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Janne Kilpeläinen (vas.), Tuomas Hasari (edessä), Olli
Ahola (takana), Justus Pusa (harteilla), Niko Waenerberg,
Björn Kullberg ja Oveis Mazangi ovat valmiita päivän
savusukellusharjoituksiin. Pelastuskoulu on oppilaiden
takana sijaitsevassa Huutokonttori-rakennuksessa.
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Tervetuloa koko perheen lähikauppakeskukseen
Olis kiva herkutella illalla
Italialaisella jädellä.
Jääkaappi ammottaa
tyhjyyttään...
Tiedän, et sun pitää
päästä rautakauppaan.
Kerkeetkö?

Joo. Kaikki hoituu kerralla.
Täältä saan kaiken
maidosta poraan.

Ruohiksessa Sinua palvelevat myös:
Bieder Kukkakauppa • Burger King • CarWash •Ciao! Caffe • Eerikin Pippuri • Ekorent
Fenno Optiikka • Hiusfashion • Hua Du – Asian Fusion Cuisine •Mayor’s Gym • Motivus
Musti ja Mirri • Peura - muotia naisille • Posti pakettiautomaatti
Ruohis Tapahtumatila Needseeker • Subway

ILMAINEN 1 h PYSÄKÖINTI
PLUSSA-KORTILLA EUROPARKISSA
Itämerenkatu 21, 00180 HELSINKI
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PÄÄKIRJOITUS

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Jätkäsaari on erityisen
tuttu palomiehille

O

let jossain päin Helsinkiä ja paloauto viilettää kadulla. Etupenkillä
erottuu kaksi ja takapenkillä neljä
palomiestä. Mitä todennäköisimmin joku heistä on Jätkäsaaren kas-

vatti.
Syy pelastushenkilöstön Jätkäsaari-yhtey
delle selviää, kun peruutetaan kymmenisen
vuotta ajassa taaksepäin.
Helsinki halusi parantaa läntisten kaupunginosien saavutettavuutta hälytystilanteissa.
Tämän takia vuonna 2011 Jätkäsaaren Huutokonttorin rakennukseen perustettiin pelastusasema.
Pari vuotta myöhemmin pelastuskoulun
oppilaat seurasivat perässä, kun kaupunki siirsi Etelä-Haagassa sijaitsevan pelastuskoulunsa
pelastusaseman yhteyteen.
NYT NOIN VIISITOISTA palomiestä – tarkemmin ilmaistuna pelastaja-ensihoitajaa – valmistuu Jätkäsaaresta vuosittain ja työllistyy Helsingin eri pelastusasemille. Niinpä jokaisessa
paloautossa, jonka Helsingissä näet, istuu melko todennäköisesti pelastushenkilöstöä, jolle
Ruoholahti ja Jätkäsaari ovat tulleet opiskeluvuosina erityisen tutuiksi.
Tämä tieto tuonee joillekin ripauksen lisää
turvallisuuden tunnetta alueellemme. Käsinkosketeltavaa turvallisuutta tuo pelastuskoulun
yhteydessä toimiva pelastusasema, jossa on ensihoitoyksikkö valmiudessa 12 tuntia vuorokaudessa. Ensihoitoyksikön läsnäolo Jätkäsaaressa

on perusteltua, sillä alue on ajoittain liikenteellinen sumppu. Lue lisää Jätkäsaaren pelastuslaitoksesta sivuilta 4–5.
HELSINGIN KAUPUNGIN VENEPAIKAT ovat
halutumpia kuin koskaan ennen. Venekuume
näyttää nousevan samaa tahtia, kun kaupunki
kaavoittaa rantojaan asuintaloille. On helppo
olla samaa mieltä kaupungin eteläisen veneilytiimin esimiehen Tom Liljeströmin kanssa: kun
meri näkyy joka päivä omasta ikkunasta, alkaa
kummasti miettä omaan venettä.
Lue lisää Ruoholahden alueen venepaikoista viereiseltä sivulta.
UUDESSA TALOSSA -JUTTUSARJASSA tapaamme pariskunnan, joka muutti Länsisatamankadun eteläpäässä sijaitsevaan Vihreistä
vihrein -kortteliin. Heidän mielestään uuden
kodin parasta antia on horisontissa näkyvä
Harmajan majakka.
Pariskunnan mies on Kaliforniasta. Hänen
kommentistaan ei jää epäselväksi, että mitä
hän on alueesta mieltä: ”En tiennyt, että täällä
on näin hienoja asuinalueita.”

Ensihoidon läsnäolo
Jätkäs aaressa on
perust eltua, sillä alue
on ajoittain liiken
teellinen sumppu.”

euroa

Venepaikan hinta yhdeltä kaudelta Ruoholahden
kanavassa. Lisää aiheesta viereisellä sivulla.
Lähde: Helsingin kaupunki
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JÄTKÄSAARI-SEURA kutsuu Jätkä
saaren ja Ruoholahden asukkaat tiis
taina 17.4. klo 18 pelastuslaitokselle
Tyynenmerenkatu 1:een. Käynti sisä
pihan puolelta (B-rappu). Ohjelmassa
kevätkokous, Kanavan Kaiku -kuoron
esitys, pelastuslaitoksen esittely ja
Helsingin Sataman puheenvuoro.

AVOINTA RUNONLAUSUNTAA.
Malaga Barisssa alkaa Open Mic
-runoklubit, joissa voi lausua omia hen
gentuotteitaan. Ensimmäinen lavaruno
klubi-ilta on torstaina 26.4. kello 19.
Runoiltoja on tarkoitus järjestää kerran
kuussa. Ilmoittaudu vetäjälle ennak
koon: harri.hertell@gmail.com

ISILLE JA LAPSILLE Mannerheimin
lastensuojeluliiton paikallisyhdistys MLL
Ruoholahti ja Jätkäsaari on järjestänyt
jo useamman vuoden isä-lapsikerhoa
Ruoholahden Leikkipuiston tilois
sa. Kerhot ovat keskiviikkoisin kello
17–19. Kerho on ilmainen, eikä sinne
tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Onko sinulla menovinkki?
Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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Venepaikat haluttuja – ”Näin paljon
hakemuksia ei ole ollut koskaan”
RAUNO HIETANEN

Ruoholahden alueella
on yli 300 venepaikkaa

Rauno Hietanen

RUOHOLAHDEN KANAVA
JAALARANTA
KELLOSAARENRANTA
SAUKONPAASI
SALMISAARI
TAMMASAARENALLAS
HIETALAHDENALLAS

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

H

elsingin kaupungin venepaikat ovat
historiallisen haluttuja tällä hetkellä.
”Ei meillä ole ollut koskaan näin
paljon hakemuksia, ja huhti-toukokuussa tulee vielä paljon lisää”, kertoo
useamman vuoden venepaikkavarauksissa työskennellyt Helsingin kaupungin palveluneuvoja
Maarit Härkönen.
”Meille on tullut tähän mennessä noin tuhat
hakemusta. Yleensä niitä on tullut noin 600”, Härkönen kuvailee tilannetta maaliskuun lopussa.
Yhteensä Helsingissä on tarjolla noin 12500
paikkaa eri kokoisille veneille. Helsingin kaupunki vuokraa suoraan noin 4000:ää venepaikkaa.
Loput noin 8500 venepaikkaa ovat pääosin venekerhojen hallinnoimia.
Kaupungin venepaikat jaetaan hakijoille hakujärjestyksessä. Vaikka kaupungilla on kaksi
vuotta sitten hakemuksensa jättäneitä jonossa, venepaikan voi saada vielä tälle kesälle, kunhan ei
ole nirso sijainnin suhteen. Hakemukseensa voi
laittaa toiveen enimmillään kymmeneen venepaikkaan.
”Suurin osa viime vuoden puolella hakemuksensa jättäneistä saa venepaikan tänä vuonna”,
Härkönen arvioi.
RUOHOLAHDEN ALUEELLA on reilu 300 venepaikkaa eli lähes kymmenen prosenttia koko
Helsingin kaupungin tarjoamista venepaikoista.
”Esimerkiksi Saukonpaasi, missä on uusia taloja venepaikkojen vieressä, on erittäin suosittu

Raitiovaunu 8 eteni maaliskuun lopulla pitkin
Itämerenkatua. Seuraavan kerran 8-ratikka
nähdään tällä paikalla syyskuussa.
ILMOITUS

HALUTAAN OSTAA 3–5h asunto
Ruoholahdesta. Vaihdossa voidaan antaa 2h Ruoholahdesta.
Yht: hitasvaihto@gmail.com

Huhtikuu 2018

22 paikkaa
50 paikkaa
29 paikkaa
42 paikkaa
52 paikkaa
75 paikkaa
66 paikkaa

Saukonpaasi on yksi suosituimmista
venesatamista Jätkäsaari–Ruoholahdessa.

lähiasukkaiden keskuudessa”, Härkönen sanoo.
Jos oman veneen satamaksi kelpaa ainoastaan
Saukonpaasi, voi Härkösen mukaan varautua useamman vuoden odotteluun.
Kaupungin venepaikkoja on Härkösen mukaan vapautunut jonossa oleville tänä keväänä
noin 600 eri puolilta kaupunkia. Ruoholahden
alueella paikkoja vapautuu noin 60. Lisäksi alueelta vapautunee kevään aikana vielä muutamia
paikkoja, kun osa venepaikan haltijoista saa mieleisensä paikan jostain muualta.
RUOHOLAHDESSA ON USEITA aitaamattomia
venepaikkoja, muun muassa Ruoholahden kanavassa ja Jaalarannassa. Kaupungin eteläisen veneilytiimin esimies Tom Liljeström sanoo, että
veneet saavat silti olla melko rauhassa.
”Mutta suosituimmat paikat ovat kyllä portin
takana.”
Liljeströmin mukaan kaupungin paikat ovat
yleisesti suosittuja venekerhojen paikkoihin verrattuna.

Ratikka 8 palaa
Ruoholahteen
ja Jätkäsaareen
vasta syyskuussa
MECHELININKADUN perusparannustyöt vievät
ruoholahtelaisilta ja Jätkäsaarelaisilta 8-ratikan
koko kevääksi ja kesäksi.
Raitiovaunulinja 8 kulkee elokuun loppuun
asti vain Oopperan ja Arabian väliä. Ajamatta jäävän osuuden HSL korvaa bussilla 8X. Bussi kulkee samaa reittiä kuin 8-ratikka, mutta
pysäkit sijaitsevat osittain eri paikoissa kuin ratikkapysäkit.
Poikkeusliikenne alkoi 3. huhtikuuta.
Ruoholahden Sanomat

#

Ruoholahdenalueen venepaikoista
kuutisenkymmentä paikkaa
vaihtaa haltijaa tänä vuonna.

”On ihmisiä, jotka haluavat omaehtoista
veneilyä. Kerhoissa jäsenille voi olla määrättyjä velvoitteita.”
Kaupungin venepaikat ovat yleensä hieman edullisempia venekerhon paikkoihin
verrattuna.
Liljeström arvioi, että kaupungin runsas
rakentaminen Jätkäsaareen ja muualle rantojen läheisyyteen heijastuu kasvaneena kiinnostuksena veneilyyn.
”On koko ajan enemmän ihmisiä, jotka
näkevät meren asunnostaan, ja siitä voi tulla
ajatus, että olisipa vene ja venepaikka”, Liljeström pohtii.
Venepaikan hinta Helsingin kaupungilla määräytyy venepaikan leveyden ja sataman palveluiden mukaan. Esimerkiksi venepaikka Ruoholahden kanavassa maksaa tänä
vuonna 246,80 euroa kaudelta, paikan leveys
on kolme metriä. Saukonpaadessa porttien
takana kaksi ja puoli metriä leveä aisapaikka
maksaa 232,25 euroa kaudessa.

Tarjoukset voimassa 30.6. 2018 asti
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aamiaista
yhden
hinnalla*

PPJ Jätkäsaaren treenit pidetään Vihreällä.

