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Ruoholahden    

SANOMAT

Lisää rekkoja 
Jätkäsaareen 
– syynä hyvä 
taloustilanne

Seppo Karisto 
pitää huolta 
tornin tuhannesta 
toimistotyöläisestä 

Seppo Karisto on töissä Itämerentornissa.
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RAUNO HIETANEN

+MONTA MUUTA Itämerenkatu 21 • www.kauppakeskusruoholahti.fi

ILMAINEN 
1 h PYSÄKÖINTI  
Plussa-kortilla Europarkissa.

UUDISTETTU KIERRÄTYSPISTE 
ottaa vastaan mm. pahvit, paristot, 
loisteputket, muovit, metallit ja lasit. 
-2.krs. (parkkihalli)

UUTTA!

AIKUISET AINA 0,-
Voit poiketa myös vain lounaalle!

MATKAKORTINLATAUS JA TEATTERILIPUT 
K-Citymarketista. Muista myös 
LAHJAKORTIT – hyvä idea valmistuville!

REMONTOIJA/RAKENTAJA
K-Raudasta: Suunnittelu-, asennus-, 
kuljetus- ja rahoituspalvelu mm.

Ruoholahden Apteekki
– JOTTA ARKESI OLISI VAIVATON

Parturi- ja kampaamopalvelut,  
myös hiusten pidennykset.
(09) 694 5418

UUSI MYYMÄLÄ
Tervetuloa tekemään löytöjä.

Pieni maailma 
yhdessä koulussa
Sivut 4–5

International School of Helsinki on toiminut 
Ruoholahdessa vuodesta 1996. 

TOUKOKUU 2018

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!

Jussi Jaakkola

Jaalaranta 6        09 685 2400&

Tervetuloa  
hammashoitoon!
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Kasperi Erkkilä, 
Stepan Grigoryev 

ja Mark 
kuvaamataidon 

tunnilla 
Kansainvälisessä 

koulussa.
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PÄÄKIRJOITUS

Harmittaako sinua, jos joku käyttää 
kaupunkia väärin?

Saatat kävellä kävelytietä, ja 
pyöräilijä ohittaa sinut olkapäätä 
hipoen. Huomautat asiasta, ja saa-

tatte vaihtaa pari sanaa, kenties elehtiä käsil-
länne jonkin verran.

Tällaisessa kohtaamisessa saaattaa olla jos-
kus kyse pyöräilijän piittaamattomuudesta, 
mutta monesti syyttävän sormen voi yhtä lail-
la osoittaa kaupunkisuunnittelun. Katuverkon 
vanha infra ei kenties enää vastaa nykyistä tar-
vetta. Pyörätie saattaa loppua epäloogisesti – 
niin kuin kaupungissa ne monessa kohtaa lop-
puvat – ja pakottaa pyöräilijän törmäyskurssille 
kävelijän kanssa.  

Helsinki pyrkii suunnittelemaan katuver-
kon huomioiden sen kaikki käyttäjät. Kun kau-
punkisuunnittelijat eivät ole kadulla vastaan-
ottamassa palautetta, syytökset kohdistuvat 
siihen, joka näyttää käyttävän väärin yleistä ti-
laa.

Useimmat meistä ovat antaneet palautetta 
tai saaneet sitä muilta kadunkäyttäjiltä. Ehkä 
seuraavassa kohtaamisessa kadunkäyttäjät voi-
sivat miettiä, onko virhe sittenkin kadussa, eikä 
sen käyttäjässä.

Asukkaidensa piittamattomuuteen kau-
punki ei pysty puuttumaan, mutta se voi rat-
kaisuillaan tehdä piittaamattomuudesta vä-
hemmän houkuttelevaa. Pyörätiet voisi erottaa 
väreillä paremmin kävelyteistä, asfalttiin voisi 
maalata jalanjäljet tai koiran tassun jäljet ros-
kapönttöjen luokse ja niin edelleen. 

KADUNKÄYTÖLLISESTI ylivoimaisesti eniten 
jätkäsaarelaisia ja ruoholahtelaisia harmittaa 
juuri nyt rekkaliikenne. Tämä selviää esimer-
kiksi seuraamalla nettikeskusteluja alueelta. 

Kumipyörien päällä kulkee entistä enem-
män tavaraa, ja tämä näkyy myös Länsisata-
man liikenteessä. Katuverkko täyttyy, ja laivaan 
odottavat rekat jonottavat teiden varsilla. Asuk-
kaat ovat kuvanneet rekkoja parvekkeiltaan, ja 
niistä päätellen jonotus on välillä villiä länttä.

Tämä hiertää Helsingin Sataman ja naapu-
ruston suhteita. Kun päälle laitetaan vielä ra-
kennustyömaaliikenne ja poikkeusreitit, sana-
sota on valmis. Länsisataman alue on ahdas, 
eikä nopeaa ratkaisua rekkaliikenteen sujuvoit-
tamiseksi ole näköpiirissä. 

HELSINGIN SATAMAN uusi toimitusjohtaja-
Ville Haapasaari kertoo, että Satama pyrkii ole-
maan hyvä naapuri Länsisatamassa ja muilla 
satama-alueilla.

”Pyrimme hoitamaan yhteistyössä kaupun-
gin kanssa asiat niin, että Satamalla on riittä-
vä elintila siihen, että pystymme hoitamaan 
liikenteen järkevästi ja sujuvasti”, Haapasaari 
sanoo.

Haapasaaren haastattelu on sivulla 8.

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

16,9
KUUKAUDEN LUKU

Raitiolinja 6:n jatkeen hinta-arvio Hietalahdesta 
Hernesaareen. Valtuusto hyväksyi ko. suunnitelman.

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

Harmistutko, jos joku 
käyttää katuja väärin?

I L M E S T YM I S A I K ATAU LU Ruoholahden 
Sanomat  
somessa

Lehti 6/7 7.6. 28.5.
Lehti 9 6.9. 27.8.
Lehti 10 4.10. 24.9.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Lähde: Helsingin kaupunki

Ruoholahden Sanomat  on kerran kuus-
sa ilmestyvä, yhdistyksistä ja puolueista 
riippumaton sekä poliittisesti ja uskon-
nollisesti sitoutumaton aluejulkaisu. 

