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PÄ Ä K I R J O I T U S

Kerro kymmenen viimeksi lukemaa-
si kirjaa. Minä kerron sinulle, ku-
ka sinä olet. Näin väitti opiskeluka-
verini, joka on tällä hetkellä töissä 
kirjastossa. 

Valitsemamme kirjat saattavat kertoa jotain 
pintapuolista meistä, mutta useimmiten markki-
nointikoneisto on tehnyt kirjavalinnat puolestam-
me.

KUSTANTAJAT luonnollisesti markkinoivat kirjo-
jaan, ja korostetusti näin joulun alla. Markkinoija 
saattaa myös olla kirjaston täti tai setä. 

Itse kuljeskelin teini-iän kiireettöminä ja pitki-
nä kesinä lähikirjaston käytäviä kirjastonhoitajan 
kanssa. Hän esitteli kirjoja ja minä poimin kaina-
loon ne, jotka miellyttivät. Mukaan tarttui hyviä 
harvinaisuuksia ja klassikoita. Joskus tuli huteja: 
se Herman Hessen Lasihelmipeli ei toiminut siinä 
iässä ollenkaan. Aikuisiälläkään en ole siihen us-
kaltanut tarttua.

YKSI SUURIMMISTA kotimaisen kirjallisuuden 
markkinointiin ja myyntiin vaikuttavista tapahtu-
mista on Finlandia-palkinto. Voittajateosta myy-
dään kymmeniätuhansia kappaleita. 

Jätkäsaaren kirjaston tämän vuoden lainatuin 
on Jukka Viikilän vuonna 2016 Finlandia-palkittu 
kirja Akvarelleja Engelin kaupungista. 

Finlandia-voittajiakin paremmin myyvät tu-
tut nimet. Myydyimpien kirjojen tilastossa viime 
vuonna Jukka Viikilän kirja on sijalla viisi. Edellä 
olivat Ilkka Remes, Tuomas Kyrö, Miika Nousiai-
nen ja Jari Tervo.

Pöyristyttävä määrä hyviä kirjoja nököttää jo-

Onko sinulla menovinkki? Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Onneksi on 
kirjaston setiä  
ja tätejä.”’’

8500
K U U K AU D E N LU K U

Jätkäsaaren asukasluku vuonna 2018.

 
Seuraa meitä, niin pysyt ajan  
tasalla Jätkäsaaren ja  
Ruoholahden tapahtumista.
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Lue lisää aiheesta sivuilta 8–9.

RUOHOLAHDEN 
SANOMAT

Ruoholahden Sanomat on kerran 
kuussa ilmestyvä, yhdistyksistä ja 
puolueista riippumaton sekä poliit-
tisesti ja uskonnollisesti sitoutuma-
ton aluejulkaisu. 

Painosmäärä 21 000 kpl.

JAKELU
Helsingin Jakelu-Expert Oy  
ja lehden oma jakeluverkosto.

JAKELUPALAUTE
hjex.fi/jakelupalaute 
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

PÄÄTOIMITTAJA  
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Puh. 050 330 6399

TAITTO/AINEISTO  
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

KUSTANTAJA  
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7

ILMOITUSMYYNTI
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi

Artikkelien ja kuvien lainaaminen 
ilman lupaa on kielletty. 
Lehden vastuu virheellisestä ilmoi-
tuksesta rajoittuu ilmoituksesta 
maksettuun hintaan.

Seuraava Ruoholahden Sanomat 
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JOULUISIA KONSERTTEJA Helsingin 
konservatoriolla (Ruoholahdentori 6) 
saa nauttia jouluisista ilmaistapah-
tumista.  Esimerkiksi torstaina 14.12. 
konserttisalissa pääsee katsomaan Mus-
karin joulukonserttia. Tiistaina 21.12. 
konservatorion opiskelijat ja oppilaat 
soittavat konservatorion aulakahvilassa 
kahvilavieraiden iloksi. Lisää konserva-
torion tapahtumista sivulla 14. 

HERRAN HILLON HÄMMENNYS 
Joulun välipäivinä Teatteri Viiruksessa 
vierailee Tanssiteatteri Glims & Gloms 
esittämässä Jam – Herran Hillon 
hämmennyksen. Esitys sai ensi-iltansa 
Espoon Kulttuurikeskuksessa elokuus-
sa, ja on sekä yleisön että kriitkoiden 
kehuma. Esitys sopii koko perheelle 
4-vuotiaista alkaen. Esitykset to 28.12. 
klo 18 ja la 30.12. klo 15.

LIVE-JOULUKALENTERILUUKKUJA 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren päiväkodit 
ja koulut sekä Lapinlahden toimijat 
ovat jälleen järjestäneet yllätyksiä ym-
päri aluetta. Viereisellä sivulla on lista 
tapahtumista. Viime vuosista poiketen 
joulukalenteritapahtumat on tällä ker-
taa tiivistetty yhdelle viikolle.  Ensim-
mäiset luukut avautuvat  maanantaina.

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

kaisen suosikkikirjan takana, kun luemme tuttua 
Remestä, Jo Nesbøta tai muita pohjoismaisia dek-
kareita.

Onneksi on kirjaston setiä ja tätejä, joilta voi 
kysyä kirjasuosituksia myös niistä kirjoista, jotka 
eivät ole listojen kärkisijoilla.

Tämän lehden pääjutussa käydään läpi Jät-
käsaaren kirjaston lainatuimmat kirjat sekä ai-
kuisten että lasten osastolta.

RUOHOLAHDEN R-kioski sai muutama viik-
ko sitten uuden vetäjän. Rohkea 22-vuotias Alisa 
Lahtinen muutti Jyväskylästä Helsinkiin ja hyp-
päsi yrittäjäksi. Lahtisen tarinan löydät sivulta 7.

KAPPELI Ruoholahdessa sulkeutuu tässä kuussa. 
Samalla kappalainen Seppo S. Kosonen jää eläk-
keelle.  Lue Kososen eläköitymisterveiset ja kap-
pelin viimeisten viikkojen ohjelma sivulta 13. 
Jätkäsaaren kappeli avautuu näillä näkymin maa-
liskuussa.

RUOHOLAHDEN SANOMAT toivottaa lukijoil-
leen hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

S a n t a k a t u  2 ,  0 0 1 8 0  H E L S I N K I

Kodin turvallisuutta ja alu
een kuulumiset
Jätkäsaariseuran kokouksessa

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

Lehti 1  17.1. 8.1.
Lehti 2 14.2. 5.2.
Lehti 3 14.3. 5.3.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

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

Olemme 
joulukuun 
sunnuntait 

auki klo 
12–18

Hyvää joulua ja onnellista 
uutta vuotta!

Suljettu 23.–26.12. 

PA R T U R I - K A M PA A M O

Selkämerenkatu 6
Puh. 09 241 1663

-kuituripsiväri  
nyt meiltä! 39

euroa

Super -
suosittu
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Aamukahvin hakijoita  
”ehkä hieman vähemmän”

Ruoholahden metroaseman ulko-ovia vas-
tapäätä on Leipomo Keisari. Myymälä-
esimies Noora Kettusen mukaan län-

simetron vaikutukset ihmisvirtoihin ovat olleet 
vähäisiä, ainakin toistaiseksi. 

”Ehkä aamukahvin hakijoita on pikkaisen vä-
hemmän.” 

Länsimetro korvaa useita bussilinjoja. Bussit 
jatkavat kuitenkin entiseen tapaansa vuoden vaih-
teeseen saakka. 

”Olen asiakkailta kuullut, että aika moni käyt-
tää vielä busseja. Sitten ehkä vuoden vaihteen jäl-
keen näkee selvemmin, että miten tämä vaikuttaa 
meihin, Kettunen sanoo.

Ruoholahti joutui luopumaan pääteasema-sta-
tuksestaan kolme viikkoa sitten. Metron päätease-
ma on nyt Espoon Matinkylä. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Länsimetron vaikutukset ovat  
toistaiseksi vähäisiä, kertoo  
Leipomo Keisarin Noora Ket-
tunen. Leipomosta on suora näkö-
yhteys metron sisäänkäynnille.

PÄÄOVI OY
Ammattitaitoista Isännöintiä 
yli 20 vuoden  kokemuksella

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

Isännöintipalvelujen
tarjouspyynnöt vaivattomasti:

Uusi toimipisteemme osoitteessa
Hietalahdenranta 13, Helsinki

H i e t a l a h d e n r a n t a 1 3

S t e n b ä c k i n k a t u 1 2 A , H e l s i n k i
- * -

Valokuva: Sonja Siltala HKM

Ruoholahti ei ole enää pääteasema.

RAUNO HIETANEN

Kodin turvallisuutta ja alu
een kuulumiset
Jätkäsaariseuran kokouksessa

MAAILMAN PARASTA
JOULUN AIKAA JA

HYVÄÄ UUTTA ENERGIAA
VUODELLE 2018!

Ruoholahden ja Jätkäsaaren joulukalenteri tulee taas

MA 11.12. 
KANSAINVÄLINEN KOULU
Ikkunaluukku (Selkämerenkatu 11)
RUOHOLAHDEN ALA-ASTE
Ikkunaluukku (Santakatu 6)
PÄIVÄKOTI JAALA
Klo 9–10.30 (Suezinkatu 7)

Ti 12.12. 
PÄIVÄKOTI LAIVURI:  
Ikkunaluukku (Santakatu 5)
MLL RUOHOLAHTI–JÄTKÄSAARI:
Klo 17–19 (Länsisatamankatu 34 A)

Ke 13.12.
FINNISH-AMERICAN KINDERGARTEN: 
Klo 9.30–10:45, soita kelloa (Itämerenkatu 2 B)
LEIKKIPUISTO RUOHOLAHTI, PÄIVÄKOTI 
SAUKKO JA LAPINLAHDEN LÄHDE 
Klo 10 (Lapinlahdentie 1)

To 14.12. 
RUOHOLAHDEN NUORISOTALO
Klo 14.30–16 (Messitytönkatu 4)
PRO LAPINLAHTI MIELENTERVEYSSEURA
Klo 14–16 (Lapinlahdentie 1)
JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU
Klo 9 (Rionkatu 10)

Pe 15.12. 
RUOHOLAHDEN KAPPELI:
Klo 9.15 ja 10 (Selkämerenkuja 1)

La 16.12.–su 17.12.
LAPINLAHDEN LÄHDE 
VALON VIIKONLOPPU
Klo 12–18 (Lapinlahdentie 1)

La 16.12. 
HELSINGIN KONSERVATORIO
Klo 15 (Ruoholahdentori 6)

Su 17.12.
TARINAVAUNU
Tonttujen yllätys joulun talossa 
(Lapinlahden Lähde / 
Venetsia-rakennus, 
Fahlanderin puistokuja)

Joulukalenteri tarjoaa ikkuna-
luukkuja, avoimia ovia ja muita  
tapahtumia. Tule paikalle ja ylläty!
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Helsinkiläistarina on Jätkäsaaren kirjaston lainatuin 

Lista näyttää laadukkaalta. Eri-
koiskirjastovirkailija Riikka 
Penttilä silmäilee lainatuinpien 
kirjojen listaa tyytyväisenä.

”Asiakkaat lukevat kivasti, ki-
voja kirjoja”, Penttilä kehuu. 

”Tässä aikuisten puolella on 
laadukasta aikuisten kirjallisuutta. Olisin luullut, 
että dekkareita olisi enemmän, usein ihmiset tule-
vat kysymään juuri niitä”, hän sanoo.