PPJ:ltä joukkue
Jätkäsaareen
2013 syntyneille
JALKAPALLOSEURA PPJ eli Pallo-Pojat Juniorit
perustaa uusia joukkueita toukokuussa.
Jätkäsaaren joukkue vuonna 2013 syntyneille
pojille aloittaa treeninsä Ruoholahden tekonurmella eli Vihreällä. PPJ Jätkäsaari harjoittelee
kentällä tiistaisin kello 18–19. Ensimmäiset harkat ovat tiistaina 8. toukokuuta. Joukkueen vastuuvalmentaja on Topi Pietilä.
PPJ Jätkäsaaren lisäksi vuonna 2013 syntyneille pojille perustetaan kaksi muutakin
joukkuetta lähialueelle. PPJ Laru harjoittelee
Lauttasaaren urheilupuistossa eli Pyrkällä maanantaisin kello 18–19 alkaen 7. toukokuuta. PPJ
Eira harjoittelee Tehtaanpuiston kentällä eli
Seppärillä niin ikään maanantaisin kello 18–19
alkaen 7. toukokuuta.
PPJ perustaa myös vuonna 2012 syntyneille tytöille joukkueen. Harjoitukset ovat Tehtaanpuiston kentällä keskiviikkoisin kello 17–18 (ensimmäiset treenit 9. toukokuuta) ja Lauttasaaren
urheilukentällä sunnuntaisin kello 18–19 (ensimmäiset treenit 13. toukokuuta).
Lisätietoa PPJ:n nettisivuilta www.ppj.fi sekä
PPJ:n valmennuspäällikkö Axel Orrströmiltä,
puh. 050 378 2939.
Ruoholahden Sanomat

Holiday Inn Helsinki West - Ruoholahti tarjoaa kohtaamisten
uuden keskipisteen. Open Lobby on rennon olohuonemainen tila,
joka yhdistää saumattomasti eri palvelut. Voit tavata ystäviäsi,
pistäytyä baarissa, syödä hyvin tai tehdä töitä vaikka kahvikupillisen kera. Ja tietysti majoittua mukavasti. Tervetuloa tutustumaan!

finland.holidayinn.com

Holiday Inn Helsinki West - Ruoholahti, Sulhasenkuja 3, 00180 Helsinki
*Tarjous voimassa 5.4.-5.5.2018, la-ma. Katso lisätiedot ja kaikki avajaisedut sivuiltamme.
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Jätkäsaaren pelastuskoulu on
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Jätkäsaaren pelastusaseman
yhteydessä opiskelijat koulutetaan
palomies-ensihoitajaksi.
Leena Vuorenmaa

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

H

elsingin pelastuskoulu Jätkäsaaressa on ainoa Suomessa, jossa koulutetaan nykyvaatimusten mukaisia kahden tutkinnon palomies-ensihoitajia.
Pelastusasema onkin ensisijaisesti koulutus- eli osaamiskeskus. Toki se myös nimensä mukaisesti pelastaa.
”Jätkäsaaren pelastusasemalla on yksi ensihoitoyksikkö eli ambulanssi valmiudessa 12
tuntia vuorokaudessa. Muuna aikana Jätkäsaari-Ruoholahden lähin pelastusasema on Erottajalla. Hädän sattuessa avuksi saapuu se yksikkö,
mikä on kaikista lähimpänä”, kertoo Helsingin
pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Taisto Hakala.
JÄTKÄSAAREN HUUTOKONTTORILLA on koulutettu palomies-ensihoitajia ja paloesimiehiä sekä annettu täydennyskoulutusta vuodesta
2013. Lisäksi koulussa koordinoidaan oppisopimuskoulutuksessa olevien näyttötutkintoja.
Vuonna 2011 astui voimaan asetus, jossa vähintään toiselta ambulanssissa työskentelevältä pelastajalta vaaditaan myös terveydenhoidon
tutkintoa. Nämä ensihoitoa koskevat osaamisvaatimukset siirrettiin heti samana vuonna Helsingissä osaksi pelastajatutkintoa.
HELSINGIN PELASTUSLAITOKSEN yksiköissä päivystää noin 75 palomies-ensihoitajaa vuorokauden ympäri. Apu saapuu Helsingissä paikalle keskimäärin kahdeksassa minuutissa
hälytyksestä. Jätkäsaaren Huutokonttorille pelastusasema perustettiin vuonna 2011, koska hälytysviiveitä Lauttasaareen ja läntiseen Helsinkiin haluttiin lyhentää.
Nykyään palomiehen tehtävät ovat monipuolistuneet ja laajentuneet siinä määrin, että
tehtävänimikekin on muuttunut palomies-ensihoitajaksi. Kaikilla on sekä pelastajan että ensihoitajan koulutus. Hätätilanteessa sairaala saadaan heti paikan päälle ja voitetaan elintärkeitä
sekunteja ensihoidossa.
”Palomies-ensihoitajat tekevät 24 tunnin
vuoroa, josta he ovat puolet ambulanssissa ja
puolet paloautossa. Lisäksi jokaiseen työvuoroon on suunniteltu koulutusta ja harjoittelua,
joka toteutuu, jos hälytykset sallivat. Näin ammattitaito pysyy yllä. Työ vaatii paljon luovuutta
ja osaamista, sillä käytössä on jopa satoja työkaluja ja hoitovälineitä”, kuvailee Hakala.
JÄTKÄSAAREN LISÄKSI Kuopion Pelastusopistossa koulutetaan pelastajia, mutta koulu ei tarjoa ensihoito-opintoja. Jokainen valmistuva pelastaja joutuu etsimään opiskelupaikkansa itse.
Pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen kertoo, että Helsingissä opinnoista huolehtii kaupungin konserni, mikä helpottaa merkittävästi
asiaa.
”Tällä hetkellä pelastajatutkintoa opiskelee
30 ja oppisopimuskoulutuksessa on 15 oppilasta. Syksyllä alkavalle alipäällystökurssille tulee
kuusi henkilöä. Kurssikoko suhteutetaan henkilöstötarpeeseen eikä ketään ole ikinä koulutettu
työttömäksi”, sanoo Waitinen pientä ylpeyttä äänessään.
”Opiskelijahaku kestää tammikuusta heinäkuuhun, ja siihen kuuluvat muun muassa turvallisuusselvitys, erilaiset haastattelut, testit ja soveltuvuuskokeet. Meillä täytyy olla 110 prosentin
luottamus pelastajiin. Ensin suoritetaan kaksi
vuotta perinteisiä palomiehen opintoja, ja sitten
vuoden kestävät ensihoitajan opinnot oppisopimuskoulutuksessa Stadin aikuisopistossa.”
Waitisen mukaan tuleva maakunta- ja soteuudistus voi vaikuttaa koulutukseen.
”Meillä on kuitenkin vahva halu viedä koulutusta eteenpäin, ja kurssit alkavat normaalisti
vuonna 2019.”
Tutkintoon tähtäävän koulutuksen ohella pelastuslaitos järjestää turvallisuuskoulutusta jopa
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Justus Pusa (kesk.) kurssitovereineen odottelee harjoitusten alkamista Pelastuskoulun harjoitusalueella Roihupellossa.

Oppilaat harjoittelevat pareittain savusukellusta
merikonteista rakennetussa ”omakotitalossa”.

Kouluttaja Richard Hoikka (kesk.) antaa
savusukellusharjoituksen jälkeen palautetta
Janne Kilpeläiselle ja Petri Jukaraiselle.

Roihupellon harjoitusalueella on
kovia kokenut raitiovaunu. Sitä
käytetään pelastusharjoituksissa.
LEENA VUORENMAA

Kurssikoko
suhteutetaan
henkilöstötarpeeseen eikä
ketään ole ikinä koulutettu
työttömäksi.”
Matti Waitinen

Pelastuskoulun rehtori

30 000 henkilölle vuodessa. Koulutus on riskilähtöistä, eli mietitään missä vahinko voi sattua.
Siihen osallistuu kaupungin henkilöstöä, kuten
esimerkiksi koulujen, päiväkotien ja palvelutalojen väkeä sekä HUSin työntekijöitä.
”Iso osa osaamiskeskuksen työtä on kaupunkilaisille suunnattu turvallisuusviestintä, jossa
tärkeimpänä kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja koululaiset. Myös jokaisen kaupunkilaisen
vastuu omasta turvallisuudesta on tärkeää, eikä
sitä voi ulkoistaa muille”, sanoo Waitinen.

Matti Waitinen on ollut Helsingin pelastuskoulun rehtori vuodesta 2001.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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n ainoa lajiaan
Lapsuuden
unelmaammattiin

SUOSITUIN ANNOS
Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.

Rauno Hietanen

RAVINTOLA HIETA avasi ovensa Hietalah
denrannassa vuosi sitten huhtikuussa. Hieta
kuuluu Royal Ravintoloihin. Hiedan keittiöpääl
likkö Ari Ruoho on myös katajanokkalaisen
ravintola Nokan keittiöpäällikkönä.

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

T

MALAGA BAR sijaitsee Malagankadulla,
musiikkialan vuokralaisille tarkoitetussa Jal
lukka-talossa. Baarissa on usein live-musiikkia
ja muuta kulttuuritarjontaa. Malaga Barin
omistavat ravintoloitsija Stiina Kuisma sekä
Juha Impola ja Päivi Topinoja-Aranko.
Oppilas Janne Kilpeläinen on juuri riisunut varusteensa savusukellusharjoituksen jälkeen.

Oveis Mazangi, Justus Pusa ja muut kurssilaiset
pääsevät kesätöihin Helsingin paloasemille.

“huoneissa” ja yrittävät paikantaa ja sammuttaa palon. Savusukellus kestää yhdeltä parilta
vajaa kymmenen minuuttia. Sen jälkeen parit
saavat palautetta harjoituksen vetäjältä.
“”Hyvä että puhuitte toisillenne paljon. Sillä tavalla molemmille syntyy kokonaiskuva
kohteesta”, kouluttaja Richard Hoikka sanoo
pelastajaoppilaille Janne Kilpeläiselle ja Petri

Kaavoituksella on suuri
vaikutus turvallisuuteen

Jukaraiselle harjoituksen jälkeen.
Merikonttien lisäksi Roihupellon harjoitusalueella on muun muassa joukkoliikenteen kovia kokeneita raatoja: ikkunaton ratikka ja kyljellään makaava linja-auto.
Harjoitusalue on pelastajakurssi 41:n opiskelijoille tuttu alue. Parin kuukauden kuluttua
kurssilaiset ovat jo oikeiden pelastustilanteiden
edessä.
“Menemme kaikki kesällä ensimmäistä kertaa työharjoitteluun paloasemalle. Odotan innolla, että pääsee töihin”, 24-vuotias jyväskyläläinen Oveis Mazangi sanoo.
“Tämä on minun lapsuuden unelmani. Kävin yläasteella tet-harjoittelussa paloasemalla ja silloin päätin, että haluan isona palomieheksi.”
22-vuotias helsinkiläinen Justus Pusa odottaa myös kesää ja työharjoittelua paloasemalla.
Palomieheksi häntä ajoi auttamisen halu.
“Taustalla on se, että pääsee tekemään työtä, mistä on apua muille. Haluan tehdä työtä,
jolla on merkitys”, Pusa sanoo.
Pelastajakurssi 41:n oppilaat valmistuvat palomies-ensihoitajiksi vuonna 2020.

Suosituin annos -sarjassa käymme alueen
ravintoloissa ja tilaamme henkilökunnan mukaan
suosituimman annoksen. Koska burgeri on
monesti listan suosituin, valitsemme joskus
toiseksi suosituimman. Aiemmin palstalla on
esitelty La Sirena, Kannas, Merimakasiini, Eerikin Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kitchen & Table, Pacific 7, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis.
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uomas Hasari ohjaa paloauton pelastusasemalta muun liikenteen sekaan.
“Tällä ajaminen on yhtä mukavaa kuin henkilöautolla, vähän
isompi auto vain”, palomies-ensihoitajaoppilas Hasari kehuu.
“Näkyvyys on hyvä joka suuntaan.”
Hasari ja tusina muuta Jätkäsaaren pelastuskoulun oppilasta – eli pelastajakurssi
41 – ovat matkalla savusukellusharjoituksiin
Itä-Helsingin Roihupeltoon. Aamuruuhka
on vilkkaimmillaan paloautojen suunnatessa itään, mutta onneksi on keskustan alittava huoltotunneli. Hasari ohjaa auton huoltotunneliin Kampin parkkihallin sisäänkäynnin
kautta. Paloauto putkahtaa takaisin kevätaurinkoon vasta Kaisaniemessä.
Kuskin vieressä istuvalle oppilaalle Petri
Jukaraiselle sekä takapenkin oppilaille Oveis
Mazangille ja Justus Pusalle paloauton ohjaaminen on tuttua puuhaa.
“Jokainen ajaa vuorollaan, että pysyy taito
yllä”, Pusa sanoo.
Scania-paloauton mittarissa on 72000 kilometriä. Vesitankki on täynnä, siellä on 2000
litraa vettä. Auto on ollut aiemmin aktiivikäytössä pelastustöissä, mutta nyt se on koulutusautona. Oppilaat ovat jo huomanneet, että paloauto kiinnittää kaduillaliikkujien huomion
ilman hälytysvalojakin, missä ikinä liikutaankin.
“Lapsille saa usein vilkutella”, Hasari hymyilee.
Roihupellossa kurssilaisia odottaa merikonteista rakennettu omakotitalosimulaattori. Konttien ympärillä leijuva savu on peräisin
koivuklapeista ja tekosavusta. Konteissa oppilaat suunnistavat pareittain savun täyttämissä

HIETA
MIKÄ Wiener Schnitzel 26 euroa
MITÄ Paneroitu porsaanleike, anjovista ja
kaprista. Lisänä paistetut perunat ja herneitä.
MISSÄ Hietalahdenranta 11

LEENA VUORENMAA

Leena Vuorenmaa

Pelastuskoulusta
valmistuneille riittää töitä –
”Yhtään työtöntä ei ole
valmistunut yli 46 vuoteen”

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Wieninlei
kettä tullaan kauempaakin syömään, jotkut
sanovat, ettei tarvitse tuoda ruokalistaa
ollenkaan, vaan että ottavat wieninleikkeen.”

