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PÄ Ä K I R J O I T U S

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Tervetuloa kyytiin!

V

ielä 2080-luvulla. Näin sanailee
poptähti Sanni. Näin lausuu myös
Ruoholahden ala-asteen rehtori Laila Nieminen. Hän huomauttaa, että koulunsa aloittivat nyt oppilaat,
jotka ovat työelämässä vielä 2070–2080-luvulla.
Nuo vuosikymmenet tuntuvat vielä kovin kaukaisilta, joten on pakko suorittaa tarkistuslaskenta.
Ensimmäisen koululuokkansa nyt aloittaneet
lapset ovat syntyneet vuonna 2010. Vuonna 2080
he ovat 70-vuotiaita. Jos yleinen eläkeikä nousee kuten on ennustettu, suuri osa ykkösluokkalaisista todella on vielä tiukasti työelämässä jopa
2080-luvulla.
Opetussuunnitelman yleislinjauksien pitää
mahdollistaa koululaisille sellaisten taitojen opettelu, joilla pärjää vielä tuolla 2080-luvulla.
Tämän lehden pääjutussa Jätkäsaaren ja Ruoholahden rehtorit pohtivat uutta opetussuunnitelmaa ja antavat muutamia neuvoja vanhemmille.
Jätkäsaaren uuden koulun rehtori Kirsi Myllymäki kehuu koulun opetustiloja, ja niin kehuvat oppilaatkin. Saamme myös kuulla, mitä rehtorit harrastavat vapaa-ajallaan.

kaupungin aiheena on liikuntatilat.
Uudistuksia löytyy myös tältä pääkirjoitussivulta. Kuukauden menovinkit -palsta kertoo kolmesta kokeilunarvoisesta kohteesta. Palstauutuus
on myös viereinen Kuukauden luku.
Lehden keskiaukeamalla alkaa juttusarja, jossa tutustutaan sekä Ruoholahti-Jätkäsaaressa työskenteleviin ihmisiin että heihin, jotka kulkevat
alueen läpi.
RUOHOLAHDEN SANOMAT on aloittanut asukaskyselyn alueen parhaista puolista. Lehtemme tiedustelee asukkailta ja alueen yrittäjiltä, mitkä ovat
Ruoholahden ja Jätkäsaaren hyvät puolet ja mitä
vielä puuttuu. Haastattelututkimus julkaistaan lehdessä tänä syksynä.
Katugallup-muotoiseen haastatteluun otetaan
mukaan niin lapset kuin perheenisät ja -äidit, yrittäjät ja eläkeläiset.
Omien lapsien mielestä alueen parhaita puolia ovat puistot, jonne voi mennä ilman aikuista.
Heidän mukaansa alueelta puuttuu muun muassa
kirpputori ja Linnanmäki.
Mitä sinä toivoisit alueelle lisää?

KÄSISSÄSI ON ensimmäinen vastuullani oleva
Ruoholahden Sanomat. Edeltäjäni, lehteä 11 vuotta luotsannut Peter Stormbom jäi viettämään eläkepäiviä toukokuussa ilmestyneen lehden myötä.
Tervetuloa kyytiin! Lehdessä on muutama
asia muuttunut, mutta monet vanhat tutut palstat leikkipuistojen ja kappelin kuulumisista ovat
edelleen paikallaan.
Lehti jatkaa edelleen yhteistyötä Helsingin
kaupungin kanssa.
Keskiaukeamalla kaupunki kertoo alueen kaavoituksesta ja palveluista. Tällä kertaa Helsingin
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Lasten mielestä
alueelta puuttuu
kirpputori ja
Linnanmäki.”

Ruoholahden Sanomat ilmestyy vuoden 2017 aikana seuraavasti
Lehti 9
Lehti 10
Lehti 11–12

Aineistopäivä

30.9.
28.10.
9.12.

20.9.
18.10.
29.11.

Jätkäsaareen valmistuvien asuntojen
kokonaismäärä vuonna 2017.
Helsingin kaupungin arvio

K U U K AU D E N M E N O V I N K I T

1
2
3

RUOHOLAHDEN

SANOMAT
Ruoholahden Sanomat on kerran
kuussa ilmestyvä, yhdistyksistä ja
puolueista riippumaton sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aluejulkaisu.
Painosmäärä 21 000 kpl.
JAKELU
Helsingin Jakelu-Expert Oy
ja Suomen Posti Oyj sekä lehden
oma jakeluverkosto.
PÄÄTOIMITTAJA
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

PUKU PÄÄLLÄ METSÄÄN Galleria
Huudon jäsentaiteilijat ovat rakentaneet Makasiini L3:een tilat, jotka
toimivat paitsi näyttelytiloina, myös
taiteilijoiden ja yleisön oleskelu- ja tapaamistiloina. Tiloissa 26.8. alkava Harri
Piispasen ja Aleksi Jaakkolan näyttely
on performatiivinen, usean päivän tutkimusmatka Koliin, tumma puku päällä.

Puh. 050 330 6399
TAITTO/AINEISTO:
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

KUSTANTAJA: 		
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7
ILMOITUSMYYNTI
Puh. 050 330 6399

VIHARATIKKA Länsisatamasta kohti
keskustaa kulkevat ratikat ovat tunnetaan myös vharatikoina. Sillä nimellä
ne tosin tunnetaan vain silloin, kun
laivamatkustajat täyttävät ne ääriään
myöten. Ratikassa pääsee kuuntelemaan kaikenlaisia tarinoita, usein myös
matkustajien ihmettelyä siitä, miten
Jätkäsaari on muuttunut.

ORANSSI SILTA Jos saa haukkuja ja
kehuja, lopputulos on onnistunut. Tämän lauseen ovat useimmat taiteilijat,
toimittajat ja moni muu ammattiryhmä
kuullut. Välimerenkadun ylittävä ja
oranssi silta on saanut rutkasti haukkuja
ja kehuja, joten se lienee onnistunut
rakennelma. Käy tutkailemassa läheltä,
jos et vielä ole sitä tehnyt.
Onko sinulla menovinkki? Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Seuraa meitä, niin pysyt ajan
tasalla Jätkäsaaren ja
Ruoholahden tapahtumista.

Puh 09-694 5351, 09-694 5464, fax 09-694 5242

J o u t s ean
jatka !
vielä
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Ruoholahden
Sanomat
sosiaalisessa
mediassa

I L M E S T YM I S A I K ATAU LU
Jakelupäivä

K U U K AU D E N LU K U

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi
Artikkelien ja kuvien lainaaminen
ilman lupaa on kielletty.
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta
maksettuun hintaan.
Syyskuun Ruoholahden Sanomat
ilmestyy 30.9. 2017.
Siihen tarkoitetun aineiston
tulee olla lehden toimituksessa
20.9.2017.
PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori
ISSN 1458-6371

Twitter 20 seuraajaa
@Rsanomat
Instagram 108 seuraajaa
@ruoholahdensanomat
Facebook 96 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat

J o u t s ean
jatka !
vielä

Palveleva apteekki käytössäsi ark 9–18, la suljettu

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE. JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

Nautintoja meren äärellä.

TERVETULOA, YSTÄVÄT!
Ruoholahdenranta 3, puh 020 – 1234 800. Avoinna joka päivä 17-23.
www.bistrogimis.fi
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ELINA SALMINEN

Jätkäsaaren ratikkatarjonta
täydentyi loppukirin saattelemana
RAUNO HIETANEN

Välimerenkadun raitiovaunukiskot
rakennettiin vauhdilla valmiiksi.

U

usi raitiovaunuosuus Välimerenkadulla
kiinnosti asukkaita ensi päivästä lähtien.
”Testasin ratikkaa heti aamulla, että
minkä verran pysäkkejä tässä on keskustasta tänne”, Välimerenkadulla asuva Leena Hietanen
sanoo.
Iltapäivällä Hietanen oli saattamassa ystäväänsä uudelle pysäkille.
Raitiovaunutyömaa on liikennejärjestelyineen
muistuttanut asukkaita olemassaolostaan koko kesän. Työmaan tahdissa nähtiin selvä loppukiri parina viime viikkona. Muun muassa Jätkäsaari-liikkeen Facebook-ryhmässä jännitettiin, saadaanko
raitiovaunuliikenne käyntiin 14. elokuuta kuten
oli sovittu. Ja saatiinhan se.
Pysäkit ja kiskojen ympäristö olivat vielä avausviikolla keskeneräisiä. Lastenvaunuilla
liikkkujien oli vaikea työnnellä kiskojen ja kivetysten yli.
RATIKAT PYSÄHTELIVÄT kadulla tuon tuosta, kun
edessä oli työmiehiä naputtelemassa kiviä paikoilleen kiskojen väliin.
Välimerenkadun pysäkille eksyi – kirjaimellisesti – ensimmäisenä päivänä Ville Vihavainen.
Hän oli hypännyt vanhasta tottumuksesta 9-ratikkaan, määränpäänään Verkkokauppa.
”Luulin meneväni oikeaan ratikkaan, mutta
tosin kävi”, Vihavainen hymyilee.
Uusi linja 7 aloitti liikennöinnin reitillä Länsiterminaali–Länsi-Pasila. Aiemmin Länsiterminaaliin
menneen linjan 9 päätepysäkki on nyt Saukonpaasi.
Länsisataman niemeltä eivät kulkuneuvovaihtoehdot lopu kesken. Metron ja bussien lisäksi
Jätkäsaari-Ruoholahteen pääsee nykyään neljällä
eri ratikalla.
Ruoholahden Sanomat

Jätkäsaari-seuran kuvauskilpailun voittajakuvassa sumun keskeltä siintää Clarion-hotelli.

Elina Salmisen
kuva voittoon
ELINA SALMISEN kuva Maamerkki voitti Jätkäsaari-seuran kesällä 2017 järjestetyn avoimen
kuvakilpailun. Toiseksi sijoittui Anne Vairimaan
Silta on laskeutunut ja kolmanneksi tuli Anne
Tarvaisen Liekehtivä taivas. Raatiin kuuluivat
Ruoholahden Sanomien aikaisempi päätoimittaja
Peter Stormbom, valokuvaaja Liisa Söderlund
ja Jätkäsaari-seuran sihteeri Helena Vormala.

Alepa avasi
Välimerenkadulle
Raitiovaunu 9 ensimmäisenä päivänä uudella kisko-osuudella Välimerenkadulla.

’’

Luulin meneväni
oikeaan ratikkaan,
mutta toisin kävi.”
Ville Vihavainen

Kutosesta ysiin
6T
7
8
9

Länsiterminaali–Sörnäinen–Arabia
Länsiterm.–Rautatieas.–Sörnäinen–L-Pasila
Jätkäsaari–Töölö–Sörnäinen–Arabia
Jätkäsaari–Rautatieasema–Hakaniemi–Pasila

raitiovaunumatkustaja

YMPÄRI vuorokauden auki oleva Alepa avasi Välimerenkadulle 24. elokuuta. Vastapäätä Alepaa
on K-Market Jätkäsaari.
”Me tullaan vähän niin kuin haastajan roolissa. Näemme Jätkäsaaressa mahdollisuuksia kasvavana alueena”, sanoo Alepan myymäläpäällikkö Minna Tanninen-Tonttila.
K-Market Jätkäsaaren kauppias Ville Hämäläisen mielestä on hyvä, että asukkaille ja alueelle
saadaan lisää palveluja.
”Kyllähän tähän mahtuu kilpailua, asukkaita
on kutenkin niin paljon. On ihan tervettä, että tulee muitakin kauppoja kuin meidän kauppa.”

