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LEENA VUORENMAA

”Täällä on
paljon hyvää”
Jätkäsaari–Ruoholahden merellisyys
ja sijainti saavat kehuja. Koululainen
Alma Siukonen ja moni muu
odottaa alueelle uimahallia,
selviää Ruoholahden Sanomien
katugallupista.
Sivut 4–5

Hannu Varkki avaa pian uuden kappelin ovet.

Iron Maiden soi
Jätkäsaaren
pastorin
stereoissa Sivut 8–9
Supercellin veto
on erikoinen –
Apple teki saman
Sivu 3

Eerikin Pippuri
Ruoholahteen

Sivu 3

Huhuuuu! Mikä
meininki?
Onks tiedossa
jotain siistii?
Nähdäänkö?

Yes! Ruohiksessa on
Pöllöt tarjouspäivät 8.-11.11.
Mennään kimpassa!

Ruohiksessa Sinua palvelee myös:
Bieder kukkakauppa • Burger King • CarWash
Ciao! Caffé • EkoRent • Fenno Optiikka • Hiusfashion
HopLop • Kiinalainen ravintola HuaDu • Mayor’s Gym
Motivus • Musti ja Mirri • NYCBurger
Peura-muotia naisille • Ruohis tapahtumatila
Subway • TalletusOtto-automaatti

Itämerenkatu 21, 00180 Ruoholahti
www.kauppakeskusruoholahti.fi
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PÄ Ä K I R J O I T U S

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Hyväntoivonpuisto
tulee tarpeeseen

K

atugallupin mukaan täällä asuu tyytyväistä kansaa. Ruoholahden Sanomat kyseli Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkailta ja yrittäjiltä,
mitkä ovat alueen hyviä puolia, ja
mitä he toivoisivat alueelle lisää.
Hyvinä puolina mainittiin muun muassa merellisyys, koulut, liikenneyhteydet ja keskeinen sijainti.
Lisätoiveista moni asia oli kytköksissä Jätkäsaaren keskeneräisyyteen. Useat toivoivat uimahallia, joku lisää suojateitä ja joku vähemmän
rakennustyömailta kulkeutuvaa kivipölyä.
Vihreys, tai sen puute sai myös mainintoja.
HYVÄNTOIVONPUISTO tulee vastauksista päätellen tarpeeseen. Tällä hetkellä puisto on valtava
alue, jonne meneminen on turvallisuussyihin vedoten kiellettyä.
Puiston keskeneräisyys aiheuttaa huomattavan
pitkiä kiertoreittejä lähellä asuville. Asiasta käydäänkin kärkevää keskustelua muun muassa Jätkäsaari-liike-nimisellä Facebookin keskustelupalstalla.

Kaapelitehdas viettää kulttuuritalona jo 25-vuotisjuhlavuotta. Euroopankin mittakaavasssa valtava kulttuurikeskus pitää sisällään kulttuuritahojen lisäksi monenlaista toimintaa. Pintaraapaisuna
viereisellä palstalla on kuukauden menovinkit
Kaapelille.
SIVULLA KAHDEKSAN PALJASTUU, että Jätkäsaaren ja Ruoholahden seurakuntapastori Hannu Varkki on hevimusiikin ystävä. Suosikkiyhtyeitä ovat jo kouluajoista lähtien olleet Iron
Maiden ja Black Sabbath.
Jätkäsaaren kappeli valmistuu alkuvuodesta 2018. Seurakunta etsii parhaillaan vanhoille tiloille eli Ruoholahden kappelille ostajaa tai vuokralaista.
Ruoholahden kappelin keittiö on iso ja pääsalissakin riittää tilaa, joten on aivan mahdollista,
että kappelin tiloihin avataan ravintola.
Ravintolatarjonta seudulla täydentyykin marraskuussa, kun Eerikin Pippuri avaa kauppakeskuksessa.

Kappelin keittiö
ja sali ovat isoja,
joten on aivan
mahdollista, että
tiloihin avataan
ravintola.”
Jussi
Jaakkola
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Puh. 050 330 6399
TAITTO/AINEISTO
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

KUSTANTAJA		
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7
ILMOITUSMYYNTI
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

TANSSITEATTERI HURJARUUTH
Päiväkoti- ja koululaisryhmille on
vuosien varrella tullut tutuksi Tanssi
teatteri Hurjaruuthin ilmavat esitykset.
Hurjaruuthin Talvisirkus Play lupaa
mieleenpainuvan yhdistelmän sirkusta,
tanssia, videotaidetta ja musiikkia. Esitykset Kaapelitehtaan Pannuhuoneessa
marraskuun alkupuolelta tammikuun
puoliväliin.

AUVO NIINIKETO Kulttuurialan lisäksi
Kaapelitehtaalla on liuta vuokralaisia
eri aloilta. Yksi nimekkäimmistä lienee
Auvo Niiniketo, Helsingin Ju-jutsuklubin perustaja. Niiniketo loi Suomen
oloja varten jujutsuun oman tyylisuunnan, hokutoryun. Peruskurssit klubilla
alkoivat tällä viikolla. Junnu-Ju-jutsun
peruskurssi starttaa tammikuussa.

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi
Artikkelien ja kuvien lainaaminen
ilman lupaa on kielletty.
Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu ilmoituksesta
maksettuun hintaan.
Seuraava Ruoholahden Sanomat
ilmestyy 9.12. 2017. Siihen tarkoitetun aineiston tulee olla lehden
toimituksessa 29.11. 2017.
PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori
ISSN 1458-6371

Onko sinulla menovinkki? Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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KAAPELI 25 VUOTTA Kaapelitehdas
juhlii neljännesvuosisataista taivaltaan
tänä syksynä. Sen kunniaksi kuukauden
menovinkit keskittyvät tähän valtavaan
kulttuurikeskukseen. Pysyväisnäyttelyistä lapsen ja aikuisen mieleen on
esimerkiksi Teatterimuseo, jossa Suomi
100 -vuoden kunniaksi on näyttely
Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus aina
tammikuulle asti.
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JAKELU
Helsingin Jakelu-Expert Oy
ja lehden oma jakeluverkosto.

ENMA

ä on
”Täälln hyvää”
paljo

Nähdää

Ruoholahden Sanomat on kerran
kuussa ilmestyvä, yhdistyksistä ja
puolueista riippumaton sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aluejulkaisu.
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Painosmäärä 21 000 kpl.

Jätkäsaaren kirjasto avattiin kaksi vuotta sitten. Lainoja on
ollut avaamisesta lähtien 151 741 kappaletta
(7.9. 2015–10.10. 2017).
Lähde: Jätkäsaaren kirjasto
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Jätkäsaaren kirjaston
lainojen kokonaismäärä

JÄTKÄSAAREN MITTAVASTA rakennusprojektista voi löytää muun muassa tällaisia hyviä puolia:
”Vaikka menetinkin merinäköalan niin uudet
rakennukset suojaavat tuulelta”, eräs katugallupiin vastannut asukas kommentoi.
JÄTKÄSAAREN VALMISTUESSA pala palalta

’’
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S E U R A AVA L E H T I
I L M E S T YY 9.12.
VA R A A I L M O I T U S TILASI AJOISSA.

at

Sanom

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

Twitter 28 seuraajaa
@Rsanomat
Instagram 170 seuraajaa
@ruoholahdensanomat
Facebook 275 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat

2017

Nro 10/

Nautintoja meren äärellä.
BISTRO . LOUNAS . BRUNSSI . faroravintola.fi, 010 424 9830, Kellosaarenranta 2

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

J o u t s ean
jatka !
vielä
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Palveleva apteekki käytössäsi ark 9–18, la suljettu

Ruoholahden Sanomat

Santakatu 2, 00180 HELSINKI
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Supercellin ratkaisu
on poikkeuksellinen

Uusi toimipisteemme osoitteessa
Hietalahdenranta 13, Helsinki

SRV

Yhtiöt eivät yleensä halua
kiinteistöjä taakakseen. Amerikka
laisyhtiö Apple on yksi harvoista,
joka on tehnyt ”supercellit”.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

S

upercellin aikomus ostaa itselleen toimitalo on poikkeuksellista toimintaa. Yhtiö on
muuttamassa Itämerenkadulta Wood City
-kortteliin osoitteeseen Jätkäsaarenlaituri 1.
”Jo pidempään trendinä on ollut, että yritykset pyrkivät eroon omistamistaan toimistotiloista
ja siirtyvät vuokratiloihin”, kommentoi kiinteistöasiantuntija Tero Lehtonen JLL:stä.
JLL on kanvainvälinen toimitilojen asiantuntija lähes seitsemän miljardin liikevaihdolla.
Lehtonen huomauttaa, että toimitilojen vuokraaminen tuo yritykseen joustavuutta ja se keventää samalla tasetta.
”Tuotannollisissa sekä logistiikkakiinteistöissä ja aika-ajoin liiketiloissakin kohdetta saatetaan
pitää muun muassa sijaintinsa vuoksi niin strategisena, että se pidetään omassa taseessa, mutta
toimistojen osalta tilanne ei näin tyypillisesti ole”,
Lehtonen sanoo.
RAKENNUSYHTIÖ SRV ja peliyhtiö Supercell solmivat lokakuun alussa ehdollisen sopimuksen
Wood CIty -korttelikoknaisuuteen kuuluvan toimistorakennuksen ja pysäköintitalon kaupasta.
”Nyt Supercellin kanssa solmittava sopimus
antaa toivotun loppusykäyksen hankkeen toteutumiselle”, SRV:n Suomen liiketoiminnan johtaja
Juha Toimela kertoo yhtiön tiedotteessa.