Painosmäärä 21 500 kpl.

JAKELU
Helsingin Jakelu-Expert Oy  
ja lehden oma jakeluverkosto. 
Ilmoita häiriöistä: hjex.fi/jakelupalaute

PÄÄTOIMITTAJA  
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
Puh. 050 330 6399

TOIMITTAJA
Katriina Kontuniemi

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 ilmoituksesta rajoittuu 
ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Kesä-heinäkuun  Ruoholahden 
Sanomat ilmestyy 7.6.2018. Siihen 
tarkoitetun aineiston tulee olla lehden 
toimituksessa 28.5. 2018.

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 

ISSN 1458-6371

Twitter 43 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 482 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 277 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Jakelupäivä Aineistopäivä

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

PAIKALLISKUORON KEVÄTKON-
SERTTI. Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
on kuoro Kanavan Kaiku esiintyy 29. 
toukokuuta Hyvän toivon kappelissa 
Jätkäsaaressa (Länsisatamankatu 
26–28). Esitys kestää noin puoli tuntua 
ja sisältää niin poppia, gospelia kuin 
kansanlauluja.

KEHUTUN NÄYTELMÄN VIIME 
ESITYKSET.  Jätkäsaaren oma teatteri 
Viirus on maaliskuusta asti esittänyt 
Den Andra Naturen- eli Toinen luonto 
-näytelmää. Muun muassa Helsingin 
Sanomat kehui sitä viiden tähden 
teokseksi. Näytelmällä on vielä kolme 
esitystä 9.–11. toukokuuta.

KOSMISTA LATTEA. Millainen olisi 
antirasistinen feministinen näyttämö ja
taidekenttä #metoon jälkeen? Tätä 
pohtii suomalaiskoreografi Sonya Lind-
fors teoksessaan Cosmic Latte. Noin 
tunnin esityksiä on nykytanssin kes-
kuksessa Zodiakissa Kaapelitehtaalla 
yhteensä 12 aikavälillä 11.–30.5.

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

Ylivoimaisesti eniten 
jätkäsaarelaisia 
ja ruoholahtelaisia 
harmittaa juuri nyt 
rekkaliikenne.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

miljoonaa euroa

TERRACE OPENING PARTY
AT LIVING ROOM BAR & TERRACE

YOU ARE INVITED

18.5.
PERJANTAINA

KLO 16-24

Kesä mielessä? Niin meilläkin! 
Tervetuloa Clarionin terassiavajaisiin 

Ohjelmassa mm.
• Superhyviä juomatarjouksia
• Herkkubuffet koiravieraille

• Benji-hyppyä (30€/hlö, K18)
• DJ music

• Mahtavaa kesäfiilistä!

Ruoholahden myymälä 
Porkkalankatu 13 
Avoinna ma-pe 8-17
p. 010 681 6300
www.facebook.com/StaplesFinland

Tarvikkeet kotiin ja toimistoon
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Supercell toi vahdin 
uudelle tontilleen

Pelihahmo vartioi Supercellin tyhjää 
tonttia Jätkäsaarenlaiturilla. 

Huhtikuun lopulla pystytetty pat-
sas merkkaa Supercellin uutta reviiriä 
Jätkäsaaressa. Samalla se kertoo, mistä 

yhtiö on takonut rahaa viime vuodet – maailman 
suosituimmasta mobiilipelistä Clash of Clansista.

Supercell määrittelee usein hyvin tarkkaan, 

RAUNO HIETANEN RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

mitä se kertoo julkisuuteen mistäkin asiasta. Pat-
saastakaan yhtiö ei kerro juuri mitään. Supercel-
lin Ruoholahden konttorilta vahvistetaan kui-
tenkin, että kyseessä on hahmo nimeltä Pekka, 
viralliselta kirjoitusasultaan P.E.K.K.A.

Samanlainen, tai todennäköisesti juuri sa-
ma patsas pystytettiin väliaikaisesti New Yorkin 
Brooklyniin elokuussa. Rakentamiseen on käytet-
ty osia, jotka löytyvät New Yorkista. Hahmon vat-
saa suojaa newyorkilaisen taksin konepelti.

SRV rakentaa Jätkäsaarenlaiturille Wood Ci-
ty -korttelin, jonne Supercellin pääkonttori aika-
naan siirtyy.  Rakennustöiden on tarkoitus käyn-
nistyä tämän kevään tai kesän aikana.

Pekka-patsaan vartioimalle tontille 
nousee Supercellin pääkonttori.

Pietarilainen pariskunta kuvasi itsensä Supercellin pystyttämän patsaan edessä Jätkäsaarenlaiturilla.

 
 

GOOD FOR YOU

TYYNENMERENKATU 3, 00220 HELSINKI
+358 1 00 848 00           @pharmart.store

–30%
 KOSMETIIKKA- JA  
AURINKOTUOTTEET

9€
 MÖLLER PIKKUKALAT
 MÖLLER TUPLA   

1-VUOTIS SYNTTÄRIT
HELATORSTAINA 10.5.2018 KLO 10–20

KAKKUKAHVIT, ILMAPALLOJA JA TARJOUKSIA:

&

ALEJANDRA
C E N T R U M

CENTRUM ALEJANDRA
–VÄLIMERENKATU 5, HELSINKI–

W W W . A L E J A N D R A . F I

LOUNAS
KAHVILA

– Lounaskahvila & Kauneussalonki– 

Klo 16–20

 koko menusta
toukokuun ajan

–10%

Jätkä saaressa  
jo 5 vuotta!

näyttämällä tätä 
ilmoitusta

Ma–Ti 
8–15

Ke–Pe 
8–21

La–Su 
11–21

Ma–Pe 10–18 (20)
La–Su Sop. mukaan

KAUNEUS
SALONKI

Ma–Ti 8–15 Ke–Pe 
8–21La–Su 11–21

Hiusten  
keratiinisuoristus ......... alk 69 €   

Jalkahoito  
geeli lakkauksella ................ 45 € 
Kulmien 3D- 
kesto  pigmentointi ........... 210 €

 

(lyhyet hiukset)

Edut voimassa koko toukokuun
näyttämällä tätä ilmoitusta

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

K-Rauta Ruoholahdesta kaikki

HYVÄÄN KESÄÄN
TOIVOTAMME 

KAIKILLE ÄIDEILLE 
HYVÄÄ 

ÄITIENPÄIVÄÄ!

