhaat Plussatarjouksemme voimassa 1.6.-2.7.2017

249
KPL

Luomakunnan kevätlaulu on antanut odot-
taa itseään - kevät on edennyt hitaasti, 
mutta ehkäpä sitten sitäkin varmemmin. 
Kevät on uuden alkua, niin luonnossa, 

mutta myös meissä ihmisissä. Jotain uuttakin ta-
pahtuu, vaikkei sitä itse aina huomaisikaan. Sisäi-
siä silmujaan voi herätellä tietoisestikin; kuulos-
tella itseään lempeyden ilmapiirissä – antaa tilaa, 
aikaa ja huomiota. Voi opetella vaikkapa katso-
maan itseään lempeällä katseella; mitä olisi se, 
mitä tällä hetkellä kaipaan? Kuinka kääntyä sitä 
kohti? Mistä voin kiittää ja iloita?

Kristillisessä uskossa on kyse juuri kaipauk-
sesta ja sitä kohti kääntymisestä. Kaipaus tulee 
esiin siinä, että luomakunnan Luoja itse kääntyy 
puoleemme ja hengittää meihin elämän henkäys-
tä, voimaansa. Siksi uskomme ydintä onkin Juma-
lan Pyhä Henki, uutta luova voima, joka ylläpitää 
kaikkea elämää.

Perhekerhoissa elämä saa näkyä ja kuulua. 
Kerhoissa vietetään kesäkerhojen viikkoja ma-to 
29.5.-1.6. sekä 5.-8.6. Ohjelmaan kuuluu muun 
muassa vierailuja Suomenlinnaan, Korkeasaareen, 
Seurasaaren ulkoilmamuseoon ja Lahnalahden 
leikkipuistoon. Lisätietoja lastenohjaaja Maarit 
Mustakalliolta p. 050 341 4686 tai maarit.mus-
takallio@evl.fi

Kesällä sisäistä elämäänsä voi ylläpitää myös 
saapumalla kappelin suosituksi tulleeseen ”Kesä-

illankerhoon”. Kesä-elokuussa kappelilla on vii-
kottain 7.6. alkaen keskiviikkoisin Kesäillan ker-
ho klo 18. Ohjelmassa on yhteislaulua kanttorin 
johdolla, kahvittelua ja pappien alustuksia aiheis-
ta, joiden teemoina tänä kesänä on ”Uskon kuvia 
valkokankaalla”. Nyt on hyvä mahdollisuus tulla 
tutustumaan tähän vetovoimaiseen toimintaan!

Lisää tietoa seurakuntamme toiminnasta löy-
dät osoitteesta: www.helsinginseurakunnat.fi/tuo-
miokirkkoseurakunta

Kaikkivaltiaan Jumalan lempeää keveyttä ja 
iloa päiviisi!

Leena Kopperi
diakoniatyöntekijä

Keväiset kuulumiset 
Ruoholahden kappelilta
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Tänä vuonna alkaa Hyväntoivonpuiston ensim-
mäinen viherrakennusurakka. 

”Urakan on suunniteltu olevan kaksivuotinen 
ja viherrakentaminen ulottuu noin Juutinrauman-
kadulta Rionkadulle asti”, sanoo Jätkäsaaren puis-
toista vastaava Petra Rantalainen Helsingin kau-
pungilta. 

Hyväntoivonpuiston pohjoisosan rakentami-
nen käynnistyi maanrakennustöillä ja muurien ra-
kentamisella. Puisto tehdään kokonaan täyttö-
maalle.  

”Puisto pitää ikään kuin perustaa, luoda alus-
ta lähtien korkeine maatäyttöineen”, Rantalainen 
kuvailee. 

Hyväntoivonpuiston  pohjoisosan suunnitel-
ma valmistui alueen kaavan yhteydessä jo vuonna 
2007, ja nyt kymmenen vuoden kuluttua päästiin 
rakentamaan. Aikatauluun on syynsä. 

”Jouduimme odottamaan, kunnes rakennukset 
puiston ympärillä valmistuivat. Puistoalueen täy-
töt tukeutuvat rakennuksia vasten. Hyväntoivon-
puiston eteläosa rakennetaan, kun sitä ympäröi-
vät korttelit aikanaan valmistuvat”, Rantalainen 
sanoo.

On toinenkin syy, miksi puiston naapuriraken-
nusten pitää ensin valmistua.

”Työmailla kuljetaan isoilla rekoilla, eikä mi-
kään puisto kestäisi sellaista eikä pieniä alueita 
kannata rakentaa, vaan suurempia kokonaisuuksia 
kerralla”, Rantalainen sanoo.