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

MAAILMAN TALOUSFOORUMIN viime vuoden
raportin mukaan Suomi on maailman turvallisin
maa. Maiden turvallisuutta arvioitiin muun muassa poliisiviranomaisten luotettavuuden, henkirikosten määrän ja terrori-iskujen todennäköisyyden perusteella. Myös Helsinki on kaiken
kaikkiaan hyvin turvallinen kaupunki.
”Jätkäsaari-Ruoholahti poikkeaa muusta Helsingistä isojen liikennemäärien, meren ja
keskeneräisyyden takia. Täällä on paljon väliaikaisia reittejä. Vaihe menee ohi eikä aiheuta mitenkään poikkeuksellisen paljon vaaratilanteita,
kun turvallisuusmääräyksiä noudatetaan”, kertoo Helsingin pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Taisto Hakala.
Onnettomuuksien määrä on sama kuin
muualla, mutta ensihoidon tehtävät ovat lisääntyneet. Se johtuu väestökasvusta ja ikääntymisestä sekä vanhusten kotihoiden yleistymisestä.
”Suurin yksittäinen riskitekijä suomalaisessa
turvallisuudessa ja terveydessä on alkoholi”, toteaa Hakala.
Myös kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus vaikuttavat turvallisuuteen. Jätkäsaari-Ruoholahdesta on kaavoittamalla tehty monipuolinen
asuinalue, jossa on monenlaisia asumismuotoja.
Monipuolinen kaavoitus sai alkunsa Helsin-
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Taisto Hakalan mukaan Jätkäsaari ja
Ruoholahti poikkeavat muusta Helsingistä
keskeneräisyyden ja isojen liikennemäärien takia.

gissä 1960–1970-luvuilla isojen muuttoaaltojen aikana. Tällöin perustettiin uusia lähiöitä, ja aluksi
sosiaaliset ongelmat lisääntyivät niissä. Kaupunki oppi kuitenkin läksynsä kerrasta ja nykyään eri
alueille rakennetaan erilaisia asuntoja.
Monimuotoiset lähiöt toimivat sosiaalisten
erojen tasoittajina, ja ne auttavat myös muun
muassa maahanmuuttajia kotiutumaan ja sopeutumaan uuteen kulttuuriin.
Kaupunkisuunnittelun lisäksi turvallisuuteen vaikuttavat esimerkiksi ennaltaehkäisy,
koulutus, varhaiskasvatus, ja peruspalvelut.

≈≈ Helsingin pelastuskoulu sijaitsee Huutokonttorilla
osoitteessa Tyynenmerenkatu 1.
≈≈ Koulu on osa Helsingin kaupungin pelastuslai
tosta.
≈≈ Noin 700 neliön tiloihin kuuluu kolme opetus
luokkaa, atk-luokka, luentosali, kuntosali, kirjasto,
työhuoneita ja hallinnon tilat.
≈≈ Koulusta valmistuu vuosittain noin 15 kahden
tutkinnon kaupunkipelastajaa, yhtään työtöntä ei
ole valmistunut yli 46 vuoteen.
≈≈ Kaikilla oppilailla vähintään toisen asteen tut
kinto, muutoin taustat kirjavia: hoitoalan tutkintoja,
upseereita, poliiseja, lentäjiä, ekonomeja, valtio
tieteen maistereita ja niin edelleen.
≈≈ Pelastajatutkinnon lisäksi koulutetaan paloesi
miehiä ja annetaan täydennyskoulutusta.
≈≈ Koulussa on kymmenen opettajaa, vuodesta
2001 rehtorina on ollut Matti Waitinen.
≈≈ Koulu siirtyi Huutokonttorille vuonna 2013, se
toimi aiemmin Etelä-Haagassa.
≈≈ Harjoitusalue Roihupellossa, jossa on muun mu
assa palotalo ja kylmien savusukellusten harjoitus
talo, kattosimulaattori, rauniorata, liikenneonnet
tomuuskenttä, raitiovaunusimulaattori, korkealta ja
maan alta pelastamisen harjoitusrata.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

MALAGA BAR
MIKÄ Kylmäsavupossu-pizzeta 14 euroa
MITÄ Porsaanlihasiivuja, tuoreita kirsikka
tomaatteja ja juustoa. Lisukkena on salaatin
lehtiä.
MISSÄ Malagankatu 3
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Pizzetat ovat
meidän hittituotteemme. Ne ovat saaneet
inspiraationsa provencelaisesta tomaattipii
rakasta. Tomaattikastiketta ei käytetä, vaan
ihka aitoa dijon-sinappia.”
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Itämerentorin pyöräasema
on Helsingin suosituimpia
Kaupunkipyöräkausi alkaa taas
tässä kuussa. Itämerenkadulta
tehtiin yli 34 000 matkaa.

Kaupunkipyöräasemat lähtömäärineen 2017

Naistentautien
poliklinikka aloitti
Ruoholahdessa
SUOMEN SUURIN Naistentautien poliklinikka
aloitti toimintansa Ruoholahdessa.
Poliklinikan toiminta alkoi Itämerenkatu
5:ssä sijaitsevassa toimistotalossa pääsiäispyhien
jälkeen. Poliklinikan tilat ovat rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa.
Muuton taustalla on sairaalatoimintojen loppuminen Kätilöopistolla.
HUS:n mukaan Naistentautien poliklinikalla on vuosittain noin 26000 käyntiä. Poliklinikka
toimii ajanvarauspoliklinikkana, jonne potilaat
tarvitsevat lääkärin lähetteen. Naistentautien
päivystys sijaitsee Naistenklinikalla Töölössä.

34544 lähtöä

Suosituin määränpää
Tyynenmerenkatu

Rauno Hietanen
Naistentautien klinikka muutti Itämerenkatu
5:ssä sijaitsevaan toimistotaloon.

ITÄMERENTORI

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

LÄHDE: HKL

K

aupunkipyörät tulevat taas katukuvaan.
Kausi alkoi huhtikuun alussa ja kestää lokakuun loppuun saakka.
Vuosi 2017 oli vilkas vuosi keltaisille pyörille.
Yksi suosituimmista asemista oli Itämerentorin
pyöräasema, josta lähti yli 34500 matkaa.
Vain Kampin metroasema (36796 lähtöä) ja
rautatieasemalla sijaitseva Töölönlahdenkatu
(35 678) olivat suosituimpia lähtöasemia kuin Itämerentori.
Viereisessä kartassa on kaikki Ruoholahden ja Jätkäsaaren pyöräasemat lähtömäärineen.
Siitä selviää muun muassa, että Itämerentorilta lähtevien pyöräilijöiden suosituin määränpää
oli Tyynenmerenkadun asema lähellä Verkkokauppa.comia. Yli 2500 Itämerentorilta aloitettua pyörämatkaa päättyi Tyynenmerenkadulle.

JÄTKÄSAARENLAITURI

18803 lähtöä

Suosituin määränpää
Töölönlahdenkatu

TYYNENMERENKATU

18334 lähtöä

PORKKALANKATU

16540 lähtöä

Suosituin määränpää
Itämerentori

Suosituin määränpää
Töölönlahdenkatu
Kaupunkipyörätelineet
odottivat lumien lähtöä
Messitytönkadun ja
Selkämerenkadun
kulmassa maaliskuun
lopulla. Helsingissä
pyöräasemia on
tänä vuonna 150.

RUOHOLAHDEN POLIKLINIKALLA tutkitaan ja
hoidetaan erilaisten gynekologisten ongelmien
vuoksi hoitoon hakeutuvia naisia.
Poliklinikalla hoidetaan myös polikliinisesti
tehtäviä raskaudenkeskeytyksiä.
Ruoholahden Sanomat

LÄNSISATAMANKATU

MESSITYTÖNKATU

Suosituin määränpää
Itämerentori

Suosituin määränpää
Tyynenmerenkatu

10046 lähtöä

9171 lähtöä

Jätkäsaaren galleriaadressissa yli 1700 nimeä
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Urbaani, stadilainen
vappubuffa
sinun aikataulullasi
1.5.2018 klo 12:30 - 17:00
Aikuiset 49€ (omistajan kortilla 47€)
Lapset 3-13 v. 15€
Alle 3 v. 0€

Varaukset:
ravintolamyynti@sok.fi
puhelimitse ma-pe klo
8:00- 18:00 puh.
0201234800,
muina aikoina Bistro
Gimis puh +358 50
3883355,
(hinnat
lankapuhelimesta
0,0821 €/ puhelu +
0,02€ /min,
matkapuhelimesta
0,0821 €/ puhelu +
0,149€ /min)

Radisson Blu Seaside Hotel
Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
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Taidevaikuttaja Otso Kantokorpi
luovuttaa adressinsa apulaispormestari
Nasima Razmyarille Huuto
Galleriassa tällä viikolla.
Rauno Hietanen

Ruoholahden
Sanomat kertoi
L3-makasiinien
vuokralaisten
ahdingosta
helmikuussa.
Kuvassa on Weird
Antiques -liikkeen
Mike Kairenius.

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

T

aidemaailman taistelu L3-makasiinien galleriakeskittymän puolesta jatkuu.
Taidekriitikko ja -vaikuttaja Otso Kantokorven aloittama adressi on kerännyt yli 1700
nimeä. Kantokorpi luovuttaa nimilistan Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyarille torstaina 12. huhtikuuta Galleria Huudon tiloissa.
Tapahtuma on kello 17.
”Kaupungin kyky hoitaa asioita on ongelmallinen, koska tilakeskus toimii niin markkinaperiaatteella nykyään, että en välttämättä usko,
että heihin pystyy hirveesti vaikuttamaan”, Kantokorpi lataa.
Kantokorpi sanoo, ettei ole järin optimistinen sen suhteen, että kaupunki alentaisi vuokria
sopivalle tasolle, jotta galleriat voisivat palata tiloihin paloturvallisuusremontin jälkeen.
Adressissaan Kantokorpi ehdottaa, että kaupunki varmistaa gallerioille subventoidun paluun L3:een ”sen sijaan että se vain löyhästi lupaisi auttaa uusien tilojen etsimisessä, kuten nyt
on tapahtunut.”
Makasiinissa toimii kolme galleriaa: Galleria
Huuto, Galleria Rankka ja SIC.
JÄTKÄSAAREN RAKENTAMISESTA vastaava
projektinjohtaja Outi Säntti Helsingin kaupungilta kertoo, että L3-makasiinien korjausta koskeva hankesuunnitelma etenee päätettäväksi tämän kuun aikana.

Mike Kaireniuksen Weird Antiques kauppaa nimensä mukaisesti outoa antiikkia. Kuva syksyltä 2017.

L3-makasiinin
vuokralaiset:
Irtisanominen
tuli puskista
Antiikkiliike Weird Antiquesille
ajoitus on katastrofi – televisiosarja
heistä alkaa pyöriä maaliskuussa, ja
huhtikuussa tilat pitäisi olla tyhjinä.

Tästä
on kyse
Rauno Hietanen

”Jos ja kun suunnitelma hyväksytään, niin
makasiinin remontti alkaa juhannuksen tienoilla, ja valmista pitäisi olla ensi vuoden helmikuussa.

≈rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
≈ Helsingin kaupunki remontoi
L3-makasiinit
ammikuunTyynenmerenkadulla.
10. päivänä tuli odottamaton tieto. Jätkäsaaren L3-makasiinin
YKSI L3-MAKASIININ vuokralaisista on antiik≈≈ Kaupunki
irtisanoi
tammikuussa
2018 kaikkien
kaikki vuokrasopimukset
puretaan.
”Tämä
tuli ihan yllätyksenä”,
sanoosopimukset.
Hella Hernberg on yksi L3:n ensimmäisiä
kiliike
Weird Antiques. Sen perustaja Mike Kaimakasiinissa
vuokralla
olevien
Mike Kairenius, Weird Antiques -liik- vuokralaisia. Hernberg osallistui makasiinirenius kertoo, että lähtö Jätkäsaaresta on pian
≈keen
≈ L3-makasiineissa
on muutama taidegalleria,
toinen omistajista.
infoiltaan Jätkäsaaren kirjastolla tammikuussa.
”Meillä oli kevään suhteen isot odotukset,
edessä. Uusia tiloja ei läheltä löytynyt.
kahvila-ravintola
ja alkaa
antiikkiliike
koska maaliskuun lopussa
televisiosar- sekä useiden pien
ja koskien meidän
liikettä. Huhtikuun lopussa
”Huhtikuun loppuun mennessä pitäisi häiyritysten
toimitiloja.
meidän pitäisi olla jo pihalla. Tämä on erittäin Poistumisteitä lisää
ajoitus.” aikoo nostaa vuokria≈moninkertaisiksi
L3-makasiinin palo-osastointi korjataan
ja poispyä tilosta.
Näillä näkymin menemme Hyrylään.
≈huono
≈ Kaupunki
Kairenius myöntää, että he olivat tietoisia, et- tumisteitä lisätään.
Siellä
kustantaakseen
remontin.
Monelle
vuok määräysten
tä näin voi käydä. Heillä
– kuten muillakin
L3:n ≈nykyiselle
Poistumistiet rakennetaan
mukai-on yksi vanha huoltamorakennus, jonne
vuokralaisilla – on määräaikainen vuokrasopi- siksi.
muutamme, ellei ihmeitä
tapahdu”,JOKAISESTA
Kairenius PÄIVÄST
ralaisille
uudet vuokrat ovat liian korkeita.
LUPA NAUTTIA
mus korkeintaan kolmen kuukauden irtisano- ≈ Makasiiniin rakennetaan uuden käyttötarkoitukmisajalla.
sen mukainen ilmanvaihto. Myös sähköjärjestelmät
sanoo.