Valokuva: Sonja Siltala HKM

Suunnilleen tältä näyttää Wood City -kortteli valmistuttuaan.
Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen
selittää ostoaikeita sillä, että he halusivat yhtiölle
pysyvän kodin Helsingistä.
”Wood City oli meille lopulta itsestäänselvä
valinta: siinä yhdistyvät hienolla tavalla perinteiset suomalaiset arvot moderniin työympäristöön”,
Paananen sanoo tiedotteessa.
RUOHOLAHDEN SANOMAT yritti saada Ilkka
Paanaselta kommenttia koskien kauppaa, mutta
Supercellistä kerrottiin, että heillä ei ole aikomusta antaa haastatteluja liittyen Wood Cityyn.

JLL:N TERO LEHTOSEN mielestä myös ostettavan
kohteen koko tekee kaupasta varsin poikkeuksellisen.
”Löytyy maailmalta toki poikkeuksiakin, esimerkiksi Applehan rakennutti juuri itselleen Piilaaksoon uuden pääkonttorin, jota on tituleerattu
yhdeksi maailman kalleimmista rakennuksista”,
Lehtonen sanoo.

V

Art Hotel Helsingin seinä havainnekuvassa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä infokeskus Huutokonttorissa sekä kaupungin verkkosivuilla
www.hel.fi/suunnitelmat.
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu- aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 3. marraskuuta.
Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja
kaupunki tekee kaavaehdotuksen.
Ruoholahden Sanomat

KEBAB-RAVINTOLA Eerikin Pippuri aloittaa Ruoholahden Kauppakeskuksessa marraskuussa.
Ravintola tulee NYC Burgerin tilalle kauppakeskuksen katutason pääaulaan.
Avajaispäivä on todennäköisesti marraskuun
toisella viikolla.
”En tiedä vielä tarkkaan minä päivänä avaamme. Teemme pientä remonttia ja sisustamme paikan”, kertoo Eerikin Pippuri -ketjun omistaja Cetin Harman Ruoholahden Sanomille.
Harman uskoo, että Eerikin Pippuri menestyy
Ruoholahdessa.
”Ruoholahdessa on paljon toimistotyöntekijöitä, sekä paljon asukkaita, jotka tulevat syömään iltapäivällä ja viikonloppuisin.”
Ruoholahteen avattava ravintola on järjestyksessä neljäs Eerikin Pippuri. Muut ravintolat sijaitsevat Eerikinkadulla ja keskustassa.
Ruoholahden Sanomat

Kodin turvallisuutta ja alueen kuulumiset
Jätkäsaari-seuran kokouksessa

Wärtsilä muuttaa
Salmisaareen

JÄTKÄSAARI-SEURAN
kaikille
avoimessa kokouksessa käsitellään
kodin turvallisuusasioita.
Lokakuun lopun kokouksessa
on vieraana Helsingin Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen.
Kokouksessa vierailee myös
Jätkäsaaren rakennusprojektin johtaja Outi Säntti Helsingin kaupungilta. Hän kertoo alueen ajankohtaiset kuulumiset.

KONEPAJAYHTIÖ Wärtsilä muuttaa pääkonttorinsa Salmisaareen kesällä 2018.
Tiloihin muuttaa kaikki noin 500 pääkaupunkiseudulla työskentelevää yhtiön työntekijää.
Wärtsilä vuokraa tilat Varmalta. Tilat ovat tällä
hetkellä Danske Bankin käytössä, joka on jo aloittanut muuton Pasilaan.
Wärtsilän mukana muuttaa myös Eniram
Lauttasaaresta. Wärtsilä osti Eniramin 2016.
Ruoholahden Sanomat

Nro 10/2017

Puh: 09-700 287 60
Mail: toimisto@paaovi.ﬁ
www.paaovi.ﬁ

PÄÄOVI OY
Ammattitaitoista Isännöintiä
yli 20 vuoden kokemuksella

Hietalahdenranta 13
- * Stenbäckinkatu 12A, Helsinki

Eerikin Pippuri
aloittaa Ruoholahden kauppakeskuksessa

Vielä ehdit sanoa mielipiteesi
Art Hotel Helsingistä
älimerenkadulle rakennetaan Art Hotel
Helsinki -hotelli. Sen alustavaan suunitelmaan ehtii vielä sanoa mielipiteensä.
Hotellirakennus tulee osoitteeseen Välimerenkatu 18, Livornonkadun kulmaan. Näillä näkymin
hotelli valmistuu vuonna 2019.
Hotelliin tulee tuoreimpien suunnitelmien mukaan 162 huonetta.
Koska kyseessä on taidehotelli, parikymmentä huonetta annetaan nykytaiteilijoiden suunniteltaviksi.
”Eivät ne loputkaan huoneet ihan tavallisia
hotellihuoneita ole”, lupaa Art Hotel Helsingin
pääsuunnittelija Auvo Lindroos.
Lindroosin mukaan huoneissa nähdään eri taiteen teemoja kuvataiteesta ja valokuvauksesta
elokuviin, musiikkiin ja kirjallisuuteen.
Ulkokuoreltaan hotelli aikoo erottautua asuinkerrostaloista käyttämällä muun muassa kolmiulotteista kuitubetonia.
”Suunnittelussa on noudatettu Jätkäsaaren periaatteita, eli pohjakerros on kaikille avointa julkista tilaa, jonne tulee lähipalveluita alueen asukkaille, ei pelkästään hotellivieraille”, Lindroos kuvaa.

”Kaikki mitä halusimme sanoa, löytyy
SRV:n tiedotteesta”, Supercellin viestinnästä
vastattiin.

Isännöintipalvelujen
tarjouspyynnöt vaivattomasti:

Kokouksessa on mahdollisuus
kysymyksiin ja kommentoitiin.
Jätkäsaari-seura ry järjestää samalla syyskokouksen, jossa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Seuran hallitus toivottaa kaikki
alueen asukkaat tervetulleeksi.
Kokous järjestetään tiistaina 31.10.
kello 18 Teatteri Viiruksessa osoitteessa Välimerenkatu 14.

Ruoholahden Sanomat

TERVETULOA
NAUTTIMAAN
TUNNELMALLISISTA
LIVE-ILLOISTA!
Welcome enjoy the
atmospheric live gigs!
3.11.
17.11.
8.12.
15.12.

Pete Haapasalo
Davitt Barry
Annika Nord
Mikko Pietilä

18:30
HELSINKI STATE OF MIND
#seasidehelsinki
Ruoholahdenranta 3
Puh.: 020 1234707
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Merellisyys ja liikenneyhteydet ov
KUVAT: RIINA AHTOLA / RAUNO HIETANEN / LEENA VUORENMAA

Asukkaat toivoivat uimahallia
ja lisää vihreyttä Ruoholahden
Sanomien katugallupissa.
Riina Ahtola
Rauno Hietanen
Leena Vuorenmaa
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

L

iikenneyhteydet, merellisyys ja
kanava saivat useita mainintoja
katugallupissa.
Ruoholahden Sanomat kyseli Jätkäsaari–Ruoholahden hyviä
puolia loppukesän ja syksyn aikana.
Vastaajat olivat kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväisiä alueeseen. Vihreyttä he toivoivat lisää. Uimahallia odotetaan jo kovasti.

LAPSIYSTÄVÄLLISYYS,
tällä alueella on tosi
paljon leikkipuistoja ja
tarhoja. Lapsiperheille hyvin ystävällinen
ja helpoksi tehty alue.
Alue kaipaa vihreyttä
lisää, niin paljon kuin
mahdollista.
Täällä kaupungissa joskus
rakennusten
keskellä vihreys vähän unohtuu, mutta vihreys tuo
hirveästi viihtyvyyttä ja lisää ihmisten terveyttä.
Sitä ei voi olla liikaa. Ja sitten Lidl puuttuu, mutta
se onkin tulossa. (RH)
Chike Ohanwe
asukas Juutinraumankadulta

Näin kysely tehtiin
RUOHOLAHDEN SANOMAT kysyi alueen asukkailta ja yrittäjiltä, mitkä ovat Ruoholahden ja Jätkäsaaren parhaat puolet. Lisäksi kysyttiin, mitä heidän mielestään alueelta vielä puuttuu.
KATUGALLUP-MUOTOINEN kysely tehtiin loppukesän ja syksyn 2017 aikana.

TÄNNE ON HELPPO TULLA sekä julkisilla että
omalla autolla. Palvelut alkavat olla kattavat, eikä passikuvan tai lounaan takia tarvitse mennä
kauas. Pidän myös kylämäisyydestä: ilmapiiri on
rento ja turvallinen. Alueelta puuttuu tapahtumia,
joissa asukkaat ja yrittäjät kohtaisivat. Vaikkapa
Jätkäsaari-suunnistus jossa asukkaat pääsisivät tutustumaan yritysten toimintaan. (LV)
Leena Meri
liiketoimintajohtaja, Stella Kotipalvelut, Länsisatamankatu

’’

Parasta on
lapsi
ystävällisyys.”

Chike Ohanwe

Leena Meri pitää alueen kylämäisyydestä. ”Ilmapiiri on rento ja turvallinen.”