Espan puiston levyinen  
Hyväntoivonpuisto 
Kun koko Hyväntoivonpuisto on valmis, viher-
alue aaltoilee noin kilometrin mittaisena kaista-
leena kerrostalojen välissä.  

”Mittojen hahmottamista voi auttaa, että Hy-
väntoivonpuisto on yhtä leveä kuin Esplanadin 
puisto”, Rantalainen sanoo.

Puisto kulkee noin viitisen metriä korkeam-
malla kuin Länsisatamankatu ja Välimerenkatu. 
Kaduilta portaat nousevat puistoon ja lisäksi sinne 
pääsee esteettömiä reittejä pitkin.

Hyväntoivonpuistosta tulee tärkeä kulkuväy-
lä Jätkäsaaressa, puiston pääreittinä on kävely- ja 
pyörätie. Pohjoisosassa kävelytiet ovat pääasiassa 
sirote- tai kivituhkapintaisia ja pyörätie erottuu si-
nisen värinsä ansiosta.  

Hyväntoivonpuistoon tulee useita lasten leik-
kipaikkoja. 

”Pohjoisosaan on tulossa pääasiassa kirkkaita 
värejä ja leikkialueille moderneja kalusteita. Ete-
läosan puistoon on kaavailtu ekologista kaluste-
sarjaa yhdistettynä meriteemaan”, Rantalainen 
kertoo.

Nurmikkoa, niittyä ja   
puita Hyväntoivonpuistoon
Hyväntoivonpuiston pohjoisosaan jo ensi vaihees-
sa istutettavien puiden lista on pitkä! Mänty, met-
sälehmus, metsävaahtera, tuohituomi, metsätam-
mi, tervaleppä, lehtosaarni, pilvikirsikka, koti pih laja, 
purppuraomenapuu ja kujapaju. Lisäksi mietinnäs-
sä ovat raita ja halava. 

”Teemme monilajisia puu-istutuksia. Pohjois-
osaan tulee pääasiassa nurmikenttiä, niittyä ja pui-
ta. Pensaiksi istutetaan seppelvarpua ja pikkuhe-
rukkaa”, hän sanoo. 

Köynnöksiä saadaan paria lajia, kiinanlaikku-
köynnös ja palsamiköynnös. Peittokurjenpolvi on 
yksi puiston maanpeittokasveista.

Rantalainen korostaa, että Hyväntoivonpuis-
ton maat rakennetaan polveilevan kaareviksi. 

”Kun puistoalue on iso, pidän tärkeänä, et-
tä on maastonmuotoja eikä vain tasaista kenttää. 

Pinnan muotoilun onnistuminen on keskeistä”, 
hän sanoo.  

Kestäviä kasveja merelliselle alueelle 
Monenlaisia puita. Kasveja, jotka kestävät kovis-
sa sääoloissa. Istutuksia, jotka sopivat maisemaan. 

Viherrakentaminen vaatii asiantuntemusta – 
niin teknistä kuin esteettistäkin. Rakennetaan-
han nyt Helsinkiin uutta, keskeistä maisemaa. Jät-
käsaarelaiset itse odottavat kovasti puistojaan ja 
vihreyttä. 

”Kasvit, pensaat ja puut puhuttavat asukkai-
ta. Saamme paljon palautetta ja kysymyksiä, mik-
si on valittu jokin laji tai väri. Pyrimme monilaji-
suuteen”, Rantalainen sanoo. 

Kaupunki ei yleensä käytä paljon perennoja, 
koska ne vaativat jatkuvaa hoitoa. Perennat ovat 
vuodesta toiseen kukkivia kasveja ja yhdessä is-
tutuksessa voi olla eri aikaan kukkivia perennoja.

”Nykyään on kuitenkin niin sanottuja dynaa-
misia istutuksia. Ideana on, että valtaa ottava laji 
saa kasvaa ja alue muuttuu vuodenaikojen ja vuo-
sien kuluessa”, Rantalainen selittää. 

Tyynenmerenkadulle ja Hyväntoivonpuistoon 
saadaan dynaamisia perenna- ja heinäistutuksia. 

”Erilaiset heinät ovat luontevia merellises-
sä ympäristössä. Huono puoli on, etteivät ne vält-
tämättä näytä hyviltä kaikkina vuodenaikoina”, 
Rantalainen sanoo. 

Asukkailta toiveita
Jätkäsaarelaiset saivat viime syksynä esittää toi-
veitaan Hyväntoivonpuistosta ja ehdotuksia kertyi 
tasan sata! Ihmiset toivoivat muun muassa vilje-
lypalstoja, tenniskenttiä, rauhallisia soppia, tyrni-
marjapensaita, vesiputouksia ja tuulikelloja.