TERASSILAATTA GOODIY AKAASIA 30  
X 30 TUMMA RUSKEA ÖLJYTTY
Sis. 4 laattaa. Koko 30 x 30 x 2,2 cm. 
0,36m2 /pkt. Myydään täysin paketein. 

995
/pkt

(11,95/pkt)

PUUTARHAMULTA 
GOODIY 40 L
(0,042 €/l) 

10 -. (3,50/sk)

5
SÄKKIÄ

ERÄ ÄITIENPÄIVÄKUKKIA 
EDULLISESTI

ESIM.
MINIRUUSU 11 CM

395
/kpl

KÄRCHER WV 2 PREMIUM 
IKKUNAPESURI
Ei veden valumista tai ikäviä 
raitoja. Mukana 170 mm kapea 
suulake.

4495
(59,90)

Grillit eivät sisällä matalapainesäädintä ja letkua.
FIREPLUS SERIE 2 
KAASUGRILLI

119 -.(149,-)

149 -.(169,-)

ERÄ!

ERÄ!

ERÄ!

Tarjous voimassa 16.5 asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

FIREPLUS SERIE 3 
KAASUGRILLI
3  valurautapolttinta, 
erillinen ulos-
vedettävä rasvapelti. 
Kannessa lämpö- 
mittari. Teho 10,5 kW. 
Grillausala 
L 63 x S 42 cm.

Galleria 
Huudossa 
haikeat 
tunnelmat
GALLERIA HUUDOLLA on vielä pari viikkoa 
aikaa Jätkäsaaressa. 

Helsingin kaupunki aloittaa L3-maka-
siineissa remontin kesällä, ja kaikki vuokra-
laiset joutuvat lähtemään. L3-makasiinien 
vuokralaisista osa on jo pakannut tavaransa 
ja lähtenyt. 

Galleria Huuto sai kaupungilta jatkoai-
kaa toukokuun loppuun.

”Meillä on newyorkilaiset taiteilijat tu-
lossa, matkaliput oli jo hankittu, järjestelyt ja 
rahoitukset hankittu. Onneksi saatiin neuvo-
teltua jatkoaikaa”, Huudon toiminnanjohtaja 
Henni Oksman sanoo.

Huudon näyttelyt jatkuvat 27.  toukokuu-
ta saakka. 

”Muut vuokralaiset parhaillaan pakkaile-
vat tavaroita. Vähän haikeat ovat tunnelmat, 
olemme useita vuosia työskennelleet yhdes-
sä”, Oksman sanoo. 

Oksman neuvottelee parhaillaan uusista 
tiloista. Niihin pääsisi mahdollisesti syksyllä. 

”Enempää en uskalla sanoa ennen kuin 
neuvottelut on käyty.” 

Ruoholahden Sanomat

Henni Oksman etsii Galleria 
Huudolle uusia tiloja.
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Jonathan, Rebecca, Esther Seto ja Elsie Ficek ahertavat esseiden parissa humanististen aineiden tunnilla.

KUVAT: KATRIINA KONTUNIEMI
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Hajusteettomat, väriaineettomat UUDET  
SUNPRO -aurinkosuojat, herkällekin iholle.  LIITY RUOHOLAHDEN 

APTEEKIN AVAIN
ASIAKKAAKSI!

 –25%
150ml voide  

SK 30 
  

norm.  
23,25€

15g puikko  
SK 50 

  
norm.  
8,70€

17,44€

6,50€

toukokuun ajan

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 09 343 50500

www.ruoholahdenpysakointi.fi

International School of Helsinki 
eli ISH on pieni yhteisö, jossa 
kaikki tuntevat toisensa.  

Pihalla vilisee oppilaita, jotka tulevat 
maailman eri kolkista. Tarkemmin sa-
nottuna 49 eri kansallisuudesta. Opet-
tajat tulevat avaamaan ovet ja oppilaat 
tömistelevät sisälle.

Koulurakennukseen Helsingin Ruoholah-
dessa pakkautuu 365 lasta yllättävän sujuvasti ja 
pian koulun piha on tyhjä.

International School of Helsinkiin eli Hel-
singin kansainväliseen kouluun tulee paljon 
oppilaita perheistä, jotka matkustavat ulko-
mailta Suomeen esimerkiksi vanhempien työn 
perässä.

Suomalaisiakin oppilaita koulussa on. Esi-
merkiksi kuudesluokkalainen Jonathan on suo-
malainen. Hän kertoo asuneensa Lontoossa ja 
Yhdysvalloissa, missä hän myös opiskeli kan-
sainvälisissä kouluissa. 

Koulun opetus perustuu IB-opintosuunni-
telmaan (International Baccalaureate), jota käy-
tetään kansainvälisissä kouluissa ympäri maail-
maa. Monille ulkomailla opiskelleille on kätevää 
jatkaa samaa opetusohjelmaa Suomessa.

LUKUKAUSIMAKSUT vaihtelevat luokka-astees-
ta riippuen noin 12 000 eurosta 16 000 euroon. 
Lisäksi opiskeluun liittyy muita maksuja. Mo-
net oppilaat saavat koulupaikan kansainvälisissä 
työtehtävissä toimivien vanhempien työn puo-
lesta. 

Koulun nettisivuilla mainostetaan oppilai-
den päätyvän koulun jälkeen maailman parhai-
siin yliopistoihin ja opetuksen tekevän oppilaista 
maailmankansalaisia, jotka osaavat vastata tule-
vaisuuden haasteisiin ja toimia yhä monimutkai-
semmaksi käyvässä maailmassa. 

Miten näitä maailmankansalaisia sitten teh-
dään?

AAMUN TIEDETUNNILLA yläkoululaiset raken-
tavat jokainen omaa projektiaan. Yksi oppilas ra-
kentaa siltaa, toinen tekee härveliä, joka toimii 
niin monimutkaisella tavalla, ettei sitä pysty äk-
kiseltään ymmärtämään.