Jätkäsaaren kirjastosta vuonna 2017 lainattu-
jen kirjojen listalla kymmenen kärkeen on päässyt 
norjalaisdekkaristi Jo Nesbø. Muita dekkareita ei 
kärkisijoilla näy. 

Tosielämän poliisitarina sen sijaan kiinnostaa: 
Keisari Aarnio on jaetulla kolmannella sijalla.

Penttilä pohtii, että lista näyttää hyvin sen, mi-
tä kirjoja varaushyllyn kautta liikkuu.

PENTTILÄ KEHUU aikuisten listan lainatuinta kir-
jaa eli Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kau-
pungista.

”Ehdottomasti hyvä kirja. Kaunista kieltä. Sii-
nä on paljon ajatuksia. Kirja sijoittuu Helsinkiin 
ja ne aina kiinnostavat helsinkiläisiä.”

Viikilä voitti kirjalla Finlandia-palkinnon 
vuonna 2016.

Aikuisten listan kakkonen on Elena Ferran-
ten Loistava ystäväni: lapsuus ja nuoruus.

Penttilä ei ole lukenut Loistavaa ystävää, mut-
ta uskoo, että lukijoita kiinnostaa kirjan naiskoh-
talo ja kehityskertomus. Kirja on osa Ferranten 
Napoli-sarjaa.

”Meillänkin on koko ajan kirjasarjan osat lai-
nassa. Se on ympäri maailmaa todella suosittu kir-
jasarja.”

LASTEN LISTAA hallitsee täysin ylivoimaisesti Ta-
tu ja Patu. Viereisellä kymmenen lainatuimman 
listalla on seitsemän Aino Havukaisen Tatu ja 
Patu -seikkailua. 

”Ei yllätä  yhtään. Tatu ja Patu -kirjat ovat suo-
sittuja kaikkien kirjastojen listalla. Ne ovat hausko-
ja, hyvin piirrettyjä ja hyvin kirjoitettuja.”

Lasten listan ykkösenä on vuonna 2006 ilmes-
tynyt Tatu ja Patu työn touhussa. Tämä on Pentti-
län mukaan sattumaa. Kaikki kirjasarjan osat ovat 
suosittuja, ja tänä vuonna listaykkönen on todennä-
köisesti ollut paremmin saatavilla kuin sarjan muut 
osat.

”Jos meillä olisi Tatua ja Patua enemmän hyl-
lyssä, niitä lainattaisiin vielä enemmän.”

Lasten listakakkonen sen sijaan pienoinen yllä-
tys. 

”Barbapapa on kestosuosikki. Tuo oli ainoa 
Barbapapa, josta oli vuoden vaihteessa painosta 
saatavilla ja ostin sitä tänne kahdeksan kappaletta”, 
Penttilä sanoo Barbapapan teatteri -kirjasta.

TOP 10 -LISTALLA on yksi Neropatin päiväkir-
ja, ja sijoilta 11 ja 13 löytyy myös tätä kirjasarjaa. 
Sekään ei Penttilää yllätä.

”Aina kun Ruoholahden ala-asteelta tulevat 
luokat kolmosesta kutoseen käymään, niin siellä on 
useampi, joka ottaa Neropatin päiväkirjan.

Lasten listalla yksi Teemu-sarjan kirja, sijalla 9. 
Teemu-kirjat muistaa moni nykyaikuinenkin.

”Nehän ovat olleet 1970-luvulta asti suosittu-
ja”, Penttilä sanoo.

Alueen asukkaat lukevat laadukkaita
kirjoja, kirjastovirkailija kehuu. 
Lastenkirjoissa Tatun ja Patun 
kirjasarja on ylivoimainen. 
 
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Lainatuimmat kirjat, kappaletta
Jätkäsaaren kirasto 
Aikuiset TOP 10

“Ympäri maailmaa 
todella suosittu. Tämä 
on osa kirjailijan suosit-
tua Napoli-kirjasarjaa 
Meilläkin sarjan osat 
ovat koko ajan lai-
nassa. Tätä kysytyään 
sekä suomeksi että 
ruotsiksi.”

“Luulen, että kirjan 
suosio liittyy tämän 
alueen asukkaisiin, 
täällä asuu paljon 
kolmikymppisiä kou-
lutettuja ihmisiä. Ja 
lisäksi Riikka on hyvä 
kirjailija.”

Jätkäsaaren kirjaston lainat

JÄTKÄSAAREN KIRJASTO kokosi Ruoholahden 
Sanomille listan  vuoden 2017 lainatuimmista kir-
joista. 

TILASTOT OVAT  ajalta 1.1.–10.10. 2017. 

LASTENKIRJOJA lainataan Jätkäsaaresta enem-
män kuin aikuisten kirjoja, lasten lainojen osuus 
on tällä hetkellä noin 57 prosenttia.

31

27

(1.1.–10.10. 2017)

19

Lapset TOP 10

”Kaunista kieltä. Ehdotto-
masti hyvä kirja. Sijoittuu 
Helsinkiin. Sehän oli yllätys, 
että runoilijana tunnettu 
Viikilä kirjoitti yhtäkkiä 
romaanin.”

19

Jukka Viikilä:  
Akvarelleja Engelin kaupungista

Elena Ferrante:  
Loistava ystäväni: lapsuus ja nuoruus

Aino Havukainen: 
Tatu ja Patu työn touhussa

Annette Tison: 
Barbapapan teatteri

Aino Havukainen: 
Tatun ja Patun outo unikirja

Aino Havukainen: 
Tatun ja Patun kummat keksinnöt kautta aikojen

Riikka Pulkkinen: 
Paras mahdollinen maailma

Minna Passi:  
Keisari Aarnio

Riku Korhonen: Emme enää usko pahaan

Antti Eskola: Vanhuus

18

17

17

17

17

16

52

50

48

47

43

43

65

61

54

54

Robert Walser: Kävelyretki ja muita kertomuksia

Anne Mattsson: Tellervo Koivosto

Jo Nesbø: Jano

Aino Havukainen: Tatu ja Patu päiväkodissa

Jeff Kinney: Neropatin päiväkirja. Osa 10, Paluu kivikaudelle

Aino Havukainen: Tatun ja Patun avaruusseikkailu

Aino Havukainen: Tatun ja Patun oudot aakkoset

Gunilla Wolde: Teemu kylpee

Aino Havukainen: Tatu ja Patu supersankareina

Jonas Gardell: Älä koskaan pyyhi kyyneleitä käsin. Osa 1. Rakkaus

“Tatut ja patut 
ovat hauskoja, 
hyvin kirjoitettuja 
ja hyvin piirret-
tyjä, tunnettuja 
hahmoja.”

“Barbapapa 
on kesto-
suosikki.”

“Lapset 
lukevat näitä 
uudestaan ja 
uudestaan.”

LÄHDE: JÄTKÄSAAREN KIRJASTO. KOMMENTIT: RIIKKA PENTTILÄ
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Helsinkiläistarina on Jätkäsaaren kirjaston lainatuin 
RAUNO HIETANEN

Micaela Ekberg lainasi Sysimetsän valtakunnan Jätkäsaaren kirjastosta.

Jätkäsaaren kirjasto avattiin syyskuussa 2015. Lehtileike on lokakuun 2015 Ruoholahden 
Sanomista. Kirjaston avajaisjutun voit lukea näköislehtien arkistosta osoitteessa 
ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti.

Pacific 7

MIKÄ Hollywood hillside hamburger 16,50 e

MITÄ SIINÄ ON Jauhelihapihvi, cheddar-
juustoa, savu-jalapeno-majoneesi ja peko-
nia. Lisukkeena ranskalaiset perunat, mari-
noidut punasipulit ja valkosipulidippi.

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Annos on ol-
lut listalla alusta asti. Hieman sitä on muu-
teltu matkan varrella.”

MISSÄ Tyynenmerenkatu 7

Jali ja suklaa
tehdas, Iso 
Kiltti Jätti, Kuka 

pelkää noitia.”
 
Micaela Ekberg
Lapsuuden suosikkikirjoistaan 

’’

R avintola Pacific 7 avasi ovensa Tyy-
nenmerenkadulla syyskuussa 2016. 
Ravintola esitteli uuden – järjestyk-

sessä kolmannen – menunsa marraskuussa.   

KASVISRAVINTOLA JA kahvila Cargo 
avattiin vuonna 2015 Mechelininkadun alit-
tavan Länsilinkin viereen. Ravintola on au-
ki aamusta iltapäivään. Noutopöydän keitot 
ovat suosittuja. Vakiolistalla on muutama 
tilattava lounasannos. 

SUOSITUIN ANNOS -sarjassa käymme 
alueen ravintoloissa ja tilaamme henkilö-
kunnan mukaan suosituimman annoksen. 
Koska burgeri on monesti listan suosituin, 
valitsemme joskus toiseksi suosituimman. 
Aiemmin palstalla on esitelty annokset ra-
vintoloista Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis. 

Ruoholahden Sanomat

S U O S I T U I N A N N O S

Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

Cargo

MIKÄ Parmesan-juustomunakas 9,50 e

MITÄ SIINÄ ON Munakas, runsas salaatti, 
itse tehtyä pestokastiketta.

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Aika harvasta 
paikasta saa munakasta. Asiakkaat tykkää-
vät syödä munakasta lounaalla. Hyvä lou-
nasruoka, hyvä ravintoarvo.”

MISSÄ Ruoholahdenranta 8 (Länsilinkki)

2x

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Micaela  
Ekberg  
löysi jatko
osan lapsena  
lukemaansa 
kirjaan 

Se olikin trilogia. Ruoholahtelainen Micaela 
Ekberg oli 13-vuotias, kun luki Sysimetsä-
kirjan.

”En tiennyt, että siitä oli jatko-osia”, hän sa-
noo.

Nyt Ekberg on 19 vuotta. Hän on juuri lainan-
nut kirjasarjan jatko-osan Jätkäsaaren kirjastosta.

”Kirjat kertovat siitä, että yhden tytön pik-
kuveli häviää metsään, ja tyttö lähtee kaverin-
sa kanssa etsimään häntä, ja metsässä onkin oma 
valtakunta, ihan eri maailma.  

Sysimetsä-jatko-osan lisäksi Ekberg lainasi 
kirjastosta villiyrteistä kertovan kirjan sekä kirjan, 
joka käsittelee vegaaniruokia.

Ekberg lukee paljon sarjakuvia ja runoutta. 
”Luen yllättävän vähän fiktiivisiä teoksia”, sa-

noo ylioppilaaksi ja vaatetusalan ammattilaiseksi 
tässä kuussa valmistuva Ekberg.

Hän käy Jätkäsaaren kirjastossa melko usein.
”Nyt olen käynyt kerran viikossa, mut-

ta yleensä käyn kerran kuukaudessa. Käytän tätä 
kirjastoa eninten, ja sitten Itäkeskuksen kirjastoa, 

Jätkäsaaren kirjastolla on takana  
kaksi vuotta ja 150 000 lainaa

koska se on lähellä toista kouluani.”
”Tämä on hyvä kirjasto. Ainoa vain, että 

runo- ja sarjakuvakirjojen valikoimat ovat aika 
pieniä täällä. Mutta ymmärtäähän sen, kun niitä ei 
niin lueta”, Ekberg pohtii.

Lapsena Ekberg piti varsinkin Roald Dahlin 
kirjoista.

”Jali ja suklaatehdas, Iso Kiltti Jätti ja Kuka 
pelkää noitia”, Ekberg luettelee. 