Kutsu meidät ilmaiselle
arviokäynnille!
huom.fi
Helsinki, Lauttasaari KT 56,5m 2
2h+k. Upealla paikalla remontoitu läpitalon
kaksio. Asunto on kokonaan uusittu 2012 ja
pidetty hyvin. Lasitettu länsiparveke. Lauttasaaren ulkoilupuisto, uimaranta ja uuden
Paseo-ravintolan palvelut lyhyen kävelymatkan päässä. Taloyhtiöllä 2 saunaa ja uimaallas. Meri on tällä sijainnilla läsnä kaikkialla.
Tervetuloa tutustumaan! Vattuniemenkatu 4.
Mh. 299000 €
9630828.
Tiedustelut:
Petri Kajaan
0405604738
petri.kajaan@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Uudistuotantoa Vantaa, Pähkinärinne
Pähkinärinteentie 21
Pähkinärinteeseen on juuri valmistunut uusia kompakteja kerrostaloasuntoja hyvien liikenneyhteyksien ja palvelujen läheisyyteen.
Asunnoissa on mukava ja käytännöllinen vesikiertoinen lattialämmitys. Energialuokka C.
Esim. 1h+avok.+ranskalainen parveke.
VH 147 000 €, MH 73 779 €
9481769
Tiedustelut:
Leena Luoto
040 502 8391
leena.luoto@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Renko (Hämeenlinna) OKT 75 m² / 125 m²
2h+k+wc+kh+s + Hirsinen aitta 25 m² +
loma-asunto 25 m² jossa erillinen sauna.
Poikkeuksellisen upea loma-asuntokokonaisuus 1,5 hehtaarin tilalla, jossa peräti
80 m omaa rantaa. Useita rakennuksia, jossa
tilaa suuremmallekin seurueelle ympärivuotiseen käyttöön. Vuorensyrjäntie 80.
Mh. 238 000 €
9782071
Tiedustelut:
Jani Tiainen
045 227 4242
jani.tiainen@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Espoo,Ymmersta Kt, 65,5 m 2
3h+k+sauna+lasitettu parveke. Tässä se
sitten on, teidän uusi koti. Tämä tehokaasti ja persoonallisesti suunniteltu valoisa
koti odottaa uutta omistajaansa. Keittiö ja
olohuone ovat kirjaimellisesti kodin sydän
ja sulassa sovussa keskenään. Molemmat
makuuhuoneet ovat järkevän kokoiset.
Ristihaantie 1 C 38, 02750 Espoo
VH 255 000 €, Mh 255 000 €
9665436
Tiedustelut:
Susanna Valve
045 174 1844
susanna.valve@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Tutustu tähtivälittäjiemme asiakaspalautteisiin
www.huom.fi/etunimi-sukunimi
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Tapiola, Upea PENTHOUSE, KT, 125 m 2
4h+k+s, uudenveroinen läpitalon, eteläpäädyn
huoneisto hyvällä sijainnilla. Suuri, katettu
ja lasitettu parveke länteen, eteläkulmassa
avoparveke grillaukseen ja idän makuuhuoneen yhteydessä lasitettu, katettu parveke
vaikkapa kuntoiluun. Mh 738 000 €. E (2007).
Myydään myös autohallipaikka + varasto,
14+4,5 m2, sähköauton latauspistokkeella
kellarissa, vph. 20 000 €. Tietäjäntie 8.
9541770
Tiedustelut:
Anne Eino
040 680 7765
anne.eino@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Helsinki, Käpylä KT, 38 m 2
1h+k+kph. Oletko haavaeillut omasta kodista
Käpylän puutalossa? Nyt se on mahdollista.
Talosta on pidetty hyvää huolta ja putkiremontti tehty 2005. Pintaremontilla saat tästä
ihastuttavan kodin itsellesi. Asunto on läpitalon huoneisto ja molemmilla puolilla kaunis
maisema. Ota yhteyttä niin kerron lisää.
Vaakalinnuntie 11 B 6, 00610 Helsinki
VH 208 000 €, Mh 207 913,95 €
9942308
Tiedustelut:
Susanna Valve
045 174 1844
susanna.valve@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Uudistuotantoa Tuusula, Jokela
Tikuntekijäntie 6
Jokelan keskustan tuntumaan valmistuu
marraskuussa 14 uutta kompaktia rivitaloasuntoa. Huoneistot ovat yhdessä tasossa,
niissä on viihtyisät ja toimivat pohjaratkaisut ja jokaisella on oma piha ja katettu
terassi. Energialuokka C.
Esim. 3h+k+s, 61 m²
VH 207 400 €, MH 106 898 €
9658869
Tiedustelut:
Matti Hiltunen
0500 818846
matti.hiltunen@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Vantaa, Pähkinärinne KT, 41 m 2
2h+avokeittiö+lasitettu parveke. Ihastuttava, uusi ja muuttovalmis kaksio yhtiön
sisäpihan puolella toisessa kerroksessa ja
Pähkinärinteentien puolelta katsottuna kolmannessa kerroksessa. Keittiö ja olohuone
yhtenäistä tilaa. Koko huoneiston käsittävä
lattialämmitys.
Pähkinärinteentie 21 B 45, 01640 Vantaa.
VH 169 500 €, Mh 80 165 €
9787572
Tiedustelut:
Susanna Valve
045 174 1844
susanna.valve@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Helsinki, Puistola OKT Hevonojantie 3
7h+k+2*kph+khh+s+ph+er.wc 156 m²+101 m².
Hurmaava omakotitalo Teille, jotka ette
tyydy tavanomaiseen! Tilaa ja tasoja,
tasokkaita tiloja joissa kaikissa merkillepantavaa, erittäin tasokkaat materiaalit.
Talossa on energiatehokkaat maalämpö ja
LTO ilmanvaihto.
MH 649 000 €
9710246
Tiedustelut:
Leena Luoto
040 502 8391
leena.luoto@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Helsinki, Töölö KT, 61 m 2
3h+kk. Monenlaisen perheen tarpeisiin
mukautuva tehokas kolmio. Korkea huonekorkeus ja syvät ikkunalaudat luovat tähän kauniiseen kotiin hyvän tunnelman.
Rappukäytävässä jo pääset talon kauniiseen tunnelmaan ja hissillä 4.krs jatkaa
samaa fiilistä. Ota yhteyttä niin sovitaan
yksityisnäyttö. Runeberginkatu 42 A 31.
VH 379 000 €, Mh 373 216,40 €
9934309
Tiedustelut:
Susanna Valve
045 174 1844
susanna.valve@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Myyn asuntosi tehokkaasti
ja luotettavasti.
Pyydä minut ilmaiselle
arviokäynnille vaikka tänään.

Jani Tiainen
045 227 4242
jani.tiainen@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

UUSI Kiinteistönvälittäjä, LKV
Asennoidun asuntojen myyntiin, kuten
omaani. Koko sydämelläni. Insinööri- ja
yrittäjätaustani on saanut minut suhtautumaan työhöni intohimolla ja täsmällisyydellä pitäen kokonaisuuden tiukasti
hallinnassa ja aikataulussa. Erityisosaamisena omakotitalot ja tontit.
Toteutetaan yhdessä
unelmasi
Matti Immonen
040 5566 000
matti.immonen@huom.fi
Huom! Kiinteistönvälitys Oy

Huom! Kiinteistönvälitys Oy, Pääkaupunkiseutu, Espoo
Keilaranta 19D, 02150 Espoo

Ruoholahden Sanomat

3

Jätkäsaaren kouluun mahtuu vielä
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Noin 70 oppilasta aloitti uuden
karheissa tiloissa. Piha ja sisä
tilat saavat kehuja oppilailta.
Leo Vuohelainen on jo valin
nut suosikin leikkipihalta.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

J

ätkäsaaren koulun pihalla on mistä valita. Ekaluokkalaisen Leo Vuohelaisen
suosikkiväline on teline, jossa kolme
eri korkeudelle astettua jumppatankoa
on kiinni toisissaan.
Vuohelainen ja koulukaveri Jaakko Nikkilä ovat kokeilleet myös jalkapallohäkkiä, kiipeilytelinettä ja muitakin pihan
leikkivälineitä.
”Kivaa on ollut, tosi kivat tilat”, on Nikkilän
mielipide koulusta.
”Tosi hyvä koulu”, Vuohelainen sanoo myös.
Koulun parasta asiaa Nikkilä pohtii pitkään
ennen kuin vastaa.
”No varmaan se on syöminen. Tänään on ollut pastaa, ja iltapäivällä puuroa”, tuore koululainen kertoo.
Leo Vuohelainen ja Jaakko Nikkilä sekä muut
noin 70 oppilasta ovat ensimmäisiä upouuden Jätkäsaaren koulun oppilaita.
Pienet jalat ovat kuluttaneet koulun uudenkarheita pintoja pari viikkoa. Koulussa alkoi nyt ykkös- ja kakkosluokkalaisten opetus.
Koulun oppilasmäärä – ja koulu itsessäänkin
– kasvaa vuosi vuodelta siten, että vuonna 2021
koululaiset ykkösluokasta yhdeksänteen käyvät
siellä koulua.
KOULUN REHTORINA aloittaa Kirsi Myllymäki. Hän on Herttoniemenrannan ala-asteen koulun
rehtori, ja jatkaa Herttoniemessä edelleen, vaikka
aloittaakin ohessa myös Jätkäsaaren koulun rehtoriuden.
”Maanantaista torstaihin olen Herttoniemienrannassa ja perjantaisin aina täällä Jätkäsaaressa.
Apulaisrehtori Maria Hukkanen on täällä Jätkäsaaressa paikalla joka päivä”, sanoo Myllymäki.
Myllymäen ja apulaisrehtori Hukkasen lisäksi Jätkäsaaren koulun opettajakuntaan kuuluu Johanna Sahimaa, Anne Salovesi ja Ilona Taimelan sijaisena syyslukukauden Saara-Leena
Kokkonen. Lisäksi avustajana on Tiina Ceker.
Koululla on omat Facebook-sivut, joilla henkilökunta esittäytyy.
”Lähdemme aika isolla miehityksellä oppilasmäärään nähden. Ajatuksena on, että olemme valmiita vastaanottamaan oppilaita kesken lukuvuoden.”
JÄTKÄSAAREN KOULUN toiminta vaikuttaa
Ruoholahden ala-asteen kouluun. Sieltä Jätkäsaareen siirtyy 20 toisen luokka-asteen aloittavaa oppilasta. Molemmissa kouluissa aloittaa noin 40
ykkösluokkalaista.
Ruoholahden ala-asteella toiminut pienluokka eli alueellinen erityisluokka siirtyy Jätkäsaaren
kouluun. Pienluokassa aloittaa kuusi ykkösluokkalaista ja neljä kakkosluokkalaista. Myllymäen
mukaan pienluokkalaisia ei eriytetä isosta ryhmästä.
”Lähdemme sillä ajatuksella liikkeelle, että kaikki ovat kaikessa mukana. Sitten jos joku
oppilas ei pysy mukana, niin meillä on sekä resursseja että tiloja, jotta oppilaat pystyvät opiskelemaan pienessä ryhmässä ja rauhallisemmin”,
Myllymäki sanoo.
OSANA UUTTA opetussuunnitelmaa sekä Jätkäsaaren että Ruoholahden kouluissa on päätetty heittää hyvästit perinteiselle yksi luokka, yksi
opettaja -jaottelulle.
Enää ei ole A- ja B-luokkaa, vaan molemmissa kouluissa kaikki ykkösluokkalaiset aloittavat yhtenä ryhmänä. Ryhmää jaetaan sitten tarpeen ja oppituntien luonteen mukaan pienempiin
osiin.
”Ensimmäisen luokan opettajat Tanja LaxPyyny ja Tero Ollanketo ovat uudesta käytännöstä hyvin innoissaan. Meillä on kaksi ensim-
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Rehtorit Laila Nieminen ja Kirsi Myllymäki tutustuivat kesällä Jätkäsaaren kouluun. Silloin koulu oli vielä työmaa, ja varustus sen mukainen.