Samaan aikaan pienempien oppilaiden eng-
lannin tunnilla luetaan satuja, joita lattialla istu-
vat lapset kuuntelevat hartaana.

Humanististen aineiden tunnilla kuudes-
luokkalaiset ahertavat läppäreiden ääressä. Tu-
loillaan on taloustieteen esseitä. Kuulostaa vaati-
valta aiheelta 12-vuotiaille.

Vaikeaa tai ei, kaverukset Elsie Ficek ja Re-
becca kertovat humanististen aineiden olevan 
heidän lempiaineensa. 

Tosin kaikki muutkin aineet tuntuvat olevan 
heidän suosikkejaan. 

“Humanistiset aineet, englanti, ranska, es-

Katriina Kontuniemi
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Oppilaita lähes viidestäkymmenestä maasta

panja, välillä tieteet”, tytöt luettelevat.
Koulupäivien jälkeen ohjelmassa on vielä 

erilaisia kerhoja: lentopalloa, jalkapalloa, draa-
maa ja mediakerhoa.

IB-OPINTOSUUNNITELMA eroaa suomalaises-
ta opetusjärjestelmästä muun muassa siinä, että 
opetuskielenä on englanti.  Oppiaineetkin poik-
keavat suomalaisten koulujen vastaavista. 

Esimerkiksi humanistisessa aineessa on yh-
distettynä kaikkea kulttuureihin ja yhteiskuntiin 
liittyvää, kun taas tiedetunnit sisältävät ke miaa, 
fysiikkaa ja biologiaa. Lukiossa opiskellaan-
muun muassa tietotekniikkaa.

Viimeisenä lukiovuonna kirjoitetaan suo-
malaista ylioppilastutkintoa vastaava IB-diplo-
mi, jonka avulla voi päästä yliopistoihin ympäri 
maailmaa.

Opetuksessa painotetaan kokeellista tutki-
musta, luovuutta ja yksilöllistä opetusta. Ta-
voitteena on opettaa ymmärtämään maailmaa 
ja sen ilmiöitä, sekä löytämään erilaisia, luovia 

ratkaisuja ongelmiin. 
Tärkeää on myös ympäristökasvatus, kes-

tävän kehityksen periaatteiden opettaminen ja 
monimuotoisuuden arvostaminen.

Opettaja Ellen Heyting toteaa, ettei koulun 
opetuksen tarkoituksena ole tähdätä menesty-
miseen tilastoissa, vaan siihen, että jokaista ope-
tetaan yksilönä oppilaan kyvyt ja tarpeet huomi-
oiden. Näin saadaan parempia tuloksia oppilaan 
kannalta, hän uskoo.

Mikä opiskelussa on parasta Rebeccan ja 
Elsien mielestä?

“Tietokoneet! Ja tietysti ihmiset, yhteistyö ja 
vuorovaikutus muiden kanssa”, kaverukset vas-
taavat.

HIENOJEN LAITTEIDEN ja modernien oppimis-
tilojen lisäksi koulussa panostetaan ilmapiiriin. 
Reilun 350 oppilaan koulussa kaikki tuntevat 
kaikki.

Vaikka yhteisön jäsenet tulevat eri puolil-
ta maailmaa ja joskus kielimuuri voi ainakin al-
kuun vaikeuttaa vuorovaikutusta, monikulttuu-
risuus yhdistää.

Osa haastatelluista halusi esiintyä 
 jutussa vain etunimellään.

Helsingin kansainvälisen koulun aulassa 
on iso kokoelma eri maiden lippuja.
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

MIKÄ   Americana 10,90 euroa

MITÄ   Tomaattikastikkeen ja juuston lisäksi 
ananasta, sinihomejuustoa ja kinkkua.

MISSÄ   Itämerenkatu 2

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Pitsa oma-
valintaisilla täytteillä on suosituin. Listalla 
Americanan kanssa suunnilleen yhtä suosittu 
on Special Opera, jossa on kinkkua, salamia 
ja tonnikalaa. Nykyään erikoispizzoja, kuten 
lankkupizzaa ja kotzonea menee paljon.”

KOTIPIZZA kuuluu Ruoholahden vanhimpiin 
ravintoloihin. Se aloitti Itämerenkadun ja 
Mechelininkadun kulmassa 1990-luvun lopulla. 
Pörssiin listattu Kotipizza on franchising-ketju. 
Ruoholahden-ravintolan yrittäjänä toimii Tuulia 
Kilpi. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti 
tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa.

121-VUOTIAS Salve on ehtinyt parissa eri 
osoitteessa Hietalahdenrannassa viihdyt-
tää ja ruokkia kaupunkilaisia ja merimiehiä 
autonomian ajoista lähtien ja kieltolain läpi. 
Salven omistaa HOK-Elanto. 

Suosituin annos -sarjassa käymme  alueen 
 ravintoloissa ja tilaamme  henkilökunnan  mukaan 
suosituimman annoksen.  Koska  burgeri on 
monesti listan suosituin, v alitsemme  joskus 
toiseksi suosituimman. Aiemmin palstalla on 
esitelty Hieta, Malaga Bar, La Sirena, Kan-
nas, Merimakasiini, Eerikin Pippuri, Yeti 
Nepal, Clarionin Kitchen & Table, Pacific 7, 
Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis. 

MIKÄ   Salven silakat 17,90 euroa

MITÄ   Voissa paistettuja perinteisiä silakoita 
ja perunamuussia. Alkusalaatti noutopöydäs-
tä sisältyy annokseen. 

MISSÄ   Hietalahdenranta 5 C

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Silakat ovat 
ilman muuta suosituin annos.  Moni haluaa 
tulla syömään sen tänne, koska kotona pais-
taessa siitä tulee voimakkaat tuoksut. Myös 
Kuha Walewska on suosittu annos.”

KOTIPIZZA

SALVE

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Koululaisille, aikuisille 
musiikkikouludemo.fi

0–6-vuotiaille 
jamkids.fi

UUSI MUSIIKKIHARRASTUS ENSI SYKSYKSI!

Löydät meidät
läheltäsi!