Virpi Etelämäki (kansikuvassa) käy Jätkäsaa-
ren kirjastossa usein lapsensa kanssa. Suosikki-
kirjojaan hän ei listaa, mutta kehuu kirjastoa. 

”Olen tähän tosi tyytyväinen, kun tämä on las-
ten kirjasto. Tuo lukunurkkaus on kiva, sinne voi 
mennä lapsen kanssa lukemaan ja rauhoittumaan.”

JÄTKÄSAAREN KIRJASTO avattin syyskuussa 
2015. Reilussa kahdessa vuodessa kävijöitä on ol-
lut noin 150 000. 

”Laskurimme ei pysty erottelemaan lähekkäin 
kulkevia ihmisiä ja erityisesti lapsiryhmät se las-
kee väärin”, erikoiskirjastovirkailija Riikka Pent-
tilä huomauttaa.

Joka tapauksessa laskurin mukaan kirjastossa 
käy keskimäärin yli 200 asiakasta joka päivä. Kir-
jasto on auki kuutena päivänä viikossa.

Saman kahden vuoden ajalla lainoja on ollut 
reilusti yli 150 000, joten joka kävijän mukana läh-
tee ainakin yksi kirja tai muu teos. 

Suomalaiset ovat ahkeria kirjaston käyttäjiä. 
Vuonna 2016 Suomen kirjastoissa vierailtiin lä-
hes 50 miljoonaa kertaa. Jokainen suomalainen kä-
vi kirjastossa keskimäärin yhdeksän kertaa viime 
vuonna.

Joulukuun tapahtumat 
Jätkäsaaren kirjastossa

YHTEISLAULUA  Jamkidsin joulu -yhteislaulutilai-
suuss.  Maanantaina 11.12. kello 18

HIMMELITYÖPAJA JA KOHTAAMISKAHVI-
LA Kaikille avoin lasihimmelityöpaja. Tapahtu-
ma on samalla kaupunginkanslian tukema Koh-
taamiskahviila, eri kulttuureista tulevien ihmisten 
kohtaamispaikka tekemisen ja kahvikupillisen 
ääressä.Työpaja ja kahvitarjoilu ovat ilmaisia.  
Lauantaina 16.12. kello 11–14. 
 
JOULUKONSERTTI Konservatorion oppilaat soit-
tavat. Maanantaina 18.12. kello 17

 
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
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Leena Vuorenmaa
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Kauppalappuset ovat kuin pieniä 
aarteita minulle. Ilostun kovasti 
kun löydän yhden, ja laitan poi-
kaystävälle viestin että taas löy-
tyi!” kuvailee Nina Lindström. 

Lindström pitää Instagramissa suosittua Kaup-
palappuset-tiliä, jolla hän julkaisee kuvia löytä-
mistään kauppalapuista eli ostoslistoista.

Käsinkirjoitetut kauppalappuset ovat aartei-
ta myös siksi, että ne ovat katoavaa kansanperin-
nettä. Lindström kirjoittaa ostoslistansa paperille 
vaikka monet käyttävät puhelinta ostoslistojen te-
kemiseen.

Hän aloitti harrastuksensa viime tammikuussa 
löydettyään Ruoholahden Citymarketista oranssin 
kauppalapun. 

”Olen utelias luonne ja aina silloin tällöin löy-
sin kauppalappuja. Oli jännittävä lukea, olisiko 
niissä arkisia asioita vai esimerkiksi jotain erikoi-
sempia yhdistelmiä kuten hillerinruokaa ja papai-
jaa. Tammikuussa olin ostoksilla Ruoholahdessa, 
ja oranssista kauppalapusta sain idean. Otin ku-
van, perustin tilin Instagramiin, ja julkaisin kuvan 
siellä.”

Instagram oli Lindströmille itsestään selvä va-
linta kuvien julkaisukanavaksi. Instagram on suo-
sittu kuvien ja videoiden jakelukanava, ja usein 
kuvilla tai tilillä on joku teema ja tarina. 

Kauppalappuset-tilin seuraajamäärä on kasva-
nut tasaisesti, ja nyt sillä on jo yli 100 seuraajaa. 
Lindström on yllättänyt suosiosta. Hänestä on hie-
noa pystyä kuvillaan ilahduttamaan muitakin, ja 
tykkäykset ja seuraajat ovat kiva lisä.

”Kauppalappuset ei ole minulle kokopäivä-
työtä, vaan hauska harrastus. Välillä olin huolis-
sani, kun lappuja ei löytynyt, mutta sitten ajattelin 
että niitä löytyy kun niitä löytyy. Kaupassa tulee 
kuitenkin käytyä säännöllisesti eli tämä harrastus 
on helppo ja ilmainen. Eikä se vaadi mitään yli-
määräistä kuten menemistä metsään tai paljon ai-
kaakaan.”

Ehdottomasti parhaimmat apajat kauppalap-
pusille on Ruoholahden Citymarketissa. Lind-
strömin mukaan se kauppa ei koskaan petä. Seu-
raavaksi parhaiten kauppalappuja löytyy Kampin 
Lidlistä. 

Sen sijaan Kampin isosta K-kaupasta ei enää 
löydy lappuja niin hyvin kuin aiemmin.

”Siellä tehtiin isoa remonttia, joka voi vaikut-
taa esimerkiksi kaupan siivoamiseen ja siten lap-
pujen määrään. Nyrkkisääntö on, että mitä isompi 
kauppa, sitä enemmän kauppalappuja.” 

Lappujen löytyminen on muutoinkin melkois-

ta sattumaa, sillä usein ne laitetaan taskuun tai 
roskikseen. 

Kun kiinnostava kauppalappu löytyy, Lind-
ström ottaa kuvan ja heittää lapun pois. 

”Yritän etsiä jokaiselle kuvalle vähän erilai-
sen taustan ja kontrastia väreille. En säilytä lap-
puja, sillä usein ne ovat olleet lattialla eivätkä ole 
kovin puhtaita.” 

”Tähän mennessä suosituin kuvani oli hyvin 
yksinkertainen: harmahtava tausta, ja peukaloni 
näkyy kuvassa. Ehkä punaisesta kynsilakasta ja 
taustasta syntyi juuri sopivanlainen kontrasti.”

Löytyneiden kauppalappujen perusteella ih-
miset ostavat hyvin perusasioita kaupasta. Myös 
vuodenajat vaikuttavat ostoksiin.

”Usein lapuissa lukee leipää, voita, kurkkua, 
tomaattia. Juhlapyhät ja esimerkiksi kesä vaikut-
tavat ostoksiin. Kesällä ostetaan usein mökkiruo-
kaa, makkaraa ja sen sellaista”, toteaa Lindström.

Lindströmin mukaan harrastus on luonut 
myös uusia suhteita, ja arkinen aihe madaltaa kes-
kustelunaloitusta.

”Esimerkiksi seuraajien kanssa arvuutellaan, 
että onkohan tulossa juhlat, jos kauppalappu on 
kovin pitkä tai siinä lukee kermaa, voita, kanan-
munia. Ilmeisesti yksi vakituisista seuraajistani on 
kokki tai ainakin hän harrastaa ruuanlaittoa. Hä-
nen kanssaan juttelen, mitä kauppalapun aineksis-
ta voisi tehdä.” 

Keskustelukumppanit voivat vaihtua, ja välillä 
sitä käydään myös englanniksi. 

”Hauskimmassa kauppalapussa luki rutaleita. 
En ymmärtänyt, mitä sana tarkoittaa, joten goog-
lasin sen. Rutaleet tarkoittavat viinirypäleitä. Olen 
löytänyt kaksi muutakin lappua, jotka on kirjoi-
tettu samanlaisella käsialalla. Toisessa niistä luki 
myös rutaleita, toisessa ei. Toivon, että löytäisin 
samalta henkilöltä vielä lisää lappuja.”

Kaupoista löytyvät ostoslistat 
ovat ”pieniä aarteita”
Nina Lindströmin erikoinen  
harrastus alkoi Ruoholahden  
Citymarketista löytyneestä orans-
sista kauppalapusta. ”Hauskim-
massa lapussa luki rutaleita.”

Ostoslistat saattavat paljastaa, onko 
esimerkiksi juhlat tulossa.

Ilmeisesti yksi 
vakituisista 
seuraajistani on 

kokki. Hänen kanssaan 
juttelen, mitä kauppalapun 
aineksista voisi tehdä.”
 
Nina Lindström
Kauppalappuset-tilin perustaja

’’
KUVAT: LEENA VUORENMAA

Ostoslistan vakioartikkelit

USEIMMIN TOISTUVAT ainekset kauppalapuissa 
ovat leipä, voi, kurkku, tomaatti ja maito.

”

Nina Lindström etsii muiden ostoslistoja kauppareissuillaan.

*Asiakaspalvelu on avoinna vuorokauden ympäri läpi vuoden. Puhelun hinta on lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min.

Lisäksi Terveystalo Kamppi ja Lääkäri-chat 24/7 avoinna aina!
Katso joulun aukioloajat: www.terveystalo.com/toimipaikat.

TERVEYSTALO RUOHOLAHTI ON APUNASI MYÖS JOULUN ODOTUKSESSA.

NOPEASTI HYVÄÄN 
HOITOON

terveystalo.com

Porkkalankatu 22 A
ma–to 7.30–20 

pe 7.30–18 
puh. 030 6000*
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K-Market Jätkäsaari
Välimerenkatu 5, 00180 Helsinki  I  puh. 020 734 5640
ville.hamalainen@k-market.com

RUODOTON 

Savulohifi lee   
GRILLATTU 

Broilerin 
koipireisi 

RUODOTON

Lohifi lee
(myös graavisuolattuna)

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

OSTA
NOSTA&

Debit

Meillä myös
Pakettiautomaatti

CASTELLO  
Homejuustot 
150 g (myös luomu)

FORSSAN  
Majoneesisalaatit 
400 g (ei lounas- ja 
herkkusienisalaatti 400 g)

VALIO JUUSTOMESTARIN 
Kolmiopalat 
300 g 
(ei mustaleima emmental 245g) 

INGMAN CREAMY 
Jäätelöt 
850 ml 
(ei laktoosittomat)

FAZER 
Maku- ja tumma-
suklaalevyt 
190-200 g (ei Sininen ja Winter) 
rajoitus 1 erä/talous

189
PKT 300

2 PKT 545
KPL 379

KPL 440
2 KPL

Ilman Plussa-korttia 2,15/pkt Ilman Plussa-korttia ja yks. 1,75/pkt Ilman Plussa-korttia 6,09/kpl Ilman Plussa-korttia 4,35/kpl Ilman Plussa-korttia ja yks. 2,45/kpl 

PLUSSA-KORTILLA

-12%
PLUSSA-KORTILLA

-14%
PLUSSA-KORTILLA

-10%
PLUSSA-KORTILLA

-12%
PLUSSA-KORTILLA

-10%

2
PKT 2

KPL

Plussa-tarjoukset voimassa: 7.12.2017-7.1.2018

Kaikki jouluherkut nopeasti Jätkäsaaresta!
Kuukauden parhaat tarjoukset voimassa: 1.-31.12.2017

250
2 KPL1990

KG2390
KG

Jätkäsaari

2
KPL

URPREMIÄR 
/KANTAESITYS 
3.3.2018 

FÖRESTÄLLNINGAR 
/ESITYKSET 
3.3-11.5.2018

Ruotsinkielinen 
esitys, tekstitetty 
suomeksi ja 
englanniksi 
mobiilisovellukseen

Early Bird-pris 26€ 
(gäller fram till 
den 22.12.2017 till 
föreställningarna  
6.3-15.3) 

Early Bird-hinta 
26€ (voimassa ennen 
22.12.2017 esityksiin 
6.3-15.3)

Pipsa Lonka

Medelhavsgatan 14

Busholmen, Helsingfors 

viirus@viirus.fi

09 440 224

Viirus.fi

Ruoholahden Rkioskin  
uusi yrittäjä on 22vuotias 
Alisa Lahtinen

Yksin uuteen kaupunkiin ja yrittäjäksi mel-
kein suoraan koulusta. Siinä lyhyesti Itä-
merenkadun R-kioskin yrittäjän Alisa 

Lahtisen tarina. 
Lahtinen muutti kotoaan Jyväskylästä Helsin-

kiin reilu vuosi sitten.
“Vuosi on ollut elämäni raskain. Minulla ei 

ollut täällä mitään eikä ketään. Sitten kaiken hen-
kisen kamppailun päälle se, että lähti yrittäjäk-
si. Mutta en ikinä vaihtaisi pois tätä vuotta. Vuo-
si on kasvattanut minua ihan hirveästi”, kuvailee 
22-vuotias Lahtinen.