”Toiveista näkyy vastakkaisiakin asioita”, 
Rantalainen sanoo. 

Jotkut tahtovat nurmikenttää piknik-seurueil-
le, toiset eivät missään nimessä. Joka tapaukses-
sa nurmea tulee jo pohjoisosaan, joten piknikille 
pääsee. 

Osa asukkaista halusi ulkoliikuntapaikkoja ja 
kuntoilulaitteita. Tulossa onkin pieniä kuntopis-
teitä ja mahdollisesti laitteita, mutta Hyväntoivon-
puistoon ei ole luvassa suurta panostusta liikun-
taan.

”Lähelle Bunkkeria rakennetaan liikuntapuis-
to, jonne tulee monipuolista tarjontaa”, Rantalai-
nen sanoo. 

Hän puhuu painotuksista Jätkäsaaren eri puis-
tojen välillä.

”Täytyy harkita, mitä mahtuu ja jokaiseen 
puistoon ei voi tulla kaikkea. Puistoille haetaan 
hieman eri toimintoja ja luonnetta”, Rantalainen  
sanoo. 

Osa asukkaiden toiveista täyttyy! Hyväntoi-
vonpuiston eteläosaan tulee maisemapuistoa ja 
puiston keskivaiheille kaavallaan kaupunkivilje-
lyä. Aivan puiston lopuksi rinne laskeutuu Mel-
kinlaiturille, ja siihen syntyy näyttävä merenran-
tanäkymä. Pohjoisosasta havu- ja lehtipuineen 
tulee puustoinen. 

”Siellä voi kävellä metsän siimeksessä ja sitä 
moni asukas kaipaa”, Rantalainen sanoo. 

Niin pohjois- kuin eteläosaan puistoa voi is-
tahtaa penkille, ja pohjoisosan kalustemallit on jo 
päätetty. 

”Kiinteitä lepolassetyyppisiä aurinkotuoleja-
kin on tulossa Hyväntoivonpuistoon, ja samanta-
paisia sijoitetaan myös Saukonpaaden puistoon”, 
Rantalainen sanoo. 

Hyväntoivonpuiston pohjoisosaa rakennetaan
Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston pohjoisosan rakennustyöt 
ovat käynnissä. Alueen suurin puisto ulottuu Välimerenkadul-
ta Melkinlaiturille. Koko Hyväntoivonpuiston rakentaminen vie 
vuosia, mutta parin vuoden päästä pohjoisosassa voi jo kävel-
lä puiden siimeksessä, käydä piknikillä ja nauttia vihreydestä. 

Teksti: TIINA TORPPA
Kartta: Helsingin kaupunki / Tuomas Kärkkäinen
Havainnekuva: Ramboll Finland Oy

Hyväntoivonpuiston pohjoisosan 
valmistumiseen menee muutama vuosi
Hyväntoivonpuisto liittyy Välimerenkadun ylittävällä, uudella, kevyen liikenteen ylikulkusillalla jo lähes 
valmiiseen Selkämerenpuistoon ja jatkuu siitä eteenpäin. Nyt rakennettavan pohjoisosan, Välimerenka-
dun ja Länsisatamakadun välisen puiston pituus on 550 metriä. Koko viiden hehtaarin puisto on runsaan 
kilometrin pituinen ja 88 metriä leveä. Puiston eteläosa jää Länsisatamankadun ja Melkinlaiturin väliin. 
Hyväntoivonpuiston alueella on jo valmiina Jaalan leikkipuisto.

Saukonpaadenpuistoa tehdään  
Saukonlaiturin asuinalueella sijaitseva Saukon paa denpuisto on jo osittain valmis, ja nyt raken netaan puis-
ton kärkeä. Koko puiston valmistu miseen menee muutamia vuosia, koska raken taminen noudattelee ym-
päröivien rakennusten valmistumisaikoja. 

Eri puistojen rakentaminen eri vaiheissa
Helsingin kaupunki rakentaa Jätkäsaareen useita puistoja, ja ne kaikki ovat eri vaiheis-
sa. Jo aiemmin tehty Selkämerenpuisto peruskorjattiin pari vuotta sitten ja nyt puistoon 
rakennetaan koira-aitausta. Poseidoninpuisto ja Tritoninpuisto ovat vasta suunnittelijoi-
den tai päättäjien pöydillä. 

Koko Jätkäsaaren pinta-ala on noin 100 hehtaaria ja siitä puistoja on vastedes yh-
teensä 19,8 hehtaaria. 