Lähdemme
sillä ajatuksella
liikkeelle, että kaikki ovat
kaikessa mukana.”
Kirsi Myllymäki
Jätkäsaaren koulun rehtori

mäisen kerroksen luokkahuonetta ja käytävän pää
käytössä ykkösluokkalaisille, Ruoholahden alaasteen rehtori Laila Nieminen sanoo.
”Ei meillä tietysti ole näin moderneja tiloja
käytössä kuin täällä Jätkäsaaressa”, hän toteaa hymyillen.
REHTORIKAKSIKKO tutustui kesällä Jätkäsaaren
koulun sisätiloihin ja oli vaikuttunut näkemästään.
”Siellä näyttää ihanalta, tosi kauniit värit,
olohuonemainen aula, tilaa lasten taiteelle laittaa näkyviin. Tuolla on mahtavaa käynnistää Jät-

Ruoholahden Sanomat

käsaaren ilmiömäinen peruskoulu”, Myllymäki
iloitsee.
JÄTKÄSAAREN KOULUN – jossa on myös päiväkoti – kustannusarvio on hieman yli kymmenen
miljoonaa euroa.
Jätkäsaaren peruskoulun luokka-asteet 1 ja 2
aloittivat päiväkodin kanssa yhteisessä rakennuksessa elokuussa. Jätkäsaaren peruskoulun pääkoulu valmistuu vuonna 2019. Silloin on tarkoitus
aloittaa luokka-asteilla 1–7. Vuonna 2021 koulu
on yhtenäinen peruskoulu, eli siinä on luokat ykkösestä yhdeksänteen.
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lisää oppilaita

Rehtorit toivovat
vanhemmilta
osallistumista
”Kasvatamme yhdessä huoltajien
kanssa lapsia, jotka ovat työ
elämässä vielä 2070- ja 2080-lu
vulla”, Ruoholahden ala-asteen
rehtori Laila Nieminen sanoo.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

J

ätkäsaari-Ruoholahden rehtorikaksikolla
on monia vinkkejä koululaisten vanhemmille. Tärkeää on muistaa se, että moni
asia tehdään eri tavalla kuin vanhempien
ollessa itse koulun penkillä. Koulun tehtävä on antaa eväitä pitkälle tulevaisuuteen.
”Kasvatamme tässä yhdessä huoltajien kanssa lapsia, jotka ovat työelämässä vielä 2070- ja
2080-luvulla”, Laila Nieminen sanoo.
”Koululaisille täytyy opettaa hyvin monipuolisia taitoja. Emme tiedä, mitä kaikkia taitoja lapset tarvitsevat tulevaisuudessa. Meidän pitää antaa heille keinoja ja välineitä, jotta he pääsisivät
opinnoissaan eteenpäin”, Nieminen sanoo.
Ekaluokkalaiset Jaakko Nikkilä ja Leo Vuohelainen aloittivat Jätkäsaaren koulussa elokuussa.

Kirsi Myllymäki

Laila Nieminen

REHTORINA Herttoniemen ala-asteen koulussa
ja elokuusta lähtien myös
Jätkäsaaren koulun rehtorina.

RUOHOLAHDEN ala-asteen koulun ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa
rehtori, ollut tehtävässään
kohta 22 vuotta.

LÄHES kymmenen viime
vuotta rehtorina ja opiskellut siinä sivussa johtajuuteen liittyviä opintoja.

NIEMINEN OLI MUKANA
Käynnistämässä Ruoholahden ala-asteen koulua
marraskuusta 1995 alkaen. Vuodesta 1996 koulun
rehtorina.

UNELMOI paremmasta maailmasta, jossa ihmiset osaavat kunnioittaa toisiaan ja hyväksyä erilaisuutta. ”Minusta ei ole parempaa paikkaa tehdä
hyvää maailmaa kuin koulu!”
HARRASTUKSENA liikunta, kirjojen lukeminen.
”Rentoudun katsomalla hyviä sarjoja esimerkiksi
Netflixistä.”
PERHEESEEN kuuluu kaksi omillaan asuvaa lasta,
mies ja vesikoira Ella.

’’

Rentoudun
katsomalla
hyviä sarjoja esimerkiksi
Netflixistä.”
Kirsi Myllymäki
Jätkäsaaren koulun rehtori
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MONI VANHEMPI on kuullut uuden opetussuunnitelman mukaisista ilmiöviikoista, joiden aikana
oppilaat perehtyvät johonkin tiettyyn aihealueeseen syvällisesti.
Vaikka opetussuunnitelmat vaihtuvat ja oppiainerajoja häivytetään ilmiöviikoilla ja muilla konsteilla, perustaidot ovat edelleen opetuksen
kulmakivi.
”Alkuopetuksessa lukemaan ja kirjoittamaan
oppiminen sekä matemaattiset perustaidot ovat
keskiössä. Mutta yhtä tärkeitä ovat sosiaaliset taidot ja monet muut laaja-alaiset tavoitteet”, Myllymäki kuvailee.
Nieminen toivottaa vanhemmat osallistumaan
ja tervetulleiksi kouluun eri tilaisuuksiin:
”Kehotan koulun vanhempainyhdistykseen
olemaan yhteydessä, heillä on omat Facebook-sivut, kuten koulullakin”, Nieminen sanoo.

ENNEN RUOHOLAHTEA Nieminen oli Maatullin
ala-asteen koulun rehtorina ja sitä ennen Myllypuron ala-asteella luokanopettajana ja apulaisrehtorina.
HARRASTUKSEKSSEEN Nieminen mainitsee neljä A-kirjainta: avanto, Alpit, aerobic ja ammattiyhdistystoiminta. ”Ne kaikki auttavat jaksamaan
työssä.”

’’

Ruoholahden ala-asteen kiipeilyteline täyttyi lapsista ensimmäisenä koulupäivänä 10. elokuuta.

Harrastuksiani
ovat avanto,
Jätkäsaaren koulun ensimmäinen
Alpit, aerobic ja
ilmiö on liikenneturvallisuus
ammattiyhdistystoiminta.”
Laila Nieminen
Ruoholahden ala-asteen koulun rehtori

Turvallinen Ruoholahti -tapahtuma
vie jälleen oppilaat rastilta toiselle
SYYSKUUSSA Ruoholahden ja Jätkäsaaren koulujen sekä Helsingin Kansainvälisen koulun oppilaat pääsevät toiminnallisille rasteille.
Turvallinen Ruoholahti -tapahtuma järjestetään 12.9. ja se vie oppilaat eri toimipaikkoihin
Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa.
Turvallisen liikkumisen lisäksi lapset on tar-

VANHEMPIEN kannatta myös tutustua uuteen
opetussuunnitelmaan.

“Monia asioita tehdään eri tavalla kuin on
perinteisesti tehty. On kiva, jos vanhemmat
ovat mukana muutoksessa ja suhtautuvat positiivisesti uudenlaiseen kouluun”, Kirsi Myllymäki sanoo.
Uusi opetussuunnitelma on ollut nyt voimassa
vuoden. Myllymäki huomauttaa, että opetustapoja
ei muutella kokeilumielessä.
”Haluamme vastata haasteisiin, joita tämä erilainen ja uudenlainen, kansainvälinen ja monikulttuurinen maailma tuottaa”, Myllymäki sanoo.

koitus tutustuttaa alueen toimijoihin ja paikkoihin.
Tapahtumajärjestäjinä ovat Ruoholahden
leikkipuisto, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Nuorisotalo Koralli, Klaari Helsinki, Ruoholahden kappeli, Helsingin Kansainvälinen koulu, Ruoholahden ala-aste sekä palo- pelastuslaitos.
Ruoholahden Sanomat

LIIKENNETURVALLISUUS otetaan heti esille Jätkäsaaren koulussa.
”Ensimmäinen ilmiö koulun alusta syyslomaan on liikenne ja turvallisuus ja siinä käydään
läpi lähiympäristöä ja turvallisuutta lisääviä asioita, kuten yhteisiä sääntöjä”, rehtori Kirsi Myllymäki sanoo.
Uuden koulun ympärillä on melko rauhallista
kesäisenä arkipäivänä, mutta liikenteen ja työkoneiden melu kuuluu vähän joka rakennuksen välistä.
”Eli me lähdemme ykkös- ja kakkosluokkalaisten kanssa heti isosti liikenneturvallisuuteen.
Tutustumme tähän alueeseen ja harjoittelemme
matkoja”, Myllymäki sanoo.
Jätkäsaaren ja Ruoholahden runsasliikenteiset
kadut ovat herättäneet huolta vanhemmissa. Alueen rakennustöihin liittyvät keskeneräiset ja vaihtuvat kulkureitit voivat olla pienelle ihmiselle vaikeasti hahmotettavia.
Ruoholahden Sanomat

Ruoholahden Sanomat

Ilta-Sanomat uutisoi nettisivuillaan touko
kuisesta onnettomuudesta, jossa 8-vuo
tias poika joutui auton töytäisemäksi Selkämerenkadulla. Poika selvisi mustelmilla.
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Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia

Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia

SummerJam ja kesäkahvila

H

uhheijaa. Kesähän alkoi ihan hetki sitten
ja nyt se on jo lopuillaan. Tuntuu kuin nuo
muutama kesäkuukautta olisi ollut ohitse muutamassa viikossa. Ja ei ihme, sillä kuluneeseen kesään on mahtunut vaikka minkälaista touhua ja tohinaa.
Kesäkuu täällä nutalla kului SummerJam meiningeissä. SummerJam 2017 sisälsi muun muassa
fudista, hyvää musiikkia, erilaisia pelejä ja muuta
hauskaa yhdessä puuhaamista.
Ihana kesätyöntekijämme Sara leipoi kahvilaan tarjolle vaikka mitä herkkuja. Namnam!
Sara kirjoittaa kesäkuun SummerJamista näin:
”Viikkoihin nuorisotalolla sisältyi muun puuhailun lisäksi leivontaa nuorten kanssa maanantaisin.
Kaikkien onneksi leivonnaiset onnistuivat joka
kerta todella hyvin. Viikonpäiviin sisältyi myös
bingoa ja tietovisoja, joista nuoret saivat kerättyä
itselleen pisteitä. Eniten pisteitä kerännyt nuori
palkittiin jokaisen viikon lopussa. Koko kesäkuun
päätteeksi palkitsimme lopulta kesän bingo- ja
tietovisamestarin. Muistan tämän kesätyöpaikan
aivan mahtavana ja positiivisena kokemuksena.
Oli ihana saada jakaa kesäkuu monen ihanan ihmisen seurassa.”
Saran koko kirjoituksen voit käydä lukemassa

Kävijöitä entistä enemmän

Ruoholahden Nuorisotalon omilta nettisivuilta osoitteesta ruoholahti.munstadi.fi.
Uutta toiminnassamme oli kesäkahvila Punavuoren asukastalolla. Kahvilaa pidimme auki yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa kesä- ja heinäkuun ajan. Huipputaitavat nuoremme Lara,
Dooris, Vuong ja Aduke loihtivat mitä maukkaimpia leipomuksia, mielettömän hyviä erilaisia keitto- ja laatikkoruokia sekä hittituotteeksi
muodostuneita sämpylöitä. Me kaikki työntekijät
voimme varmasti allekirjoittaa samaisen ajatuksen – kesäkahvila oli menestys.