ALUE ON rakennettu
fiksusti meren läheisyyteen, täällä on tilaa
kävellä. Palvelut ovat
riittävät, koirapuistokin löytyy ja metrolla
pääsee kulkemaan helposti. Rakentaminen
on vielä kesken, mutta kokonaisuudesta tulee hyvä. Riittävän iso
uimahalli olisi oiva lisä. (LV)

TÄÄLLÄ ON HYVÄT
kaupat, toimivat kulkuyhteydet ja pidän
kauniista merimaisemasta. Olisi mukavaa,
jos alueella olisi joku
isompi vaikkapa Starbucks-tyylinen kahvila
tai ravintola, jossa voisi työskennellä. (LV)

JÄTKÄSAARI–RUOHOLAHTI on hyvä alue kivijalkakaupoille, koska tämä
on Helsingin ja Espoon liikenteen kulminaatiokohta.
Lisäksi täällä on paljon
ihmisiä, joilla on varallisuutta tehdä hankintoja. Myös Kaapeli ja ostoskeskus ovat
vetovoimaisia.
Liikennevalojen toimintaa pitäisi parantaa etenkin
aamuisin, tällöin moottoritien ramppi on täynnä
autoja. (LV)
Petri Viskari
yrittäjä Helsingin Akvaariokeskus Itämerenkatu

asukas, Juutinraumankatu

SIJAINTI ON HYVÄ, ja
parkkipaikkojakin löytyy aamulla ja iltapäivällä tai illalla. Vieressä on myös ratikka- ja
kaupunkipyöräpysäkki. Kanava on kaunis,
ja muut alueen yrittäjät
mukavia. Muita puutteita ei tule mieleen
kuin että meillä olisi
tarve kohtuuhintaisille
lisätiloille tässä lähellä. (LV)

HYVÄT LIIKENNEYHTEYDET, olen muuttanut Espoosta tänne
pari vuotta sitten. Tosi kaunis alue ja hyvät
liikenneyhteydet, metro on tosi lähellä. Ei
ole oikeastaan mitään,
mitä haluaisin lisätä tai
parantaa. (RA)

Tero Knuutila
yrittäjä, Fuell Finland, Välimerenkatu

Sara Ojala
asukas kanavan läheltä

Oleg Podsechin
asukas Messitytönkadulta

Matti Leiponen
asukas Jaalarannasta

OLEN ASUNUT Ruoholahdessa jo viisitoista vuotta. Alue on kiva, koska se on lähellä
merta. Täällä on myös
hyvät kulkuyhteydet
joka suuntaan.
Jätkäsaari on nyt kaavoitettu, mutta olisi kiva, jos olisi myös eri
korkuisia taloja. Kun
rakennetaan
uuttaa,
niin kokonaisuudesta voisi tulla enemmän sellainen suurkaupunkimainen, että olisi korkeita ja matalia rakennuksia.
(RA)

ALUEELLA ON todella mukava asiakaskunta. He ovat sellaisia, joita on mukava
palvella. Tämä on rauhallinen, hieman jopa kylämäinen seutu
verrattuna keskustaan.
Parkkipaikkoja pitäisi olla lisää. Etenkin
viikonloppuisin autoilevat asiakkaat, jotka
pistäytyisivät nopeasti ostoksille, eivät voi näin tehdä. Ahtaus ja pysäköintiongelmat ovat toki yleisiä näin lähellä keskustaa. (LV)

ALUEELLA ON kivoja leikkipaikkoja pienemmille lapsille. Ilmapiiri on turvallinen
ja hyvä; en ole ikinä nähnyt kiusaamista
taikka väkivaltaa. Jalkapallokenttiä voisi olla useampi, sillä lapset
pelaavat paljon futista. Paikoitellen suojatiet ja jalkakäytävät
puuttuvat vielä. Kuljen iltaisin metrolla, ja metroaseman lähistöllä on
rauhatonta ja usein humalaisia. Se on epämiellyttävää. (LV)

PARASTA TÄÄLLÄ on
merellisyys ja ylipäänsä tällainen luontoon
huomion kiinnittäminen. Lisätä voisi liikkumiseen liittyviä asioita. Alueella ei ole
kovin paljoa julkista liikennettä, paitsi
tietenkin raitiovaunut
ja nehän ovatkin hyvät, mutta ehkä jotakin
muuta. Toivottavasti
tulee näitä itsekulkevia busseja tai vastaavia, joilla pääsisi liikkumaan Ruoholahden sisäisellä alueella. (RA)

Petra Renvall
Asukas Itämerenkadulta

Iiris Nummi
R-kauppias, Selkämerenkatu

Ramneek Singh
8. luokkalainen Messitytönkadulta

Maija-Liisa Nummiranta
asukas Kalevankadulta
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at alueen valtteja
SIJAINTI KESKUSTAN
lähellä, mutta samalla
sitten luonto ja hienosti laitettu ympäristö.
Tarvitaan varmasti lisää kauppoja, kun tulee lisää väkeä Jätkäsaareen.
Oma
terveyskeskus tarvittaisiin alueelle. Nyt
joudumme kulkemaan
Lauttasaareen terveyskeskukseen. Toivottavasti Jätkäsaaren Bunkkeri tulee pian valmiiksi.
(RA)
Heikki Reponen
asukas Laivakujankadulta

TÄÄLLÄ ON PALJON
hyvää: koulut, kaverit, monia harrastusvaihtoehtoja.
Myös
leikkipuistoja on useita, ja alueella on hyvin
muitakin ulkoilumahdollisuuksia. Vaikka
puistoja löytyy, niin
kaipaan metsää, ja rakennustyömaita on liikaa. Alueelta puuttuu
uimahalli, ja oma partiolippukuntani on aika kaukana Töölössä. (LV)

TUO KANAVA on aivan ihana ja siitä tulee
jotenkin semmoinen
rauhoittava tunnelma,
koska tässä on kuitenkin niin paljon tätä betonista asuinaluetta. Katkaisee tavallaan
sen näkymän, että ei
ole pelkästään sellainen kerrostaloalue.
Tietenkin puistoalueita tulisi ainakin säilyttää, ei vähentää. Hirveästi on rakennettu betonirakennuksia. Jos nyt jotain, niin vihreää lisää. (RA)

TÄMÄ ON oikein hyvä alue. Tämä on väljä
ja kaunis ja kanava on
Helsingin Venetsiaa.
Kaikki palvelut ovat
lähellä; suutari, Alko
ja ruokapaikat.
Aikanaan oli ideana
kalatorit tai muut toritapahtumat. Toritapahtuvat ovat häipyneet,
koska eivät ilmeisesti
kannattaneet. Toivoisin toritapahtumia alueelle. (RA)

Alma Siukonen
3. luokkalainen Välimerenkadulta

Soilikki Savolainen
Lauttasaaresta, käy muskarissa Ruoholahdessa

’’

Oma terveys
keskus tarvit
taisiin alueelle.”

Heikki Reponen

Elissa Halén
asukas Selkämerenkadulta

Samuli Lindström
palvelupäällikkö, Ruoholahden Alko

TÄMÄ ON VIIHTYISÄ
meren ranta, tämmöinen kaunis kanava ja
muotoutuu tässä pikkuhiljaa oikein moderniksi ja hienoksi asuinalueeksi. Kyllä täältä
ei puutu mitään. Elokuvateatteria ei taida
olla vielä, mutta kaikki
mahdolliset kulttuuritouhut, seurakuntasali,
nuorisotalo ja kerhotoimintaa löytyy. Ei mitään mitä tarvitsisi tämmöinen 85-vuotias, muuta kuin hyvät pyöräilyreitit, jotka täältä jo löytyvät. (RA)
Eero Timonen
asukas Jaalarannasta

’’

Olisi kiva saada
lisää ravintol oita
ja kahviloita.”

Kalle Fagerholm

asukas, Ruoholahti

asukas, Jätkäsaari

IHANAA ON, kun on
tällaisia kävelykatuja paljon, niin on helppo mennä lastenvaunujen kanssa. Täällä
on myös paljon vihreää ja kanava on ihana
ja sympaattinen.
Ulkopuolisen silmin
en keksi alueelle mitään parannettavaa tai
lisättävää, on hyvä tällaisenaan. (RA)

PARHAITA puolia ovat
hyvät liikenneyhteydet. Täällä on paljon
yrityisiä ja yksityisasiakkaita, eli kaupankäynnin kannalta hyvä
kombo.
Jätkäsaaren
puolelta puuttuu melkein kaikki vielä. Ruoholahti alkaa olla aika kompakti. Täällä
on hyvä liikekeskus,
hyvät kaupat lähellä
kaikkia. (RH)
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’’

Kanava on
Helsingin
Venetsiaa.”

Simo Salmi

asukas, Laivapojankuja

METROLLA JA kävellen pääsee helposti
keskustaan. Tämä on
kaunis ja rauhallinen
alue, pidän kanavasta
ja merestä. Esimerkiksi puiston penkillä saa
istuskella
rauhassa.
Toivoisin tänne kiinalaista ravintolaa. Vaikka menetinkin merinäköalan niin uudet
rakennukset suojaavat
tuulelta. (LV)

Simo Salmi
asukas Ruoholahdesta

KESKUSTAN läheisyys
on hyvä asia. Myös
kulkuyhteydet toimivat, alue ja rakennukset
ovat uusia sekä tekniikka modernia. Odotan
Hyväntoivonpuiston
valmistumista. Alueen
rakentaminen on vielä kesken. Tältä puolelta Jätkäsaarta puuttuu
kioski tai vastaavanlainen pikku kauppa, missä ihmiset piipahtaisivat. Sellainen vilkastuttaisi aluetta. (LV)
Kulmani Bhandari
yrittäjä, ravintola Mt Kailash, Tyynenmerenkatu

SUOSITUIN ANNOS

Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.