Taidettakin on tulossa Jätkäsaaren ulkotiloihin. Hyväntoivonpuiston eteläosaan saa-
daan kuvanveistäjä Laura Könösen massiivinen kiviteos ja Saukonlaiturin alueelle ku-
vanveistäjä Panu Rytkösen teos.
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Tilaisuudessa esitellään Jätkäsaaren rakentamiseen liittyviä, ajankohtaisia teemoja. 

 Asiantuntijat ovat tavattavissa koko illan ajan kysymyksiä ja keskustelua varten. 

tietoiskut ajankohtaisista aiheista 
klo 16.30 ja klo 18: 

• Jätkäsaaren rakentamisen eteneminen 

Outi Säntti, kaupunginkanslia

• Puistojen tilannekatsaus 

Petra Rantalainen, rakennusvirasto

• Rakentamislogistiikka helpottaa arkea 

Pekka Mukkala, rakennusvirasto

• Jätkäsaaren ajankohtaiset kaavahankkeet 
Matti Kaijansinkko, kaupunkisuunnitteluvi-

rasto

asiantuntijat ovat infopisteillään 
tavattavissa klo 16.30–19: 

• Länsisataman kaavoitus

• Aluerakentamisen eteneminen

• Puistojen tilanne

• Rakentamisen logistiikka

• Ajankohtaista liikennesuunnittelussa

• Helsingin Sataman kuulumiset

• Infokeskuksen ja kirjaston tulevat tapahtu-
mat ja kuulumiset 

Paikalla ovat myös Helsingin tuomiokirkkoseura-

kunta ja Jätkäsaari-seura. Forum Viriumin ja Kliffa 

Innovationsin infopisteellä puhutaan yhteistilojen 

yhteiskäytöstä.

Jätkäsaaren infokeskus ja kirjasto 
Tyynenmerenkatu 1, jatkasaaren_kirjasto@hel.fi, 
puh. 09 310 85815, www.facebook.com/jatkasaari,
www.facebook.com/jatkasaarenkirjasto

Tervetuloa 
Jätkäsaaren 
yleisötilaisuuteen 
jätkäsaaren infokeskukseen ja
kirjastoon huutokonttorille
1.6. klo 16.30-19

Hyväntoivonpuiston pohjoisosaa rakennetaan

Kesäkukkia Jätkäsaareen

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa kävely- ja pyörätiet erottuvat toisistaan. Kuva on puiston 
eteläosasta, jonka suunnittelu on vielä kesken.  

Osallistu asukastilaisuuteen 1. kesäkuuta
Asukkaat pääsevät tutustumaan Jätkäsaaren puistosuunnitelmiin asukastilaisuudes-
sa. Siellä ovat esillä Hyväntoivonpuiston eteläosan, Tritoninpuiston ja Poseidoninpuiston 
luonnokset ja kuvia eri paikoista. Samalla pääsee tutustumaan Hyväntoivonpuiston poh-
joisosan ja Saukonpaadenpuiston suunnitelmiin. 

Puistosuunnitelman tehneet Rambollin suunnittelijat esittelevät Hyväntoivonpuistoa 
ja vastaavat asukkaiden kysymyksiin yhdessä Helsingin kaupungin edustajien kanssa. 

Asukastilaisuus torstaina 1. kesäkuuta 2017, klo 16.30–19.00, Jätkäsaaren info-
keskus ja kirjasto, Tyynenmerenkatu 1, toinen kerros.

Poseidoninpuisto rakennetaan tulevina vuosina
Poseidoninpuistoon tulee nurmialueita, istuskelu paikkoja ja luoteisosaan puistoa saadaan lasten leikkipaikka. 
Koko puistossa on 7 350 neliö metriä, alue rajautuu Panamankatuun ja Poseidoninkujaan.

Tritoninpuisto rakennetaan myöhemmin
Saukonlaiturin asuinalueen merenpuolelle tulee Tritoninpuisto. Noin 8 400 neliömetrin puisto rajautuu 
pohjoisessa Saukonlaiturin jalankulku- ja pyöräilyreittiin. Rantavyöhyke on tarkoitus pengertää kivilohka-
reista. Puisto rakennetaan myöhempinä vuosina, kunhan lähelle tulevat townhouse-tyyppiset asunnot ensin 
valmistuvat.

Ennen kuin puistot valmistuvat, vihre-
ää tuovat kevät- ja kesäkukat sekä köyn-
nökset Jätkäsaaressa katujen varsil-
la. Ristikoissa Välimerenkadulla kiertää 

vihreitä köynnöksiä. 
”Ne ovat lähteneet hyvin kasvamaan”, sanoo 

Jätkäsaaren puistoista vastaava Petra Rantalai-
nen Helsingin kaupungilta.