T

ervehdys Ruoholahden leikkipuistosta!
Ruoholahden leikkipuisto oli avoinna koko kesän ja 75 vuotta täyttänyttä kesäruokaa tarjoiltiin perjantaihin 4.8. asti. Puiston
piha täyttyi kesällä klo 12 ruokapiiriin kokoontuneista lapsista ja aikuisista. Myös aamupäivä- ja
iltapäivätuokioissa oli mukavasti perheitä ja koululaisia samoin kuin koululaisten leireille oli hyvin osallistujia.
Koulujen nyt alettua olemme saaneet uusia
koululaisia vanhojen lisäksi. Myös uusien aamu-

päiväasiakkaiden määrä on lisääntynyt kun muun
muassa uusia jätkäsaarelaisia on muuttanut alueelle. Uudet leikkitoiminnan kerholaisetkin aloittavat
tiistaina 29.8. Samalla viikolla alkaa myös muu
leikkipuiston aamupäivätoiminta.
Tiistaina 22.8. järjestettiin puistossa myös
Elovipinät yhteistyössä Päiväkoti Saukon ja Päiväkoti Jaalan kanssa. Elovipinöihin kutsuttiin liikkumaan toiminnallisille rasteille alueen päiväkoteja sekä perheitä. Kiitos kaikille osallistujille
– hauskaa oli!

SYYSKAUTEMME ALKAA elokuussa ryhmäyttämällä kaikki Kuuuhaan ja Ressun tulevat seiskaluokkalaiset. Ryhmäytyksien vuoksi talotoiminta
alkaa vasta maanantaina 28.8. Lisää nuorisotalomme toiminnasta voit lukea omilta kotisivuiltamme, nuorisotalon Facebook-sivuilta tai Insta
gramista.
Mukavaa loppukesää kaikille Ruoholahden
Sanomien lukijoille!
Ruoholahden Nuorisotalon
henkilökunnan puolesta
Hanna Merilä

Ruoholahden
kappelin kuulumisia
Ruoholahden leikkipuisto järjesti perheiden liikuntarastit heinäkuun alussa.
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

!

Leikkipuiston syyskauden ohjelma

Vauva- ja perhekerhoja
sekä fillarimessu

S

yksy ja viilenevät ilmat värjäävät maiseman monenkirjavaksi. Saamme nauttia Luojamme luomista väreistä ja kirpeistä syys
aamuista.
PERHEKERHOT alkavat ma ja ti klo 9.30, Vauvakerho ti klo 13 ja MLL:n perhekahvila ke klo 10.
Tervetuloa mukaan, ennakkoilmoittautumista ei
tarvita, kerhot ovat ilmaisia.
SEURAKUNNAN PYHÄKOULU kokoontuu Tuomiokirkon kappelissa su klo 10, 17.9. alkaen.
Lapsi voi osallistua yksin tai vanhemman kanssa.
KESÄILLAN KERHOT jatkuvat ke 30.8. klo 18
saakka.
JÄTKÄSAAREN KIRKKOTEKSTIILITYÖPAJA kokoontuu ma 4.9. klo 16.

KOKO SEURAKUNNAN yhteinen Elomessu on su
27.8. klo 14 Agricolan kirkolla.
FILLARIMESSU on Ruoholahti-Jätkäsaaren syksyn ensimmäinen messu, Lapinlahden sairaalapuistossa su 3.9. klo 12. Voit pyöräillä kanssamme, lähtö klo 10.45 Ruoholahden torilta. Ajamme
Baanaa pitkin Töölönlahdelle, jossa hiljennytään
hetki luonnon ja psalmin äärellä ennen saapumista Lapinlahteen. Messun jälkeen on puistopiknik.
Mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen. Seuraavat
messut ovat Ruoholahden Kappelissa tavanomaiseen tapaan su klo 12.
MIKKELINPÄIVÄN PERHEMESSU on su 1.10. klo
10 Vanhassa kirkossa ja klo 14 Suomenlinnan kirkossa.
Tervetuloa mukaan toimintaamme.

KAPPELIKAHVILA alkaa ti 5.9. klo 14. Koululaisten kerho kokoontuu ti klo 16, 5.9. alkaen ja partiolaiset to klo 18, 7.9. alkaen.

Maarit Mustakallio
Lastenohjaaja, pyhäkoulusihteeri
helsinginseurakunnat.fi/tuomiokirkko
facebook.com/helsingintuomiokirkkoseurakunta

Syyskuun tarjous
Bellavita 75g yö- ja päivävoide

Hajustettu ja hajusteeton

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
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10,90€

(norm. 15,37)

MAANANTAISIN KLO 10–11.30 leikkipuistossa on vauvamaanantai. Tarjolla on muun muassa syksyn aikana vauvahierontaa, askartelua,
värileikkejä sekä kaikille avoimia laulutuokioita.
Samoin vierailemaan on tulossa Lastentalon
päiväkodin johtaja Seppo Rantanen kertomaan
päivähoidosta. Näistä tuokioista ja asiantuntijavierailuista tarkempi ohjelma ennakkoilmoittautumisineen on tulossa elokuun loppuun mennessä leikkipuiston internet- ja facebook-sivuille
sekä ilmoitustaululle.
Vauvamaanantain ennakkoilmoittautumistuokiot pidetään pääsääntöisesti joko päiväkodin salissa tai leikkipuiston askarteluhuoneessa.
Näin ollen leikkipuiston leikkihuone jää perheiden vapaaseen käyttöön.
TIISTAISIN, KESKIVIIKKOISIN JA TORSTAISIN
on Menninkäisten kerho (leikkitoiminnankerho) klo 9.00–11.30. Tiistaista perjantaihin leikkipuistossa on myös Kultahippujen kerho (leikkitoiminnankerho) klo 9.00–11.30.
Kultahippujen kerhossa kaikki toiminta tapahtuu ulkona, vuoden jokaisena päivänä. Nämä kerhot ovat tarkoitettu 2–5-vuotiaille
lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Kerhoihin haetaan sähköisellä lomakkeella. Kerhot ovat maksuttomia 31.12. 2017
asti. Lisätietoja kerhoista voi hakea leikkipuiston omilta Internet-sivuilta tai kysyä leikkipuiston ohjaajilta.
TIISTAISIN käytössä on myös päiväkodin sali perheille ja perheen pienimmille klo 15.20–
16.00. Salissa voi jumppailla omatoimisesti
valmiiksi tehtyjen jumppaohjeiden mukaan ja
liikkua vapaasti tehden esimerkiksi temppuratoja lapsille.

Ruoholahden Sanomat

KESKIVIIKKOISIN KLO 17–19 puistossa on isälapsikerho, jota pitää MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys. Isä-lapsikerhossa
pääpaino on vapaamuotoisessa toiminnassa ja
keskustelussa. Isät ja ohjaajat yhdessä ideoivat
ja toteuttavat toimintaa. Toiminta on maksutonta eikä siihen tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Ensimmäinen isä-lapsikerhon kerta on 6.9.
PERJANTAISIN KLO 10–11.30 leikkipuistossa on perheperjantai. Tällöin käytössä on grilli omien eväiden grillaukseen sekä on kaikille
avoin laulu/askartelutuokio ulkona sään salliessa.
Päiväkodin salissa järjestetään myös Ilo
liikkua- tuokioita klo 11.15–11.45. Ilo liikkua
on liikuntatuokio 1–6-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Sen tarkoituksena on myös
tuottaa yhteistä iloa liikunnan keinoin. Tuokioiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.
LEIKKIPUISTON SISÄ- JA ULKOTILAT leikkivälineineen ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Leikkipuiston sisätiloihin olette tervetulleita
leikkimään yhdessä lapsenne kanssa ja tapaamaan muita vanhempia ja ystäviä.
Puistosta löytyy myös mikroaaltouuni ruoan
lämmitystä varten, voitte keittää kahvia ja teetä.
Vauvoille on vaipanvaihtopaikka ja syöttötuolit.
TAPAHTUMISTA ja syksyn ohjelmasta voi tiedustella lisää leikkipuistosta, puh. 040 334 4178
tai sähköpostin kautta lp.ruoholahti@hel.fi.
Olemme myös Facebookissa.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta löytyy myös
tietoa alueen muista tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa puistoon!
Puiston ohjaajat
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RAUNO HIETANEN

KUNTOKESKUKSET
EDULLINEN SYYSKAUSIKORTTI:
KUNTOSALI ALK.

139 €
Kuntosalin aleajat
31.12.2017 saakka

Länsisataman uusi matkustajaterminaali avattiin viime helmikuussa.

OHJATUT TUNNIT ALK.

Länsisatama on matkalla
suurten joukkoon
Helsingin Sataman toimitusjohtaja:
Näköpiirissä ei ole mitään, mikä
kääntäisi matkustajamäärät laskuun.

Mäen mukaan suurin syy matkustajamäärän
kasvuun on Tallinnan liikenteen kehittyminen.
”Varustamot ovat kehittäneet palvelukonseptejaan ja aluksiaan. Lisäksi Tallinna ja Helsinki ovat
kiinnostavia matkakohteita”, Mäki sanoo.

HELSINKI VOI NOUSTA tänä tai ensi vuonna maailman suurimmaksi matkustajasatamaksi, uskoo
Helsingin Sataman toimitusjohtaja Kimmo Mäki.
Ykkössijaa pitää Britannian Dover, ja Mäen
mukaan Helsingin Satama on jo samalla tasolla
sen kanssa.
Mäen mukaan Länsisataman kautta kulkee hieman yli puolet Helsingin matkustajaliikenteestä.
”Länsisataman merkitys erityisesti Tallinnan
matkustajaliikenteessä on merkittävä.

KOLMAS KASVUN SYY löytyy Mäen mukaan siitä, että Tallinnasta ja Helsingistä on muodostumassa kaksoiskaupunki.
”Ihmiset käyvät toisella puolella lahtea töissä
tai perhettä ja sukulaisia katsomassa.”
Mäen mukaan näköpiirissä ei ole mitään syytä, joka kääntäisi matkustajamäärät laskuun.
”Alkuvuonna kasvua on ollut noin kaksi prosenttia.”
Ruoholahden Sanomat

179 €

SYKSYN
UUTUUDET

Ohjattujen tuntien aleajat
31.12.2017 saakka

FasciaMethod,
Liikkuvuus ja
Motivus Barre

Voit valita kortillesi
kuntosalin, ohjatut tunnit
tai molemmat.

Syyskausikortit Motivuksen jäsenille
keskuksistamme ja osoitteesta motivus.fi!
MOTIVUS RUOHOLAHTI: Ruoholahden kauppakeskuksen 4.krs.
2 kuntosalia (sekasali & naisten oma), huima ryhmäliikuntatarjonta
ja ilmainen lapsiparkki! Puh. (09)4153 3530

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark
la

Jätkäsaaresta valikoimaa vaativaan makuun!

su

Tarjoukset voimassa 28.8.-1.9.2017

7-23
7-23
9-23

GLUTEENITON JA VEGAN!