R

avintola Skøgul avasi Välimerenkadulle kesäkuussa. Ravintolan avarista ikkunoista on hyvät näkymät
Välimerenkadulle.
Listalla on viisi pääruokaa. Toimitusjohtaja Niklas Kamilan mukaan päivän kala on annoksista suosituin. Skøgul on Aalto-yliopiston opiskelijoiden omistama.
RAVINTOLA POIJU on palvellut vuosia
Ruoholahden kanavan varressa. Listalla on
ruokia pizzoista ja wieninleikkeistä intialaisii ruokiin.
SUOSITUIN ANNOS -sarjassa käymme
alueen ravintoloissa ja tilaamme henkilökunnan mukaan suosituimman annoksen.
Koska burgeri on monesti listan suosituin,
valitsemme joskus toiseksi suosituimman.
Viime kuun lehdessä olivat ravintolat Faro
ja Gimis.
Ruoholahden Sanomat
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Skøgul
MIKÄ Päivän kala 23 euroa
MITÄ SIINÄ ON Ahvenfileitä, kukkakaalisosetta, paistettuja porkkanoita, rapeaksi
paahdettua lehtikaalia, ruskistettua voita ja
tyrnimarjahyytelöstä leikattuja kuutioita.

ALUEELLA ON hyvää
meri, ihmiset, metro ja
ylipäänsä julkinen liikenne. Jätkäsaari on
vielä niin kesken, että
on vaikea sanoa mitä
siihen lisäisi. Olisi kiva kuitenkin saada lisää kahviloita ja ravintoloita. (RA)

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Päivän kalaan
käytämme aina tuoretta kalaa sen mukaan,
mitä saamme kalantoimittajalta.”
MISSÄ Välimerenkatu 14 A

Kalle Fagerholm
asukas Jätkäsaaresta

Emilia Lehtonen
Ullanlinnasta, käy muskarissa Ruoholahdessa

PARASTA OVAT täällä
asuvat ihmiset ja yrittäjät. Yhdessä ne muodostavat Jätkäsaaren
mukavan yhteisöllisen
ilmapiirin. Jätkäsaaresta mielestäni puuttuu
vielä paljon monenlaisia palveluja, esimerkiksi apteekki, Alko,
pankki ja erikoisliikkeitä. Alueella on liian
vähän lapsille ja nuorille urheilu- ja liikuntapaikkoja Alueelle onneksi ollaan suunniteltu monenlaista ja toivotaan että
kaikki nämä toteutuvat. (RH)
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LÄHELLÄ olevat palvelut. Täällä on niin paljon hyvää. Kaikki on
lähellä. Saisivat tuon
Jätkäsaaren loppuun.
Olemme asuneet yli
20 vuotta Jätkäsaaressa. Se kivipöly on niin
hirveä. Meillä on joka
paikka sen kivipölyn
peitossa, koska asumme ihan rakennustyömaan vieressä. Minulle aiheutuu siitä jatkuvaa yskää. (RA)

Ville Hämäläinen
kauppias, K-market Jätkäsaari

Ruoholahden Sanomat

Tarja-Kaarina Lauronen
asukas Messityönkujalta

Poiju
MIKÄ Kana Masala 15 euroa
MITÄ SIINÄ ON Kanan rintapaloja sipulija 
tomaattikastikkeessa, mausteena muun
muassa inkivääriä ja valkosipulia.
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Intialaiset
ruoat ovat suosittuja, niistä Masala on suosituin. Yleensä Masala otetaan kanalla tai
lampaalla.”
MISSÄ Jaalaranta 5

5

KUVAT: SERUM ARKKITEHDIT OY, ARKKITEHTITOIMISTO ALA OY

Arkkitehtuuria ja laatua Jätkäsaaren p
Jätkäsaareen rakennetaan maan
päälle pysäköintitaloja, jois
ta ensin valmistuu Atlantinkaa
ri ja myöhemmin Saukonlaituri.
Pysäköintitaloista tulee laaduk
kaasti suunniteltuja rakennuk
sia keskelle elävää kaupunkitilaa.

Pysäköintitalojen aikataulut
myötäilevät asuintalojen
rakentamista
ATLANTINKAAREN ja Saukonlaiturin pysäköintitalojen rakentamisaikatauluihin vaikuttavat lähelle rakennuttavien asuinkerrostalojen valmistumisen aikataulut.

Tiina Torppa, teksti

P

itsitiiltä, viherkatto, käyttäjille viilattua opastusta, merikasveja, aurinkopaneeleja. Sitä kaikkea ja paljon muuta
ovat Jätkäsaaren pysäköintitalot Saukonlaituri ja Atlantinkaari. Jo kaavoituksesta lähtien niitä on tehty kunnianhimoisesti.
Pysäköintitalojen tilaaja, Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, lähti hakemaan laadukasta ratkaisua
maan päälle tuleviin pysäköintitiloihin.
Helsingin kaupungin kaavoittaja Kirsi Rantama kertoo taustasta: ”Lähdimme ”kokeilemaan” pysäköintiratkaisuja maan päälle edellyttäen, että ne suunnitellaan kaupunkikuvallisesti
korkeatasoisiksi. Satsaamalla suunnitteluun saadaan kustannuksiltaan ja arkkitehtuuriltaan hyvä
ratkaisu.”
SAUKONLAITURIN ALUEELLE oli sitä paitsi tilanahtauden vuoksi vaikeaa saada mahtumaan autokansipihoja.
”Ja ajatus Atlantinkaaren pysäköintitalosta syntyi alun perin asuntorakennuttajan, ATT:n,
toiveesta. Samalla saadaan maanvaraista pihatilaa, mikä mahdollistaa jykevämmät istutukset ja
puut korttelipihoille kuin, jos pihan alla olisi autokansi”, Rantama sanoo.
Saukonlaituri ja Atlantinkaari ovat osoittautumassa arkkitehtonisesti onnistuneiksi kokeiluiksi. Rantaman mukaan jatkossakin on
tarkoitus saada Jätkäsaaren uusille asuinalueille korkeatasoista arkkitehtuuria edustavia pysäköintitiloja. Paikat on tarkoitettu lähitalojen
asukkaille ja kiinteistöille, mutta myös vuorottaispysäköinti ja mahdollisesti lyhytaikainen pysäköinti ovat mahdollisia.
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ATLANTINKAAREN pysäköintitalon suunnitelmat
ovat valmiita tänä syksynä, urakoitsija valittaneen
loppuvuodesta ja sen jälkeen rakentamaan voidaan päästä vuoden 2018 aikana ja valmistumisaika on aikaisintaan syksy 2019.
SAUKONLAITURIN rakentamisen tarkka aikataulu on vielä avoinna, mutta todennäköisesti rakentaminen alkanee vuoden 2018 aikana ja valmista
tulee seuraavan vuoden syksyllä tai 2020 talvella.
Atlantinkaaren pysäköintitalon edustasta kehittyy vilkasta kaupunkitilaa ja rakennuksessa
sijaitseva päivittäistavarakauppa palvelee kaikkia Jätkäsaaressa asioivia.
LÄNSISATAMAKADUN VARRELLE rakennetaan
Atlantinkaaren pysäköintitalo ja samalla kadunvarteen tulee elävää, vilkasta kaupunkitilaa, koska ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu Lidlin lähes
2000 neliömetrin kokoinen päivittäistavaramyymälä. Rakennuksen toisessa kerroksessa on kaupan asiakaspaikkoja ja sitä ylemmissä kerroksissa
autopaikkoja asukkaille. Kerroksia on kahdeksan
ja parkkipaikkoja tulee kaikkiaan noin 474.
”Kaupan ja parkkitalon yhdistelmä tarkoittaa, että asukas voi jättää autonsa ja matkalla kotiin pistäytyä kaupassa”, arkkitehti Vesa Humalisto Serum Arkkitehdeista sanoo.
Suoraan rakennuksen toista puolta kulkee
Hyväntoivonkuja, joka on kävely- ja pyörätie eli
Lidliin pääsee kätevästi myös ilman autoa.
Myymälän oma huoltoliikenne on tarkoitus
hoitaa pelkästään yhtä kautta ja vain kerran päivässä, mikä rauhoittaa alueen liikennettä.
ATLANTINKAAREN pysäköintitalossa tiilirakentaminen saa varjot ja valot leikittelemään.
”Pysäköintitalon julkisivu on pitsimäistä tiilipintaa ja kaupan sisäänkäynnin eteen raken-

netaan tiilireliefi. Olemme inspiroituneet Jätkäsaaren perinteisestä tiilirakentamisesta, onhan
alueella valmiiksi Lars Sonckin suunnittelemia
vanhoja punatiilirakennuksia. Lisäksi Atlantinkaaren pysäköintitalon viereiset kerrostalot rakennetaan tiilestä ja koko Jätkäsaaressa on paljon erilaisia tiilipintoja”, Humalisto sanoo.
On tärkeää saada autopaikkoja sisältävä rakennus istumaan keskelle asuintaloja, osaksi
kaupunkimaisemaa ja sekin on merkittävää, mitä kotien ikkunoista näkyy.
”Juuri asukkaiden ikkunanäkymien ja lisäksi sadevesien imeyttämisen takia pysäköintitalon
pienen, matalamman huoltorakennukseksi jäävän osan päälle rakennetaan viherkatto”, Humalisto sanoo.
Varsinaisen katon päälle Atlantinkaaren pysäköintitalossa varaudutaan rakentamalla aurinkopaneeleja, joista alakerrassa sijaitseva Lidl saa
energiaa.
PENTAGON DESIGN osallistui Rokkiparkin suunnitteluun, ja nyt yritys tekee palvelumuotoilua
myös Atlantinkaaren pysäköintitalon hyväksi. Ta-