Kioskit ovat tuttu työympäristö Lahtiselle jo 
Jyväskylästä, jossa hän työskenteli myyjänä R-
kioskilla. Hänen silloinen kauppiaansa houkutteli 
Lahtisen hakemaan R-kioskin trainee-ohjelmaan, 
jossa myyjistä koulutetaan kauppiaita.

Hän haki ja pääsi trainee-ohjelmaan, ja val-
mistui sieltä. Sitten toissa kesänä Helsingin alue-
päällikkö soitti ja tarjosi yrittäjän paikkaa Lautta-
saaren ostoskeskukseen avattavasta R-kioskista.

“Ajattelin, että mitäs tässä, en menetä mitään, 
jos sinne muutan.”

Juuri kun metro saatiin kulkemaan Lauttasaa-
reen, Lahtiselle tuli eteen asemapaikan muutos. 
Ruoholahden metroaseman R-kioskilla Lahtinen 
aloitti marraskuun puolivälissä.

R-KIOSKIN TOIMITUSJOHTAJA Teemu Rissanen 
viettää useita työpäiviä vuodessa kiertäessään lä-
pi ketjun kioskeja. Marraskuun lopussa ohjelmas-
sa oli Ruoholahti ja Alisa Lahtisen uusi työpaikka. 

Rissanen kehuu nuorta ja toimeliasta Lahtista.

“Tässä on elävä esimerkki siitä, että homma 
on hanskassa. Todella nostan hattua, että reipas 
nainen lähtee muualta yksin pääkaupunkiseudul-
le. Alisa on niin priimasti hoitanut asiat kioskilla, 
että on esikuva ja inspiraation lähde muillekin.”

Rissanen kertoo, että kioskin kauppiaaksi on 
monta polkua, mutta varsinkin nuorille tehokas 
reitti yrittäjäksi on trainee-ohjelma, jossa suorite-
taan yrittäjän ammattitutkinto ja erikoistuminen 
kioskiyrittäjyyteen. R-kioski toteuttaa trainee-
koulutusohjelman yhdessä Amiedun kanssa.

Rissasen mukaan pääkaupunkiseudulla koros-
tuvat nuoret R-kioskiyrittäjät. 

“Koko maassa noin 15 prosenttia on alle 
30-vuotiaita yrittäjiä, mutta pääkaupunkiseudulla 
osuus on merkittävästi suurempi.”

R-kioskin toimitusjohtaja kävi  
tervehtivässä nuorta yrittäjää.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Alisa Lahtinen aloitti marraskuussa Ruoho
lahden metron Rkioskilla. Ketjun toimitus
johtaja Teemu Rissanen vieraili Lahtisen  
uudessa toimipisteessa tuoreeltaan.

RAUNO HIETANEN
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16 kerrosta 
ja isojakin  
huoneistoja
BERMUDANKADUN ja Bahamankadun risteyk-
seen nousee 16-kerroksinen As oy Jätkäsaaren 
Pollari. Siinä on omistusasuntoja yksiöistä 4–5 
huoneeseen asti. Isoimmat huoneistot ovat 120 
neliömetriä, mukana on saunallisiakin koteja. Par-
vekkeellisissa asunnoissa kuljetaan liukuovesta ti-
lavalle parvekkeelle. 

”Rakennuksen tunnusmerkkinä ovat viuhka-
maisesti levenevät parvekkeet”, Hartela Etelä-
Suomen hankekehityspäällikkö Pekka Sainio sa-
noo. 

Tornitalo syntyi arkkitehtuurikilpailussa, jon-
ka voitti Arkkitehtitoimisto HMV. Asukkaiden 
yhteistiloja ovat talopesula, sauna ja kerhohuone

Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2018, valmis-
ta on vuoden 2019 lopussa tai vähän vuodenvaih-
teen jälkeen.

Toistaiseksi asunnoista paras tietolähde on 
Hartelan verkkosivu. 

KORTTELI 20069, TONTTI 3

Goldfinger –  
12 kerrosta  
elämänlaatua
OSOITTEESEEN Bahamankatu 10 rakennetaan 
12-kerroksinen Goldfinger, jonne tulee omistus-
asuntoja. Yläkerroksista näkyy kaupungin valot 
tai meren ulappa. Valtaosassa asuntoja on poik-
keuksellisen tilavat parvekkeet ja laajoja ikkuna-
pintoja. 

Goldfingerissä asukkaiden yhteiskäyttöön tu-
levat kuntosali, etätyöhuone, kajakit, pesula, ker-
hohuone, saunatilat ja SmartPost-automaatti. Li-
säksi on turvallisia pyöräpaikkoja, joissa uskaltaa 
säilyttää arvokastakin fillaria.

”Goldfinger helpottaa elämän sujuvuutta. Ta-
loyhtiölle on tulossa myös yhteiskäyttöauto, jota 
voi vuokrata esimerkiksi viikonlopuksi”, Peabin 
projektipäällikkö Markus Halkola sanoo. 

Pienimmät asunnot ovat 36 neliömetrin yk-
siöitä ja suurimmat, neljän huoneen kodit, 86 
neliömetriä. Ostaja voi myös yhdistellä huo-
neistoja. Luvassa on valoisia asuntoja ja kulma-
olohuoneita. 

”Koska rakennus on kolmionmuotoinen, olo-
huoneet avautuvat kahteen, jopa kolmeen suun-
taan”, arkkitehti Riku Rönkä Anttinen Oiva Ark-
kitehdeista kuvailee.  

Tornitalo syntyi arkkitehtuurikilpailussa ja 
taloyhtiön nimeksi tulee Helsingin Goldfinger, 
näyttävän julkisivumateriaalin takia.  Ylimpiä 
seitsemää kerrosta verhoaa kullansävyinen metalli 
ja sen alapuolisia kerroksia harmaa tiili. 

Rakentaminen alkaa syksyllä 2018, valmis-
ta on alkuvuodesta 2020 ja asunnot ovat varatta-
vissa keväällä 2018. Asunnoista saa tietoa sivulta 
peabkoti.fi/goldfinger ja Peab Koti asuntomyynti, 
puhelin  040 801 9900.

KORTTELI 20067, TONTTI 3

Uusia kerrostaloja ja kortteleita Jätkäsaareen

Tiina Torppa, teksti

Vuonna 2018 Jätkäsaaressa  
rakennetaan uusia kortteleita  
pihoineen ja katuineen. Luvassa 
on uutta arkkitehtuuria ja lisää 
kaupunkitilaa. Tarjolla on monen-
laisia koteja ja yhteistiloja.

1

1 2

2

3

2

3

4

5

6

1

300 m

JÄTKÄSAARI

Tyynenm
erenkatu

Välim
erenkatu

At
la

nt
in

ka
tu

Jätkäsaaren Pollarin havainnekuvassa 
arkkitehtuurikilpailun voiton mukainen 
ehdotus nimeltään Hyrrä.

Goldfingerin kolmiomuoto korostuu ruudukkomaisessa julkisivussa, 
 jonka kullansävy erottuu katukuvassa.

Helsingin Kommodorin katujulkisivua hallinnoivat lasitetut parvekkeet.

OSOITTEESEEN Bahamankatu 4 rakennetaan As 
oy Helsingin Kommodori, laadukkaita vuokra-
asuntoja. Kaikissa kodeissa mukaan lukien yksi-
öissä on oma parveke. Asuntoja on neljään huo-
neeseen asti.

”Valoisuus, laajat parvekkeet ja oma varasto 
joka asunnossa”, rakennuttajan edustaja Norrealin 
toimitusjohtaja Roope Tammi luettelee huoneis-
tojen erityispiirteitä. 

Katujulkisivua kiertää parvekevyöhyke lasitet-
tuine parvekkeineen. Kodeissa on ikkunoita aina 
vähinään kahteen suuntaan, paitsi yksiöissä raken-
nuksen pitkillä sivuilla. 

”Kiinnitimme suunnittelussa huomiota päivän-

valo-olosuhteisiin. Valoa saatiin suuntaamalla ik-
kunoita ja tarkkaan valitsemalla ikkunakokoja”, 
arkkitehti Kimmo Lylykangas sanoo. 

Rakennuksessa on sisäänvetokulmia ja katuti-
lasta sisäänvedettyjä ikkunoita. 

”Bermudankujalle maantasokerrokseen tulee 
neljä asuntoa, joihin on oma sisäänkäynti. Niiden 
esikuvina pidettiin New Yorkin Brooklynin katu-
maisemia”, arkkitehti sanoo. 

Kuudennessa kerroksessa on asukkaille 
kokous tila, saunaosasto ja kattoterassi.

Kommodori on lähes nollaenergiatalo. Huo-
neistokohtaiset ilmanvaihtokoneet ovat käytäväl-
lä tekniikkatiloissa, joista ilmanvaihto huolletaan.

Iso parveke ja paljon valoa vuokraasunnoissa
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Tämä artikkeli  
on Helsingin  
kaupungin tuottama.

Uusia kerrostaloja ja kortteleita Jätkäsaareen

KUVAT: ARKKITEHTITOIMISTOJEN HAVAINNEKUVIA

Jätkäsaaren asukasilta 
 22. tammikuuta 2018

TERVETULOA Jätkäsaaren asukasiltaan maa-
nantaina 22. tammikuuta klo 17–19 Jätkäsaa-
ren infokeskukseen ja kirjastoon (Tyynenme-
renkatu 1).
ILLAN OHJELMASSA on tietoiskuja ajankoh-
taisista aiheista sekä mahdollisuus kysyä ja 
keskustella.

3

4

4

6

6

5

5

R-RAKENNUTTAJIEN, Temotekin ja Att:n 
asuintalot (tämän aukeaman kohteet 4, 5 ja 6) 
sekä muut kortteliin tulevat asuintalot Atlantin-
kadulla saavat yhteiskäyttöisen kolmesta sisä-
pihasta koostuvan kokonaisuuden. Pihat suun-
nitellaan erillisinä, mutta samalla teemalla. 

”Ennen satama-alueen täyttöä alueella aal-
toili meri ja korttelipihoja yhdistävänä teemana 
on virtaavaa vesi”, maisema-arkkitehti Krista 
Muurinen Maanlumosta kertoo.