KOTIMAISIA HAMPPUTUOTTEITA!

HELPPOA RUOKAPÖYTÄÄN!

Hummus ja quinoa Chipsit

HamppuSnack

Ruodoton kirjolohifilee

EAT REAL

113-135 g/ps

2

MURTOLAN
200 g

4

99

19

95

50

PS

Suomalainen lämminsavustettu

PS

KG

LÄHILEIPÄÄ!

LUOMUA!

PIENPANIMO-OLUTTA!

430 g

Luomubanaani

0,33 l plo

Jätkäsaaren maalaisleipä

2

1

KPL
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99

79

K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki
ville.hamalainen@k-market.com

Jätkäsaaren IPA

REILUNKAUPAN

I

00

KG

puh. 020 734 5640

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Ruoholahden Sanomat

2

PLO

OSTA
& NOSTA
De b

it

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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HAVAINNEKUVAT: ARKKITEHTUURITOIMISTO B & M OY

Bunkkerin uimahallin kattoon jää näkyville varastorakennuksen rouhea betonipinta.

Liikunnallinen Jätkäsaari kehittyy
Bunkkerin alakerrosten liikuntatilat
ja uimahalli palvelevat kaikkia
kaupunkilaisia 2020-luvulla.

Jo nyt alueella
PALLOKENTTÄ Selkämerenpuistossa
ELIXIA SALMISAARI Energiakatu 3
PULS & TRÄNING kuntosali, Välimerenkatu 9
MAYORS GYM kuntosali, Itämerenkatu 21
MOTIVUS RUOHOLAHTI Itämerenkatu 21
RUOHOLAHDEN PALLOILUHALLI Kellosaarenk 3
SALMISAAREN LIIKUNTAKESKUS Energiakatu 3
SATS RUOHOLAHTI Itämerenkatu 21

Tiina Torppa

H

elsingin kaupunki rakennuttaa Jätkäsaareen useita liikuntatiloja ja
-paikkoja. Merkittävä joka sään liikuntapaikka on Bunkkeri: tuhansia
neliömetrejä sisäliikuntatiloja ja uimahalli. Bunkkerin ulkopuolelle tulee Jätkäsaaren
liikuntapuisto, monipuolinen ulkoliikuntapaikka
jalkapallo- ja jääkenttineen.
”Bunkkeri ja liikuntapuistot ovat jatkossa tärkeitä liikuntapaikkoja jätkäsaarelaisille ja lähialueiden asukkaille”, projektijohtaja Outi Säntti
Helsingin kaupungilta sanoo.
Jätkäsaaressa on jo nyt Selkämerenpuisto,
jonka jalkapallokenttä on vilkkaassa käytössä ja
ilman varauksia avoinna kaikille. Selkämerenpuisto on vastikään peruskorjattu.
Kun asuinalue on nykyistä valmiimpi, liikuntapaikkoja sijoittuu eri puolille saarta.
”Kaupungin lisääntyvä tilatarjonta tarkoittaa myös liikuntaseuroille mahdollisuuksia vuokrata harrastuspaikkoja ja lisätä omaa tarjontaansa
asukkaille”, Säntti sanoo.
Varsinaisten liikuntapaikkojen ohella Jätkäsaaren rakennettavista viheralueista ja rantareiteistä tulee suosittuja kävely- ja lenkkeilypaikkoja. Valmistuttuaan Hyväntoivonpuisto on noin
kilometrin pituinen, ja puiston eteläosaan on kaavailtu pieniä kuntoilupisteitä.
LIIKUNTAPUISTO URBAANISSA MAISEMASSA
Jätkäsaaren liikuntapuisto sijoittuu aikanaan keskelle tiivistä kaupunkimaista maisemaa.
”Liikuntapuiston ympärillä on korkeita taloja, asuntoja ja toimistoja sekä tietysti Bunkkeri ja
peruskoulu”, tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela
Helsingin kaupungilta sanoo.
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Tulossa lähivuosina
JÄTKÄSAAREN KAPPELI Länsisat.k 28, 2018
UUSI SAUNA Välimerenkatu 10, vuonna 2018
HYVÄNTOIVONPUISTON P-OSA 2018–2019
HYVÄNTOIVONPUISTON E-OSA 2020-luvulla
JÄTKÄSAAREN KOULUN PALLOKENTTÄ 2019
JÄTKÄSAAREN LIIK.PUISTON LÄNSIOSA 2020–21
BUNKKERI, uimahalli ja liikuntatiloja, 2020-luku
Bunkkerin pelikentät ovat osittain korkeita ja yläkertaa kiertää parvikerros eri liikuntatiloineen.
Puistoa rajaavat Länsisatamankatu ja Tyynenmerenkatu. Raitiovaunupysäkki on vastapäätä
puistoa ja Bunkkeria.
Jätkäsaaren liikuntapuiston rakentamisen on
tarkoitus alkaa vuonna 2018. Aluksi valmistuu liikuntapuiston länsiosa, näillä näkymin noin vuosina 2020-2021, mutta viereisen peruskoulun tarvitsema pallokenttä valmistuu jo aiemmin.
”Tavoitteena on saada puistoon pallokenttä
siihen mennessä, kun Jätkäsaaren peruskoulu kentän vieressä aloittaa syksyllä 2019”, Kuusela sanoo.
LAAJA, MONIPUOLINEN LIIKUNTAPUISTO
Palloilulajeja, kuntoilua, lenkkeilyä, jalkapalloa,
luistelua… Jätkäsaaren liikuntapuistossa voi har-

rastaa läpi vuoden ja monia eri lajeja.
”Sinne tulee pari tekonurmista jalkapallokenttää, pienempiä pelikenttiä ja vapaata pallottelunurmea”, Kuusela luettelee.
Talvisin yksi kenttä jäädytetään, siinä voi luistella ja pelata. ”Jalkapallokentän ja jääkentän on
tarkoitus täyttää harrastajien ja juniorien kilpailutason vaatimukset”, Kuusela sanoo.
Pukusuojarakennukseen tulee monia pukuhuoneita suihkuineen.
Vaikka kenttiäkin on useampi, puiston alueelle tulee myös kumpuja ja istutuksia tuulensuojaksi. Vaihtelevassa maastossa puistoa risteilevät
lenkkeilyreitit. Monenlaista mahtuu, onhan puiston koko 4,72 hehtaaria.
”Se on suurempi kuin Lauttasaaren liikunta-

Ruoholahden Sanomat

puisto ja tekojäärata vastaa kooltaan noin Brahenkenttää”, Kuusela vertaa.
Lisäksi liikuntapuistoon rakennetaan oma lähiliikuntapaikka, jossa on laitteita niin lihaskunnon kuin tasapainonkin harjoitteluun.
Liikuntapuistosuunnitelmassa on ajateltu eri
lajien harrastajia ja asukkaiden mukavuutta.
”Erillinen skeittipaikka tulee Tyynenmerenkadun puolelle, kauas asuintaloista”, Kuusela sanoo.
BUNKKERIIN UIMAHALLI JA SISÄLAJEJA
Jätkäsaaren Bunkkeri on entinen varasto ja tuleva
asuintalo, jonka alakerroksissa Helsingin kaupungin liikuntatilat ja uimahalli lähitulevaisuudessa
palvelevat kaikkia kaupunkilaisia. Päiväsaikaan
tiloja käyttää myös Jätkäsaaren peruskoulu.
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TUOMAS KÄRKKÄINEN

Bunkkeri

Jätkäsaaren
peruskoulu

Yli 400 kilometrin
työmatkasta
naismotoristien
kokoontumisajoon

Juoksurata
Jalkapallokenttä
– talvella luistelu

Pienpelikentät:
– koripallo
– miniareenat
– parkour
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Jalkapallokenttä

Uudessa sarjassa tutustutaan
Jätkäsaaren ja Ruoholahden
alueella työskenteleviin
ja alueen läpi kulkijoihin.
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RUOHOLAHDEN JA JÄTKÄSAAREN läpi kulkee miljoonia ihmisiä vuosittain. Pelkästään Länsisataman kautta kulkee noni seitsämän miljoo-

an
tu
ka

Monitoiminurmi:
– frisbeegolf
– mäkijalkapallo
Tekniikkarata:
– crossfit

Katsomo

’’

Bunkkeri on koko
vuosikymmenellä
kaupungin suurin
investointi harrastus
liikuntaan.”
Petteri Huurre
liikuntapaikkapäällikkö, Helsingin kaupunki

”Bunkkerin liikuntatilojen oli tarkoitus valmistua siihen mennessä, kun koulu aloittaa syksyllä 2019, mutta valitettavasti se aikataulu ei toteudu. Tällä hetkellä Bunkkerin toteutusaikataulu
on avoin, sillä kilpailutuksesta jätetty valitus on
hallinto-oikeuden käsittelyssä”, Säntti sanoo.
Asukkaat Jätkäsaaressa odottavat kovasti uimahallia ja lisää liikuntatiloja. Helsingin kaupunki arvioi, että pelkästään uimahallikäyntejä tulee
vuosittain noin 320 000 ja käyntejä liikuntahallissa noin 400 000.
”Bunkkeri on koko vuosikymmenellä kaupungin suurin investointi harrastusliikuntaan”, liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre Helsingin kaupungilta sanoo.
Uimahallin pinta-ala on noin 5000 neliömetriä, ja hallin yläkerroksiin tulevat muut liikuntatilat vievät noin 8000 neliömetriä.
”Osa palloilulajeista vaatii korkeita tiloja ja
niitä saadaan puhkomalla kerroksia”, sanoo arkkitehti J-P Lehtinen arkkitehtuuritoimisto B & M
Oy:stä.
Bunkkeriin tulee lentopallo- ja koripallotilojen ohella salibandy-, futsal- ja käsipallon pelaamiseen sopivia tiloja. Ison palloiluhallin voi jakaa
kolmeen tilaan ja hallin korkean, keskellä olevan
tilan reunoille jää ylhäälle parvi. Sitä kiertävät yli
200-metrinen juoksurata ja joukko lukuisia liikuntatiloja.
”Olemme laskeneet, että pelkästään vapaaharjoittelutiloissa voi harrastaa ainakin pariakymmentä lajia”, Huurre sanoo.
Kaikkea Bunkkeriin ei silti saa. Katsomoita ei tule, paitsi liikuteltavia tuoleja koripallokentän ympärille. Kilpailujen sijaan halli painottuu
harrastamiseen. Ei myöskään rakenneta erikseen
kamppailulajitiloja, vaikka osa parvitiloista voi
soveltua kamppailulajeihin.
”On myös kuntosali ja muuta vapaaharjoittelutilaa Kisahallin tai Liikuntamyllyn tapaan”,
Huurre sanoo.
MONIPUOLINEN UIMAHALLI JA UUSI SAUNA
Bunkkerin uimahalliin tulee runsaasti isoja ikkunoita, joten tilasta tulee valoisa.
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Jatkossa Jätkäsaaressa on Selkämerenpuiston lisäksi paljon muitakin liikuntatiloja.