Ruoholahden Sanomat

voitteena on, että kaikkien olisi helppoa käyttää
tilaa ja löytää siellä.
”Ensinnäkin nimi pitäisi olla lyhyempi ja
nasevampi kuin Atlantinkaaren pysäköintitalo,
ja tilassa opastus on tärkeää”, muotoilujohtaja
Sauli Suomela luettelee tärkeimpiä kehittämiskohteita.
Suomela tiivistää parkkitalon käytettävyyden
niin, että ensi käynnillä autoilijan pitää löytää ja
toisella jo tietää.
PYSÄKÖINTILAITOSTEN rakennuttajakonsulttina toimii JLL Finland Oy, ja sieltä yksikönjohtaja Jarkko Salonvaara kertoo, että juuri nyt tutkitaan vuoropysäköintimahdollisuuksia. Silloin
autopaikan tarvitsija voisi aina ajaa mihin tahansa
vapaaseen paikkaan ja samalla autopaikkojen varausaste paranisi.
”Lopullisen päätöksen paikoitustavan järjestämisestä tekee viime kädessä osakasyhteisö eli
kiinteistön omistaja, joka hallinnoi omia autopaikkojaan”, Salonvaara sanoo.
Käytännössä parkkitalon vapaita paikkoja
voisi hallinnoida myös ulkopuolinen operaattori
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TUOMAS KÄRKKÄINEN
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RUOHOLAHTI on jo sen ikäinen lähiö, että
täällä voi tavata työelmään siirtyneitä ihmisiä,
jotka eivät ole koskaan asuneet missään muualla kuin täällä.
Ruoholahden ala-asteen iltapäiväkerhon
ohjaaja Julius Rantakangas asuu ja käy töissä Ruoholahdessa. Hän myös valmentaa pai-

OSA
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kallista jalkapallojoukkuetta. Oman asunnonkin
hän haluaa löytää alueelta tai mahdollisimman
läheltä, kun on aika muutta omaan kotiin.
PYÖRÄLLÄ TYÖMATKANSA kulkenut Erkki Ahvonen on ajanut Ruoholahden läpi jo 40
vuotta ja nähnyt alueen kehittyvän joutomaasta
ja teollisuusalueesta nykymuotoonsa.
Juttusarjan edellisessä osassa jututimme Jätkäsaaren kirjaston Riikka Penttilää.
Ensimmäisessä osassa tapasimme asentajan, jonka työmatka oli huimat 400 kilometriä.
Edelliset jutut pääset lukemaan näköislehdestä
osoitteessa ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti/
Ruoholahden Sanomat

300 m

TÖ I S S Ä : J U L I U S R A N TA K A N G A S
Saukonlaiturin pysäköintitaloa
reunustavat terassit lisäävät
puistomaista tilaa ja oleskelutilaa
Jätkäsaaressa sekä palvelevat
pysäköintitilan käyttäjiä yhtenä
kulkureittinä suoraan auton luokse.

pysäköintitaloihin
Asukaspysäköinti maan tai pihakansien alle ja pysäköintitaloihin

J

ätkäsaaressa asukkaiden parkkipaikat sijoitetaan jo käytössä olevaan maanalaiseen Rokkiparkkiin, kortteleiden pihakansien alle
sekä pysäköintitaloihin, joista lähivuosina rakennetaan Atlantinkaari ja sen jälkeen Saukonlaituri.
”On järkevää saada autot pysäköityä keskitetysti. Rakentamamme pysäköintipaikat ovat
niin sanottuja velvoitepaikkoja alueen taloyhtiöille”, Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Antti Koljonen sanoo.
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy, Helsingin kaupungin omistama, voittoa tavoittelematon yhtiö, rakennuttaa Rokkiparkin ja pysäköintitalot. Rokkiparkki otettiin käyttöön tammikuussa
2017, ja sieltä voi toistaiseksi vielä vuokrata paikkoja: yksi autopaikka maksaa 100 euroa
kuukaudessa ja vuokrausta hoitaa Kantakau-

ainakin siihen saakka, kunnes kiinteistöjen omistajat ovat merkinneet kaikki autopaikkansa. Tällöin käyttäjä näkisi jo ajaessaan sisään kännykkäsovelluksestaan vapaat paikat ja valitsisi niistä
itselleen sopivan.
”Vuoropysäköinnin avulla pyritään saamaan
kaikki paikat aktiivikäyttöön. Operaattori vuokraa omistajan puolesta paikkoja, kun ne muuten
saattaisivat olla tyhjillään”, Salonvaara selittää.
SAUKONLAITURIN PYSÄKÖINTILAITOS rakennetaan niin, että rakennuksen eteläpuolella terassit
nousevat kerros kerrokselta.
Koko eteläpuolen kylki muistuttaa vähän rantatörmää, ja keskelle kaupunkitilaa tuleva viisikerroksinen pysäköintilaitos tuo terassien avulla jätkäsaarelaiseen maisemaan kaistaleen puistomaista
ulkotilaa.
”Lähdimme tekemään mahdollisimman pienen oloista parkkitaloa ja siksi rakennuksen keskeiseltä puolelta sitä reunustavat terassit. Samalla ratkaisu lisää yhteistä kaupunkitilaa ja tuo
hieman vihreää puistomaisuutta. Kasveina terassia reunustavat muun muassa rantavehnät”, ark-
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pungin isännöinti Oy.
”Rokkiparkissa on noin 900 paikkaa ja
niistä jo valmistuneiden taloyhtiöiden käytössä on 60–70 prosenttia. Kaikki paikat ovat niin
sanottuja osakepaikkoja, mutta osa kiinteistöistä ei ole vielä valmistunut, ja siksi toistaiseksi on tarjolla vuokrapaikkoja ulkopuolisillekin”, Koljonen sanoo.
Yleensä jätkäsaarelainen asukas hakee autopaikkaa oman taloyhtiönsä kautta, taloyhtiö merkitsee ja lunastaa itselleen autopaikkoja
Jätkäsaaren Pysäköinnin rakennuttamista paikoista. Rokkiparkki on myös väestönsuoja.
”Rokkiparkkiin saatiin samalla väestönsuoja 9000 ihmiselle ja niiden rakentaminen
erikseen kiinteistökohtaisesti olisi tullut paljon
kalliimmaksi”, Koljonen sanoo.

kitehti Samuli Woolston Arkkitehtitoimisto
ALAsta sanoo.
Terassia voi käyttää vaikka piknikpaikkana,
onhan terassialue leveimmillään jopa seitsemän
ja puoli metriä. Terassit palvelevat myös kulkureittinä parkkitaloon, jolloin autoilija voi hissiä
käyttämättä siirtyä suoraan ulkoa omaan parkkikerrokseensa.
Viisikulmaiseksi rakennetun Saukonlaiturin
parkkitalon sisätiloihin tuo valoa keskelle jäävä
valopiha.
Viiteen kerrokseen sisälle ja vielä katolle
mahtuu yhteensä noin 600 parkkipaikkaa.
Saukonlaiturin pysäköintitilan kanssa saman
katon alle tulee Hekan kiinteistöhuollon tilat ja
yksityisen kiinteistöhuoltoyrityksen tila.

Tämä artikkeli
on Helsingin
kaupungin tuottama.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

JULIUS RANTAKANGASTA voi kuvailla
sadan prosentin ruoholahtelaiseksi.
Kuusivuotiaaksi asti hän asui vanhan
Ruoholahden puolella, Kalevankadulla.
”Sieltä sitten muutimme nykyiseen
asuntoon Selkämerenkadulle.”
20-vuotias Rantakangas valvoo ja ohjaa Ruoholahden ala-asteen koulun iltapäiväkerholaisia.
Hänet tuntevat kaikki koulun oppilaat. Opettajat tuntevat hänet jo vuosien takaa: Rantakangas kävi ala-asteen samaisessa koulussa.
EDES SIVIILIPALVELUS ei saanut miestä
pois Ruoholahdesta.
”Kyselin, että olisiko mahdollista tulla
tänne koululle sivariin, ja onnistuihan se.”
Siviilipalvelus päättyi lokakuun alussa.
”Olin nauttinut työstä, ja rehtori Laila Nieminen tarjosi jatkopaikkaa. Siinä
vaiheessa en paljoa miettinyt”, Rantakangas kertoo.
Työ koulussa on selkeyttänyt Rantakankaan tulevaisuuden suunnitelmia.
”Nyt on hyvin vahva fiilis, että lähden lukemaan kasvatustieteitä. Luokanopettajan ammatti kiinnostaa tosi paljon.”

Julius Rantakangas on töissä koulussa, jossa kävi koulua. Hänen toinen työnsä on
poikien jalkapallojoukkue PPJ Jätkäsaari-Ruoholahti 07–08:n vastuuvalmentaja.