Joka pihalla kulkee virranomaisesti pää-
reitti ja sen varrella ovat leikki- ja oleskelupai-
kat. Osa oleskelupaikoista on pöytä- ja penkki-
ryhmiä, osa yksittäisiä istuskelupaikkoja.

Leikkipaikkojen päävärinä on teeman mu-
kaan sininen, ja sinisyyttä korostetaan päärei-

tin suuntaisin asfalttimaalauksin. Alueen me-
relliseen henkeen sopivat luonnonkivet ja 
erilaiset heinät istutuksissa.

Pihat nousevat kohti pohjoista, samaan ta-
paan kuin Atlantinkatukin, jäähän kortteli sen 
ja Hyväntoivonpuiston väliin. Jokaiselta pi-
halta on kulkureitti puistoon ja puistosta pää-
see pihan pääreitille. Vaikka pääreitti on puo-
lijulkista tilaa, Muurisen mukaan istutukset 
suojaavat alakertojen ikkunoita ja lähestyttäes-
sä sisäänkäyntejä pihatila muuttuu yksityisem-
mäksi. 

Korttelipihalle tulee paljon vihreää pintaa: 
nurmea, maanpeittokasveja, pensaita. Lisäk-
si istutetaan isojakin puita, kuten vaahteroita, 
pihlajia ja pilaritervaleppiä.

Laaja, vehreä korttelipiha 

Helsingin Satamajätkän saa pintaansa 
tumman lämpimänsävyistä tiiltä, joka 
yhdistyy vaaleaan rappaukseen. 

Amadoresin kadun puolen tummahkoon  
tiilipintaan tulee koristeellista muurausta.

Casa Urbanan toisessa kerroksessa on viljelyterassi ja ylimpään, kuudenteen kerrok
seen sijoittuu saunaosasto, vilvoitteluterassi puiston suuntaan sekä viherhuone.

Hitas 
asuntoja  
isoillekin  
perheille
ATLANTINKADULLE numeroon 18 rakennettava 
Hitas-kerrostalo sisältää 64 huoneistoa, valtaosin 
perheasuntoja. 

”Tärkeintä suunnittelussa on ihmisen mitta-
kaava. On panostettu huonetiloihin ja asuntojen 
pohjiin. Perheasunnoissa ruokailutilaan mahtuu 
isokin pöytä”, rakennusliike Temotekin toimitus-
johtaja Mika Kaikkonen sanoo.

Huoneistojen keskikoko on liki 68 neliömet-
riä. Koteja löytyy 33 neliömetrin yksiöistä yli 100  
neliömetrin asuntoihin. 

Kaikissa asunnoissa on parveke ja perheasun-
noissa oma sauna. Neljänteen kerrokseen tulee ta-
loyhtiön oma saunaosasto ja tilava terassi. Kerrok-
sia on Atlantinkadun puolella 5–7. 

”Arkkitehti Ilmari Lahdelma rytmitti Atlan-
tinkadun puoleista kaarevaa julkisivua ja parvek-
keista saatiin mukavaa kerroksellisuutta”, Kaik-
konen sanoo. Ensimmäisessä kerroksessa on 
laadukas säilytystila polkupyörille ja yhteistiloina 
muun muassa pesula.

ASUNNOISTA ja alakertaan tulevasta liiketi-
loista saa tietoa Temotekin nettisivuilta ja Hel-
singin kaupungin Hitas-sivuilta tammikuussa 
2018. Liiketilat sopivat myös ravintolatoimin-
taan.

Rakentamisen tavoitteena on alkaa huhtikuus-
sa 2018, valmista on viimeistään vuoden 2019 lo-
pussa. Työnimenä on As oy Helsingin Satamajät-
kä. 

KORTTELI 20828, TONTTI 5

Perheasuntoja 
ja toimivia  
yhteistiloja
ATLANTINKADUN ja Kanariankujan kulmaan 
nousee Hitas-talo As Oy Helsingin Amadores. 
Asuntojen keskipinta-ala on 77 neliötä, mukana 
on tilavia perheasuntoja.

”Asunnot ovat saunattomia, mutta kattoker-
roksessa on talosauna ja hulppea kattoterassi”, 
arkkitehti Kristiina Hannunkari Arkkitehdit 
Hannunkari & Mäkipajasta sanoo.  

Maantasokerrokseen tulevat pesula- ja kui-
vaustilat, varastotilaa ja asukkaiden yhteinen, si-
sääntuloaulaan avautuva porrastupa. 

Talon matalampi osa on viisi ja korkeampi 
seitsemän kerrosta. Alas kadunkulmaan tulee noin 
90 neliömetrin liiketila, joka soveltuu ravintolatoi-
mintaan ja tila voidaan jakaa pienempiin osiin. 

Rakentaminen alkaa ensi syksynä ja valmis-
ta on noin vuoden puolentoista päästä eli vuoden 
2019 lopulla tai 2020 alussa. Asuntoja voi tiedus-
tella: www.att.hel.fi/  ja www.hel.fi/kv/hitas-fi

KORTTELI 20828, TONTTI 4

Vihreää  
ja urbaania 
asumista
HYVÄNTOIVONPUISTON laidalle, osoitteeseen 
Azorienkuja 4, rakennettava Hitas-kerrostalo Ca-
sa Urbana on ryhmärakennuttamishanke. Ensin 
kootaan ryhmä ja sen jäsenet varaavat asunnot. 
Sitten perustetaan asunto-osakeyhtiö ja kilpailute-
taan urakoitsijat.  

Arkkitehti Ulpu Tiurin suunnittelema kuusi-
kerroksinen Casa Urbana on siinä vaiheessa, että 
asunnot on varattu ja asunto-osakeyhtiötä peruste-
taan. Rakentamaan päästään ensi vuonna. Vuotta 
2020 on kaavailtu valmistumisajaksi, mutta se voi 
koittaa jo aiemminkin. 

Casa Urbanassa on asuntoja yksiöistä 4–5 
huoneen huoneistoihin, ja kodeista avautuvat tila-
vat parvekkeet Hyväntoivonpuistoon. Pihasiipeen 
tulee muutama asunto. Casa Urbanan julkisivu on 
tummaa tiiltä, pihanpuoli valkotiiltä. 

”Taloon astuessa edessä on viihtyisä aula, jon-
ka takana sijaitsee asukkaiden yhteinen olohuone 
tai monitoimitila ja sen yhteydessä keittiö. Tästä 
monitoimitilasta on käynti yhteisterassille”, Tiuri 
sanoo. 

Pihatasokerroksessa palvelee tavaranvastaan-
ottopiste kylmäkalusteineen.

”Nettikaupan lisääntyessä tarvitaan tilaa, jo-
hon voi pyytää ostokset ja hakea itselle sopivaan 
aikaan”, ryhmärakennushanketta edustava R-Ra-
kennuttajien toimitusjohtaja Salla Korpela sanoo. 

KORTTELI 20828, TONTTI 6

Rakentaminen alkaa vuoden 2018 vaihteessa 
ja Kommodori valmistuu siitä noin puolentoista 
vuoden päästä. ”Asuntojen markkinoinnin aloitus 
päätetään, kun valmistumisaika ja vuokrauksen 
hoitava alihankkija varmistuvat”, Tammi sanoo.

Kommodori on osa Helsingin kaupungin oh-
jelmaa Kehittyvä kerrostalo. Ohjelma tarjoaa ra-
kennuttajille tilaisuuden kokeilla uutta ja saada 
näkyvyyttä kehittämishankkeilleen. Asukkaille 
ohjelma tuo esimerkkejä kerrostaloasumisen laa-
dun parantamiseksi ja uusia asumisen vaihtoehto-
ja. Lisätiedot: kerrostalo.hel.fi.

KORTTELI 20070, TONTTI 1

Iso parveke ja paljon valoa vuokraasunnoissa

Jätkäsaari vuonna 2018

JÄTKÄSAAREN liikuntapuiston rakentaminen al-
kaa maaliskuussa. 

HYVÄNTOIVONPUISTON pohjoisosassa tehdään 
viherrakentamista ja istutustöitä.

SELKÄMERENPUISTOA ja myös koirapuistoa ra-
kennetaan.

ARVIOLTA 800 ASUNNON rakentaminen käyn-
nistyy.

JÄTKÄSAAREN ASUKASLUKU nousee arviolta 
8500 henkeen.

KESÄ 2018 on risteilijöiden viimeinen kausi Jät-
käsaaren Melkinlaiturissa ennen kuin ne siirtyvät 
uuteen laituriinsa Hernesaareen  
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Kaupunki  
kutsuu  
ideoimaan  
Kaapelipuistoa 
ja aukiota
HELSINGIN KAUPUNKI alkaa suunnitella Kaape-
lipuiston ja Kaapeliaukion muutoksia. Tätä var-
ten kaupunki kutsuu alueen asukkaita ideointi-
työpajaan Kaapelitehtaalle.

Katu- ja puistosuunnittelu perustuu valmisteil-
la olevaan asemakaavaan. Suunnitelmaluonnok-
set valmistuvat talvella 2018. Lopulliset suun-
nitelmat hyväksyy kaupunkiympäristölautakunta 
asemakaavan vahvistuttua. 

Ennen lautakunnan käsittelyä suunnitelmat 
ovat virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan 

Koululaisille, aikuisille 
musiikkikouludemo.fi

0–6-vuotiaille 
jamkids.fi

Lähimmät toimipisteet 
Jätkäsaaressa ja 
Ruoholahdessa.

VARAA MUSIIKKIHARRASTUS KEVÄÄKSI!

LÄMMINTÄ 
JOULUA!

Puisto ja aukio tulevat Tanssin talon viereen.

Kaapeli puisto

Kaapeli -
aukio

Tanssin  
talo

Kaapelitehdas

osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat sekä info- ja 
näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2).

Kaapelipuiston ja Kaapeliaukion rakentami-
nen alkaa Tanssin talon rakentamisen päätyttyä. 
Sen suunniteltu valmistumisvuosi on 2020.

Lisätietoja antaa Petra Rantalainen (Helsin-
gin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne) 
puh. 09 310 39795, petra.rantalainen@hel.fi.

Ideointipaja ma 18.12. klo 18–20  
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 D, 

kokoustilat Kela & Watti, kellaritaso
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Nokan keittiöpäällikkö  
Ari Ruoho ravintola Hietaan 

Helsingin Satamalta 
alennus hiljaisille 
laivoille ensi vuonna

RAVINTOLA NOKAN keittiöpäällikkö Ari Ruo-
ho aloittaa Hieta-ravintolassa.

Ruoho on monelle helsinkiläiselle tuttu Helsin-
gin Sanomien Kuukausiliitteestä, jonka sivuilla näh-
tiin Ruohon ja hänen vaimonsa Peppi Aralehdon 
kokkkausta ja reseptejä usean vuoden ajan. 

Hieta aukesi Hietalahdenrantaan huhtikuussa, 
Ruoho aloitti siellä marraskuussa. Mukana No-
kasta tuli myös ravintolapäällikkö Terhi Vitikka.

Ruoho kutsuu Hietaa Nokan pikkuveljeksi. En-
si töikseen hän suoraviivaisti Hiedan ruokalistaa. 
Klassikot säilyivät listalla, mutta muuten tilalle tu-
li suomalaisia raaka-aineita hyödyntäviä annoksia.

”Suomalaista ruokaa pientuottajilta”, Ruoho 
tiivistää.