Helsingin kaupunki teki Jätkäsaaren kohdal-
la poikkeuksen ja hankki tänä vuonna jo kevät-
kukkia, orvokkeja. Yleensä helsinkiläisten asuin-
alueille tulee kaupungilta korkeintaan kesäkukkia. 
Tyynenmerenkadulle istutetaan orvokkien jälkeen 
kesäkukkia. Satama puolestaan istuttaa puita Tyy-
nenmerenkadulle ja laittaa muita istutuksia Länsi-
sataman edustalle.
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10€2-ateriaa

BURGER KING® Ruoholahti
Avoinna ma–ke 10.00–21.00, to–la 10.00–22.00, su 11.00–21.00

Yksittäin ostettuna WHOPPER®-ateria 7,15 €/kpl. Voimassa klo 6.00–22.00.  
Katso tarkemmat tiedot osoitteessa burgerking.fi
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Hyödyllistä ja tarpeellista

Näin sanoo Pekka Leinonen, joka on yksi kol-
mesta PharMart -terveyskaupan perustajasta. Lii-
kekonseptin takana ovat kolme terveydenhuollon 
ammattilaista, jotka kaikki haluavat tarjota hyvää 
oloa kaikelle kansalle. “GOOD FOR YOU”.

”Minulla on ollut ”apteekki ilman lääkkeitä” 
-konsepti takaraivossa jo lähes kymmenen vuotta, 
Pekka sanoo. 

”Kaksi vuotta sitten laitoin ajatukseni paperil-
le, lähdin etsimään yritykselle rahoittavaa kump-
pania. Olen koulutukseltani proviisori ja toiminut 
lääkealalla koko työuran. Ystäväni Jussi Holo-
painen kysyi suunnitelmistani viime kesänä ja 
lähti mukaan PharMart -projektiin. Jussi on far-
maseutti. Mukaan yritykseen etsimme lääkäriä 
ja pankkiiria. Ne tulivat samassa paketissa, kos-
ka ideasta innostui Turun Yliopistollisen Keskus-
sairaalan verisuonikirurgi Juho Jalkanen. Näin 
koossa oli sekä terveysalan asiantuntemus että ra-
hoituksen järjestelyt.”

PharMart Oy:n myymälä avattiin toukokuun 
10. päivä Tyynenmerenkadulle, Jätkäsaaren aptee-
kilta vapautuvaan tilaan.

Yrittäjyys verissä
”Työura lääkealalla on ollut antoisa”, Pekka tote-
aa. 

”Apteekkialalla yrittäjäksi ryhtyminen ei ole 
aivan yksinkertainen juttu. Alalla tapahtuu lähi-
vuosina yhtä paljon kuin Jätkäsaaressa, ja näimme 
tässä tilaisuuden luoda jotain aivan uutta. Olen ai-

na halunnut lähteä kauppiaaksi, yrittäjyyden tiel-
le. Suunnitelma terveystuotteiden kivijalkakau-
pasta sai lopulta kaiken tarvittavan, tiimin. Nyt 
haluamme auttaa asiakkaitamme myymällä elin-
tarvikkeita, kauneus- ja terveystavaraa. Meillä 
kolmen kaverin jäätelökioskissa Jussi vastaa netti-
kaupasta, Pekka myymälän toiminnasta ja lääkäri-
kaverimme Juho kehittää työnsä ohessa uutta jal-
kautuvaa PharMart -myyntikärryprojektia.”

Tuotevalikoima on laaja
”Meillä on kolmen eri tuoteryhmän valikoima. 
Elintarvikkeiden ryhmässä ovat alkutaipaleellam-
me eniten myydyt tuotteet, eli terveelliset vitamii-
nijuomat ja ihan puhdas lähdevesi.”

Kesää ajatellen valikoimassa ovat myös par-
haimmat jäätelömerkit. Pakastimesta löytyvät 
mm. Ben&Jerry’s, Häagen Dazs, Kolmen kaverin 
jäätelö, Mövenpick ja Magnum. Hyllyistä löyty-
vät myös monet terveyttä edistävät elintarvikkeet, 
kuivatut mustikat, monet pähkinät ja teevalikoi-
ma.

Kosmetiikkaosastolla päätuotteena on kreik-
kalainen Korres-tuotemerkki. Merkki on farma-
seutin kehittämä ja tuotteet ovat ekologisesti tuo-
tettuja, tinkimättä kliinisestä laadusta. Tuotteet 
kattavat kaikki käyttäjät, myös miehet ja lapset. 
Erikoisuutena Pekka haluaa mainita viilentävän 
jogurttipohjaisen after sun -voiteen, joka on maa-
ilmassa ainutlaatuinen.