Oppilaita lähes viidestäkymmenestä maasta

AUSTRALIALAINEN ELLEN HEYTING saapui 
syksyllä opettamaan International School of 
Helsinkiin. Hän opettaa psykologiaa ja huma-
nistisia aineita ylemmille luokille ja lukiolai-
sille.

Heyting on opettanut ympäri maailmaa: 
Australiassa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja 
Kiinassa. Viime syksynä Heyting päätti lähteä 
työskentelemään Suomeen, sillä hän kaipasi 
muutosta ja uusia kokemuksia. 

“Helsinki vaikutti kiinnostavalta paikalta 
työskennellä, sillä koulutus täällä on niin kor-
keatasoista. Päätin lähteä oppimaan alan par-
hailta!”

Heyting kertoo olleensa etukäteen huo-
lissaan suomalaisesta kulttuurista, sillä suo-
malaisten sanotaan olevan hiljaista ja sul-
keutunutta kansaa. Heyting koki päinvastoin 
tulevansa hyvin vastaanotetuiksi ja suoma-
laisten olevan ystävällisiä ja lämpimiä.

Suomen sää olikin suurempi sokki. Päi-
väntasaajalla sijaitsevassa Singaporessa ei tar-
vinnut edes avata säätiedotusta, sillä muu-
toinkin saattoi olla varma, että päivällä tulee 
olemaan 45 astetta ja sadetta. Suomessa taas 
sää vaihtelee koko ajan eikä edes sääennus-
teista voi tietää, mitä päivän aikana tulee tai-
vaalta. 

”Vaikka oikeastaan vaihteleva sää ja vuo-

denajat ovat hienoja!”
Helsingin kansainvälisessä koulussa Hey-

ting on viihtynyt hyvin. Koulu on paljon pie-
nempi kuin aikaisemmat koulut, joissa hän 
on opettanut. 

Lisäksi siellä sekä opettajia että oppilaita 
kohdellaan enemmän yksilöinä kuin pelkäs-
tään osana ryhmää. Yhteishenki koulussa on 
Heytingin mukaan hyvä.

Heytingiä vetää puoleensa erilaiset koke-
mukset ja kulttuurien kohtaaminen, minkä 
vuoksi hän kiertää ympäri maailmaa. 

”Ehkä joskus asettaudun aloilleni, mutta 
tällä hetkellä haluan matkustella ja työsken-
nellä eri paikoissa!”

Toimintaa vuodesta 1963
 ≈ International School of Helsinki (ISH) perustet-

tiin vuonna 1963. Sen alkuperäinen nimi oli British 
Preparatory School.

 ≈ Koulu on toiminut Espoossa, Töölössä ja Kulo-
saaressa ennen asettumistaan Ruoholahteen Selkä-
merenkadulle vuonna 1996. 

 ≈ Koulun rehtori on englantilainen Peter Welch.
 ≈ Oppilaita on tällä hetkellä hieman yli 350 ja 

opettajia ja muuta henkilökuntaa noin 80.
 ≈ Opetus perustuu IB-opintosuunnitelmaan, johon 

kuuluu kolme ohjelmaa: Primary Years Programme 
päiväkodista viidenteen luokka-asteeseen, Middle 
Years Programme kuudennesta luokka-asteesta 
kymmenenteen ja suomalaista lukiota vastaava 
kahden vuoden Diploma Programme kahdenteen-
toista luokka-asteeseen asti. 

 ≈ Koulussa on lukukausimaksut, mutta se saa myös 
avustuksia Yhdysvalloilta ja Suomen valtiolta.

Australian, USA:n, Kiinan ja 
Singaporen jälkeen Helsinkiin

Suomessa opettaja Ellen Heytingiä kiinnosti 
maan korkeatasoiseksi kehuttu koulutus.

Itämerenkadun 
ajokaistat valmiit 
heinäkuussa

Chalupa-ketjulta 
uusi ravintola 
Itämerenkadulle

Jätkäsaaren 
koulu etenee 
aikataulussaan

LÄNSISATAMANKADUN  ja Itämerenkadun kul-
man katutyöt valmistuvat ajokaistojen osalta 
heinäkuuhun mennessä.

”Kadun koko remontti on valmis syksyn lo-
pulla”, sanoo liikenneinsinööri Teemu Vuohto-
niemi kaupungin liikennesuunnittelusta.

Vuohtoniemen mukaan risteyksen katutyöt 
etenevät suunnitellussa aikataulussaan. 

Kun ajokaistojen työt ovat valmiina, sataman 
suunnasta pohjoiseen kulkeville ajoneuvoille on  
kaksi kaistaa käytössä Kellosaarenkadulta alkaen.

Ruoholahden Sanomat

MEKSIKOLAISTYYPPISTÄ ruokaa tarjoava Cha-
lupa-ketju avasi ravintolan Itämerenkadulle. Ra-
vintola sijaitsee katutasossa entisen Pizzzataxi-
ravintolan kohdalla osoitteessa Itämerenkatu 12.

Chalupa avaa ovensa toukokuussa. Ketjulla 
on 12 muuta ravintolaa Suomessa. Lisäksi ketjul-
la on Chalupa-ruokarekka.

Yrittäjinä toimivat Hami Rezaei ja Esi Azimi, 
jotka ovat aikaisemmin vastanneet Tikkurilan 
Chalupa-ravintolasta.

Chalupa-ketjun omistavat Kotipizza Group 
(60 prosenttia) sekä veljesten Amin ja Iman Gha-
ragozlun yhtiö Think Drinks (40 prosenttia).

Amin Gharagozlu uskoo alueen potentiaaliin. 
”Täällä on tosi paljon työpaikkoja ja tämä on 

uusi kasvava alue.” 
Ruoholahden Sanomat

JÄTKÄSAAREN KOULUN rakennustyöt etenevät 
aikataulussa. 

”Urakkasopimuksen mukaan kouluraken-
nus luovutetaan opetustoimelle heinäkuun 
alussa vuonna 2019. Siinä sitten jää aikaa sisus-
tamiseen”, kertoo Jätkäsaaren rakentamisesta 
vastaava projektijohtaja Outi Säntti.