”Uimahallissa pyritään saamaan mahdollisimman paljon allastilaa, mikä tarkoittaa, että eri lajeja voi harrastaa samanaikaisesti eikä vain vuorotellen”, Huurre sanoo.
Hallissa on 25-metrinen neljän radan uimaallas, lastenallas, matalia opetusaltaita ja terapiaaltaita. Yksi uima-altaista on neljä metriä syvä,
mikä mahdollistaa sukelluksen ja uppopallon. Uimahalli toki tuo saunoja Jätkäsaareen, mutta Jätkäsaaren ikioma yleinen sauna saadaan jo aikaisemmin.
Kalliossa Arlan saunaa pitävä saunayrittäjä
Kimmo Helistö avaa Jätkäsaareen puupelleteillä
lämpiävän yleisen saunan nimeltään Uusi Sauna.
Se avautuu loppukesästä 2018 osoitteessa Välimerenkatu 10.
LIIKUNTASOPPI UUTEEN KAPPELIIN
Kuluvan vuoden loppuun mennessä seurakunnan
kappeli valmistuu osoitteeseen Länsisatamankatu 28. Kappeliin tulee kaksi siipeä kahden kerrostalon alakerrokseen. Kappelin monitoimitilojen
puolelle tulee lasten ja nuorten pienehkö liikuntasoppi.
”Mahdollisesti myös aikuiset voivat käyttää liikuntasoppea ja kappelisaleista isompi taipuu moneen käyttöön. Isossa kirkkosalissa voisi
harjoittaa joogaa tai jumppaa, se mahdollisuus on
olemassa”, seurakuntapastori Hannu Varkki sanoo.
On kuitenkin vielä avoinna, tuleeko kappeliin
muuta liikuntatilaa kuin lasten ja nuorten soppi.
Kappeli valmistuu vuoden 2017 lopussa ja toiminta alkaa ensi vuoden alussa.
”Ulkotilaa en ole vielä hahmottanut, siihen tulee pieni sisäpiha. Partiolaiset kokoontuvat meillä, joten heille siitä tulee lähiluontopaikka”, Varkki sanoo.

Tämä artikkeli
on Helsingin
kaupungin tuottama.

na matkustajaa vuodessa. Ruoholahdessa metroon
nousi tai siitä poistui päivittäin yli 23000 matkustajaa, kertoo HSL:n selvitys vuodelta 2015.
Alueen vilkas liike-elämä ja valtakunnallisestikin
mittava rakennusbuumi tuovat tänne päivittäin
kymmeniätuhansia työntekijöitä.
Ruoholahden Sanomien uusi juttusarja kertoo
yhden työntekijän ja yhden ohikulkumatkalaisen
tarinan.
Ruoholahden Sanomat

TÖ I S S Ä : S E P P O K A S T I K A I N E N
KITEELÄISELLÄ Seppo Kastikaisella on tavallista pidempi työmatka taitettavanaan.
”Kiteeltä Jätkäsaareen on 420 kilometriä ja
viikottain tulee ajeltua se matka edestakaisin.
Maanantaiaamuna tänne ja yleensä perjantaina
tai torstai-iltana takaisin”, Kastikainen kuvailee
työviikkoaan.
Kastikainen on erikoistunut asentamaan aurinkosuojauksia ja erikoisalumiinirakenteita,
kuten vaikkapa koristesäleikköjä.
”Teemme ympäri Suomea töitä, ja nyt
olemme olleet täällä Jätkäsaaressa useammassa kohteessa.”
”Työmatkat vaihtelee, milloin päämääränä
on Kuopio, milloin Hämeenlinna ja milloin mikäkin.”
Haastatteluhetkellä työn alla oli Manttelin
kortteli Välimerenkatu 6:ssa.
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ollessaan Kastikainen yöpyy yleensä vakiohotellissa Espoon Leppävaarassa.
”Joskus jos täällä on jotain isoja tapahtumia
niin joutuu jopa Loviisaan asti ajamaan majapaikan perässä. Mutta ei montaa kertaa ole sattunut sillä viisiin.”
Kastikaiselle Jätkäsaari on tullut tutuksi. Ensimmäisiä asennuksia hän teki alueella jo
vuosi sitten.

Asentaja Seppo Kastikaisella on pitkä
työmatka.

OHIKULKIJA: PETRA BEHRENS
KESÄLOMAANSA viettävä saksalainen Petra
Behrens saapui heinäkuisena aamuna Helsinkiin. Puoliltapäivin hän oli jo lähdössä maasta.
”Olemme matkalla Tallinnaan ja sen jälkeen Pärnüün, jossa on kansainvälinen naismotoristien kokoontuminen”, Behrens kertoo uuden Länsiterminaalirakennuksen edessä.
Terminaalirakennuksen edustalla istuskelee
Behrensin kaksi ystävää. Kaikilla on moottoripyöräilijän varusteet päällään.
”Saavuimme Travemudesta Helsinkiin
kymmeneltä. Siitä ajoimme kaupungin läpi tänne ja odottelemme laivan lähtöä Tallinnaan.
Täällä on paljon rakennustöitä kaikkialla”, hän
kuvailee lyhyttä ajomatkaa satamasta toiseen.
Ystävykset valitsivat aikataulusyistä laivamatkat. Toinen vaihtoehto olisi ollut ajaa Puolan, Liettuan ja Latvian läpi Viroon.
PALUUKIN TAPAHTUU Helsingin kautta. Kokonaisuudessan ystävysten moottoripyörämatka
kestää puolitoista viikkoa.
Hannoverista kotoisin oleva Behrens ajaa
tuhatkuutioisella BMW-moottoripyörällä.

Hannoverilainen Petra Behrens viettää kesälomansa moottoripyöräillen.

Ruoholahden Sanomat
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Hylje
omaan
pihaan
alle 7000
eurolla

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Hylkeiden armeija palaa pian
Jätkäsaareen. Neljäkymmentä
hyljettä valtaa hotelli Clarionin
syyskuussa. Hylkeen voi saada
omakseen 6 400 eurolla plus
arvonlisävero.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

M

erelliset hahmot ovat valloittaneet Ruoholahden ja Jätkäsaaren. Nämä Stefan Lindforsin
muotoilemat hylkeet on ripoteltu
ympäri Helsinkiä.
Yhteensä neljäkymmentä hyljettä kuuluu HejHylje-tempaukseen, jolla kerätään varoja Itämeren suojeluun.
Hylkeet saivat yksilöllisen ilmeensä Jätkäsaaressa huhti-toukokuussa. Suomalaiset taiteilijat
maalasivat hylkeet Helsingin Länsisataman L3makasiinirakennuksessa.
Makasiini sijaitsee aivan hotelli Clarionin vie-

Hotelli Clarionia vartioi kolme hyljettä.
ressä, jonka eteen myös hylkeistä kolme jäi vahtiin: kaksi hotellin etupuolelle ja yksi veden äärelle, katse kohti Helsingin telakkaa.
Lähiseudun hylkeitä voi bongata Ruoholahden kauppakeskuksen sisältä sekä Kaapelitehtaalta, jossa hylkeitä on passissa kaksi.

Luvassa on kuitenkin mieleenpainuva näky,
kun neljäkymmentä hyljettä palaa yhteen.
“Ne mahtuvat sinne varmasti oikein hyvin.
Hotelli Clarionin ympäristössä riittää kyllä tilaa”, Hej Hylje! -hankkeen pääkoordinaattori Mari Tauler lupaa.

SYYSKUUSSA HYLKEET palaavat Jätkäsaareen.
Osana Helsingin Design Week -tapahtumaa hylkeet kokoontuvat näytille hotelli Clarionin edustalle ja ovat siellä näytillä koko design-tapahtuman ajan. Design Weekin tarkka aikataulu on
vielä täsmentymättä

YRITYKSILLÄ ja yhteisöillä on mahdollisuus ostaa
hylje omakseen. Hylkeiden hinta on 6400 euroa
plus arvonlisävero.
“Projektin tavoite on saada kaikki neljäkymmentä hyljettä myytyä yrityksille, jotta saadaan
rahaa Itämeren pelastamiseksi. Tuotto lahjoitetaan
Baltic Sea Action Groupille, joka kohdentaa rahat
meren suojeluun”, kertoo Tauler.
“Hylkeitä on mennyt jo kaupaksi kymmenkunta, yksityiskodeista suuryrityksiin. Tarkka
kummilista julkaistaan loppuvuodesta, kun kaikille hylkeille on löytynyt kummi”, Tauler jatkaa.
Hankkeen tavoite on myös ilahduttaa kaupunkilaisia ja tuoda esille suomalaisten taiteilijoiden
osaamista.
“Myös taiteilijat saavat työstään korvauksen.
Näin halutaan osoittaa arvostusta taiteilijoille ja
heidän työlleen”, Tauler sanoo.
HYLKEIDEN KEVEYS yllättää. Yksi patsas painaa
vain 50 kiloa.
“Niihin on asennettu lisäpainot, jotta ne saisivat olla rauhassa kaupungilla”, Tauler kertoo.
Patsaat ovat HejHylje-hankkeen tuottaja Camilla Hackmanin oma idea ja hanke, jota hän toteuttaa yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.
“Camillan suurin motivaatio hankkeelle on
Itämeren suojelu”, Tauler sanoo.
Hyljerojekti toteutettiin jo vuonna 2011 Turussa lähes vastaavalla konseptilla.

’’

Niihin on
asennettu
lisäpainot, jotta ne
saisivat olla rauhassa
kaupungilla.”
Mari Tauler
Hej Hylje! -hankkeen pääkoordinaattori

jätkäsaaren kehutuimmat

10€ lounaat

valmistetaan ja tarjoillaan ilomielin
ma–pe klo 10.30–14:00
sis. talon leipä ja Holmenin kahvipaahtimon kahvi.
Joka päivä myös Jallulihapullat muusilla 15€

malaga bar
-ilonpitoa

10

ja
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hyvää

ruokaa!

avoinna ma-to 10.30–, pe 10.30–02, la 12–02
www.malagabar.fi Tel: +358 (0)40-481 7720
muusikoiden talo jallukan alakerrassa, malagankatu 3
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JKMM ARKKITEHDIT

Valmistuttuaan vuonna 2020 Tanssin talon pinta heijastelee Kaapelitehtaan rakennusta.