T

”Mutta tämä tuli vähän äkkiä kaupungin
puolelta. Tiedotus oli huonoa.”

VUOKRASOPIMUSTEN irtisanomisen taustalla

palotarkastukset viime kesältä. Niissä todetRUOHOLAHDENovat
SANOMAT
tiin, että makasiinin henkilöturvallisuus ei täytä

lain vaatimuksia. Ilman korjauksia rakennus joutuu käyttökieltoon.
Kaupunki on vuodesta 2010 etsinyt kiinteistölle pitkäaikaista vuokralaista, joka korjaisi rakennuksen, tai ostajaa koko rakennukselle. Tätä odotellessa tiloja on vuokrattu muun muassa

korjataan niiltä osin kuin on tarpeen.
≈ L3:n nykyinen käyttötarkoitus on varastointi.
Siihen haetaan käyttötarkoituksen muutosta siten,
että katutaso ja toinen kerros ovat liike- ja kokoontumistilaa. Kellari jää varastotilaksi. Kolmas ja
neljäs kerros jäävät tyhjiksi.

Lähde : Helsingin kaupunki
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AINUTLAATUINEN
Huhtikuu
2018
FLAT IRON -MUOTO

KERROSTA

dan neliön tilaa makasiinin kakkoskerroksessa.

2

2018

ASUNNOT
VARATTAVIS
KEVÄÄLLÄ 20

KIITOS KAIKILLE
JÄTKÄSAAREN
LAKEANPUISTOSTA
KIINNOSTUNEILLE!
Hakuaika Lakean Hitas-koteihin päättyi
maanantaina 9.4. ja arvonta suoritetaan torstaina 12.4.
Koti pääkaupungin kiinnostavimmassa kaupunginosassa voi kohta
olla sinun. Kiitos kaikille osallistuneille ja onnea arvontaan!
Lue lisää kohteesta:
lakea.fi/uudiskohteet/as-oy-jätkäsaaren-lakeanpuisto-helsinki/

Asunto Oy
Jätkäsaaren Lakeanpuisto Helsinki
Kanariankuja 4, 00220 Helsinki

Huhtikuu 2018
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Välimeren rannoilta Jätkäsaaren asu
Euroopan kemikaalivirastossa
työskentelevä espanjalaisportugalilainen pariskunta
viihtyy Jätkäsaaressa ja hankki
sieltä omistusasunnon.
Tiina Torppa, tekstit
Kimmo Brandt, kuvat

”R

akennetaan torni”, Maria Rodes sanoo pojalleen. Puolitoistavuotias Lucas pinoaa palikan toisensa jälkeen ja
isä, Duarte Lisboa auttaa pientä rakentajaa. Lopuksi Lucas riemuissaan
kaataa koko tornin.
Jätkäsaarelaiskodissa Messitytönkadulla isä
puhuu portugalia lapselleen ja äiti espanjaa. Lucas käy suomenkielistä päiväkotia Jätkäsaaressa.
”On kätevää, kun pääsemme molemmat kävellen tai raitiovaunulla päiväkodilta suoraan
työpaikallemme”, Duarte Lisboa sanoo.
Vanhempien työpaikka, Euroopan kemikaalivirasto, ECHA, sijaitsee nyt Annankadulla. Vuonna 2020 ECHA muuttaa Telakkarantaan,
vielä lähemmäs Jätkäsaarta.
Duarte Lisboa on kemisti ja asunut Helsingissä vuodesta 2010 lähtien, jolloin työsuhde
ECHA:ssa alkoi. Hän on kotoisin Keski-Portugalin Leiriasta ja puoliso on Espanjan Barcelonasta.
Pariskunta tapasi Sörnäisten Kurvissa Ravintolapäivänä 2012.
Maria Rodes tuli Suomeen Erasmus-opiskelijavaihdossa, sittemmin hän työskenteli Viirusteatterissa.
”Nykyään Viiruskin on muuttanut Jätkäsaareen”, sanoo Rodes. Hän työskentelee ECHA:n
viestinnässä.

PIAN UUTEEN KOTIIN
Pariskunnan työsopimukset ECHA:ssa jatkuvat
ja Helsinki pysyy asuinpaikkana. Siksi he ostivat
asunnon Jätkäsaaresta, vasta valmistuneesta talosta. Nykyinen vuokra-asunto on tilava kolmio,
ja uudessa asunnossa on jopa kolme makuuhuonetta.
”Meillä käy paljon sukulaisia, tarvitsemme
vierashuoneita”, Duarte Lisboa sanoo.
Uudessa kodissa odottaa tilava olohuone, joka on keittiön kanssa yhtä suurta tilaa.
”Asunto sijaitsee toisessa kerroksessa kadun
puolella, mutta sisäpihalta se on ensimmäinen
kerros, joten pääsemme suoraan pihalle ja siitä

Lucas syntyi Helsingin Kätilöopistolla puolitoista vuotta sitten ja teki portugalilaisesta Duarte Lisboasta ja espanjalaisesta Maria Rodesista perheen.

Hyväntoivonpuistoon. Vain harvassa kaupungissa voi asua näin! Joka puolella Helsinkiä on paljon vihreää ja kaikille avoimia ulkotiloja”, Rodes
sanoo.
Hänelle Jätkäsaari oli tuttu jo ennen kuin pariskunta muutti sinne yhdessä, sillä Rodes asui
aiemmin toisessa talossa Messitytönkadulla. Jätkäsaari valikoitui asuinpaikaksi liikenneyhteyksien ja perheystävällisyyden takia.
”Kaikki palvelut löytyvät Ruoholahdesta ja
Jätkäsaaressa asuu paljon lapsiperheitä ja on lasten leikkipaikkoja”, perhe kehuu.
Duarte Lisboa nauttii meren rannoista.
”Pidän kävelystä rantoja pitkin, vaikka vieressä jylisisi liikenne, kuten Lauttasaaren sillalla.

Silti on aivan huikeaa katsoa toista puolta, merta
ja maisemaa.”

MONIMUOTOINEN ASUINPAIKKA
Ennen lapsensa syntymää pariskunta liikkui paljon kaupungilla, kävi konserteissa ja kulttuuritapahtumissa. Duarte Lisboa on indierockin ystävä
ja arvostaa Tavastiaa konserttipaikkana. Rodesin
yksi mielipaikka on Kiasma.
Viikonloppuisin perhe ulkoilee Jätkäsaaren lähialueiden lisäksi Nuuksiossa tai Luukissa.
Pakkastalvi ei haittaa pariskuntaa, mutta marraskuu Suomessa on molempien mielestä ankea ja
pimeä.

Duarte Lisboa on perheen ruoanlaittaja.
”Ruoholahden Citymarketista saa erinomaista kalaa, mustekalaa ja kaikkea”, hän kehuu.
Perheenisä pitää saunomisesta, käy Vantaan
Kuusijärven savusaunassa ja Kallion Kotiharjussa. Hän on kokeillut avantouintiakin.
”Uuden kodin viereen avautuu Jätkäsaaren
uusi yleinen sauna”, Duarte Lisboa iloitsee.

TURVALLINEN HELSINKI
”Jätkäsaaressa on todella turvallista, tosin meistä kaikkialla Helsingissä on erittäin turvallista”,
Rodes sanoo.
Hän asui muun muassa Bilbaossa ennen

Sukupolvien korttelissa juodaan teetä Serbiasta ja Ta
Suomalainen design houkutteli
serbialaisen ja taiwanilaisen opiskelijan
Helsinkiin, jossa he tutustuivat
ja muuttivat yhteiseen HOASin
soluasuntoon Jätkäsaareen.

Tutustuimme
ensimmäisenä
opiskeluvuonna, keksimme
sitten hakea yhteistä
asuntoa.”

O

piskelijat Jovana Kacavenda ja
YoChao Chien istuvat soluasuntonsa keittiössä juomassa teetä.
”Sekoitin siihen serbialaista ja
taiwanilaista teetä”, Chien sanoo.
He kaksi ovat Aalto yliopiston muotoilun
maisteriohjelman opiskelijoita ja jakavat korealaisen opiskelukaverinsa ja ystävänsä kanssa viihtyisän kolmion Jätkäsaaressa. Kolmikko
muutti asuntoon maaliskuussa 2017.
”Tutustuimme ensimmäisenä opiskeluvuonna, keksimme sitten hakea yhteistä asuntoa. Tämä on kiva koti”, Kacavenda sanoo.
Jokaisella on oma makuuhuone, eteinen on
tilava ja keittiön ikkunalaudalla viheriöi kasveja.
”Olemme kaikki muotoilijoita, joten kauneus
ja viihtyisyys on meille tärkeää”, Chien sanoo.
Kacavenda huomauttaa siihen, että hän
ja korealainen ystävä ovat kierrätysihmisiä ja
Chien sen sijaan arvostaa nimekästä designia.
Suomalaisen muotoilun huippunimet saivat
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Jovana Kacavenda

opiskelija, Aalto-yliopisto

kaksikon valitsemaan Helsingin opiskelupaikakseen.
”Näin Serbiassa Tapio Wirkkalan näyttelyn
ja halusin siksi tänne”, Kacavenda sanoo. Chien
valitsi Helsingin arkkitehti Alvar Aallon takia.
Chien työskentelee opintojensa rinnalla osaaikaisesti Wärtsilän palveluksessa, pääasiassa
yrityksen brändiasioissa. Työpaikalleen Hakaniemeen hän kulkee raitiovaunulla. Opiskelijat
kehuvat Jätkäsaaren liikenneyhteyksiä.

HIENO HETKI OMALLA PIHAMAALLA
Taipeista kotoisin oleva YoChao Chien (oik.) ja Belgradista kotoisin oleva Jovana Kacavanda
sanovat, että Jätkäsaaren Sukupolvien kortteleissa kaikki yleensä tervehtivät toisiaan.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Jätkäsaaresta opiskelijoilla on jo tullut yksi ikimuistoinen kokemus. Viime kesän yhtenä au-
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ukkaiksi
Jamaikan
kadulla on
”liian kylmää”
LIVORNO JA MALAGA ovat Välimeren rannikkokaupunkeja, ja niiden mukaan nimetyt kadut lähtevät Välimerenkadulta. Samalla periaatteella on nimetty kadut, jotka
alkavat Tyynenmerenkadulta ja Atlantinkadulta – joko maita tai kaupunkeja niiden
merien rannoilta.
”Jo toistakymmentä vuotta sitten osayleiskaavavaiheessa vein kokoomakatujen
merinimet Helsingin nimistötoimikuntaan
ja se hyväksyi nimet”, Länsisataman projektipäällikkö Matti Kaijansinkko kertoo.
Jätkäsaaren pääkatujen nimet ovat peräisin kauppamerenkulusta.
”Kulkihan Jätkäsaaren tavarasatamasta laivoja maailmaan kaikille merille, enkä
halunnut alueen nimiin mitään sinitiaisia”,
Kaijansinkko sanoo.
Samassa hengessä nimistötoimikunta
jatkoi nimien kehittämistä.
”Naurunpuisto Melkinlaiturin asuinalueella on aika hyvä nimi, samoin Hyväntoivonpuisto”, Kaijansinkko sanoo.
Saukonlaiturin asuinalueelle tulee Bermudankolmio, josta lähtevät Kuubankatu,
Karibianranta ja Bermudankatu. Yleensä
Jätkäsaaren nimistä tulee hyvää palautetta.
”Tosin joku voi valittaa, ettei vaikkapa
Jamaikankadulla ole niin lämmintä kuin nimestä luulisi”, Kaijansinkko sanoo.

Helsinkiä, puoliso on asunut Unkarissa ja Italiassa.
Pariskunta on matkustellut Suomessa. Ystäviä ja sukulaisia on viety Lappiin, ja tuttuja
paikkoja ovat myös Vaasa, Kotka, Turku ja monet muut.
Kotikulmilla Jätkäsaaressa asuu paljon
muitakin kemikaalivirastolaisia.
”Törmäämme heihin yleensä K-kaupassa”,
Duarte Lisboa sanoo.
Pariskunta tuntee nykyiset naapurinsa, yläkerrassa asuu suomalais-marokkolainen pariskunta.
Jätkäsaari on monella lailla kansainvälinen
ja viihtyisä asuinpaikka.