Ruoho on lähiruoan puolestapuhuja. Kuten 
Nokassakin, Hiedassa Ruoho aikoo hankkia mah-
dollisimman  paljon raaka-aineita pientuottajilta.

”Minulla on varmaan paras kokemus ko-
ko Suomessa siitä, miten homma pientuottajien 
kanssa toimii.”

Ruoho itsekin hankkii ruokaa läheltä. Hän 
metsästää ja kalastaa. Haastattelupäivän aamuna 
hän kaatoi kauriin espoolaisesta metsästä.

”Meidän metsästysyhdistyksellä on siellä pie-
ni metsäalue.”

Ruoho jatkaa edelleen Nokan keittiöpäällik-
könä. Ravintolat Nokka ja Hieta ovat osa Royal-
ketjua.

Ruoholahden Sanomat

Helsingin Satama ottaa vuoden 2018 alusta 
käyttöön ympäristöalennuksen.

Aluskäyntimaksuista voidaan antaa 
alennusta maksimissaan kolme prosenttia, jos alus 
alittaa tietyt päästö- ja melutasot.

Esimerkiksi Tallinkin Megastar-alukselle kol-
men prosentin alennus tarkoittaisi vuositasolla 
kymmenientuhansien eurojen säästöä. 

Helsingin Satama myöntää alennuksia hake-
musten perusteella. Käytäntö on uusi ja siitä saa-
tava kokemus muovaa alennuskäytäntöä.

”Esimerkiksi äänenvaimentimen asentami-
nen alukseen saattaa maksaa noin 100 000 euroa. 
Alennuksen kanssa tuon summan maksaa takaisin 
muutamassa vuodessa”, sanoo Helsingin Sataman 
toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

MATKUSTAJASATAMISSA aluksen lähtömelu taso 
laiturissa ollessaan pitää olla alle 105 desibeliä, 
jotta laivayhtiöllä olisi mahdollisuus hinnanalen-
nukseen.

Ruoholahden Sanomat

Hiljainen alus voi säästä kymmeniätuhansia 
euroja satamamaksuistaan ensi vuonna. 
Kuva on Länsisatamasta.

Ari Ruoholla on kaksoisrooli. Hän on sekä 
ravintola Nokan että ravintola Hiedan 
keittiöpäällikkö.

JÄTKÄSAARI-SEURAN puheenjohtajana jatkaa 
Elina Kultaranta. Niin ikään hallituksen sihteeri 
pysyy samana, tehtävässä jatkaa  Helena Vormala.

Seura valitsi syyskokouksessaan hallituksen 
alkavalle toimintakaudelle.

Marraskuisessa kokouksessa hallitus sai yh-
den uuden jäsenen, Jussi Holopaisen. 

Yllä mainittujen lisäksi hallituksessa ovat 
Pauli Hilli, Balan Pillai, Jarmo Riipinen, Lari 
Ahokas ja Ylle Muhonen.

JÄTKÄSAARI-SEURA on Jätkäsaaren ja Ruoho-
lahden yhteinen kaupunginosayhdistys.  

”Toimimme eri verkostoissa alueen kehityk-
sen ja asukkaiden viihtyvyyden hyväksi”, puheen-
johtaja Kultaranta kertoo.

Jätkäsaari-seura on tiiviissä yhteistyössä Hel-
singin Sataman, Helsingin kaupungin, Helsingin 
kaupunginosayhdistys Helkan sekä muiden sidos-

ryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Seura pyrkii aktiivisesti seuraamaan asema-

kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen edisty-
mistä ja sujumista alueella. Se myös ottaa kantaa 
alueen suunnittelua koskeviin lausuntopyyntöi-
hin.

Seuran vuosimaksu on 10 euroa. Jäseneksi 
kannattaa liittyä esimerkiksi ensi vuoden alussa, 
sillä ensimmäiseltä vuodelta ei peritä jäsenmak-
sua. 

Yritysjäseniltä vuosimaksu on 100 euroa. Jät-
käsaari-seurassa on yli 209 henkilöjäsentä ja seit-
semän yritysjäsentä.

Jätkäsaari-seurasta lisää osoitteessa kaupun-
ginosat.net/jatkasaari. Puheenjohtajan tavoitat 
sähköpostilla elina@kultaranta.com ja hallituksen 
sihteerin sähköposti on hkvormala@gmail.com. 
Seuralla on sivut myös Facebookissa. 

Ruoholahden Sanomat

Pieniä muutoksia Jätkäsaari 
seuran hallitukseen

Lupa nauttia peabkoti.fi 

Tulossa uusi fl at iron -maamerkki Jätkä saareen. 
Liity mukaan sisäpiiriin saadaksesi lisätietoa 

ennen muita: peabkoti.fi /goldfi nger. 
For your eyes only.

12 2018
KERROSTA

AINUTLAATUINEN
FLAT IRON -MUOTO ASUNNOT 

VARATTAVISSA 
KEVÄÄLLÄ 2018

36–85m2

ERILAISIA KIEHTOVIA
POHJARATKAISUJA

UPEITA MERINÄKÖALOJA 
YLIMMISTÄ KERROKSISTA

LUPA NAUTTIA JOKAISESTA PÄIVÄSTÄ

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN
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Nuorisotalo 
Korallin

kuulumisia

Joulun odotusta!

Ruoholahden 
Leikkipuiston 

kuulumisia

Puistossa on laitettu lasten tekemät jouluver-
hot esille, leivottu pipareita ja koristeltu muu-
tenkin sisätiloja jouluisammaksi. Samoin on 

askarreltu joulukortteja ja etsitty heijastimia sekä 
retkeilty uudella metrolla Espoon puolella ja Alek-
santerinkadun joulukadulla.

Joulukuun ensimmäisenä päivänä on myös 
avautunut leikkipuiston oma liikunnallinen joulu-
kalenteri perheille leikkipuiston facebook-sivuil-
la. Päivittäin avautuvissa luukuissa on mukavaa 
yhdessä tekemistä ja leikkiin heittäytymistä – Ter-
vetuloa mukaan!

MAANANTAINA 11.12. Vauvahierontaa klo 10– 
11. Ryhmä täynnä.
KESKIVIIKKONA 13.12. avautuu Lapinlahden en-
tisen sairaalan luona (Lapinlahdentie 1) leikki-
puiston, Päiväkoti Saukon ja Lapinlahden lähteen 
yhteinen joulukalenteriluukku klo 10. Viikon 50 
aikana luvassa muitakin pienoistapahtumia ja ik-
kunaluukkuja ympäri Ruoholahtea ja Jätkäsaarta- 
Tervetuloa mukaan! (Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
joulukalenteri). Katso joulukalenterin aikataulu 
tämän lehden sivulta 3.
KESKIVIIKKONA 13.12. isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
PERJANTAINA 15.12. klo 10.30 Joulutontut pii-
losilla – tule auttamaan etsinnässä!
KESKIVIIKKONA 20.12. Menninkäisten ja Kulta-
hippujen kerhojen yhteinen joulujuhla. Kerhot jat-
kuvat taas keväällä tiistaina 9.1.2018.
KESKIVIIKKONA 20.12. myös joulupuuroa tarjol-
la klo 11. Omat ruokailuvälineet mukaan. 

KESKIVIIKKONA 20.12. vuoden viimeinen isä-
lapsikerho klo 17–19, pitäjänä MLL Ruoholahden 
ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.

JOULUN AIKAAN 27.12.2017–5.1.2018 Ruoho-
lahden leikkipuisto on avoinna klo 9–16. Tällöin 
on ohjelmaa niin pienemmille vanhempineen aa-
mupäivisin ja iltapäivisin koululaisille. Koululai-
sille mukaan säänmukaiset vaatteet ja omat eväät. 
Tarkempi joulun ajan ohjelma löytyy leikkipuisto-
jen internet-sivuilta ja ilmoitustaululta.

TAPAHTUMISTA voi tiedustella lisää leikkipuis-
tosta, puh. 040 334 4178. Leikkipuiston ilmoitus-
tauluilta löytyy myös tietoa alueen muista tapah-
tumista ja toimijoista.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA puistoon ja Ihanaa 
Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2018 kaikille!

Puiston ohjaajat

Tulevia tapahtumia puistossa

Jouluterveiset Ruoho
lahden leikkipuistosta!

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 21, Helsinki, puh. 010 2491 000    
ark. 8–21 la 9–18  su 11–18, www.k-rauta.fi/ruoholahtiYllättävän helppoa

Tarjoukset voimassa 16.12 asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät. 

Ulkovalosarja Konstsmide 
40 mikro-lediä lämmin valk.

995
(1295)

Kynttelikkö Konstsmide 
7-osainen valkoinen tai 
punainen.

795
(995)

RAUTAISTA JOULUA!
K-Rauta Ruoholahden tonttujoukko toivottaa kaikille 

Ulkokoriste 
Konstsmide Linnut
6144-203.

Kuusenjalka 25 cm 
Valurauta vihreä tai valkoinen.

2595
(2995)

1295
(1495)

Kuusenkynttilä- 
sarja 15-os

2495
(2995)

1495
(1695)

Kuusi Canadian
150 cm.

Hetki vielä niin pääsemme nauttimaan ja 
rauhoittumaan syksyn kiireiltä joulun tun-
nelmaan. Pimeän aikaa voimme onneksi 

lievittää ja piristää sitä kynttilöin ja erivärisin va-
loin. Nutan hyörinnät jatkuvat jouluun asti. Nutan 
tontut lomailevat ja palaavat takaisin tammikuun 
alussa.

Marraskuun sateisissa säissä nutan lämpö hou-
kutteli nuoria toimintaan. Olemmekin oikein ura-
kalla katsoneet elokuvia, ensiksi oli iltanuoril-
le teemalauantain Halloween-leffamaraton, sitten  
saimme vierailijoita leikkipuistosta, heillä oli nu-
talla kaksi leffailtapäivää sekä varhisten leffail-
tapäivä, jolloin lasten toivomuksesta katsoimme 
elokuvan Itse Ilkimys 3. Varhaisnuorten kerhot  
ja sunnuntait jatkuivat entiseen tapaan. Nuoriso-
ohjaaja Marika sekä vertsut  tekivät iltanuorten 
kanssa retken Serenaan. 

Ruuti-ydinryhmävaalit suoritettiin koko Hel-
singissä yläasteilla sekä lukioissa 16.11.–24.11. 
Ruoholahden nuorisotalolla äänestettiin keskiviik-
kona 29.11. Koko Helsingin vaalitulokset julkis-
tettiin 7.12.

JOULUKUUN TAPAHTUMAT:
Kokki- sekä liikuntakerhot jatkavat vielä toimintaa.

LA 9.12. Varhisten vuoden viimeinen leffalauan-
tai.
SU 10.12. Varhisten viimeinen sunnuntaiaukiolo.
TO 14.12. Joulukalenteri luukku nutalla, leivom-
me ja koristelemme yhdessä piparkakkuja.
LA 16.12. Viimeinen teemalauantai – joulutunnel-

malla. Aukioloajat tarkentuvat myöhemmin, päivä 
on tarkoitettu varhais- sekä iltanuorille.
KE 20.12. Puurojuhla, nuta auki viimeistä päivää 

NUTA AUKEAA taas 2.1.2018

TOIVOTAMME kaikille Ruoholahden lapsille, 
nuorille, heidän huoltajilleen, vertsuille, alueen 
asukkaille sekä yhteistyökumppaneille oikein rau-
haisaa joulun aikaa sekä riemukasta uutta vuotta 
2018! 