Tanssin talo on
kuin valtava peili
Kaapelitehtaan lisärakennuksen
arkkitehtoninen ilme paljastettiin
viime viikolla. Talon materiaaleina
käytetään muun muassa kiillotettua
alumiinia ja ruostunutta terästä.
EI KOREAA kuorrutusta, vaan vanhan ja uuden yhdistämistä. Näin Tanssin talon suunnittelijat kuvaavat Kaapelitehtaan viereen nousevaa rakennusta.
Arkkitehtien mukaan rakennuksen ilme on äärimmäisen pelkistetty ja yksinkertainen. Tanssin talon pääsuunnittelija on JKMM Arkkitehtien
Teemu Kurkela. Vastaava rakennussuunnitteli-

GOOD FOR YOU

ja on arkkitehti Pia Ilonen, joka on ollut toteuttamassa lukuisia Kaapelitehtaan uudistuksia.
Tanssin talon materiaaleina käytetään kiillotettua alumiinia, ruostunutta terästä ja messingin väristä alumiinipunosverkkoa.
”Rakennus on kuin suuri leija, joka näyttää
leijuvan ilmassa”, Kurkela kuvailee tiedotteessa.
Rakennuksen ilme paljastettiin 17. elokuuta.
Suunnitelma kantaa nimeä Leija.
Rakentaminen alkaa ensi kesänä ja valmista
pitäisi olla 2020. Talon budjetti on lähes 35 miljoonaa euroa. Valmiin talon toiminnasta vastaa
Tanssin Talo ry. Yhdistyksen tavoitteena on muun
muassa nostaa tanssin katsojamääriä Suomessa.
Uuteen taloon tulee 700-paikkainen esityssali.
Ruoholahden Sanomat
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BURGER KING® Ruoholahti
Avoinna ma–ke 10.00–21.00, to–la 10.00–22.00, su 11.00–21.00
Myynnissä 24.8.–31.10.2017 klo 6–22 kampanjaan osallistuvissa ravintoloissa.
Katso lisätiedot burgerking.fi
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Ellinoora ja Kikattava Kakkiainen Sata
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Helsingin Satama järjesti hulinat
kolmatta kertaa. Panelistit pohtivat
jätkäsaarelaisuuden identiteettiä.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

K

ikattava Kakkiainen ja Ellinoora olivat
Satamahulioiden odotetuimmat esiintyjät.
Ilmaistapahtuma Satamahulinat houkutteli kävijöitä läheltä ja kaukaa Länsisatamankadun
hiekkakentälle aurinkoisena sunnuntaina.
Helsingin Satama järjesti tapahtuman nyt kolmatta kertaa.
MICHAEL PALM perheineen ja naapuriperheineen
oli saapunut paikalle viereisestä Jätkäsaaren Atrium-korttelista.
Iltapäivän pääkohde oli heille selvä.
”Kikattavaa Kakkiaista tulimme katsomaan”,
Palm hymyilee.
Kikattava Kakkiainen -animaatiosarja on saanut suosiota osakseen viime vuosina. Kesällä tämän suomalaisluomuksen taustalla oleva yhtiö
solmi Disney-yhtiön kanssa sopimuksen.
Jätkäsaaren lavalla Kikattava Kakkiainen
-hahmo liikutti ja nauratti yleisöä.
Hiekkakentällä oli edellisvuosien tapaan laivayhtiöiden kojuja, joista saattoi voittaa pieniä
palkintoja.
Lapsille oli viirinväritystä tarjolla. Viirejä tulikin iso pino, ja ne Helsingin Satama aikoo laittaa
Länsiterminaaliin näytille.
SATAMAHULINOIDEN alkupuolella oltiin tiukasti asiassa.
Helsingin Sataman toimitusjohtaja Kimmo
Mäki toivotti yleisön tervetulleeksi tapahtumaan
ja jatkoi sen jälkeen paneelikeskusteluun, jonka

Ellinoora huudatti yleisöä Satamahulinoissa, ja yleisö vastasi huutoon.
muut osallistujat olivat kaupunkisuunnittelua tutkinut Johanna Lilius ja kaupunkiaktivisti Jaakko Blomberg.
Stuba Nikulan johdolla panelistit pohtivat
muun muassa sitä, mikä on jätkäsaaren identiteetti.
Lilius huomautti, että alueen asukasrakenne

Satamahulinat Jätkäsaaressa
HELSINGIN SATAMA järjesti Satamahulinat 13.8.
Ne olivat järjestyksessä kolmannet hulinat.

on saatu hyvin monipuoliseksi.
Blombergin mielestä on ainutlaatuista, että
kantakaupunkiin syntyy näin iso ja tiivis alue.
Jätkäsaaren identiteettiä ei hulinoissa saatu
määriteltyä. Mutta hyvä keskustelu saatiin.
Helsingin Sataman Mäki mainitsi, että rahtiliikenne on vähentynyt Länsisatamassa samalla kun

TEE SÄHKÖSOPIMUS
AURINGON, TUULEN
JA VEDEN KANSSA
Helenin Ympäristösähkö tuotetaan uusiutuvilla, puhtailla luonnonvoimilla –
auringolla, vedellä ja tuulella. Tee sopimus, joka on sopusoinnussa luonnon
kanssa. Sinä voit vaikuttaa omilla valinnoillasi.

helen.fi/ympäristösähkö

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA
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mahulinoiden vetonaulat

Anu Vänni ja tytär Laila tulivat Kirkkonummelta varta vasten katsomaan Ellinooraa. Seitsemänvuotiaan Lailan toiveissa oli kuulla Rakkauden kesä -kappale.

Naapurukset Länsisataman Atrium-korttelista tulivat Satamahulinoihin Kikattavan Kakkiai
sen houkuttelemana. Aurinkoisesta säästä nauttivat Joona Etelämäki (vas.), Kristiina
Pellia, Ahti Salonen (kyykyssä), Erika Palm sylissään Edda, Leon Palm (edessä),
Michael Palm sekä Virpi Etelämäki pitämässä aloillaan poikaansa Miskaa.

se on kasvanut Vuosaaressa. Jätkäsaaren ”rekkaralli” onkin ollut monen jätkäsaarelaisen huolenaihe.

”Tulimme Kirkkonummelta varta vasten Ellinooraa katsomaan”, Anu Vänni kertoo seitsemänvuotias Laila-tytär kainalossaan.
Tyttären toive illalle oli, että Ellinoora laulaisi
ainakin Rakkauden kesä -kappaleen.
Ja tulihan sekin kappale, noin puolivälissä tunnin pituista keikkaa.

ILLAN VIIMEINEN lavaesiintyjä oli Ellinoora. Eturivin nuorehko yleisö odotteli innokkaana keikan
alkua.

Ellinooran viimeinen kappale oli hitti Leijonakuningas, jota lavan eteen pakkautuneet nuoret
lauloivat kuuluvasti mukana.
Illan päätteeksi Radio Helsingistäkin tuttu
Mikko Mattlar soitti musiikkia menneiltä vuosikymmeniltä. Mattlar oli dj:nä myös viime vuoden
Satamahulinoissa.

Ruoholahden Tokmannilla
juhlitaan synttäreitä!

esta
Fiksun ostamisen puol

Lauantaina tarjolla maistiaisia Hartwallin uutuusvirvoitus
juomasta sekä lisäksi paljon muita huipputarjouksia.

L’ORÉAL

SERIE EXPERT
-SHAMPOO
500 ml
(25,80/l)
Norm. 21,90

MARISKOOLI

Maljan korkeus
on 15,5 cm.
Värivaihtoehtoja
ovat kirkas,
vaaleansininen ja
omenanvihreä.
Norm. 36,95
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VOIMARUOKA

95
-59 %

SUPERFOODIT

-20 %
normaalihinnoistamme

12

90
-41 %

HELSINKI Ruoholahti ma–pe 8–21, la 8–20, su 11–18
Tarjoukset ovat voimassa lauantaista sunnuntaihin 26.– 27.8.2017 tai niin kauan kuin tuotteita riittää tarjousaikana.
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Ruoholahden pyöräasema
ääriään myöten täynnä aamuisin
RUOHOLAHDEN KAUPUNKIPYÖRÄASEMALLA
on paikka 30 pyörälle. Arkiaamuisin telineet pullistelevat täysinä, kun jopa 40 tai 50 pyörää on
parkissa asemalla.
Täysi Itämerentorin asema on tuttu näky CityBike Finlandin pyörientasaajalle Sami Liimataiselle. Hän on siirtämässä pyöriä täydeltä asemalta tyhjille arkiaamuna hieman ennen puoltapäivää.
”Tällä alueella on niin paljon työpaikkoja”,
Liimatainen arvelee kasautumisen syytä.
Arvio lienee oikea, sillä iltapäivällä toimistotyöpäivän päätyttyä sama asema on typötyhjä.
Kaupunkipyörät on varustettu lukitusvaijereilla, joten vaikka pyöräasema on täysi, vaijerilla voi
lukita pyörän aseman lähelle tai toiseen pyörään.
Ruoholahden Sanomat

www.facebook.com/helsinginkonservatorio
www.instagram.com/helsinginkonservatorio

Sami Liimatainen vei Itämerentorin
pyöräsemalta liikoja pyöriä pois.

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Tapahtumia Helsingin
Konservatoriossa
POPPEAN KRUUNAUS
-OOPPERA
Pe 25.8.2017 klo 18
Ma 28.8.2017 klo 18
Ke 30.8.2017 klo 18
Pe 1.9.2017 klo 18
Helsingin Konservatorion konserttisali
Ruoholahdentori 6, 00180 Helsinki
Liput 30/20 € (opiskelija, vain
ovelta)
Ennakkomyynti https://holvi.
com/shop/orpheusmuses/
Tuntia ennen ovelta käteisellä
tai kortilla
Ryhmävaraukset: orpheus[at]orpheusmuses.com
Koululaisryhmät 10 €/hlö
Yli 10 eläkeläistä 25 €/hlö
Kesto noin 3h 15 min väliaikoineen
Esityskieli italia, tekstitys suomeksi
TAITEIDEN YÖ
to 24.8. klo 17–noin klo 21
Musiikkia moneen makuun opiskelijoiden ja oppilaiden esityksiä
Konservatorion kahvila
DUO MALMIVAARA
ma 18.9. klo 19
Janne Malmivaara, viulu ja Liisa Malmivaara, piano
mm. L. van Beethoven: Sonaatti A op. 47 ”Kreutzer”
Helsingin Konservatorion opettajakonserttisarja
Konserttisali
10/5 €
LAULAJIEN KONSERTTI
ke 20.9. klo 19
Hanna-Leena Haapamäen oppilaat
Kamarimusiikkisali
PIANISTEJA JA KAMARIMUSIIKKIA
ma 25.9. klo 18.30
Liisa Malmivaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

PIANISTIEN ILTA
ke 27.9. klo 18.30
Anna Linjaman oppilaat
Kamarimusiikkisali
CLASSIC ROOTS
to 28.9. klo 18
Synkronis-kvartetti ja Triosis
Klaara Pyrhönen, Iiris Pyrhönen-Koivula, Vilma Pyrhönen,
Elina Susiluoto, Matti Lindholm
A. Sallinen: Aspekteja Peltoniemen Hintrikin surumarssista
E. Rautavaara: Jousikvartetto
nro 1 ”Quartettino”
Kansanmusiikkia
Helsingin Konservatorion opettajakonsertti
Konserttisali
10/5 €
MUSIIKKI-ILTA
ma 2.10. klo 18
Oppilaiden ja opiskelijoiden
esityksiä
Kamarimusiikkisali
PIANISTIEN ILTA
ke 4.10. klo 19
Riitta Sipilän oppilaat
Kamarimusiikkisali

VIOLAT JA VIULUT VILLEINÄ
ma 16.10. klo 18.30
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali
PIANISTIEN KONSERTTI
ma 16.10. klo 18.30
Konservatorion oppilaita
opiskelijoita
Konserttisali

ja

VIULULLA VIRKEÄSTI
ke 18.10. klo 18.30
Tapio Tuovilan oppilaat
Kamarimusiikkisali

LAULUMUSIIKKIA TAIDEAARTEIDEN ÄÄRELLÄ
su 22.10. klo 15.00
Ritva Laamasen oppilaat
Sinebrychoffin taidemuseo, Bulevardi 40
Vapaa pääsy

KITARISTIEN ILTASOITTO
ma 9.10. klo 18
Max Pekkalan oppilaat
Kamarimusiikkisali

VIULISTIEN ILTA
ke 11.10. klo 18.30
Mari Kortelaisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

PUHALTAJIEN KONSERTTI
to 12.10. klo 18
Erilaiset puhaltimet soittajineen
estradilla
Konserttisali

ÄÄNIÄ LYÖDEN
ke 18.10. klo 19
Kalle Hakosalo, lyömäsoittimet
(mm. marimba, vibrafoni, percussiot)
Konserttisali

KUOROT JA LAULUKOULU
to 5.10. klo 18
Konserttisali

PIANISTIEN KONSERTTI
ke 11.10. klo 18
Konservatorion oppilaita
opiskelijoita
Konserttisali

KAHVIKONSERTTI
to 12.10. klo 17.00
Opiskelijat ja oppilaat soittavat
kahvilavieraiden iloksi
Konservatorion aula

ja

VIULUVELHOT VAUHDISSA
ma 23.10. klo 18
Päivi Valjakka-Salmisen oppilaat
Kamarimusiikkisali
PIANISTIEN ILTA
ke 25.10. klo 18.30
Anna Linjaman oppilaat
luokka 130

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Merikaapelihalli

Gloria Fashion Show 2.9.
Design Week: Design Market 9.-10.9.