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

Merimiehet olivat osa
helsinkiläistä arkea
≈≈ Jätkäsaareen perustettiin 1910-luvulla satama.
Ennen konttiaikaa laivat kuljettivat kappale
tavaroita ja siksi laivalasteja purettiin viikonkin
ajan satamassa. Kontit tulivat 1960-luvulla.
≈≈ Alukset pysyivät kappaletavaroiden lastaami
sen ja purkamisen ajan satamissa, ja ympäri maa
ilmaa tulevat merimiehet olivat osa helsinkiläistä
arkea. Syntyi merimieskapakoita muun muassa
Hietalahden torin tienoille. Toki osa merimiehistä ja
laivoista oli suomalaisia.
≈≈ ”Tuontitavaroiden kirjo oli valtava! Meille rah
dattiin maailmalta kaikenlaista tavaraa mausteis
ta appelsiineihin.”
Lähde: kaupunkihistorian erikoistutkija Martti
Helminen, Helsingin kaupunginarkisto

OSA 2 Sarjassa tutustutaan sekä alueella pitkään toimineisiin että
täällä juuri aloittaneisiin yrittäjiin. Konkariyritys & tulokas -juttusarja
vuorottelee Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palstan kanssa.

KUN MIKKO KATAJA avasi liikkeensä Itämerenkadulle, myydyin tuote oli filmirulla.
”Tulimme tänne vuoden 2000 keväällä.
Meillä oli asiakkaina melkein kaikki Helsingin
studiot. Kaapelitehtaalla oli paljon studioita ja
siksi Ruoholahti oli luonnollinen valinta.”
Kataja on ollut lintubongari pikkupojasta
lähtien. Se määritti myös bisneksen suunnan.
”Digitaalisuuden myötä olemme siirtyneet

≈≈ Jätkäsaaren asukkaista 13,5 prosenttia ja Ruo
holahden asukkaista 18,9 prosenttia on ulkomaa
laistaustaisia. Koko Helsingissä vastaava osuus on
noin 14 prosenttia, koko maassa 6,6 prosenttia.*
≈≈ Jätkäsaaren kodeissa puhutaan muun muassa
ruotsia, hindiä, kiinaa, viroa, venäjää ja japania.
≈≈ Selkämerenkadun Kansainvälistä koulua käy
noin 360 oppilasta. Oppilaat ovat 3–19-vuotiaita
ja edustavat 40:ää kansallisuutta.
≈≈ Itämerenkadulla sijaitsee yksityinen, englannin
kielinen päiväkoti ja Jätkäsaarenkuja 11:een on
suunnitteilla yksityinen, kansainvälinen päiväkoti.
≈≈ Jätkäsaari liittää yhteen Helsingin ja Tallinnan.
Länsisatamasta kulkee laivoja ja reittivuoroja
Tallinnan ohella monista muistakin kaupungeista:
Maarianhamina, Tukholma, Riika, Pietari, Tra
vemünde ja Warnemünde.
* Luvut ovat vuoden 2017 alusta. Ulkomaalaistaustainen tarkoittaa, että vanhemmat tai ainoa
tiedossa oleva vanhempi syntyi ulkomailla.
Lähde: Helsingin kaupunginkanslia,
kaupunkitutkimus ja -tilastot

FOTO FENNICA avasi ovensa Itämerenkadulla
vuonna 2000.
”Metroaseman lähellä on hyvä olla, tähän
pääsee kaukainenkin suomalainen, kunhan
pääsee metroradan varteen”, yrittäjä Mikko
Kataja sanoo.
Kiikareihin ja kaukoputkiin erikoistuneen
liikkeen asiakaskuntana on koko Suomi.
Yrittäjän arkeen kuuluvat jokavuotiset Suomikierrokset, joita varten Kataja pakkaa Mercedes
Vito -pakettiautonsa täyteen optiikkaa.
”Kyllä ne Oulussa aina odottavat, että tulen
sinne. Auton mittariin tulee yli 50000 kilometriä
vuodessa.”
KONKARIN VINKKINÄ Kataja neuvoo toi
mimaan asiakaslähtöisesti ja kuuntelemaan
asiakasta.
”Eli ei niin, että tyrkytettäisiin jotain ihan
turhanpäiväistä. Sillä ajatuksella tämä meidän
myymälä on pyörinyt 18 vuotta.”
”Meillä kävi eilen asiakas, joka oli kysy
nyt työkavereiltaan yliopistolla, että millainen
kaukoputki kannattaa ostaa. Kaverit sanoivat
hänelle, että mene Foto Fennicaan, niin Mikko
myy sulle sellaisen putken, minkä tarvitset.”
Kataja neuvoo myös keskittymään yrittämi
sessä niihin asioihin, jotka oikeasti osaa.
”On ihan turha tehdä mitään muuta.”

tyy niin kehittämistä vaativaa kuin kehuttavaakin.
”Palvelumuotoilua sentään käytetään Suomessa! Olemme itsekin osallistuneet hankkeisiin, joissa kehitettiin Hakaniemen metroasemaa ja kysyttiin kaupunkilaisilta ideoita”,
Kacavanda kertoo.
Soluasunnon yhdestä ikkunasta näkyy rakentajien aherrus työmaalla, toisesta ikkunasta
jo valmis naapuritalo.
”Taiwanissa ikkunat rakennettaisiin mahdollisimman pieniksi, jottei kuumuus pääse sisälle. Lisäksi kotimaassani tilankäyttö on erilaista, onhan tilaa vähän ulkona ja sisällä”,
Chien sanoo.
Suomen talvi ei ihastuta opiskelijoita ja aurinkoakin he kaipaavat. Säästä huolimatta Chien
voisi kuvitella elävänsä Suomessa, hän puhuu jopa talon ostamisesta ja asettumisesta asumaan
Helsinkiin.

IKKUNAT KAUPUNKIEN
PALVELUIHIN JA ASUMISEEN
Kacavanda ja Chien ovat opiskelleet palvelumuotoilua, ja siinä ideana on kehittää palveluita
käyttäjälähtöisesti. Kun opiskelijat arvioivat yliopiston tai Helsingin kaupungin palveluita, löy-
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itse harrastuksen pariin eli kiikareihin ja kaukoputkiin”, hän luonnehtii.
TULOKASYRITTÄJÄT Nina Salonen ja Joakim
Tarkiainen aloittivat helmikuussa 2018 kuntosaliketju P&T:n franchising-yrittäjinä.
”Halusin oman kuntosalin, se on ollut
unelmani”, Salonen kertoo.
Ruoholahden Sanomat

KONKARI: Mikko Ka taja

Jätkäsaari ja Ruoholahti
ovat kansainvälisiä

aiwanista
rinkoisensa päivänä HOASin talon omalla pihalla isompi porukka vietti aikaa yhdessä. Moni oli
toisilleen tuntematon, joukossa oli lapsia ja kaikenikäisiä.
”Chillailimme yhdessä melkein rakennustyömaalla, kun oli vielä keskeneräistä”, Kacavanda
sanoo.
HOASin asuintalo sijoittuu eri-ikäisten ihmisten asuttamaan Sukupolvien kortteliin, jonka muut asunnot ovat Asuntosäätiön ja Settlementtiasuntojen. Korttelin sisätiloissa kulkevaa
esteetöntä reittiä pitkin pääse yhteistiloihin, joita
ovat muun muassa kuntosali ja kansainvälinen
ravintola Polku.
”Tällaista kortteli-ideaa ei voisi kuvitella kotimaassani”, Kacavanda sanoo.
Rakentamisen suhteen Suomi eroaa muutenkin Serbiasta.
”Meillä voi vain ostaa maata ja rakentaa siihen melkein mitä tahansa, kun Suomessa rakentaminen on säädeltyä”, Kacavanda sanoo.

Konkarin vinkki:
Keskity asioihin,
jotka oikeasti osaat

Tämä artikkeli
on Helsingin
kaupungin tuottama.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Mikko Kataja on nähnyt valokuvausalan
kehityksen mustavalkofilmiajasta nykyaikaan.

TULOKAS: Salonen/Tarkiainen
HYVINKÄÄLÄINEN PARISKUNTA lähti yrittä
jäksi keskimääräistä nuorempana.
Nina Salonen oli tehnyt kolmisen vuotta
personal trainerin töitä, ja sitä kautta virisi
ajatus omasta kuntosalista.
”Oma sali on ollut minulla aina unelma.
Liikunta on ollut aina lähellä sydäntä”, kertoo
Salonen yrittäjäksi ryhtymisestä.
21-vuotiaat Salonen ja avopuoliso Joakim
Tarkiainen vetävät kahta Pulse & Träning (P&T)
-salia. Toinen niistä on Kampissa ja toinen Välime
renkadulla Jätkäsaaressa. P&T on ruotsalainen
franchising-periaatteella toimiva kuntosaliketju.
Joakim Tarkiainen on koulutukseltaan hieno
mekaanikko.
”Tein pari vuotta metallialan hommia. Sitten
ruvettiin Ninan kanssa katsomaan kuntosaleja.
Kun saatiin tuo Kamppi, niin tein puolisen vuotta
ohella päivätöitä, mutta Jätkäsaaren salin myö
tä hyppäsin täysipäiväisesti tähän mukaan itse”,
Tarkiainen kertoo.
Jätkäsaaren ja Kampin salit ovat sopivan
lähekkäin. Pariskunta halusi ainakin kaksi salia,
että saisivat tehtyä yrittäjyydestä päivätyön.
Nina Salonen ja Joakim Tarkiainen
vetävät kahta P&T-kuntosalia
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Historiallinen apteekki lopettaa
vanhassa Ruoholahdessa

RAUNO HIETANEN

Bengt Mattila on pyörittänyt
apteekkinsa tiloissa myös museota.
Lapinlahdenkadun apteekki
perustettiin yli sata vuotta sitten.

Terhokerho törmäyttää sukupolvia.

Sukupolvet
kohtaavat
maanantaisin
kappelilla

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

A

pteekissa näkyy ja tuoksuu ajan patina.
Tilaa hallitsevat puinen myyntitiski ja
puisien vetolaatikoiden rivistöt.
Pian lääkemyynti kuitenkin loppuu tässä historiaa pursuavassa liikkeessä vanhassa Ruoholahdessa. Suomen sisustukseltaan vanhimpiin apteekkeihin kuuluva
Joutsen-apteekki lopettaa toimintansa vappuaattona.
Joutsen on ehtinyt toimia Lapinlahdenkadulla 106 vuotta. Tilalle tulee näillä näkymin viiniravintola, joka on sitoutunut säilyttämään sellaisenaan apteekin suojellun myymäläsisustuksen.
Apteekin viimeiseksi vetäjäksi jää Bengt
Mattila. Hän on ollut apteekkarina Joutsenessa 20 vuotta. Mattila on ottanut itselleen kulttuurihistoriallisen lisätehtävän, ja pitänyt tiloissa
myös apteekkimuseota.
”Tämä alakerta oli varastotila, missä mikään
ei ollut säilyttämisen arvoista. Me sitten puhalsimme tilat uuteen uskoon”, Mattila kuvailee
museohuoneen keskellä kellarikerroksessa.
”Minulla oli ideana rakentaa apteekkitoiminta siten, että historiapuoli tulisi esille samalla,
kun apteekki toimisi modernin apteekin tavoin.”
MUSEOHUONETTA REUNUSTAVAT lasivitriinit,
joissa on eri vuosikymmeniltä lääkepakkauksia,
eksoottisia etikettejä ja erilaisia purnukoita. Kun
apteekki avasi ovensa viime vuosisadan alussa,

Bengt Mattila on ollut apteekkarina Lapinlahdenkadulla 20 vuotta. Hän perusti tiloihin apteekkimuseon.

huoneessa valmistettiin lääkkeitä.
”Silloin kaksi prosenttia lääkkeistä oli tehdasvalmisteisia ja loput 98 prosenttia apteekissa valmistettua. Täällä on tehty aamusta iltaan käsityötä”, Mattila kertoo.

telua museon säilyttämiseksi. Apteekkimuseot
ovat melko harvinaisia, ainakin Pohjoismaissa.
”Ruotsissa on muutama kulttuuriperinneapteekki, mutta niissä ei ole varsinaista museotoimintaa”, Mattila sanoo.
Museon pyörittämiseen ei kuitenkaan ole
löytynyt rahoittajaa, joten museo lopettaa kuun
lopussa samalla kun Mattila lopettaa apteekkarina Joutsenessa.
”Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että niin
moni on vuosien aikana tukenut taisteluani ja pitänyt tärkeänä, että tämä miljöö säilyy. Näen, että
tässä on saavutettu hyväksyttävä tulos, jossa apteekkimiljöö säilyy, vaikka apteekkitoiminta loppuu”, Mattila sanoo.