Opetus koulurakennuksessa alkaa elokuus-
sa 2019. Koulurakennus yhdistyy hallinnollises-
ti viime vuonna avattuun Jätkäsaaren kouluun, 
jossa on nyt luokka-asteet 1 ja 2.

Valmiisssa Jätkäsaaren koulussa aloitta ensin 
luokat 1–7. Koulu kasvaa oppilaiden mukana si-
ten, että vuonna 2021 koulussa on jo luokat 1–9.  

Aikuisopisto 
aloittaa kansain-
vällisellä koululla  
HELSINGIN AIKUISOPISTO aloittaa kurssejaan 
Kansainvälisellä koululla (ISH) syksyllä 2018. 
Taustalla on aikuisopiston ja ISH:n kysely kou-
lun oppilaiden vanhemmille. Opisto sai vastauk-
sia yli sata ja niistä päätellen kurssitoiminta iltai-
sin kiinnostaa ISH:n oppilaiden vanhempia.

”Syksyn ohjelmaan on tulossa eri tasoisia 
suomen kielen kursseja”, kertoo suunnittelija-
opettaja Minna Hämäläinen aikuisopistolta.

Kaikille avoimien kurssien opetuskieli on 
englanti. Hämäläisen mukaan kursseja on kita-
ratunneista ja kuvataiteista liikunnallisiin aikui-
nen–lapsi-akrobatiaan, salsaan ja suomalaisiin 
lavatansseihin.

Ruoholahden Sanomat

Katriina Kontuniemi
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Länsisatamankadulla Itämerenkadun 
kulmassa molempiin suuntiin on 
vain yksi autokaista käytössä.

Jätkäsaaren koulu valmistuu kesällä 2019.
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Jätkäsaaresta kasvaa vilkas matkailupaikka
Lisää uusia hotelleja.  
Lisää rantareittejä ja uutta 
kaupunkia. Sitä kaikkea on 
matkailijoiden Jätkäsaari.

Taidehotellin rakennuksen suunnittelee Futudesign ja pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Auvo Lindroos.

300 m

JÄTKÄSAARI
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Kehittyvä, merellinen Jätkäsaari on mo-
nen ulkomaalaisen ensikosketus Suo-
meen ja Helsinkiin. Pelkästään lai-
vamatkailijoita kulkee alueella 6,5 
miljoonaa vuodessa. 

Jätkäsaareen tulee jatkuvasti lisää kaupunkia, 
kiinnostavia rantareittejä ja uusia palveluita. Alu-
eelle on rakenteilla hotelleja oheispalveluineen. 
Seuraavina vuosina Jätkäsaareen tulee jopa 1500 
uutta hotellihuonetta. Vertailun vuoksi koko Hel-
singissä on nyt noin 9200 hotellihuonetta.

”Matkailu Helsinkiin kasvaa, majoituspaik-
kojen käyttöasteet ovat jo nyt todella korkeita 
ja uusia majapaikkoja tarvitaan”, sanoo erityis-
suunnittelija Jukka Punamäki, joka tekee Hel-
singin kaupungille matkailuun liittyvää kehittä-
missuunnitelmaa. 

HOTELLI HYVÄNÄ NAAPURINA

Kuusitoistakerroksinen Clarion Hotel Helsin-
ki on yksi Jätkäsaaren tunnusmerkeistä. Hotelli 
avasi ovensa vuonna 2016 ja huoneita on 425.

”Meillä käy liikematkustajia ja vapaa-ajan 
matkustajia. Haluamme tarjota myös naapurus-
tolle palveluita ja tapahtumia”, Meeting & Event 
Manager Jorma Pekkala sanoo. 

Clarion onkin tarjonnut ilmaista ohjelmaa 
asukkaille, kuten joogahetki näköalabaarissa ja 
Risto Räppääjä -elokuvailta. 

Clarion-hotellien erityispiirre on koiraystä-
vällisyys. Koiran kanssa matkustaville löytyy huo-
neita, ja hotelli pitää omia koiratapahtumiaan. Eri 
tapahtumista saa tietoa Clarionin Facebook-si-
vuilta, Instagramista ja hotellin omilta sivuilta.

Tasa-arvoisen avioliittolain astuessa voimaan 
Clarion valaisi julkisivunsa sateenkaaren värein, 
ja hotelli osallistuu tänä vuonnakin 25.6.–1.7. 
Helsinki Prideen.

”Yhdenvertaisuus on meille tärkeä arvo ja ha-
luamme edistää suvaitsevaisuutta”, Pekkala sanoo.

Clarion on suosittu kongressihotelli. Itse ho-
tellirakennus ja viereinen, Lars Sonckin suun-
nittelema punatiilimakasiini sisältävät 15 kong-
ressitilaa.

Kongressivieraat ovat tärkeitä. Matkailutut-
kimuksissa moni kongressikävijä sanoo käyntin-
sä jälkeen harkitsevansa lomamatkaa Helsinkiin.

NYKYTAIDE JA HOTELLI KOHTAAVAT

Melko pian Jätkäsaaressa on taiteellinen maja-
paikka ja käyntikohde: Art Hotel Helsinki avaa 
ovensa noin vuoden 2020 lopussa. Taidehotelli 
on toistaiseksi ainut laatuaan Pohjoismaissa. Ho-
tellin osoite on Välimerenkatu 18, ja huoneita on 
noin 150. 

”Yhdessä kerroksessa on nimikkohuoneita, 
joista jokainen on oma taideteoksensa, lähtöisin 
taiteilijan visioista”, Art Hotel Helsinki Oy:n toi-
mitusjohtaja Sari Poijärvi sanoo. 

Hotellin ydin on suomalainen nykytaide ja 
mukana on eri alojen taiteilijoita: kirjailija Sofi 
Oksanen, elokuvaohjaaja Mika Kaurismäki, ku-
vataiteilija Jani Tolin, kirjailija ja kuvataiteilija 
Rosa Liksom, kuvanveistäjä Pekka Jylhä ja mo-
nia muita.  

”Ajatus on tuoda taidetta esille monipuoli-
sesti. Taide voi näkyä tiloissa, ravintolan ruokien 
nimissä ja monessa muussa”, Poijärvi sanoo.