OHIKULKIJA: ERKKI AHVONEN
ERKKI AHVONEN on pyöräillyt Ruoholahden läpi töihin 40 vuotta.
”Tämä väli on tuttu vuodesta 1976
Alue on täysin muuttunut, niin ihmiset
kuin maisematkin. Silloinhan tämä oli teollisuusaluetta ja osin joutoaluetta. Laitapuolen kulkijoita näkyi kaduilla”, muistelee Itämerenkatua kotiin Lauttasaareen
polkenut Ahvonen.
AHVONEN KERTOO tehneensä lääkintävahtimestarin töitä koko työuransa. Hän
täytti juuri 70 vuotta ja on eläkkeellä,
mutta työskentelee vielä jonkin verran.
”Pientä hommaa aikani kuluksi.”
Työmatkat ovat uran aikana kulkeneen Lauttasaaresta Ullanlinnaan tai Meilahteen.
”Hyvä tässä Itämerenkadulla on muuten polkea, mutta autoja saa varoa. Aika
usein ajan kanavaa pitkin, siellä on rauhallisempaa.”
Ahvosen menopeli on vaihtunut lukuisia kertoja vuosien varrella.
”Itse asiassa laskin, että tähän ikään
mennessä on seitsemän pyörää varastettukin.

Ruoholahden Sanomat

Lauttasaarelainen Erkki Ahvonen on
kulkenut Ruoholahden läpi työmatkansa
jo 40 vuotta.
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Jätkäsaaren pastori bongaa lintuja
ja kuuntelee Iron Maidenia
RAUNO HIETANEN

Helmikuussa 2018 Jätkäsaaressa
aloittaa toimintansa ”uusi,
valoisa ja kaunis kappeli”, kehuu
seurakuntapastori Hannu Varkki.

Hannu Varkki
PASTORINA tuomiokirkkoseurakunnassa vuodesta 2004, vuoden 2017 alusta Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueella.
KOROSTAA HENGELLISESSÄ palvelustyössään
rauhaa ja rauhanrakentamista. Kantavana ydinajatuksena on, että ”kristityt rakentavat yhdessä parempaa maailmaa.”

Petra Vuorela
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

K

odikkuus, avaruus ja uudenlainen
toimivuus. Nämä ovat seurakuntapastori Hannu Varkin mielestä kuvaavia sanoja uudesta Jätkäsaaren
kappelista.
Varkki odottaa innolla uutta, helmikuussa
2018 avattavaa kappelia, jonka luomistyössä näkyy ”ihailtavasti aktiivisten kansalaisten innovatiinen, avoin ja yhteisöllinen toiminta.”
”Tuossa toisessa talossa asutaan jo”, rennon
oloinen pastori sanoo ja katselee takanaan kohoavia kahta lähes identtistä taloa.
Myös varsin rentoa on 42-vuotiaan Varkin
musiikkimaku. Lempiyhtyeisiin kuuluvat heavy
rock -yhtyeet Iron Maiden ja Black Sabbath, joita hän on fanittanut koululaisesta asti.
KAPPELIN JA ASUINKERROSTALOJEN rakennusprojekti lähenee loppuaan Länsisatamankatu
26:ssa. Kappelin tilat yltävät myös Länsisatamankatu 28:aan. Tilat sijaitsevat näiden kahden asuintalon alakerrassa. Toisen talon omistaa Helsingin
Seurakuntayhtymä ja toisen Pohjola Rakennus.
Kustannussyistä johtuen seurakuntayhtymä
päätyi asuinkerrosrakentamiseen erillisen kappelirakennuksen rakentamisen sijaan.
Koko kerrostalon budjetti on noin 24 miljoonaa euroa. Kappelille ei ole mitään erillistä ra-

OMIA VOIMAVAROJAAN Varkki lataa päivittäisellä lintuharrastuksellaan. Linnut ovat ihmetyttäneet häntä 10-vuotiaasta asti. Hannu on nähnyt
Suomessa yli 270 lajia.
MUSIIKKI ELÄÄ vahvasti Varkin arjessa. Hän on
harrastanut laulua pienestä pitäen. Musiikkityyli vaihtelee hevistä klassiseen: ”Iron Maidenista
Rahmaninoviin.”

’’

Seurakuntapastori Hannu Varkin takana
näkyvät asuintalot, joiden alakertaan
Jätkäsaaren kappeli avautuu ensi vuonna.
salaisten idean seurauksena syntyy ”tunnelmallinen, harmoninen, avoin, yhteisöllisyyttä ja hengellisyyttä korostava kappeli”, Varkki toteaa.
Kodikkuutta ja pehmeyttä lisäävät Varkin mukaan uudenaikaiset kirkkotekstiilit, isot ikkunat ja
puu rakennusmateriaalina muun muassa lattioissa
ja alttariseinässä.
Suunnittelija Outi Markkanen vastaa kirk-

kennusbudjettia, koska se on osa taloa. Seurakuntayhtymän suuntana on muutenkin kiinteistöistä
luopuminen.
”Alueella on paljon asukkaita ja se liittää kappelin luontevasti asuinympäristöön”, Varkki kuvailee.
Arkkitehtitoimisto Viiri & Ylinenpään sekä
kolmen avoimen suunnittelupajan ja yli 200 kan-

Aulassa voisi
tehdä töitä.”

Hannu Varkki
Seurakuntapastori, Ruoholahti ja Jätkäsaari

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

la

Jätkäsaaren palvelevin lähikauppa jo 5 vuotta!

Vietämme synttäreitä
kaupallamme viikolla 47!
Yllätyksiä ja hyviä tarjouksia luvassa!
Seuraa synttäritarjouksia ja tapahtumia Facebookissamme
www.facebook.com/kmjatkasaari
Kuukauden parhaat tarjouksemme voimassa 1.11.-6.12.2017
SUOMALAINEN TUORE

Ruodoton
kirjolofilee

14

95
KG

SUORAAN GRILLISTÄ!

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

19

puh. 020 734 5640

Maitosuklaalevy

PLUSSA-KORTILLA

KPL

Ilman Plussa-korttia 4,69/kpl
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PLUSSATARJOUKSET voimassa 6.11.-6.12.2017
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PLUSSA-KORTILLA
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Ilman Plussa-korttia ja yks. 1,75 /tlk

Ilman Plussa-korttia ja yks. 2,19 /kpl

Meillä myös
Pakettiautomaatti
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www.facebook.com
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Nuorisotalo
Korallin
kuulumisia
kotekstiilien ulkoasusta. Sisustamiseen ja varusteluun käytetään noin 400 000 euroa (sisältäen
molempien talojen pohjakerrosten tilat). Myös aktiivisten kansalaisten osallistuva toiminta ja työpanos näkyvät kirkon tekstiileissä. Käsitöiden tekemisestä kiinnostuneet ihmiset kirjovat omia
sormenjälkiään kirkkotekstiileihin, muun muassa
papin asuun.
”Tällä tavoin he jättävät oman elävän muistonsa kirkon päivittäiseen arkeen”, Varkki sanoo.
”Tekstiilien syvällisyyden ja aidon sanoman” on Varkin mukaan tarkoitus avautua kaikille, myös niille, jotka eivät toimi kirkkoyhteisössä.
UUDEN KAPPELIN TOIMINTA seuraa Ruoholahden mallia. Kerhot perheille ja lapsille sekä konsertit jatkuvat.
Tällä hetkellä Ruoholahden kappelia käyttää
kolme eri kuoroa, jotka voivat halutessaan siirtyä
harjoittelemaan kanavan toiselle puolelle. Tiistain
avoin kappelikahvila klo 14–16 ja jumalanpalveluksen ajankohta sunnuntaina klo 12 pysyvät ennallaan.
Jumalanpalveluksen rakennetta ja muotoa
Varkki haluaa uudistaa muun muassa niin, että se
“koskettaa jatkossa myös enemmän lapsia”.
Varkin mukaan uuden kappelin kantava voima
on korostaa kirkon matalan kynnyksen roolia niin
sanottujen avoimien ovien tavoin.
Se miten kirkko tulee konkreettisesti olemaan
auki, on Varkin mukaan vielä päättämättä. Varkin toiveissa on, että ihmiset löytäisivät kappelin
ja voisivat astua sisään avoimin mielin ja matalan
kynnyksen tavoin.
”Avoimessa aulassa voisi tehdä töitä muun
muassa kannettavalla, kirkon ihmisiä olisi läsnä
ja ihmiset voisivat tulla tapaamaan ja kohtaamaan
toisiaan”, Varkki pohtii.

Seurakunta
etsii ostajaa tai
vuokralaista
Ruoholahden
kappelille

M

iksi Ruoholahden kappeli lopettaa
toimintansa? Sitä miettivät monet
alueen asukkaat.
”Jätkäsaari on valmistuessaan asukasluvultaan suuri kaupunginosa. Helsingin seurakuntien päättäjät halusivat sinne oman kappelin.
Uudessa Jätkäsaaren kappelissa on vähän suuremmat ja toimivammat tilat kuin Ruoholahden
kappelissa”, seurakuntapastori Hannu Varkki
selittää.
”Seurakunnalla ei ole taloudellisesti mahdollista pitää molempia kappeleita, joten Ruoholahden kappelista joudutaan valitettavasti
luopumaan.”
Varkki kertoo, että tiloille etsitään parhaillaan uutta vuokralaista tai uutta omistajaa.
Varkin mukaa Jätkäsaaren uusissa tiloissa
seurakunnalla on hyvä tilaisuus uudenaikaistaa
kappelin visuaalista ilmettä ja parantaa jo käytössä olevia toimintatapoja.
”Mikään Ruoholahdessa oleva toiminta ei lopu, ainoastaan fyysinen paikka vaihtuu. Jätkäsaaren kappeli palvelee niin jätkäsaarelaisia kuin ruoholahtelaisia entistä
monipuolisemmin”,Varkki lohduttelee.
Ruoholahden Sanomat

Pimenevien iltojen
iloksi nutalla tapahtuu!