Kolmas tuoteryhmä on terveysapuvälineet. 
”Meillä on iso valikoima aurinkolaseja ja lu-

kulaseja. Compeed -rakkolaastarit, hyttysmyrkyt, 
sateenvarjot, desinfiointiaineet ja muut kesän apu-
välineet kuuluvat valikoimaamme.”

Kaikki ovat tervetulleita
”Kesällä tarjoamme palvelujamme Ruoholahden 
ja Jätkäsaasen asukkaille. Sekä tietysti työmat-
kalaisille, runsaalle laivamatkustajien joukolle ja 
vastapäisen hotellin asiakkaille. Asukkaat, lapset, 
matkailijat ja lemmikkieläimet ovat sydämellises-
ti tervetulleita myymäläämme. Haluamme palvel-
la ihan jokaista, jolla on terveystarpeita tai kevy-
empää asiaa.”

Pekka sanoo, että avaamisen jälkeen myy-
mälään tarvittiin nopeasti avuksi henkilökuntaa. 
Rekrytoinnissa löytyi kaksi jätkäsaarelaista, jot-

”Olemme terveystavarakauppa. Myymme tuotteita, joita ihminen tarvitsee 
ja jotka tekevät hänelle hyvää. Valikoimamme on korkeatasoinen ja jokainen 
löytää siitä itselleen tarpeellisen tuotteet.” 

Ikkunailmoituksella 
haettiin ja saatiin 
apua myyntityöhön.

ka aloittavat myymälässä pian. Uudet myyjät ovat 
naispuolisia. 

”Aloitamme kesäkuussa PharMart -myyn-
tikärryprojektin, jossa jalkaudutaan kärryillä myy-
mälästä ulos.”

Soveltuvat tuotteet, esimerkiksi vesipullo tai 
sateenvarjo, viedään nähtävyyksien tai laivatermi-
naalin lähelle kärrymyyntiin. Tähänkin työhön ol-
laan hakemassa tekijöitä, esimerkiksi opiskelijaa 
Jätkäsaaresta. PharMart tekee yhteiskunnallises-
ti hyvää työtä valitessaan oman alueensa ihmisiä 
työllistymään.

Erikoisuutena pitää kertoa, että myymälään 
palkattu henkilökunta löydettiin tällä sivulla ole-
van pienen, ikkunassa olleen ilmoituksen kautta. 
Puheet hankalista rekrytointiprosesseista saattavat 
siis olla liioittelua.

PharMart Oy
Tyynenmerenkatu 3
Puh 010 0848 00
www.pharmart.fi

PS

Pekka Leinonen ja alun kysytyin tuoteryhmä, terveysvedet.  Tarjolla tarpeellista terveyden alalta.
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Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Ruoholahdessa tapahtuu

Helsingin Konservatorion konsertit

KS = konserttisali • KMS = kamarimusiikkisali

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Tämän lehden ilmestyessä Helsingin 
Konservatoriossa on konsertti kausi 
päättynyt, viimeiset koulu päivät al-
kavat olla käsillä ja oppilaat sekä 
opiskelijat opettajista puhumatta-
kaan odottavat innokkaasti juhlavaa 

lukuvuoden päättäjäistilaisuutta. 
Päättäjäisjuhla on haluttu säilyttää perintei-

senä ja juhlallisena, vaikka jotkut ovatkin innolla 
ajaneet uudistuksia. Saadun palautteen perusteel-
la perinteisyydellä on kuitenkin runsaasti kannat-
tajia, ja henkilökunnankin on helpompi muiden 
kevätkiireidensä ohessa toteuttaa päätösjuhla ai-
na samalla sapluunalla, mutta toki pieniä uudis-
tuksia tehdään vuosittain. Tilaisuudessa on jänni-
tystä joka tapauksessa ilmassa, kun stipendejä ja 
päättötodistuksia jaetaan, mutta kun juhlan kulku 
on vanhastaan tuttu, voi siltä osin ottaa rennosti. 

Juhlan päättää perinteinen yhteislauluna lau-
lettu Suvivirsi, joka konservatoriossa voidaan to-
teuttaa jopa orkesterin säestyksellä, ja se jos mi-
kä virittää osallistujat kesätunnelmaan. Helsingin 
Konservatorion lukuvuoden päättäjäisiin ovat 
kaikki oppilaat perheineen tervetulleita. 