– terveisin nutan omat joulu tontut  
Tepa, Marika, Kirsi ja Tuomas

Kokkimestarit onnittelevat 100vuotiasta 
Suomea.
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Ruoholahden 
kappelin kuulumisia

Ruoholahden Kappeli, Selkämerenkuja 1

19. MARRASKUUTA vietettiin Ruoholahden kap-
pelissa pitkäaikaisen kappalaisen Seppo S. Kososen 
läksiäisiä. Se oli lämminhenkinen juhla, jossa eläke-
päiviä odottava pastori kukitettiin moneen kertaan. 

Yksi aikakausi päättyy, kun Ruoholahden 
kappeli lakkaa toimimasta ja jumalanpalvelusyh-
teisö siirtyy Jätkäsaareen, jossa toimintaa luotsaa 
pastori Hannu Varkki. Uuden kappelin nimek-
si on valittu Hyväntoivon kappeli. Ruoholahden 
kappelin toiminta loppuu 17.12. kello 12, jolloin 
pidän viimeisen messun Ruoholahdes-
sa. Kuitenkin vielä jouluaattona pide-
tään aattohartaus klo 15, mutta siihen 
päättyy parikymmentä vuotta kestä-
nyt kappelin toiminta. Vielä ei ole tie-
toa, millaiseksi paikka muuttuu. Kiin-
nostusta hyvällä paikalla sijaitsevaan 
toimitilaan on kuitenkin ollut paljon. 
Uuden kappelin vihkiminen käyttöön 
viivästyy maaliskuulle asti. 

Ruoholahtelaiset ja jätkäsaarelaiset 
voivat etsiä jumalanpalveluspaikkaa joko 
Vanhasta kirkosta tai Mikael Agricolan 
kirkosta. Loppiaisena 6.tammikuuta kan-
nattaa ottaa suunnaksi Vanha kirkko. Siellä vietetään 
Seppo S.Kososen vihoviimeisiä läksiäisiä. Kym-
menen vuotta Helsingin Vanhassa kirkossa ja toiset 
kymmenen vuotta Ruoholahdessa on tarjonnut hy-
vän näköalapaikan seurakuntalaisten maailmaan. 

Joulukuun ajan tilaisuuksista Ruoholahden 
kappelissa voidaan mainita lastenohjaaja Maarit 
Mustakallion vetämät jouluvaellukset, joista vii-
meiset ovat torstaina 14.12. klo 9.15 ja 10. 

Lasten kauneimmat joululaulut ovat 10.12. 

klo 16 jaaikuisille tarkoitetut kauneimmat joulu-
laulut ovat 17.12. klo 18.

Niiden välissä 13. joulukuuta on tarkoitus vie-
dä joulun sanomaa myös Länsiterminaaliin kello 
12 alkaen. Syksyn kappelikahvilakokoontumiset 
päättyvät 12.12. klo 14 pidettäviin seurakuntavä-
en joulujuhliin, jossa on jälleen tarjolla riisipuu-
roa ja torttukahvit sekä monenlaista ohjelmaa. 

Kun ajattelen lähes 40 vuoden pappisuraa ja sii-
hen liittyen 20 vuoden uraa Helsingin tuomiokirkko-

seurakunnassa, mieleni täyttää valtava 
kiitollisuus sekä sitä monipuolista työ-
tä ja tehtävää kohtaan, jossa olen saanut 
vuosien mittaan olla mukana, niin myös 
työtovereitani ja kaikkia seurakuntalai-
sia kohtaan, jotka ovat kohdelleet hy-
vin lempeästi paimentaan. Kappalaisen 
virka on ollut kiitollinen virka sen suh-
teen, että on saanut tavata niin paljon 
mukavia ja ystävällisiä ihmisiä. Entinen 
Uppsalan arkkipiispa, Nobel-palkinnon-
kin vuonna 1930 saanut Nathan Söder-
blom valitteli joskus Ruotsin kuningas 
Kustaa V:lle arkkipiispan tehtävän laa-

juutta: ” Eikö minulle löytyisi jostakin maaseudulta 
kappalaisen virkaa?” Kuningas vastasi Söderblomil-
le: ”Niinpä niin, kukapa ei kappalaisen virkaan halu-
aisi.” Sellaisessa tehtävässä olen saanut palvella, ja 
siitä suuri kiitos Jumalalle ja kaikille kohtaamilleni 
ihmisille.

Seppo S.Kosonen
Ruoholahti-Jätkäsaaren kappalainen

Lisää infoa toiminnasta: www.helsinginseura-
kunnat.fi/seurakunnat/tuomiokirkkoseurakunta

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

www.k-citymarket.fi
Helsinki RuoHolaHti itämerenkatu 21-23.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-21
Palvelutiskit avoinna myös 

sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 12-18

Leipomosta tuoreet leivät ja pullat 
aamusta iltaan joka päivä

399
kg

Tarjoukset voimassa joulukuun ajan.

ilman Plussa-korttia 1,25-1,35/kpl 
(4,17-4,50/kg)

Atria 

JUHLAKINKKU 
POTKALLA

(17,35/kg)
pkt399

Wigren 

KOTIMAINEN 
MEETVURSTI 
230g

(11,88/kg)
pss499

Wigren 
HERKKUNAKKI 
420g

(3,17/kg)
kpl095

Myllyn Paras 
Korppujauho 
300g

(7,41/kg)
3pkt1000

GEVALIA 
KAHVI sj 450g

yksittäin 5,09/pkt (11,31/kg) 

Vento Aalto 
SILAKKA-
PURKIT 200g

(29,75kg)
prk595

Plussa-kortilla -20-25%

(3,33/kg)
2kpl200Dronningholm

TÄHTITORTTU 
MARMELADI 
300g

   Meiltä 
     laadukkaat
       jouluiset ja 
         Suomi 100-
           aiheiset 
             herkku-
            korit!

Sarjassa tutustutaan 
Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
alueella työskenteleviin  
ja alueen läpi kulkijoihin. 

Kaapelitehtaan  
”mylläkän” isännöitsijä  

LEHTI-ILMOITUS toi isännöitsijä Soile Kauko-
landerin Kaapelitehtaalle.

”Ajattelin, että tuo voisi olla ihana työ”, 
Kaukolander muistelee.

Kaukolander oli isännöitsijänä – ja toimi-
tusjohtajana – eräässä huoltoyhtiössä, mutta 
kyllästyi istumaan taloyhtiöiden kokouksissa, 
jotka tuppasivat olemaan iltapainoitteisia. 

”Taloyhtiöitä oli parikymmentä ja päivät 
venyivät pitkiksi.”

Kaukolander kävi Kaapelitehtaalla työhaas-
tattelussa. Pitkältä tuntuneen odottelun jälkeen 
Kaapelitehtaalta tuli odotettu soitto: tule tänne 
vaan. Soitosta on nyt 20 vuotta.

TAKSINKULJETTAJA Eija Ronin piti ajaa vain 
yksi vuoro taksia. Tästäkin on nyt 20 vuotta, ja 
hän pyörittää taksin rattia edelleen.  

JUTTUSARJAN aiemmin ilmestyneet tarinat 
pääset lukemaan näköislehdestä osoitteessa 
ruoholahdensanomat.fi/nakoislehti/

Ruoholahden Sanomat

KAAPELITEHTAAN isännöitsijä Soile 
Kaukolahder on todistanut useita kasvu-
tarinoita.

”Täällä on ollut Ville Valosta läh-
tien porukkaa, jotka ovat tulleet tänne 
kasvamaan. Ensin on tultu pienellä pa-
kettiautolla, sellaisella nakkikattilalla, 
ja sitten on lähdetty hienolla kiiltäväl-
lä bussilla.”

Kaukolander on isännöinyt Kaapeli-
tehdasta 20 vuotta. Talo on täynnä erilai-
sia vuokralaisia yrityksistä taideväkeen.

”Vuokralaisia on ihan laidasta laitaan, 
ja se tuo tuo tänne kivan mylläkän”, Kau-
kolander iloitsee.

Kaapelitehtaan vuokrausaste on kor-
kea, käytännössä sata prosenttia.

 Kaapelitehtaan katolta löytyy Kau-
kolanderin yksi harrastus. 

”Harrastan pienimuotoista viljelyä, 
kuten monet muutkin täällä.”

Viljelylaatikossa on kasvanut muun 
muassa salaattia, tilliä, persiljaa ja paprikaa. 

Kaukolander asuu kahden kissansa – 
Börjen ja Gideonin – kanssa Espoonlah-
dessa. Hänen äitinsä asuu lähellä kotia 
palvelutalossa.

”Käyn hoitamassa äitiäni päivittäin.”

SEN PITI OLLA vain yksi vuoro. Nyt en-
simämisestä työvuorosta ratin takana on 
melko tarkalleen 20 vuotta.

Taksinkuljettaja Eija Roni odotte-
lee asiakkaita Ruoholahden metroaseman 
tolpalla. Hän vei juuri kyydin Kaapeliteh-
taalle. 

”Tämä oli lähin järkevä tolppa. Ai-
ka usein tästä tulee kävelevä asiakas. Sit-
ten on oikeustalo ja paljon isoja yrityksiä, 
jotka tilaavat takseja.”

Ruoholahtea Roni kuvailee vilkkaak-
si paikaksi. 

”Täällä liikkuu paljon ihmisiä, kun on  
kauppoja ja duunipaikkoja.”

Roni itse asuu Helsingin Tapaninvai-
niossa.

Roni saa hyvän mielen ihmisten aut-
tamisesta. Siksi taksiala veikin mukanaan. 

”Tämä on mukavaa työtä. Näkee ih-
misiä ja paikat vaihtuvat. Jos tykkää teh-
dä ihmisten kanssa töitä ja olla asia-
kaspalvelussa, niin tämä on oikea työ. 
Huonoja puolia on ehkä se, että päivät 
ovat pitkiä.” 

”Kun tästä jään eläkkeelle, tai jostain 
syystä työt vähenevät, niin menen vapaa-
ehtoistyöhön. 

TÖ I S S Ä TÄ Ä L L Ä & O H I K U L K U M AT K A L L A

TÖ I S S Ä: S O I L E K AU KO L A N D E R

O H I K U L K I J A: E I J A R O N I

Soile Kaukolander on tuttu kaikille 
Kaapelitehtaan vuokralaisille. 

Eija Roni kertoo, että Ruoholahden metro
asemalta tilataan usein takseja yrityksiin 
ja esimerkiksi Helsingin oikeustalolle. 

OSA

4

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Eläkepäivät odottavat

Seppo S. Kosonen
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Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Tapahtumia joulukuussa 

facebook.com/helsinginkonservatorio

instagram.com/helsinginkonservatorio

Joutsen 
jatkaa 
vielä!

Joutsen 
jatkaa 
vielä!

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

Palveleva apteekki käytössäsi ark 9–18, la suljettu

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Jakeluuudistus tuo  
Ruoholahden Sanomat 
koteihin  keskiviikkoisin 

R U O H O L A H D E N S A N O M AT  
V U O N N A 2018

Lehti 1  17.1. 8.1.
Lehti 2 14.2. 5.2.
Lehti 3 14.3. 5.3.
Lehti 4 11.4. 3.4.
Lehti 5 9.5. 30.4.
Lehti 6/7 6.6. 28.5.
–
Lehti 9 5.9. 27.8.
Lehti 10 3.10. 24.9.
Lehti 11 7.11. 29.10
Lehti 12 5.12. 26.11.