MATTILA ON KIERRÄTTÄNYT lukuisia pienryhmiä vuosien saatossa museossaan.
”Aika paljon eläkeläisryhmiä on käynyt, ja
koululaisia jonkin verran.
”Vierailuilla käy paljon erilaisia yhdistyksiä,
kuten marttayhdistykset tai vaikkapa eläkkeellä
olevien kenraalien rouvien yhdistys”, Mattila kuvailee.
Mattila on vuosien varrella myös käynyt tais-

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark

Kevyesti kevääseen Jätkäsaaresta!
Tarjoukset voimassa 9.4-29.4.
GRILLATTU

Luomubanaani

Broilerin koipireisi

2

50

2

1

99

KPL

2 KPL

JÄTKÄSAAREN KAPPELILLA alkoi huhtikuun
alussa kerho, jossa ikää ei tuijoteta ja jossa kahvia ja herkkuja on tarjolla.
Terhokerho on kaikille avoin ja maksuton
sukupolvien kohtaamispaikka, jonne ovat tervetulleita kaikki junioreista senioreihin. Kerhossa eri-ikäiset voivat esimerkiksi leikkiä, pelata tai
askarrella tai jutella.
”Mukaan voi tulla yksin tai yhdessä lasten,
muun perheenjäsenen, mummin tai vaarin, tai
vaikka kummilapsen tai ystävän kanssa”, sanoo
Erika Leijola, yksi kerhon vetäjistä.
Keväällä 2018 kerhoja järjestetään Jätkäsaaren Hyvän toivon kappelin tiloissa maanantaisin
kello 17–19.
Ensimmäinen kerhoilta oli 9.4. Kerho etsii lisää vapaaehtoisia vetäjiä.
Terhokerhojen taustalla on Leikkilähettihanke, joka toimii vuosien 2014–2016 Koko Suomi Leikkii -hankkeen jatkona. Hanke toteutetaan yhteistyössä SPR:n kanssa. Lisätietoja saa
osoitteesta www.leikkipäivä.fi.
Ruoholahden Sanomat
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7-23
7-23
9-23

Päivitämme kevyesti
myymälämme etuosaa viikolla
17 jotta voisimme tarjota teille
entistä laajemman valikoiman
Vege- ja Juustovalmisteita.

KG

NORJALAINEN TUORE

OMASTA UUNISTA:
UUTUUS JÄTKÄSAAREN

Ruodoton Lohifilee

Maalaisciabatta
400 g

19

2

80
KG

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

Aurinkoista kevättä ja nähdään
kaupalla!
Lähikauppiaat Ville ja Pia
henkilökuntineen!

KPL

Meillä myös
Pakettiautomaatti

RUOHOLAHDEN SANOMAT

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
Huhtikuu 2018

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Venäjänkielinen perhekerho
kokoontuu torstaisin
MAAALIS- JA HUHTIKUUSSA on leikkipuistossa tehty erilaisia pääsiäisaskarteluja, retkeilty,
vietetty koululaisten kanssa lelupäiviä sekä tuo
ja vaihda -päiviä ja laulettu yhdessä.
Maaliskuussa leikkipuistossa on aloittanut venäjänkielisten perhekerho. Se kerho kokoontuu torstaisin klo 16.30–18.30 ja on kaikille
avoin. Perhekerhossa vanhemmat saavat juttuseuraa ja lapset pääsevät ylläpitämään venäjän
kielitaitoa leikkimällä keskenään. Tervetuloa!
Alla tervetulotoivotus kerhoon venäjäksi:
Добро
пожаловать
на
встречи
русскоязычных семей! Родители смогут
пообщаться,а дети поиграть между собой и
поговорить по-русски. Вход свободный!
Puiston väki

LUPA NAUTTIA JOKAISESTA PÄIVÄSTÄ

Leikkipuistossa askarreltiin pääsiäisen alla.

Huhti-toukokuun
tapahtumia leikkipuistossa
Perjantaina 13.4. askartelua
klo 10.30–11.15.
Maanantaina 16.4. Pupu pir
teän yhteinen laulutuokio kaikille
klo 11.
Keskiviikkona 18.4. isä-lapsi
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL
Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Perjantaina 20.4. Picto-kuva
suunnistusta klo 10.30–11.15.
Maanantaina 23.4. Pupu pirte
än yhteinen laulutuokio kaikille
klo 11.
Keskiviikkona 25.4. isä-lapsi
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL
Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Torstaina 26.4. vapputapahtu
ma klo 16–18. Ohjelmassa on
muun muassa buffet, ilmapallo
jen myyntiä sekä naamiaisdisco.
Perjantaina 27.4. vappuaskar
telua klo 10.30–11.15.
Maanantaina 30.4. Pupu pir
teän yhteinen laulutuokio klo 11.

Tiistaina 1.5. Vappu, leikki
puisto on kiinni. Oikein hyvää
vappua kaikille!
Keskiviikkona 2.5. isä-lapsi
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL
Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Perjantaina 4.5. valokuvasuun
nistus klo 10.30–11.15.
Maanantaina 7.5. äitienpäi
väaskartelua klo 10.30–11.15
sekä Pupu pirteän yhteinen
laulutuokio kaikille klo 11.
Keskiviikkona 9.5. Unelmien
liikuntapäivä leikkipuistossa klo
9.30–11.
Keskiviikkona 9.5. isä-lapsi
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL
Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Torstaina 10.5. Helatorstai,
leikkipuisto on kiinni. Hyvää
helatorstaita!
Perjantaina 11.5. Äitienpäivä
askartelua klo 10.30–11.15

Koululaisten iltapäivätoiminta
Yleinen hakuaika on 27.4.2018
asti. Ilmoittautumislomakkeen
leikkipuiston iltapäivätoimintaan
voi hakea leikkipuistosta tai in
ternetistä. Osallistuminen toimin
taan on maksutonta. Välipalan
kuukausimaksu on tällä hetkellä
36,10 euroa.
Haku leikkitoiminnankerhoihin ensi syksyksi on meneillään
30.4.2018 asti. Leikkitoiminnan
kerhot ovat tarkoitettu kotihoi
dossa oleville 2–5-vuotiaille
lapsille.
Tapahtumista voi tiedustella
lisää leikkipuistosta, 040 33
44 178, lp.ruoholahti@hel.fi.
Ruoholahden leikkipuisto on
Facebookissa.
Leikkipuiston ilmoitustauluilta
löytyy myös tietoa alueen muis
ta tapahtumista ja toimijoista.
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AINUTLAATUINEN
FLAT IRON -MUOTO

KERROSTA

Koko perheen soitinesittelypäivä
lauantaina 14.4.2018 klo 10.30–13.30

VISSELI on koko perheen tapahtuma, jossa koko konservatoriotalo soi!

22–84m2

2018

ASUNNOT
VARATTAVISSA
KEVÄÄLLÄ 2018

UPEITA MERINÄKÖALOJA
YLIMMISTÄ KERROKSISTA

ERILAISIA KIEHTOVIA
POHJARATKAISUJA

Avointen ovien päivässä lapset ja aikuiset saavat kokeilla talon
opettajien opastuksella erilaisia soittimia, joiden soittamista
konservatoriossa opiskellaan.
Soitinesittelyiden lisäksi tarjolla on musiikkiesityksiä,
tietoa musiikin harrastamisesta ja oppilaaksi hakemisesta.
Kahvila on avoinna koko tapahtuman ajan.

Tulossa uusi flat iron -maamerkki Jätkäsaareen.
Liity mukaan sisäpiiriin saadaksesi lisätietoa ennen muita:

peabkoti.fi/goldfinger.

Tervetuloa!
konservatorio.fi/visseli2018

For your eyes only.

peabkoti.fi

Helsingin Konservatorio | Ruoholahdentori 6 | 00180 Helsinki

Huhtikuu 2018
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Jonesit ihailevat Harmajan majakkaa uude
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

UUDESSA TALOSSA Kalifornialainen
Tony Jones yllättyi Jätkäsaaresta:
”En tiennyt että täällä on näin hienoja
asuinalueita.” Urbaanissa merimiljöössä
mielellään asustava pariskunta
arvostaa Jätkäsaaren sijaintia.

Vihreistä Vihrein -talot
≈≈ Talot sijaitsevat Sukupolvienkorttelin naapuris
sa, lähellä Länsiterminaalia osoitteissa Länsisata
mankatu 36 ja Hyväntoivonkatu 4.
≈≈ Länsisatamankadun talossa on 55 asumisoikeus
asuntoa kaksioista neljän huoneen asuntoihin,
kooltaan 50–80 m2.
≈≈ Hyväntoivonkadun talossa on 66 vuokraasuntoa yksiöistä kolmioihin, kooltaan 50–69,5 m2.
Taloissa on viherkatot ja viherjulkisivu.
≈≈ Asumisoikeusasunnot (aso) valmistuivat heinä
kuussa 2017 ja vuokra-asunnot lokakuussa 2017
≈≈ Rakennuttaja/omistaja: TA-Yhtiöt
≈≈ Rakentaja: Rakennusliike Reponen Oy
≈≈ Arkkitehtitoimisto: Talli Oy.

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

A

jatus uudesta kodista oli itänyt Maarit
Jonesin mielessä jo pitkään, sillä aikuiset tyttäret olivat muuttamassa pois kotoa.
Asumisoikeusasuntomarkkinoita
seuraamalla Jätkäsaaresta löytyi kohde, jonka
viherajattelu ja merellinen sijainti kiinnostivat
Maaritia ja puolisoa Tonya.
Maaritille asumisoikeusjärjestelmä ja alue
olivat tuttuja, mutta 25 vuotta sitten Kaliforniasta muuttaneelle Tonylle Helsingin merelliset
asuinalueet eivät olleet.
”En tiennyt että täällä on näin hienoja asuinalueita”, Tony kertoo. Niinpä pariskunta muutti
töölöläisestä vuokra-asunnosta Vihreistä vihrein
-talon asumisoikeusasuntoon heinäkuussa 2017.

reä kortteli. Mukana on Helsingin yliopisto, joka tutkii kaupunkiin sopivaa viherrakentamista
biologisesta, rakennusteknisestä ja sosiologisesta näkökulmasta.
Jonesien mukaan yhteisöllinen toiminta hakee vielä muotoaan, sillä vastuita ja rooleja ei ole
vielä jaettu eikä tavoista, kuten kustannusten jakamisesta ole sovittu.
”Ensi kesänä on ensimmäinen viljelykausi. Toivomme, että toiminta onnistuisi ja ihmiset lähtisivät mukaan. Yhteisöllisyyteen ei ketään
voi pakottaa”, Maarit sanoo.
Naapureihin tutustumisessa auttaa pariskunnan Moppe-koira.
”Talossa asuu muutenkin aika paljon koiria”,
hän kertoo.

57 NELIÖN KAKSIOSSA molemmat ihastuivat
ikkunoista aukeavaan avomerimaisemaan.
”Taivas ja Harmajan majakka horisontissa
ovat parasta koko asunnossa”, Maarit sanoo.
Molemmat pitävät myös talon yhteisöllisestä viherhankkeesta, sillä talojen katoilla on yhteisesti asukkaiden käyttöön tarkoitettu
viljelypuutarha ja kasvihuone. Rakennusten kadunpuoleisilla julkisivuilla kasvaa köynnöksiä
ja istutuslaatikoissa ikivihreitä kasveja. Ne muodostavat taloille viherjulkisivun.
TA-Yhtiöiden Vihreistä vihrein -hankkeen
tarkoituksena oli toteuttaa mahdollisimman vih-

JONESIT ARVOSTAVAT asunnon sijaintia, sillä
Maarit ja Tony Jones Moppe-koiransa
kanssa uuden kotinsa sisäpihalla.

HYVÄN TOIVON
KAPPELI

NUORISOTALO
KORALLI

Länsisatamankatu 26–28
helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/
tuomiokirkkoseurakunta
Facebook: Hyvän toivon kappeli

Messitytönkatu 4
ruoholahti.munstadi.fi
Facebook: RuoholahdenNuorisotalo
Instagram @ruoholahden_nuorisotalo
RAUNO HIETANEN

Kohti
kevättä ja
helluntaita
PÄÄSIÄISEN ILO kantaa seurakuntalaisia kohti
helluntaita ja askeleemme on kevyempi kevään
merkkien lisääntyessä. Linnut laulavat ja valo lisääntyy huimaa vauhtia. Mieli halajaa jo kesäisiin päiviin.
Hyvän toivon kappelilla toiminta on hakenut
omat uomansa. Tervetuloa kappelille!
Maarit Mustakallio
lastenohjaaja, pyhäkoulusihteeri

VARHAISNUORTEN DISKO pidettiin maaliskuussa ja onnistuneen illan takana ovat vertaisohjaajat. Fiilis illan aikana oli katossaan ja kaikki tanssivat innoissaan.
Toki olisimme toivoneet enemmän nuoria
paikalle, mutta vähäinen osallistujamäärä ei menoa haitannut. Iso kiitos vertsut!
Jätkäsaaren kappeli, viralliselta nimeltään
Hyvän toivon kappeli, avasi ovensa helmikuussa
2018. Kuva kappelin tupaantuliaisista.

LÄNSISATAMANKATU 26
Haluaisitko osallistua vapaaeh
toistoimintaan, esim. pitämään
kappelia auki? Lisätietoa antaa
koordinaattori Liisa Vallisaari,
liisa.vallisaari@gmail.com
... tai palvelemaan messussa?
Lisätietoa antaa kappalainen
Hannu Varkki 050 5121820,
hannu.varkki@evl.fi.