Henkilökunnan osalta lukuvuosi vielä jatkuu 
päättäjäisten jälkeenkin jonkin aikaa, kun valmis-
taudutaan tulevaan lukuvuoteen. Osalla opettajis-
ta vierähtää yksi kesäviikko mestarikurssilaisia 
opettaen. Hallintoväki sekä tekninen henkilökun-
ta puurtavat vielä pitkään kesäkuussa, mutta sit-
ten taloon rientävät erilaiset ”remonttireiskat” ja 
huoltomiehet, jotka kiillottavat, puunaavat ja pa-
rantelevat kolhuja saaneita kalusteita ja kiinteis-
töä. 

Elokuussa alkaa lomilta paluu ja konserva-
toriotalo heräilee kesähorteestaan. Rentouttavan 
kesäloman jälkeen elokuun puolen välin tienoil-
la onkin sekä oppilailla että opettajilla ilo palata 
soittimien ääreen. Konservatorion konserttikau-
den avaavana tapahtumana toimii jälleen Taitei-
den yö torstaina 24.8., ja jo elo-/syyskuun vaih-
teessa esitetään mahdollisesti oopperaa. 

Luvassa on vilkas tapahtumalukuvuosi 2017-
2018, mutta siitä tiedot tarkentuvat vielä ja ne jul-
kaistaan konservatorion nettisivuilla konservato-
rio.fi niin pian kuin mahdollista. 

Aurinkoisia kesäpäiviä ja tapaamisiin taas 
konserteissa kesän jälkeen!

Konservatorion kesä

Konservatorion lukuvuoden päättäjäisten todistus- ja ruusupöytä.

Seija aSkolin

malaga bar
-ilonpitoa ja hyvää ruokaa!

jätkäsaaren
kehutuin
LOUNAS
10€
MA–PE KLO 10:30–14:00
sis. talon leipä ja
Holmenin kahvipaahtimon kahvi.
Joka päivä myös Jallulihapullat 
muussilla 15€

avoinna ma-to 10.30–, pe 10.30–02, la 12–02
www.malagabar.fi
muusikoiden talo jallukan alakerrassa, malagankatu 4

RUOHOLAHDEN ÄSSÄAPTEEKKI
S-MARKETIN YHTEYDESSÄ

Itämerentori 2, 00180 Helsinki • Puh. 029 170 0780
info@ruoholahdenassaapteekki.fi

Palvelemme: ma-pe 8-20, la 10-15, su 12-16

Aqualan L 
200g 
Kevyt kosteuttava 
perusvoide

Melatoniini 1mg 
+ Magnesium
Auttaa lyhentämään 
nukahtamisaikaa 
ja tukee 
hermoston 
toimintaa9,00 €

(norm. 11,08)

19,00 €
(norm. 22,99)

100 kpl

Toivotamme asiakkaillemme hyvää kesää!

Kesäkuun tarjoukset
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli 
Art Fair Suomi 25.-28.5.
The 1975 14.6.
India Day 17.6.

Puristamo
Vapaan Taidekoulun lopputyönäyttely 
1.-16.6.
Art-Tu turvapaikanhakijoiden näyttely 
1.-16.7.

Valssaamo
Alfa-Art Taidekoulun päättötyönäyttely: 
VOIMAANTUNUT - EMPOWERED 
31.5-11.6.
Art-Tu turvapaikanhakijoiden näyttely 
1.-16.7.

Pannuhalli
Cross Over -festivaali 8.-11.6.
Musiikkia kahdeksalletoista muusikolle 17.6.
Pride Kaapelitehtaalla kesäkuun lopussa!

Turbiinisali
Kaktus-tanssifestarit 7.-10.6.

Suomen valokuvataiteen museo
Marta Zgierska: Post 28.5. asti
Heikki Willamo: Myyttinen matka 13.8. asti
Nordic Delights -ryhmänäyttely 13.8. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Rakkauden tiloja – Nautinnon nälkä 
5.8.2018 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Muumit teatterissa 30.6.2017 asti 
Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus 
7.1.2018 asti

Kaapelitehtaan museoihin 
Helsinki-päivänä 12.6. 
vapaa pääsy ja opastuksia!

Stoa Mariapassio
Marja Paasio, Monotypioita 31.7. asti

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Helsingin Taiteilijaseura 
järjestää kuvataidetaide-
kursseja läpi kesän Kaapeli-
tehtaalla ja Suomenlinnassa.
Taiteilijaseuran kesäkurssit Kaapelitehtaal-
la ja Suomenlinnassa alkavat jälleen kesä-
kuussa. 