Puristamo

Alfa-Art Taidekoulu:
Päättötyönäyttely 27.8. asti
Lautapelaamaan 2017 15.-17.9.
Sieni-ihmisten päivä 23.9.
Helsingin taideyhdistys ry:n
vuosinäyttely 25.9.-15.10.

Valssaamo

Suomen Taiteilijat ry:
49. Vuosinäyttely 27.8. asti
Design Week:

10x10 – A Fashion Exhibition 12.-14.9.
Savonlinnan taidelukio: 50-vuotisjuhlanäyttely
26.9.-15.10.

Turbiinisali

Johanna Nuutinen: IRIS 22.-29.9.

Suomen valokuvataiteen museo
Francesca Woodman:
Enkelinä olemisesta 24.8.-15.10
Lorenzo Servi: City Wonders 24.8.-29.10.
Jari Silomäki: Harjoitelmia aikuisuuteen
24.8.-17.12.

Hotelli- ja ravintolamuseo
Rakkauden tiloja – Nautinnon nälkä
5.8.2018 asti

Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo

Muumit teatterissa kesä 2017
Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus
7.1.2018 asti

MUU Kaapeli

Tero Puha: Muistoja tuntemattomasta
10.9. asti

Drawing Gallery D5

Stoa Mariapassio

Marja Paasio, Tropico 31.12. asti

Galleria Aapeli

Vedic Art -peruskurssit 2.9.-5.11.

Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Kehollinen kaupunki II
– Yhteisötaideprojekti 31.8. asti

Galleria Vaaga

Noora Noukun maalauksia 31.8. asti

Tervetuloa rakkauden tiloihin!

Hotelli- ja ravintolamuseo

Ilona Kemppainen / Teatterimuseo

Suomen 100-vuotisjuhlinta jatkuu syyskaudella Hotelli- ja ravintolamuseossa ja Teatterimuseossa Kaapelitehtaalla. Juhlavuoden
teema on rakkaus, jonka merkitystä ei voi tämän päivän maailmassa liikaa korostaa. Molemmissa museoissa on esillä rakkausteemainen näyttely. Teatterimuseo pohtii rakkautta suomalaisilla

teatterinäyttämöillä, kun taas Hotelli- ja ravintolamuseon näyttely kertoo rakkaudesta ravintolaympäristössä. Näyttelyiden lisäksi
juhlavuonna järjestetään erilaista ohjelmaa – taiteilijatapaamisia,
työpajoja, luentoja, perhepäiviä, klubi-iltoja aikuisille.

Rakkaus valikoitui juhlavuoden teemaksi,
koska se on tunnetila, johon kaikki pystyvät samaistumaan riippumatta siitä, missä maassa ja kulttuurissa ovat kasvaneet.
Rakkaus on tunteista vahvin − voima joka
sekä rikkoo että rakentaa. Rakkauden tiloja johdattaa romanttiseen rakkauteen ja
muistuttaa myös lähimmäisenrakkaudesta,
ymmärtämisestä, hyväksymisestä ja suvaitsemisesta.
Hotelli- ja ravintolamuseon ja Teatterimuseon lisäksi Rakkauden tiloja rakentavat myös Lottamuseo Tuusulassa ja Vantaan kaupunginmuseo Tikkurilassa. Kukin
museo esittelee rakkauden historiaa oman
erikoisalansa kautta. Hanke on osa virallista
Suomi100-ohjelmaa.

laisia merkityksiä ja käyttötapoja ja projisoinnit luovat kiehtovan ja yllätyksellisen elementin niiden keskelle.
Näyttelyssä tehdään matka rakkauden tunnetilasta toiseen. Näyttelyssä kohdataan nälkä, kaipuu ja odotukset, ilo ja intohimo, nautinto, täyttymys ja lohtu sekä ähky ja pettymys.
Näyttely paljastaa erilaisia kontrollin tasoja, joita
rakkauteen ravintolassa liittyy. Kävijät pääsevät myös osallistumaan näyttelyyn omilla tarinoillaan.

Tunteista vahvin näyttämöllä

Teatterimuseon näyttely Rakkauden tiloja − Näytelty rakkaus avaa näkökulmia
siihen, miten rakkautta on sadan vuoden
aikana suomalaisilla näyttämöillä kuvattu.
Rakkaus on osana valtapeleissä, ihmissuhdekomedioissa, kasvukertomuksissa. Se
on osa elettyä arkea ja toteutumatta jäävää
unelmaa. Rakkaus on vastuuta ja leikkiä,
lähentymistä ja pakoa.
Ihmissuhteiden voimaa pohditaan kotimaisten näytelmien, Shakespearen klas-
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sikoiden ja venäläisen draaman kautta. Näyttelyyn valittuja teoksia on vuosikymmeniä
käytetty eräänlaisena syvän ja ehdottoman
rakkauden ikoneina teatterissa tai teatterista puhuttaessa. Romeon ja Julian tarinaa ei
voi unohtaa, mutta mukana on myös Shakespearen leikkisämpiä rakkaustarinoita. Venäläiset klassikot, Tšehov ja Tolstoi, kertovat saavuttamattomasta tai kielletystä rakkaudesta ja
kotimaisissa teksteissä rakkaus näyttäytyy kaikissa sävyissään.
Teatterin lisäksi rakkautta on näytelty
myös elokuvissa. Yhteistyössä Kansallisen
audiovisuaalisen instituutin kanssa toteutettu
kotimaisten elokuvakatkelmien kavalkadi tuo
silmien eteen tähtitaivaan lemmenpareja ja
ikimuistoisia kohtauksia itsenäisen Suomen
valkokankailta.

Rakkautta ravintolaympäristössä

Hotelli- ja ravintolamuseon Rakkauden tiloja – Nautinnon nälkä -näyttely kertoo suomalaisten rakkaudesta ravintolaympäristössä
viimeisen sadan vuoden aikana, oli sitten kyse rakkaudesta toiseen ihmiseen, ruokaan tai
vaikkapa juomaan.
Näyttelyn esittämistavoissa on haluttu rikkoa perinteisen kulttuurihistoriallisen museonäyttelyn rajoja. Näyttelyssä kohtaavat fakta
ja fiktio. Museoesineet saavat aivan uuden-

Avoimia luentoja rakkaudesta

Rakkauden tiloja -museot perehtyvät yleisölle
maksuttomien luentojen avulla rakkauden eri
muotoihin. Tarjolla on rakastumisen tiedettä,
kokemuksia ja käytännönläheisiä esimerkkejä aiheen parissa työskenteleviltä.
Ke 20.9. Virpi Hämeen-Anttila, tutkija,
kirjailija: Miksi ja miten me rakastumme?
Ke 27.9. Eeva Kemppi, teatterikriitikko,
tuottaja ja esitystaiteilija: Rakkautta näyttämöillä
Ke 4.10. Sami Minkkinen, bloggaaja:
Havaintoja parisuhteesta
Ke 11.10. Ari Koponen, hyväntekijä:
Inspiroivaa lähimmäisenrakkautta Brother
Christmaksen tapaan

Ruoholahden Sanomat

Luennot järjestetään klo 18 alkaen
Teatterimuseossa, yhteistyössä Helsingin
Työväenopiston kanssa.
Syksyn tapahtumissa on myös taiteilijatapaamisia pitkin syksyä sekä Kaapelimuseoklubi ja perhepäivä marraskuussa. Lisäksi jokaisen kuukauden
viimeisenä keskiviikkona klo 17-20 Kaapelitehtaan museoihin on vapaa pääsy,
ja Hotelli- ja ravintolamuseon tiloissa aina
uusi pop up -ravintola.
www.hotellijaravintolamuseo.fi
www.teatterimuseo.fi
www.rakkaudentiloja.fi
Rakkauden tiloja -tapahtumakalenteri:
http://www.rakkaudentiloja.fi/
ajankohtaista-aktuellt
Hotelli- ja ravintolamuseo
ja Teatterimuseo
Kaapelitehdas, G-porras, Tallberginkatu 1
Avoinna: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20
Liput: 8/5 € /museo, yhteislippu/3 museota (Hotelli- ja ravintolamuseo, Teatterimuseo, Suomen valokuvataiteen museo)
15 €. Museokortti.
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Dual-SIM
Nopea sormenjälkitunnistin

”Opettaja kehui ja lukiolainen
ainakin tykkää. Ei huono.”
–kuakki, 4.10.2016

arvostelijoista
suosittelee

Laadukkaat kamerat

Texas Instruments
TI-Nspire CX CAS -kämmenlaite

Honor 8 Lite
Näyttävä puhelin premium-luokan designilla
ja viimeistelyllä. Android 7.0 ja EMUI 5.0
käyttöliittymä toimivat yhdessä kuin ajatus.
Sisällä sykkii energiatehokas 8-ydinprosessori
ja voimapuolta vauhdittaa 3 Gt nopeaa RAMmuistia. Hae vaihtoehdot haulla honor 8 lite

Tarkka taustavalaistu värinäyttö, ladattava sisäinen
akku, suomenkielinen käyttöjärjestelmä ja PC/MACmatematiikkaohjelma muodostavat tehokkaan
kokonaisuuden lukio- ja jatko-opintoihin.
Verk.com/50693

188,90

179,90

Apurahalla 16,00/kk (18 kk)

Apurahalla 16,00/kk (17 kk) Mukana lisenssi tietokoneelle

499,90
Apurahalla 29,00/kk (23 kk)

Päivitettävä käyttöjärjestelmä

”Toimii hyvin lukiossa. Ei paina liikaa, vaan
sopivasti, ei ole liian iso joten mahtuu
reppuun, SSD-levyn ansiosta käynnistyy
nopeasti, ja tehot riittää tavallisiin opiskelu
tarpeisiin.” –PerttiGG, 14.8.2017

Lenovo E31 EduBook 13,3”
Suomen myydyin EduBook! Lenovo E31 EduBook on järkevän hintainen
kannettava käyttäjille, jotka tarvitset kevyttä ja kompaktia kannettavaa.
Lenovo E31 EduBook sopii erinomaisesti esimerkiksi opiskeluun.
Verk.com/62595

Intel i3-6006U, 8 Gt, 128 Gt SSD
13,3” HD -näyttö
Opiskeluun optimoitu
Kevyt, paino vain n. 1,5 kg

Tilaa netistä, nouda myymälästä
JÄTKÄSAARI
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

AUKIOLOAJAT
Ma–la 9.00 – 21.00
Su
12.00 – 18.00
KIOSKI JA WEB
24 h

Esimerkki Apuraha-osamaksusta: ostos 1500 €, maksuaika 12 kk, kuukausierä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 euron
kampanjaostolle 12 kuukauden laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).

16

Ruoholahden Sanomat

Nro 8/2017