Yleisiin tiloihin tulee ravintola, Art Gallery 
-seinätila vaihtuville näyttelyille ja taiteilijoiden 
suunnittelema, kaikille avoin Art Garden. Lisäksi 
hotelliin todennäköisesti tulee taidekauppa, jos-
ta voi ostaa mukaan pientä, taiteeseen ja desig-
niin pohjautuvaa laatutavaraa.  

”Taidehotelli vahvistaa Helsingin mainetta tai-
de- ja designkaupunkina ja luo kaupungille erottu-
vuutta matkailukohteena”, Poijärvi summaa.

ERILAISIA HOTELLIKONSEPTEJA  
SUUNNITTEILLA 

Välimerenkadulle tulee lähekkäin Art Hotel Hel-
sinki ja Moxy Hotel. Lisäksi Välimerenkadun ja 

Malagankadun kulmaan on suunnitteilla huo-
neistohotelli Hotel Hellsten. Moxy Hotellin tont-
tivaraus on Välimerenkadun ja Messipojakujan 
kulmassa. 

”Sijainti on oiva sekoitus, vieressä on laivater-
minaali ja toimistoja melko lähellä keskustaa”, 
sanoo kehitysjohtaja Chris Jetten hotellihan-
ketta vetävästä kansainvälisestä yrityksestä Vas-
tint Hospitality. Sen ja Marriott Internationalin 

kehittämät Moxy-hotellit ovat keskihintaisia ja 
nuorekkaita.

”Kohderyhmänä on millenniaalit”, Jetten sa-
noo. Huoneita Moxyyn tulee 190 ja kerroksia on 
seitsemän. Hotelli valmistuu noin vuonna 2020.

PUUSTA RAKENNETTU ERIKOISUUS

Jätkäsaaren puukortteliin nousee hotelli, jonne 

ART HOTEL HELSINKI

TU
O

M
AS KÄRKKÄIN

EN
 

on tulossa 170–200 huonetta, 8 kerrosta ja puu-
pintoja.

”Tämän kokoluokan puurakenteista toimiti-
laa ei ole vielä Suomessa tehty. Puuarkkitehtuu-
ri on houkutin hotellissakin. Puu näkyy julkisi-
vussa, aulassa ja varmasti huoneissakin, mutta 
se riippuu vielä hotellipitäjän konseptista”, han-
kekehityspäällikkö Johanna Karessuo SRV:stä 
sanoo.

Yritys käy operaattorineuvotteluja etsien ho-
tellille pitäjää. Kun neuvottelut valmistuvat, ra-
kentaminen alkaa ja vie noin puolitoista vuotta. 
Valmista on noin vuonna 2020.  Karessuon mu-
kaan hotellista tulee perheille ja liikematkusta-
jille sopiva economy-hintaluokan paikka. 

 
KYLPYLÄ JA KYLPYLÄHOTELLI 
KOTINURKILLE?

Jätkäsaaressa Ahdinaltaan luona voi jatkossa 
palvella urheilu- ja tapahtumakeskus ja osana si-
tä kylpylähotelli. Suunnitelma on kesken, ja siitä 
vastaava suomalaisyritys Royal Areena tiedottaa 
asiasta keväällä 2018. 

Ahdinaltaan kylpylämaailma ja liikunnal-
liset harrastusmahdollisuudet vaikuttavat jo 
nyt lupaavilta lähipalveluilta asukkaillekin. To-
ki kaikki Jätkäsaaren hotellit sisältävät palvelu-
ja myös paikallisille. On kahviloita, ravintoloita, 
baareja ja muita tiloja. Ja lisää tulee.

Tiina Torppa, tekstit

Alueen hotellit ja tiedossa olevat valmistumisvuodet

1 Clarion Hotel Helsinki 2016

Puukorttelin hotelli 2020

Art Hotel Helsinki 2020

Hotel Hellsten

Hotel Moxy West Harbour 2020

Kylpylähotelli 2020-luvulla

2
3
4
5
6
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OSA 7  Sarjassa tutustutaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
alueella työskenteleviin ja alueen läpi kulkijoihin. 

ITÄMERENTORNI on iso talo. Sen aulassa 
turvapalvelujen kohde-esimies Seppo Karis-
to on koko talon historian ajan pitänyt huol-
ta talosta ja sen työntekijöistä ja vieraista.

”Olemme turvapalveluyritys, joka hoitaa 
myös vastaanottopalveluita, Karisto kuvailee 
työtään.

Karisto kertoo, että mikään asia ei ole heil-
le liian iso tai liian pieni hoidettavaksi. 

RUOHOLAHDEN METRON kaupunkipyörä-
asemalla espoolainen Shiva Etemadian on 
kokeilemassa ensi kertaa polkupyörää.

Etemadianin työmatka Espoon Matinky-
lästä Verkkokauppa.comiin piteni länsimetron 
myötä noin 10–15 minuutilla. Hän arvelee, et-
tä kaupunkipyörällä matka-ajasta saa puristet-
tua pois muutaman minuutin. 

Ruoholahden Sanomat

Tämä artikkeli  
on Helsingin  
kaupungin tuottama.

MATINKYLÄLÄISEN Shiva Etemadianin työ-
matka alkaa pienellä kävelyosuudella.

”Kotoa metrolle on maksimissaan viisi mi-
nuuttia”, espoolainen sanoo.

Etemadian hyppää pois metrosta Ruoholah-
dessa. Tällä kertaa hän kokeilee kaupunkipyö-
rää etapilla Verkkokauppa.comiin Jätkäsaa-
reen. 

”Länsimetro on pidentänyt työmatkaani 
noin 10–15 minuuttia. Ei se tällaisena viikkona 
haittaa, mutta minulla on lapset joka toinen 
viikko ja se tarkoittaa, että lapset ovat puoli 
tuntia aiempaa pidempään päiväkodissa”, hän 
kertoo.

Etemadian on ollut Verkkokauppa.comissa 
töissä pian puolitoista vuotta. Ruoholahden pal-
veluista hän käyttää metroaseman K-Marketia, 
josta hän hakee välillä eväät töihin. 

Lounaspaikkoja työpaikan lähettyvillä on 
hänen mielestään liian vähän. 