Kaapelitehtaalla aikuisille on tarjolla useita 
kursseja, mm. 
• Mallipiirustus 
• Savesta keramiikaksi
• Öljyvärimaalauksen alkeiskurssi ja 
• Elävän mallin klassinen piirtäminen kurssi. 
• Yli 13-vuotiaille lapsille järjestetään 
  kesäkuussa Maalauskurssi. 

Suomenlinnassa aikuisille suunnat-
tu kurs si paletti sisältää mm. piirustusta, ak-
varelli-, öljyväri- ja akryylimaalausta sekä 

lapsi-vanhempi-kursseja, joissa aikuiset ja 
lapset taiteilevat yhdessä. Suurin osa kurs-
seista soveltuu vasta-alkajille.  

Syys- ja kevätlukukaudella kuvataide-
koulu ja kurssikeskus jatkavat toimintaansa 
Kaapelitehtaalla ja tarjoavat taiteen perus-
opetusta ja kuvataidekursseja kaiken ikäisil-
le.

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A 7, 3.krs. 

Kesäkurssit Suomenlinnassa 
Taidekoulu MAA:n tiloissa, 
Susisaaressa 1700-luvun 
kasarmirakennuksessa. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
www.helsingintaiteilijaseura.fi

Kesäloma piirtäen ja maalaten

Lenni-Heikki Ruokanen: Muinainen viikinkialus, keramiikka 13-18-vuotiaiden laaja 
kuvataiteen työpaja. Opettaja: Sirkku Ala-Harja

Kesän näyttelyt ovat auenneet ja 
lasten ja nuorten valokuvauskurs-
seilla on vielä tilaa!

Heikki Willamo: Myyttinen matka
”Eläimistä erityisesti suuret nisäkkäät olivat 
tärkeitä. Ne olivat voimilla ladattuja ja niillä 
oli yhteys henkimaailmaan. Ne olivat ehkä 
klaanien myyttisiä esivanhempia, metsästä-
jien henkiauttajia ja šamaanien apueläimiä. 
Niistä tehtiin kuvia syvälle maan sisään – 
luolien voimilla ladattuihin uumeniin.”
 Heikki Willamo

Myyttinen matka kertoo eläinten ja ihmisten 
vuosituhansia jatkuneesta suhteesta. Se 
pyrkii tavoittamaan jääkauden aikana elä-
neen metsästäjän kokemuksen luonnosta ja 
eläimistä. Lähtökohtana näyttelyn teoksille 
ovat olleet ihmiskunnan vanhimmat tunne-
tut taideteokset: luola- ja kalliotaide. Matka-
oppaina toimivat karhut, hirvet, peurat, su-
kupuuttoon kuolleet alkuhärät, mammutit ja 
villihevoset.

Heikki Willamo on tutkinut pitkään kallio-
taidetta sekä eläimiin liittyviä myyttejä ja us-
komuksia. Muinaisissa kulttuureissa eläimet 
olivat tärkeitä ravinnon ja raaka-aineiden 
lähteitä, mutta niillä oli myös syvällisem-
pi merkitys. Eläinten kautta ihmiset kenties 
hahmottivat omaa paikkaansa elonkehässä 
ja hakivat yhteyttä maailmankaikkeuteen.

Näyttelyn yhteydessä on esillä Perttu 
Saksan lyhytelokuva Eläimen Kuva (2017). 
Elokuvassa soi Verneri Pohjolan ja Mika 
Kallion improvisaatiomusiikki, johon yhdistyy 
Heikki Willamon kirjoittamien tekstien poh-
jalta dramatisoituja ajatuksia luonnosta ja 
eläimistä. 

Näyttely on tuotettu yhteistyössä
Salon taidemuseon kanssa.
Myyttinen matka -näyttely 
on auki su 13.8.2017 asti.

Valokuvauskurssi 7-9-vuotiaille 
19.–22.6.2017 klo 10–14
Aurinkoa, valokuvailmaisua ja uusia ystä-
viä! Kurssilla kuvataan museon digikame-
roilla, opetellaan omaa ilmaisua erilaisten 
studio- ja ulkokuvaustehtävien avulla sekä tu-
tustutaan digikuvauksen perusteisiin. Kurssin 
lopuksi osallistujat saavat yhden kuvan ke-
hystettynä ja loput muistitikulla mukaan ko-
tiin. Kesäkurssien ohjaajina toimivat museon 
taidekasvattajat.

Kurssi pidetään Suomen valokuvataiteen 
museossa Kaapelitehtaalla. Nelipäiväisen 
kurs sin hinta on 120 euroa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
Valokuvataiteen museon Holvi-verkkokaupas-
sa holvi.com/shop/valokuvataiteenmuseo/

Kesä Valokuvataiteen museolla
Heikki Willamo
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