Kanavan Kaiku harjoitukset ti
klo 18.30.

Messu sunnuntaisin klo 12.

Avoimet vaellukset Raamatun
kertomuksia lyijyjalkanukeilla
esittäen. Aiheena Hyvä Paimen.
Lisätietoja Maarit Mustakallio
09 2340 6116, maarit.musta
kallio@evl.fi.

Kappelikahvila ti klo 14–16
on avoin kohtaamispaikka,
lisätietoja antaa Leena Kopperi
09 2340 6202, leena.koppe
ri@evl.fi.
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Toukokuussa on vuorossa
Korkee ja Linnanmäen retki

LÄNSISATAMANKATU 28
Perhekerhot kokoontuvat ma ja
ti 9.30-12. Vauvakerho kokoon
tuu ti klo 13-14.30.
MLL perhekahvila kokoontuu ke
10-12 Tervetuloa mukaan!

Kouluikäisten kokkikerho ko
koontuu ti klo 16–19. Karoliina
Etelä Aho, 09 2340 6221,
karoliina.etela-aho@evl.fi.
Partiolippukunta Merilokit
kokoontuu ke klo 16.30–18.30
ja to klo 18–19.30. Nana Hon
kasalo, 092340 6222, nana.
honkasalo@evl.fi.
Uutena ryhmänä kokoontuu
MLL:n Terhokerho, iäkkäämmät
ja lapset yhdessä, ma 17–19.
Erika Leijola, erilei@me.com.
Maarit Mustakallio
lastenohjaaja,
pyhäkoulusihteeri

VERTAISOHJAAJAT OVAT järjestäneet maanantaisin upeaa Kulttuuri-kerhoa, jossa teema vaihtuu viikoittain. Teemoja ovat olleet Yhdysvallat,
Espanja ja Ranska. Näihin maihin ollaan tutustuttu naposteltavien, musiikin, perussanaston ja
tietovisan kautta.
Kerho jatkuu jälleen 9.4. klo 15.00–16.30 ja
mukaan mahtuu vielä muutama innokas. Suosittelemme lämpimästi.

RAUNO HIETANEN

Nuorisotalo sijaitsee Messitytönkatu
4:ssä urheilukentän laidalla.

KEVÄT TUO MUKANAAN uusia tuulahduksia,
joista merkittävimpänä tulee muutokset kuudesluokkalaisten aukioloaikoihin. Keskiviikkoisin ja torstaisin talo on auki klo 19:ään asti.
Perjantain ja lauantain aukioloajat pysyvät ennallaan. Tervetuloa viettämään aikaa kello yhdeksään asti.

BINGOLAUANTAIT varhaisnuorille ovat 14. ja
28.4. klo 16–18. Lisäksi toukokuun puolella on tulossa HopLop, Korkee ja jokavuotinen Linnanmäen retki sekä Schools Out -lanit!

JOKAVUOTINEN Eteläisen nuorisotyöyksikön
nuorisotalojen välinen biljarditurnaus järjestettiin perinteisesti Ritz:ssä huhtikuun alussa. Ruoholahden varhaisnuoria edustivat bilisliigan
kärjessä olevat nuoret.

TIEDOTUKSIA KANNATTAA seurata sosiaalisessa mediassa, ruoholahti.munstadi.fi -sivustolla tai soittaa meille suoraan nuorisotalolle, puh.
050 559 1776.
Nuorisotalon väki
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PIPSA LONK A

Taivas ja Harmajan
majakka horisontissa
ovat parasta koko
asunnossa.”

Tragiko miska episoder
o m djuret människan

Maarit Jones

asukas, Vihreistä vihrein -talo

Regi ANNI KLEIN

aso-asuntoja pitäisi olla enemmän.”
Asunnon kustannukset ovat pariskunnan
mielestä kohtuulliset.
”Vuokra on 807 euroa, jonka päälle on henkilökohtainen vesimaksu 30 euroa. Aso-maksu oli
15 prosenttia asunnon markkinahinnasta, Maarit kertoo.

Vihreistä vihrein -talojen katolla alkaa
pian ensimmäinen viljelyskausi.

heillä ei ole omaa autoa. Kulkemiseen he käyttävät eniten ratikkaa ja polkupyöriä.
”Emme olisi muuttaneet tänne, jos olisimme
yksityisautoilijoita. Jätkäsaari on liikenteen pullonkaula”, Maarit sanoo.
Molemmat toivoisivat talonyhtiöön lukollista
pyörävarastoa nykyisen katoksen sijaan.
”Pyörästäni jo varastettiin irtoavia osia kuten
kahvat”, Tony kertoo.
Asumisoikeusasuminen (aso) on Maaritin
mukaan hyvä asumismuoto ja varsinkin nuorille
hyvä ponnahduslauta asuntomarkkinoille.
”Kaikki eivät halua isoja asuntolainoja. Siksi

Uudet ravintolat
Itämerenkadulle
ja Hietalahden
rantaan
KAKSI UUTTA RAVINTOLAA aloittaa Ruoholahden seudulla.
Itämerenkatu 5:ssä sijaitsevan toimistorakennuksen katutasossa aloittaa lounasravintola
Grass.
Grassin nimessä on viittaus paitsi Ruoholahteen, myös lounaan sisältöön. Ravintola kertoo,
että valikoimiin kuuluu ”laaja salaattivalikoima,
mehevää kotiruokaa niin sekaaneille kuin vegaaneille, tuorepuristettuja mehuja ja herkullisia
välipaloja”.
Grass avaa ovensa 9. huhtikuuta. Grassin ti-

TALON ALAKERRAN kahdessa liiketilassa ei ole
vielä toimintaa, mutta ilmeisesti ainakin toiseen
on tulossa ravintola.
Alueen ravintoloista Joneseille tutuiksi ovat
tulleet Sukupolvienkorttelin Polku ja Livornonkadun La Sirena.
Muista alueen palveluista käytössä ovat kirjasto, Välimerenkadun Alepa ja Verkkokauppa.
comin Posti.
Myös Ruoholahden ostoskeskuksen kaupat,
S-Marketit Ruoholahdessa ja Bulevardilla sekä
Hietalahden kirpputori ovat pariskunnan käytössä. Naapuriin lähivuosina avautuva Lidl on
molemmille mieleen, sillä toisinaan ruokaa haetaan myös Kampin Lidlistä.
Metsäihmiseksi tunnustautuva Maarit kaipaa alueella puita ja metsää.
”Ehkä vielä joskus asun metsässä”, hän haaveilee. Haaveena pariskunnalla on myös asua
muualla kuin Suomessa, esimerkiksi Japanissa
tai Norjassa.
”Emme ole vielä jymähtäneet paikoillemme.”

HUHTIKUUSSA OVENSA aikoo avata myös
Hampton Bay. Se sijaitsee Hietalahdenaltaan
vieressä osoitteessa Hietalahdenranta 6. Samassa korttelissa on muun muassa Nesteen huoltamo.
Uudesta ravintolasta kertoo muun muassa
Aromilehti. Hampton Bayn omistaa perheyritys
Happy Hour Restaurants. Yrityksen muita ravintoloita ovat Storyville ja Rymy-Eetu. Hampton
Bay on ruokaravintolan, kahvilan ja baarin yhdistelmä.
Hampton Bayn sisätiloissa on maltilliset 65
asiakaspaikkaa, mutta terasseilla – kattoterassi
mukaan lukien – on tilat lähes 400 asiakkaalle,
Aromilehti kertoo.
Hampton Bayn on tarkoitus olla auki aamukymmenestä iltamyöhään.
Ruoholahden Sanomat
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Tekstitetty suomeksi mobiilisovellukseen.
Subtitles in English in mobile app.
Välimerenkatu 14, Jätkäsaari, Helsinki

09 440 224

viirus.fi
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AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-22
Palvelutiskit avoinna myös
sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 12-18.
Leipomosta tuoreet leivät
ja pullat aamusta iltaan joka päivä.
Tarjoukset voimassa
koko huhtikuun tai niin
kauan kuin tuotteita riittää.
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koodi: ppk18.
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Tarjous voimassa

(Tilatessasi mainitse
31.3.201

8 asti)
Lasinpuhallus
on
kaikille, ikään hauskaa! Lasinpuhallus
sopii
tai sukupuoleen
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Kevään ohjelmisto
viirus.fi

loissa toimi ennen intialainen ravintola Curry
Palace.
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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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VUOTTA SITTEN

facebook.com/helsinginkonservatorio
instagram.com/helsinginkonservatorio

Huhti-toukokuun tapahtumia

Mainostajina
lehdessä oli muun
muassa Copterline, joka
mainosti 18 minuutin
lentoyhteyttä Helsingistä
Tallinnaan.”
Huhtikuun 2003 kannen kuvaparina olivat
kauppakeskus ja ilmakuva alueesta.

Yksivuotias
kauppakeskus

KUVATON JUTTU lehden loppuosassa kertoo,
että Ruoholahden kuntouimarit on jälleen palkittu. Kuntouintikilpailu järjestettiin vuonna
2003 toista kertaa. Paikkana oli Ruoholahden
uimahalli, joka sijaitsi Kuntotalossa osoittees-

ORKESTEREIDEN KONSERTTI
to 12.4. klo 18.30
Visollo, Elohopea ja Valonsäde
Konserttisali

PIANISTIEN ILTA
ke 18.4. klo 19.00
Antti Hotin oppilaat
Kamarimusiikkisali

HELSINKI CONCORDIA JA
LAHDEN NUORI SINFONIA:
MERELLISIÄ TARINOITA
pe 13.4. klo 19.00
Nisula – von Weber – Mendelssohn – Rimski-Korsakov
johtaa Tuomas Rousi
Konserttisali, Liput 10/5 €

AULAMUSIIKKIA
to 19.4. klo 17.00
Opiskelijat ja oppilaat soittavat kahvilavieraiden iloksi
Konservatorion aula

LAULAJIEN ILTA
pe 13.4. klo 19.00
Ritva Laamasen oppilaat
Kamarimusiikkisali

Kauppakeskus Ruoholahti vietti ensimmäistä syntymäpäiväänsä
15 vuotta sitten. Lehti käsitteli kauppakeskusta keskiaukeamalla.
”Tule keskiviikkona 14.5. 2003. Kauppakeskus tarjoaa silloin
asiakkailleen aitoa kermakakkua ja kahvia”, jutussa kehotettiin.
HUHTIKUUN 2003 Ruoholahden Sanomat toivotteli onnea paikalliselle kauppakeskukselle.
Keskiaukeaman jutussa Ihmeen iso kauppakeskus K-Citymarketin tavaratalojohtaja Harri Salovaara kuvailee Ruoholahden kauppakeskusta näin:
”Kauppakeskuksen vetureina toimivat vahvasti K-Citymarket, sisustamisen ja rakentamisen palveluja tarjoava K-rauta, Isku sekä Euro-kaluste. Näille kaupoille ei lähistöltä löydy
kilpailevaa tarjontaa ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.”
Jutussa mainitaan myös, että Kauppakeskuksessa ”lähialueen asukkaat voivat toteuttaa lisäksi omia aktiviteettejaan...kesällä ulkona terassipihalla Itämerenkadun puolella sekä talvella
sisätiloissa lasitorilla.”
Asukkaita kehotettiin saapumaan syntymäpäiville:
”Tule keskiviikkona 14.5. 2003. Kauppakeskus tarjoaa silloin asiakkailleen aitoa kermakakkua ja kahvia. Koko loppuviikko juhlitaan
edullisilla tarjouksilla ja erilaisilla tapahtumilla.
Seuraa ilmoittelua!”

Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

sa Itämerenkatu 23. Kuntotalo purettiin vuonna
2011 ja tilalle rakennettiin toimistotalo.
Mainostajina lehdessä oli muun muassa Copterline, joka mainosti 18 minuutin lentoyhteyttä Helsingistä Tallinnaan, sekä Helsinki
Shooting Club, joka tarjosi kupongillaan 10 euron alennusta tutustumiskäynnin hinnasta.
PÄÄKIRJOITUKSESSAAN Jouko Liukkonen käsitteli muun muassa Suomen eduskuntavaaleja,
Irakin sotaa, lasten kasvatusta ja keväällä lisääntyvää valon määrää.
”Eikö nyt kannattaisi ottaa muutama hetki vapaata, ja lähteä vaikka lyhyellekin kävelylenkille, kanavan luo, meren äärelle, Kaapelitehtaan Kulttuurikeskukseen, Ruoholahden
Kauppakeskukseen tai minne vaan, täällä Ruoholahdessa on mahdollisuuksia ja palveluja yllin kyllin!” kirjoittaa Liukkonen.
”Ja emmekö kertoisi ystävillemme alueestamme ja kutsuisi myös heidät tänne tutustumiskäynnille”, Liukkonen jatkaa.
Paikallisia jalkapalloilijan alkuja houkuteltiin pienellä artikkelilla:
”Tule mukaan HJK Ruoholahteen...Harjoittelemme Ruoholahden alueella: kesäisin Saukonpaaden hiekkakentällä ja talvisin samalla
paikalla kuplahallissa sekä Ruoholahden alaasteella.”
Ruoholahden Sanomat

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

VISSELI-SOITINESITTELYPÄIVÄ
la 14.4. klo 10.30–13.30
Koko perheen tapahtuma, jossa saa kokeilla talon opettajien opastuksella eri soittimia.
Lisäksi musiikkiesityksiä, tietoa musiikin harrastamisesta ja oppilaaksi hakemisesta.
Konservatorion aula,
luokat, konserttisali
VAELLUKSIA KOSKETTIMILLA
la 14.4. klo 15.00
Mart Ernesaks, piano
Schubert – Wagner – Liszt
Konsertti on osa konservatorion opettajakonserttien sarjaa.
Kamarimusiikkisali
Liput 10/5 €
VIULISTIEN ILTA
ma 16.4. klo 18.00
Tapio Tuovilan oppilaat
Kamarimusiikkisali

PIANISTIEN ILTA
pe 20.4. klo 18.00
Anna Linjaman oppilaat
Kamarimusiikkisali
VIULUVELHOT VAUHDISSA
ma 23.4. klo 18.00
Päivi Valjakka-Salmisen oppilaat
Kamarimusiikkisali
SANA VILLITSEE
ke 25.4. klo 19.00
Ammatillisen koulutuksen
opiskelijat esittävät runoja ja
tekstejä musiikilla maustettuna.
Kamarimusiikkisali
PIANISTIEN ILTA
pe 27.4. klo 19.00
Riitta Sipilän oppilaat
Kamarimusiikkisali
AVOIN OOPPERALUOKKA ESITTÄÄ
la 28.4. klo 15.00
musiikinjohto Ilona Lamberg
Konserttisali
KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI
ke 2.5. klo 19.00
Timo Saarilahden oppilaat
Kamarimusiikkisali

MUSIIKKI-ILTA
to 3.5. klo 18.00
Konservatorion oppilaat
ja opiskelijat esiintyvät
luokka 130
AVOIMEN KONSERVATORION
PIANISTIEN KONSERTTI
la 5.5. klo 15.15
Matti Oksalan oppilaat
luokka 130
KUOROJEN KONSERTTI
la 5.5. klo 18.00
All 4 Voices, Galante, CandoMini, Kannelkellot
johtaa Saara Aittakumpu
Henri Hersta, urut
Olarin kirkko, Olarinluoma 4, Espoo
PIANISTIEN ILTA
ma 7.5. klo 19.00
Riitta Sipilän oppilaat
Kamarimusiikkisali
LAULUKOULUN
KEVÄTKONSERTTI
ti 8.5. klo 19.00
Hanna-Leena Haapamäen ja
Tehi Sulonen-Georgin oppilaat
Kamarimusiikkisali
KLARINETIT TAITUROIVAT
ke 9.5. klo 18.30
Csilla Fironin ja Okko
Kivikatajan oppilaat
Kamarimusiikkisali
LIEDERKREISIT OP. 3
ke 9.5. klo 19.00
Konservatorion laulajat ja pianistit esittävät lied-musiikkia.
Konserttisali

Tapahtumiin on vapaa pääsy ellei toisin ilmoiteta. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Ajantasaiset tiedot verkkosivuillamme www.konservatorio.fi/tapahtumat

SATAPROSENTTISESTI PAIKALLINEN

Talonmiehet.fi

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

Paikallinen huoltoyhtiösi palvelee 24/7.
Toimimme ripeästi, joten ota yhteyttä.
Tee vikailmoitus: Talonmiehet.fi

www.ruoholahdenpysakointi.fi
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ILMOITUS

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
KaapeliWalks – Kaapelikierrokset

Opastetut kiertokäynnit Kaapelitehtaalla
joka la klo 14!

Merikaapelihalli

Helsinki Beer Festival 13.-14.4.
Helsinki Coffee Festival 20.-22.4.
Jäätelö- & Suklaakarnevaali 28.-29.4.

Puristamo

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys:
Totta ja tarua 27.4. asti
Vapaan Taidekoulun näyttely toukokuussa

Valssaamo

Espoo Art ry: 42. vuosinäyttely 27.4. asti
Pekka Halosen Akatemian näyttely
30.4.-13.5.

Pannuhalli

Zodiak: Anna Mustonen, Marianna Henriksson, Helsingin Barokkiorkesteri
- Maria-Vesper 19.-24.4.
Zodiak: Sonya Lindfors - Cosmic Latte
11.-30.5.

Turbiinisali

Stella Polaris: Stella is bäk! 28.4. asti

Tanssiteatteri Hurjaruuth

Flora & Fauna 11.-14.4.
Ruutia! Kansainvälinen tanssifestivaali
lapsille ja nuorille 17.-21.4.

Suomen valokuvataiteen museo

Heidi Piiroinen: Ohikuljetut – erään kerjäläisperheen tarina 20.5. asti

Helsingin kuumimmat improjamit!

Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia
Tuntuuko tutulta? – Valokuvia suomalaisesta
arjesta 20.5. asti
Ian Waelder: Who Would Be Interested In
An Empty Parking Lot? 3.6. asti

Drawing Gallery D5

Jaakko Rönkkö: Piirroksia, guasseja ja
seinäpiirrosvideo 27.4. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo

Rakkauden tiloja – Nautinnon nälkä
5.8.2018 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo

Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus
syksyyn 2018 asti

MUU Kaapeli

Liisa Hilasvuori & Sanna Pajunen:
Näkemisen hetki 13.4.-20.5.

Käytävägalleria

Neljätoista runoa - Neljätoista maalaria
27.4. asti

Arkkitehtuuri- ja taideleirejä, sirkusta, tanssia,
lyhytelokuvia, akrobatiaa,
digikuvausta, majaleirejä,
teatteria, improvisaatiota…

Tule mukaan Kaapelikierroksille!
Katariina Salmi / tailorframe

Teijo Eloranta, Stella Polaris
Stella Polaris järjestää ammattilaisten improjammailut Kaapelitehtaan Turbiinisalissa
Stella is bäk! -esityskauden yhteydessä.
Stella Polaris on haaveillut jo vuosia improklubin organisoimisesta, ja nyt vihdoin unelma käy toteen. Improjamit valtaavat huhtikuussa kolmena iltana Turbiinisalin, joka muutetaan
rennoksi ja klubimaiseksi illanviettopaikaksi esitysten jälkeen klo 21.30. alkaen. Pitkän
linjan stellalainen improvisoija Teijo Eloranta toimii klubin isäntänä.
- Improjamit ovat alan harrastajien ja ammattilaisten hauska ja rento tapahtuma viettää aikaa yhdessä ja tuottaa iloa katsojillekin. Iltoina tullaan näkemään luovuuden
ilotulitusta, verkostoitumista ja tutustumista,
kertoo Eloranta.
Vieraina tullaan näkemään improryhmien
jäseniä ympäri Suomea, mutta myös yleisön
toivotaan heittäytyvän improjammailemaan
mukaan. Lauantaisin 14.4. ja 28.4. vieraina
nähdään pääkaupunkiseudulta tuttuja ryhmiä ja perjantaina 20.4. SUITE eli Suomen
Improvisaatioteatterit valloittaa tilan ja esittäytyy monipuolisella toiminnallaan. Tällöin
mukana on improvisaatioteatteri Snorkkeli
Tampereelta ja Lentävän Poron Teatteri Rovaniemeltä. Toiminnalla tähdätään ammattikentän vahvistumiseen ja tiedon jakamiseen.
- Uskon, että improkentän tulevaisuus on
valoisa, ellei suorastaan loistokas, Eloranta
sanoo.
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Stella P. by Night Kaapelitehtaalla
- Ryhmiä perustetaan kaiken aikaa, ihmiset verkostoituvat kansainvälisesti, kouluttavat itseään ja ennen kaikkea esiintyvät teattereissa ja keikoilla ympäri Suomea. Impro
on poikkeuksellisen positiivinen esitysmuoto, sitä rakastavat niin yleisö kuin esiintyjätkin. Kun näin on, impro voi hyvin ja kasvaa
entisestään.
Liput haluttiin pitää edullisena, sillä klubille toivotaan mahdollisimman monen improsta uteliaan tulevan paikan päälle katsomaan
ja kokemaan.
- Katsoja kokee saman riemun kuin esiintyjäkin, Eloranta lupaa. – Heittäytymisen,
luovuuden hämmästyttävän kuplinnan, riehakkaan mokailun ja onnistumisen mukanaan tuoman euforian. Katsojalle tarjoutuu
harvoin tilaisuus nähdä eri improteattereiden
jäsenistä koostuvien lavakokoonpanojen yhteistä leikkiä.
Stella P. by Night
la 14.4. | pe 20.4. | la 28.4. klo 21.30-0.30
Liput 10 € ennakkoon (ovelta 12 €)
Turbiinisali, Tallberginkatu 1,
00180 Helsinki. Tila on esteetön.
Muistathan myös Stella is bäk -improvisoidut näytelmät Kaapelilla 28.4. asti!
www.stella-polaris.fi
Tiedustelut ma-pe klo 10-15,
puh. 050 573 7004

Kaapelikierroslaisia tutustumassa kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksomin työhuoneeseen.
Kaapelitehtaalla jo lähes 10 vuotta työskennellyt taidemaalari Maaria Märkälä näki ilmoituksen, jossa haettiin oppaita Kaapelikierroksille. Märkälä oli miettinyt, mitä työtä
voisi ottaa taiteilijuuden oheen niin, ettei se
haittaisi työskentelyä.
- Tämä on ihan täydellinen pesti! Märkälä huudahtaa. Minusta on ihana olla ihmisten kanssa tekemisissä. Olenkin eräänlainen tarinankertoja.
Kaapelikierroksilla oppaat kuljettavat vierailijoita ympäri Kaapelitehdasta sekä kertovat tarinoita talon vaiherikkaasta historiasta.
Kierrosten aikana pääsee sukeltamaan suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin aina teollistumisen ajasta luovan luokan esiinmarssiin.
- Kaapelitehdas on osoittautunut vieläkin
mielenkiintoisemmaksi taloksi kuin osasin
kuvitella. En tiennyt, että tämä on ollut Suomen suurin rakennus 1970-luvulle asti. Enkä tiennyt sitäkään, että presidentti Kekkonen toi valtiovieraita tänne. Täällä on tehty
äärimmäisen tärkeätä työtä ja bisnestä, on
vaikutettu sotakorvaustenkin maksamiseen,
Märkälä ihmettelee.
Kaapelikierrosten oppaat on pyritty rekrytoimaan talon oman väen joukosta. Jokainen kierros on omannäköisensä oppaasta ja
erilaisten ryhmien toiveista riippuen. Märkälä on nauttinut Kaapelikierrosten vetämisestä.
- Ihmiset ovat olleet innostuneita. Kier-
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rosten aikana ja niiden jälkeen on ollut älyttömän hyvä fiilis.
Lauttasaarelainen Elina Mead on käynyt
Kaapelitehtaalla 1980-luvulta asti. Hän käy
usein kahvilla tai kulkee läpi, kun tulee kävellen kaupungista.
- Paikka on minulle tuttu jo silloin, kun se
ei ollut kulttuurikeskus. Täältä löytyi mm. autokorjaamo.
Myös Mead oppi kierroksella paljon uutta.
- Minusta on kiinnostavaa, miten pieni
kohtaa suuren: on sokkeloisia kellareita ja
valtavia halleja sekä pieniä ja isoja toimijoita. Aiemmin kun olen osallistunut tapahtumiin, en aina oikein hahmottanut missä päin
taloa olen ollut. Kierroksella syntyi kokonaiskuva talosta.
Maaria Märkälän mukaan Kaapelitehdas on iso osa yleissivistystä, ja jo sen takia
kierroksille kannattaa tulla.
- Jos olet koskaan ohikulkiessasi miettinyt, mitäköhän tuossa talossa on, niin Kaapelikierroksella se selviää! Pääset sellaisten
ovien taakse, minne et omin päin tullessasi
pääsisi, Märkälä summaa.
KaapeliWalks - Kaapelikierros
joka lauantai klo 14. Kierroksen kesto n. 1,5 h.
Lähdöt C-aulasta.
Liput 12,50 € / 22 € / 25 €, Kaapelin
kauppa / Info, C-aula
kaapelitehdas.fi/kaapeliwalks
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Hae
Apurahaa
grillikesään
UUTUUS!

Anton Oliver
5 SB -kaasugrilli
Viisi kaasupoltinta, sivukeitin, sähkösytytys, valurautainen ritilä, parilalevy, lämmitysritilä, kansilämpömittari
sekä tilava säilytyskaappi. Isommankin jengin käyttöön.
Vain netistä. Verk.com/3047

Puhdasta muotoilua ja reilusti tehoa
Valurautaritilä, parilalevy ja sivukeitin
Viisi kaasupoltinta

299,90
Apurahalla 19,00/kk (23 kk)

Apuraha antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

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).
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