Ruoholahden Sanomien ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

R uoholahden Sanomien ilmestymispäivä 
vaihtuu.  Vuoden 2018 alusta lehti jaetaan 
keskiviikkona, kun se on aiemmin jaettu 

lauantaisin. 
Ruoholahden Sanomat jaetaan ilmaisjakeluna 

koteihin Ruoholahdessa, Jätkäsaaressa, Lauttasaa-
ressa sekä näiden lähialueilla. 

Saathan lehden kotiin kannettuna? Jakeluhäiri-

öistä on helppoa ja nopeaa ilmoittaa lomakkeella, 
joka löytyy jakeluyhtiön sivuilta osoitteesta hjex.
fi/fi/jakelupalaute

OHESSA ON Ruoholahden Sanomien ensi vuo-
den ilmestymisaikataulu ja aineistopäivät.

Lehti toivottaa lukijoille hyvää joulua ja on-
nellista uutta vuotta! 

PIANISTIEN KONSERTTI
la 9.12. klo 13.30 
Naoko Shibayama-Aarnion 
oppilaat
Kamarimusiikkisali

KLARINETTIEN JOULUSOITOT
ma 11.12. klo 18.30 
Okko Kivikatajan 
ja Csilla Fironin oppilaat
luokka 139

KITARISTIEN ILTA
ti 12.12. klo 18
Max Pekkalan oppilaat
luokka 130

PIANISTIEN ILTA
ma 11.12. klo 18.30 
Liisa Malmivaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

PIANISTIEN ILTA
ke 13.12. klo 18.30
Antti Hotin oppilaat
Kamarimusiikkisali

LAULAJIEN JOULUKONSERTTI
ke 13.12. klo 19
Konserttisali

MUSKARIN JOULUKONSERTTI
to 14.12. klo 17.30
Konserttisali

LAULAJIEN KONSERTTI
pe 15.12. klo 19 
Ritva Laamasen oppilaat
Kamarimusiikkisali

KONSAN KITARISTIEN 
JOULUJAMBOREE
la 16.12. klo 13 & 14 
Patrick Venan ja Mikko 
Zibulskin oppilaat
Kamarimusiikkisali

SUURI JOULUKONSERTTI
la 16.12. klo 15
Konservatorion kuorot, 
Visollo Combo
Konserttisali

OPPILASKONSERTTI
ma 18.12. klo 17
mm. Jenny Vartiaisen kanteleen-
soiton oppilaat ja Hanna-Lee-
na Haapamäen lauluoppilaat
Jätkäsaaren kirjasto

VIOLAT JA VIULUT VILLEINÄ
ma 18.12. klo 18
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali

KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
ke 20.12 klo 19
Ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijat
Kamarimusiikkisali

JOULUINEN KAHVIKONSERTTI
to 21.12. klo 17
Opiskelijat ja oppilaat soitta-
vat kahvilavieraiden iloksi
Konservatorion aulakahvila

Tapahtumia 
tammikuussa

PIANISTIEN ILTA
pe 12.1. klo 18
Liisa Malmivaaran 
oppilaat
Kamarimusiikkisali

PIANISTIEN ILTA
ma 15.1. klo 18
Antti Hotin oppilaat
Kamarimusiikkisali

DIDO JA AENEAS
ke–to 31.1.–1.2. klo 19
Konservatorion ooppe-
raensemble esittää jou-
siensemblen kanssa Henry 
Purcellin barokkiooppe-
ran Dido ja Aeneas.

Ohjaus: Juulia Tapola
Kapellimestari: 
Chloé Dufresne
Valot Tuukka Törneblom
Korrepetitio: 
Ilona Lamberg

Tapahtumiin on vapaa pääsy ellei toisin ilmoiteta. Pidätämme 
oikeudet muutoksiin.  Ajantasaiset tiedot verkkosivuillamme 
www.konservatorio.fi > TapahtumatOnnellista joulua 

ja hyvää uu�a vuo�a 
kaikille jätkä-
saarelaisille!
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
Ornamon Design Joulu 1.-3.12.

Puristamo
Espoo Art: Kuvasta runo – runosta 
kuva -vuosinäyttely 7.-20.12.

Valssaamo
Kameraseura ry: Suomen Kameraseuro-
jen Liiton Elämää 2000-luvun Suomessa 
-juhlanäyttely 9.-20.12.

Turbiinisali
2 x Ilo: Meidän Suomi -näyttely 16.-22.12.

Pannuhalli
Tanssiteatteri Hurjaruuth: 
Talvisirkus Play 14.1.2018 asti

Zodiak      
– Uuden tanssin keskus
Janina Rajakangas: Teini 7.-19.12.

Suomen valokuvataiteen museo
Abstrakti! Vuosisadan ilmiö 1917-2017 
14.1.2018 asti
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 7.1.2018 asti

PerformanceSirkus
Sointujen nojatuoli – valoa pimeyteen 
-lauluilta 15.12.

MUU Kaapeli
Emma Rönnholm: Serve somebody 
17.12. asti

Stoa Mariapassio
Marja Paasio, Tropico 31.12. asti

Eu-Man Gallery
Uzi Varon: 
I Was Not Here 4.12.2017-15.1.2018

Kultti ry
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

PerformanceSirkus on toteuttanut aktiivista 
taidekasvatusyhteistyötä päiväkoti Runon ja 
päiväkoti Hertan kanssa vuonna 2017 osa-
na Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla-
vuoden virallista ohjelmaa.

Päiväkoti Runon esikouluryhmän kans-
sa valmistui keväällä 2017 yhteistyöesitykse-
nä Kalevala-aiheinen Maailman Synty -esitys, 
ja 19.12.2017 saa ensi-iltansa sovitus Alek-
sis Kiven Seitsemästä Veljeksestä, joka to-
teutetaan varjonukketeatterin ja tarinanker-
ronnan keinoin. Esityksissä esikouluikäisillä 
lapsilla on oleellinen rooli esitysten suun-
nittelussa, käsikirjoituksen ideoimisessa ja 
esiintymisessä. Eli tulevan sukupolven luo-
va panos pääsee näkyväksi.

Päiväkoti Hertan kanssa toteutettiin mu-
siikkileikkeihin perustuva esitys ”Arkea ja 
juhlaa päiväkoti Hertassa”, jonka ensi-ilta oli 
1.6.2017 Pasilan peruskoululla Helsingissä. 
Esityksissä päiväkoti Hertan eri-ikäiset lap-
set olivat pääosassa ja pääsivät loistamaan 
estradilla.

Taidekasvatushankkeita   
1998-2017 
• Taidekasvatus- ja esitysyhteistyöhanke 
päiväkoti Runon ja päiväkoti Hertan kanssa 
osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuoden virallista ohjelmaa, 2017
• Lasten taidekasvatusprojekti Sataman Sir-
kus 1998-2000, sirkustyöpajoja 3-7-vuoti-
aille osana Euroopan kulttuuripääkaupunki 
Helsinki 2000 -ohjelmaa 

• Itämeri-teemainen draamapedagoginen 
ympäristökasvatushanke Ekoteko! -nuoret 
Itämeren äärellä osana Euroopan kulttuuri-
pääkaupunki Turku 2011 -ohjelmaa, 2010-
2011, työpajoja, tapahtumia 10-15-vuotiaille 
• Ympäristökasvatukselliset, draamapeda-
gogiset hankkeet Korkeasaaren eläintar-
hassa 1997-2006, esityksiä ja tapahtumia 
3-12-vuotiaille 
Tulossa aikuisille
Sointujen nojatuoli - valoa pimeyteen –lau-
luilta järjestetään PerformanceSirkuksen stu-
dionäyttämöllä 15.12.klo 19.00. Estradilla ovat 
Riitta Leivo, Tomi Pulkkinen, Saara Saas-
tamoinen ja Arja Tauria.

Aika: 15.12.2017 klo 19.00

Paikka: Kaapelitehdas, 1 H 1 1/2 krs., 
Tammasaarenkadun ja Tammasaaren-
laiturin kulma

Liput: 5 € / 10 €, 
performancesirkus.markkinointi@
gmail.com tai puh. 050 3033 643

PerformanceSirkus on vuonna 1996 pe-
rustettu monitaiteellinen ammattiteat-
teriryhmä, joka yhdistää esityksissään pu-
he- ja musiikkiteatteria, tanssia ja sir-
kustaidetta, tarjoten ainutlaatuista moni-
taiteellista teatteria, jollaista ei muualla 
Suomessa nähdä.

PerformanceSirkus ja taidekasvatustyö

Kai Keränen

Helsingin Taiteilijaseuran ylläpitämä kuva-
taidekoulu ja kurssikeskus ovat toimineet 
Kaapelitehtaalla jo lähes 28 vuotta. 

Kuvataidekoulu antaa kuvataiteen pe-
rusopetusta 4-18-vuotiaille lapsille ja nuoril-
le, ja kurssikeskus tarjoaa puolestaan moni-
puolisen kirjon kuvataidekursseja aikuisille. 

Kurssikeskus järjestää tilauksesta myös 
yrityksille ja ryhmille teemapäiviä ja koulu-
tustilaisuuksia. Opettajina kaikilla kursseilla 
toimivat ammatissa toimivat kuvataiteilijat.
Kevätlukukausi 2018
Aikuisille on kevätlukukaudella tarjolla mm. 
piirustus-, maalaus-, elävän mallin- ja grafii-
kan kursseja. Lapsille järjestetään lukukau-
den mittaisia kursseja myös viikonloppuisin. 

Tammikuussa aloittavat uusina kurssei-
na mm. 
• Japanilainen puupiirros tiistai-iltaisin
• Sekatekniikat torstaisin
• Ihmisen kuva sunnuntaisin sekä torstaisin 
9-12-vuotiaiden kurssi. 

Uusia lyhytkursseja ovat mm. Värioppi, 
Klassinen piirustus ja Maalaa isosti. 

Suurin osa kursseista soveltuu vasta-al-
kajille. Kokeneemmille kuvan tekijöille tarjo-
amme ateljee- ja mestarikursseja.
Osta taidekurssi lahjaksi!
Taidekurssi on myös erinomainen, kaik-
kiin juhlapäiviin sopiva lahja, joka sopii kai-
ken ikäisille kuvataiteesta ja sen tekemises-
tä kiinnostuneille. Marraskuusta lähtien voit 
ostaa kurssin kuvataidekoulun verkkokau-
pasta myös lahjakorttina. Lahjakortin saa-
ja voi vapaasti valita kurssin laajasta va-
likoimastamme. Lahjakortti tulee käyttää 
vuoden kuluessa ostopäivästä.

Helsingin Taiteilijaseuran 
kuvataidekoulu ja kurssikeskus 
Kaapelitehdas, A-rappu, 3. krs. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
www.helsingintaiteilijaseura.fi

Helsingin Taiteilijaseuran kursseja 2018

Kuvataidekoulun lasten ja nuorten oppilastöitä on esillä Kellosaarenkadun Via Kaapeli 
-näyttelytilassa joulukuun ajan. (Kellosaarenkatu 11-13)
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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).

Apuraha antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

Laita
Apurahalla 

robotti 
siivoamaan

iRobot Roomba 966
Tarjous voimassa 31.12.2017 saakka. 
Soveltuu suuremmankin asunnon 
puhdistamiseen. Voit hallita laitetta 
kätevästi myös etänä älypuhelimella. 
HEPA-suodatin. Verk.com/7982749,90

Apurahalla 41,00/kk (24 kk)

Norm. 939,90 €

Connected-malli

Sopii jopa 185 m2 lattia-alalle