M

arraskuu tekee tuloaan, sää viilenee joten onkin oiva syy saapua nuorisotalon
lämpöön.
Syksy on mennyt tosi vauhdikkaasti, toimintaa ja tapahtumia on riittänyt niin varhaisnuorille
kuin iltanuorillekkin.
Vertsujen ohjaama sunnuntai-iltapäivä oli menestys, sillä toivottu bilisliiga jatkuu näinä päivinä. Lisäksi maanantai-illat ovat jälleen toiminnassa avoimet. Tässä vielä muistutuksena
aukioloaikamme:
VARHAISNUORET:
MA–PE toimimme yhteistyössä SDPL:n kanssa,
kello 14–16.30
LEFFALAUANTAIT: 28.10., 25.11. ja 9.12. kello
16–18.30
SUNNUNTAIT: 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. kello 13–16
ILTANUORET:
MA, KE JA TO kello 17.30–21
PE 17.30–22.45
LAUANTAIT: 28.10., 11.11., 25.11., 9.12. ja 16.12.
kello 16–22.45 – huomioi leffalauantain aukioloaika 18.30–22.45.
TEEMALAUANTAIT: 4.11., 18.11., 2.12. ja 16.12.
toiminta ja aikataulu vaihtelee teemoittan, joten
seuraa ilmoittelua nutan nettisivuilla ruoholahti.
munstadi.fi sekä Instragamissa @ruohiksenvertsut

MARRASKUUSSA TAPAHTUU:
PE 3.11. varhisten Halloween-disco, aikataulun
löydät myöhemmin kotisivuilta
LA 4.11. Halloween leffamaraton kello 17–23.
Tule ja vaikuta leffavalintoihin
LA 11.11. talo auki iltanuorille 16–22.45, 6-luokkalaisille kello 16–21
SU 12.11. varhisten sunnuntai kello 13–16
LA 18.11. lähdemme uimaan Serenaan – aikataulu tarkentuu myöhemmin
LA 25.11. leffalauantai varhikset kello 16–18.30,
sen jälkeen talo aukeaa iltanuorille
SU 26.11. varhisten sunnuntai kello 13–16
Tämän kaiken lisäksi talolla jatkavat kerhot,
lautapelit, pingikset sekä kaikki muu kiva tekeminen. Tule, näe ja koe sekä vaikuta Ruohiksen nutan toimintaan.
Aurinkoisia ja kirpeitä syyspäiviä henkilökunnan puolesta toivottelee Tepa.
YHTEYSTIEDOT NUORISOTALOLLE
Käyntiosoite: Messitytönkatu 4
Puhelin: 050 559 1776
email: ruoholahden.nuorisotalo@hel.fi,
etunimi.sukunimi@hel.fi
LISÄÄ MEISTÄ JA MEIDÄN TOIMINNASTA
ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: RuoholahdenNuorisotalo
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo

Ruoholahden
kappelin kuulumisia
Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-21
CABLE-YHTEISÖVALMENNUS 28.10. ja 11.11. klo
14–17 sekä 20.11. klo 17–20. Lisätietoja hannu.
varkki@evl.fi
19.11. KLO 12 messu ja Seppo S. Kososen lähtöjuhla. Mukana Leena Kopperi, Vanhan kirkon
Laulupiiri, yksinlaulu Arvidi Baltzar.
27.11. KLO 18 Jätkäsaaren kappelin foorumi: infoa
uuden kappelin toiminnasta. Kanavan Kaiku laulaa.
3.12. KLO 12 lauletaan Hoosiannaa adventtimessussa Kanavan Kaiku -kuoron kanssa. Messun
jälkeen piparinpaistoa.
5.12. KLO 14 itsenäisyyspäivän juhla kappelikahvilassa

Palvelutiskit avoinna myös
sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 12-18

9.12. KLO 12 jouluaskartelua Maarit Mustakallion johdolla.
MESSUT sunnuntaisin klo 12 (17.12. asti)
PERHEKERHO ma ja ti klo 9.30–12, vauvakerho ti
klo 13–14.30. Perheiden kerhot lopettavat toimintansa viikon 48 jälkeen.
KOULUIKÄISTEN KERHO ti klo 16–19, partio to
18–19.30.
KAPPELIKAHVILA ti klo 14–16.
Lisää infoa toiminnasta: www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/tuomiokirkkoseurakunta

Saatavana jälleen
aito Juhavan

Antiikkipallokynttilä
Original design by Timo Sarpaneva

Leipomosta tuoreet leivät ja pullat
aamusta iltaan joka päivä
Tarjoukset voimassa
koko kuukauden.

Filos

Reinin Liha

KREIKKALAINEN
FETA 125g

LUOMUKARITSAN
PATALIHA n. 1kg

16

sekä

95

LAKTOOSITON
FETA 150g

kg

KEITETTY
KATKARAPU 2kg/ltk
MSC&KRAV- sertifioitu,
pakaste, Norja

29
(14,95/kg)

90
ltk

Myllyn Paras:

PASTEIJAT
450g, pakaste

Myllyn Paras:

199
kpl

(13,27-15,92/kg)

2 59
49
2
89
2
pss

(5,76e/kg)

KORVAPUUSTI
560g, pakaste

Myllyn Paras:

pss

(4,44/kg)

KINUSKIKAMPA
480g, pakaste

pss

(6,02/kg)

juhava.fi

Myymälä: Hietalahdenranta 13, Helsinki

Nro 10/2017

Avoinna: ma–pe 9–17, la 10–15

puh. 020 754 2350

itämerenkatu 21-23.

Ruoholahden Sanomat

Helsinki RuoHolaHti

% 010 538 2800. Puhelun hinta 8,35 snt/
puh.+12,09 snt/min. (sis. alv 24%).

www.k-citymarket.fi
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Ruoholahden
Leikkipuiston
kuulumisia
www.facebook.com/helsinginkonservatorio
www.instagram.com/helsinginkonservatorio

Värileikkejä,
askartelua ja
ipanakimaraa

Tapahtumia marraskuussa

okakuussa leikkipuistossa on pidetty vauvoille värileikkiä, laulettu Pupu Pirteän laulutuokioissa, askarreltu sieniä ja siilejä sekä
etsitty ajoneuvoja, kurpitsoja ja Pokemon-palloja.
Samoin on vietetty koululaisten syyslomalla
ipanakimaraviikkoa, jolloin oli loruongintaa, liikuntarasteja, vauvahierontaa ja askartelua sekä
vierailulla kävi Skidi- kirjastobussi.

HUILISTIEN ILTAHUHUILUT
ke 1.11. klo 18.30
Sari Latosen oppilaat
Kamarimusiikkisali

Konservatorion laulajat ja pianistit esittävät liedmusiikkia. Ohjaava opettaja Heikki Pellinen.
Kamarimusiikkisali

VISOLLO-ORKESTERI,
KONSERVATORION KUOROT
ke 22.11. klo 18.30
Konserttisali

LAULAJIEN KONSERTTI
ke 1.11. klo 19
Itsenäistymisen ajan säveltäjiä
Konserttisali

MUSIIKKI-ILTA
ke 15.11. klo 18.30
Konservatorion oppilaat ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

HELSINKI CONCORDIA
to 23.11. klo 18.30
johtaa Tarmo Peltokoski
Tarmo Peltokoski: Sinfoninen
sonatiini (kantaesitys)
Lisäksi kamarimusiikkia
Konserttisali

L

KOULULAISILLE oli puolestaan syyslomalla luonto ja liikunta-aiheinen päiväleiri. Päiväleirillä retkeiltiin muun muassa Korkeasaaressa, Angry
Birds-puistossa ja seikkailtiin Nuuksiossa. Mukavaa oli ja säätkin olivat ihan ok!

Siili ja sieni -askartelutuokio Ruoholahden
leikkipuistossa.

Tulevia tapahtumia puistossa
MAANANTAINA 30.10. Pupu pirteän yhteinen
laulutuokio kaikille klo 11.
KESKIVIIKKONA 1.11. isä-lapsikerho klo 17–19,
pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
PERJANTAINA 3.11. leikkivarjotuokio klo 10.30.
MAANANTAINA 6.11. isänpäiväkorttiaskartelua
vauvoille vanhempineen klo 10.30–11.15.
KESKIVIIKKONA 8.11. isä-lapsikerho klo 17–19,
pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
PERJANTAINA 10.11. isänpäiväaskartelua klo
10.30–11.15
MAANANTAINA 13.11. vauvojen värileikki klo
10–11. Ryhmä täynnä.
KESKIVIIKKONA 15.11. isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
PERJANTAINA 17.11. satutuokio klo 10.30.
MAANANTAINA 20.11. Pupu pirteän yhteinen
laulutuokio kaikille klo 11.
KESKIVIIKKONA 22.11. isä-lapsikerho klo 17–
-19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.

PERJANTAINA 24.11. leikkipuisto on avoinna
klo 11.30–16.30 ohjaajien työyhteisökokouksen
vuoksi.
MAANANTAINA 27.11. Pupu pirteän yhteinen
laulutuokio kaikille klo 11.
TIISTAINA 28.11. Väläys-heijastinsuunnistus noin
klo 15.30 alkaen (oma taskulamppu mukaan)
KESKIVIIKKONA 29.11. isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
PERJANTAINA 1.12. joulutuokio yhdessä Kansainvälisen koulun lasten kanssa klo 10.30-11. Samoin Tuo ja vaihda -päivä klo 10.30–11.15.
MAANANTAINA 4.12. joulukorttiaskartelua vauvoille vanhempineen klo 10.30–11.15.
KESKIVIIKKONA 6.12. Itsenäisyyspäivä, leikkipuisto on kiinni – Hyvää itsenäisyyspäivää!

PIANISTIEN JA VIULISTIEN ILTA
pe 3.11. klo 18.30
Liisa ja Janne Malmivaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali
LAULAJIEN ILTA
ma 6.11. klo 19.00
Hanna-Leena Haapamäen oppilaat
Kamarimusiikkisali
PIANISTIEN KONSERTTI
ke 8.11. klo 18
Konserttisali
KAHVIKONSERTTI
to 9.11. klo 17
Opiskelijat ja oppilaat soittavat
kahvilavieraiden iloksi
Konservatorion aula
KITARISTIEN KONSERTTI
pe 10.11. klo 18
Ammatillisen koulutuksen opisk.
Kamarimusiikkisali
VIULISTIEN ILTA
ma 13.11. klo 18
Tapio Tuovilan oppilaat
Kamarimusiikkisali
LIEDERKREISIT OP. 1
ti 14.11. klo 19.00

HUILISTIEN ILTA
to 16.11. klo 17.30
Maija-Liisa Mäkeläisen oppilaat
luokka 130
OPPILASKONSERTTI
la 18.11. klo 12
Kitaran-, harmonikan-, kanteleen-, harpun- ja lyömäsoitinten
soiton oppilaat esiintyvät
Kamarimusiikkisali
SUOMALAISEN MUSIIKIN
JUHLAA -FESTIVAALI
HELSINKI CONCORDIA
pe 17.11. klo 18
johtaa Tuomas Rousi,
solisti: Aino Erkinheimo, sello
Aarre Merikanto: Intrada
Uuno Klami: Tšeremissiläinen
fantasia
Erkki Melartin: Sinfonia nro 2
Jean Sibelius: Finlandia op. 26
Konserttisali
liput 10/5 €
LIEDIÄ JA KAMARIMUSIIKKIA
ma 20.11. klo 18.30
Konserttisali

PERJANTAINA 8.12. joulukorttiaskartelua klo
10.30–11.15.
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 ja ihanaa syksyä!
Puiston ohjaajat

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi
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V NUORTEN CHOPIN
-TAPAHTUMA
pe 24.11.–su 26.11.
Konsertteja, luentoja, mestarikursseja
järjestäjä ja lisätiedot: Suomen
Chopin-yhdistys
Konserttisali, Kamarimusiikkisali, luokka 130
LAULAJIEN ILTA
ma 27.11. klo 19
Hanna-Leena Haapamäen oppilaat
Kamarimusiikkisali
MUSIIKKI-ILTA
ti 28.11. klo 18
Konservatorion oppilaat ja opiskelijat esiintyvät
luokka 130
VIULUVELHOT VAUHDISSA
ke 29.11. klo 18.30
Päivi Valjakka-Salmisen oppilaat
Kamarimusiikkisali
LAULUILTA
to 30.11. klo 19.00
Ritva Laamasen oppilaat
luokka 130

Lehti tavoittaa
Töölönlahdella
työskentelevät
tuhannet kulttuurin,
median ja bisnes
elämän edustajat.
Tutustu ja kysy
ilmoitustarjousta!
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

OlutExpo 27.-29.10.
Sexhibition 3.-4.11.
Martin Markkinat 18.-19.11.
Ornamon Design Joulu 1.-3.12.

Puristamo

Woodnotes-varastomyynti 9.-11.11.2017

Pannuhalli

Tanssiteatteri Hurjaruuth:
Talvisirkus Play 9.11.2017-14.1.2018

Zodiak
– Uuden tanssin keskus
Sonja Jokiniemi: Blab 3.-11.11.
Liisa Pentti, Veronika Lindberg:
Klaustro –shhh! 21.-26.11.

Suomen valokuvataiteen museo
Abstrakti! Vuosisadan ilmiö 1917-2017
1.11.2017-14.1.2018
Jari Silomäki: Harjoitelmia aikuisuuteen
17.12. asti

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

Teatterimuseo

Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus
7.1.2018 asti
Siivet kantapäissä 29.9.2017-7.1.2018

Käytävägalleria

MUU Kaapeli

Anne Lehtelä: Altakasteluruukku 12.11. asti

Stoa Mariapassio

Marja Paasio, Tropico 31.12. asti

Galleria Aapeli

Vedic Art -peruskurssit 2.9.-5.11.

Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Jälkikasvu 29.11. asti

Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Zodiakin loppusyksy tarjoaa taidemuotojen ja sukupolvien kohtaamisia

Tomas UyTTendael

TERVETULOA MEILLE KYLÄÄN!
Everyday Design ja Ainoa Graphic Design tarjoavat marrasglögiä
1.11.2017 klo 14-18 Kaapelitehtaalla, Tallberginkatu 1, B-porras, 4. krs.
Voit samalla tutustua kotimaisiin tuotteisiimme
sekä hankkia niitä Tervetuloa naapuriin -hinnalla.
Everyday Designin tuotteita on valmistettu vuodesta
1995 lähtien ja ne ovat tunnettuja minimalistisesta
muotoilustaan ja toimivuudestaan arjessa.
Ainoa Graphic Design on pieni ja ärhäkkä
juliste- ja korttikauppa, jonka klassikoita ovat
mm. Tahdon ponin -postikortti ja Ananasjuliste.
Jos et ehdi glögille niin voit tutustua meihin myös osoitteissa
everydaydesign.fi ja ainoa.fi

Blab on hybriditeos, jossa maalaus, kuvanveisto ja koreografia sulautuvat yhteen.

Zodiakissa Kaapelitehtaalla
nähdään tänä vuonna vielä
kolme uutta kotimaista nykytanssiteosta.
Marraskuu käynnistyy koreografi ja esitystaiteilija Sonja Jokiniemen uudella teoksella nimeltään Blab. Se on hybridimäinen
esitys, jossa maalaus, kuvanveisto ja koreografia sulautuvat yhteen. Blab pyrkii pois
kategorioiden ja tietäväisyyden maailmasta,
kohti tuntematonta.
Kolmen ihmisesiintyjän kanssa näyttämöllä nähdään erilaisia materiaaleja yhdistelevä moniosainen veistos sekä kolme
Jokiniemen suurikokoista maalausta. Teoksen esittävät Ivo Serra, Mira Kautto ja Sara Gurevitsch. Valosuunnittelusta vastaa
Heikki Paasonen. Blabin esitykset ovat
myös osa Liikkeellä marraskuuta -tanssifestivaalia.

Sukupolvet kohtaavat

Liisa Pentti esitti joulukuussa 1987 KOMteatterin näyttämöllä sooloteoksen Klaustro.
Se oli Pentin ensimmäinen kokoillan soolo
vastaperustetun Zodiak Presents -yhdistyksen jäsenenä. Nyt, 30 vuotta myöhemmin,
teos syntyy Zodiakin näyttämölle uudelleen-
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tulkittuna, yhteistyössä nuoren polven koreografin Veronika Lindbergin kanssa.
Pentti ja Lindberg tarttuvat uudelleentulkinnassaan Klaustro – shhh! teemoihin,
jotka nousevat Klaustron alkuperäisestä
versiosta: kehon muisti ja historia, yksinäisyys, hyppy, keveys, varjo, kuolema, vanheneminen, nostalgia, tämä hetki.
Zodiakin syyskauden päättää Janina
Rajakankaan ja työryhmän teos Teini. Lavalla nousee seitsemän teini-ikäistä, jotka
ovat luoneet esityksen tasaveroisina tekijöinä yhdessä työryhmän ammattitaiteilijoiden kanssa. Miltä näyttää tulevaisuus tulevaisuuden silmin?
Sonja Jokiniemi: Blab.
Esitykset 3.–11.11.2017
Liisa Pentti & Veronika Lindberg:
Klaustro – shhh!
Esitykset 21.–26.11.2017
Janina Rajakangas & työryhmä: Teini.
Esitykset 7.–19.12.2017
Kaikki esitykset Zodiak Stagella,
Kaapelitehdas, V-aula.
Lisätiedot: www.zodiak.fi
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Hae
Apurahaa
nopeampiin
kierroksiin

AEG L99697HWD -kuivaava pesukone
A+++-40% -energialuokan kuivaava pyykinpesukone
yhdeksän kilon täyttömäärällä ja kuuden kilon
kuivauskapasiteetilla linkoaa tehokkaasti 1600
kierrosta minuutissa. Tehokas, hiljainen ja kestävä
hiiliharjaton moottori kymmenen vuoden takuulla.
Mitat 870 × 600 × 605 mm. Verk.com/38187

1199,90
Apurahalla 62,00/kk (24 kk)

Apuraha antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.
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, kuukausi-erä 139 €/kk, kuukausimaksu 3,95 €/kk, korko 14,9 %, luottohinta 1660,21 €. Todellinen vuosikorko 1500 €:n kampanja-ostolle
12 kk:n laina-ajalle on 23,21 %. Luoton myöntää Lindorff Invest Oy (Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku) tai Verkkokauppa.com Oyj (Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki).
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