”Siinä ei ole montaa vaihtoehtoa, vähän 
alkaa kyllästyttämään.”

Itämerentorissa tornineen on parikymmentä 
yritystä ja noin tuhat työntekijää. Seppo Karisto 
yrittää pitää heistä ja kiinteistöstä huolta.

Matinkylästä Jätkäsaareen töihin 
matkustava Shiva Etemadian vaihtoi metron 
kaupunkipyörään Itämerentorilla.

Seppo Karisto 
huolehtii tuhannen 
työläisen tornista

TÖISSÄ: Seppo Karisto

OHIKULKIJA: Shiva Etemadian

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

VOI SANOA, ETTÄ Seppo Karisto saapui Itä-
merentorniin rakennuksen mukana.

”Kun tulin tänne vuonna 2000, niin Itäme-
rentorni oli melkein valmis. Kellareissa oli vielä 
hiekkapohja ja työmaavalaistus”, aulan vakio-
kasvo, 58-vuotias Karisto muistelee.

Itämerentornin suurin vuokralainen on 
tilintarkastus- ja konsultointiyhtiö PwC. Sillä on 
vajaa 800 työntekijää talossa. Muita yrityksiä 
kiinteistössä, eli koko KOY Itämerentorissa torni-
neen, on parikymmentä.

Kariston työnantaja on vuosien varrella 
vaihtunut pari kertaa, ja vuodesta 2010 se on 
ollut nimeltään Secon Security. 

”Minulla on nyt niin sanotusti kolmannet 
firman vaatteet päällä”, hän hymyilee. 

Turvapalvelujen kohde-esimiehen Kariston 
työ pitää sisällään aulapalveluita eli normaalia 
respatyötä sekä turvapaveluita.

”Käytännössä hoidamme kaikkea ja ollaan 
apuna kaikessa, mitä tähän kiinteistöön kuuluu”, 
Karisto sanoo. 

Karisto asuu Kalliossa – ”tai vissiin Harjua se 
on” – parin korttelin päässä Sörnäisten metrolta. 

”Metrohan siitä menisi, mutta olen nyt pari 
kolme vuotta tullut fillarilla töihin kesät talvet. 
Meillä on talossa säilytyspaikat polkupyörille 
sekä suihkut ja kuntosalit niin kuin monessa mo-
dernissa tomistotilassa on”, Karisto kertoo.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Jätkäsaaresta kasvaa vilkas matkailupaikka TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

Länsisataman Melkinlaiturin viimeinen risteilijäkesä
 ≈ Melkinlaiturin viimeinen risteilijäkesä käynnistyy 

parhaillaan.
 ≈ Vuonna 2019 kaupungin länsipuolelle saapuvat 

risteilyalukset tulevat Hernesaareen. 
 ≈ Kaikkiaan Helsinkiin rantautuu tällä kaudella liki 

300 risteilyalusta, mikä tarkoittaa noin 540 000 
risteilijämatkailijaa. 

 ≈ Alkaneella kaudella Melkinlaituriin saapuvis-

ta isoista risteilyaluksista ensi kertaa Helsingissä 
vierailevat: 

 ≈ Norwegian Breakaway to 17.5.
 ≈ Mein Schiff 1 ke 6.6.
 ≈ MSC Meraviglia ma 10.9.  
 ≈ Tiedot kaikista risteilyaluksista aikatauluineen ja 

satamineen löytyy osoitteesta www.portofhelsinki.
fi/matkustajille/kansainvalinen-risteilyliikenne

Jätkäsaaressa naapurikorttelien yh-
teis- ja kerhotilat voisivat olla laajem-
minkin asukkaiden käytössä. Niissä 
voisi käydä harrastuksissa, järjestää 
asukastoimintaa, tutustua naapurei-

hin tai varata jonkin tilan välillä omaan käyt-
töön.

Muun muassa nämä hyödyt selvisivät, 
kun Helsingin kaupunki ja ajatushautomo 
Demos Helsinki selvittivät Jätkäsaaren yhteis-
tilojen käytön mahdollisuuksia talvella 2018. 
Ensin aiheesta pidettiin tammikuussa työpa-
ja, johon osallistui taloyhtiöitä ja asukkaita.

”Työpajassa nousi tarve tutustua tiloihin, 
ja kiersimme yhtenä helmikuisena iltana vii-
den taloyhtiön viisi kerhotilaa parinkymme-
nen asukkaan kanssa”, Demos Helsingin pro-
jektipäällikkö Leena Alanko sanoo.

Sen jälkeen yhteistiloissa kokeiltiin tapah-
tumia: improvisaatioteatteria, pyöräpaja ja 
Jätkäsaaren notkeiden venyttelyä.

Projektin alussa asukkaat vastasivat verk-
kokyselyyn. Tietoa kehittämisestä ja tapahtu-
mista jaettiin jätkäsaarelaisten Facebook-ryh-
missä.

Helsingin kaupungilta projekti-insinööri 
Katharina Mead osallistui yhteistilojen jaka-
misen kehittämiseen. 

”Melkein joka talossa on kerhotila, ja asu-
kaskyselyssä viime vuonna kävi ilmi, että mo-
net niistä ovat vähäisellä tai vaihtelevalla käy-
töllä. Asukkailta nousi hyviä ideoita, mitä 
kaikkea yhteistiloissa voisi järjestää. Jätkäsaa-
reen voisi muodostua monipuolinen yhteis-
tilojen verkosto, jossa tilat tarjoaisivat mah-
dollisuuksia erityyppisille harrastuksille, 
kerhoille ja asukastoiminnalle”, Mead sanoo.

HUOLIA JA MAHDOLLISUUKSIA

Jätkäsaarelaisten huolet yhteistilojen jakami-
sesta liittyvät pääasiassa vastuuseen ja tilaan 
kulkuun. 

”Tärkeää on, kuka on vastuussa tilan käy-
töstä ja jääkö paikka siistiksi. Toinen asia on 
sisälle pääsy, usein yhteistiloissa on lukot ja 
niihin perinteiset avaimet”, Alanko sanoo.

Ratkaisuja riittää! Kalasataman asukkail-
la on Joustotila-käytäntö ja tiloissaan sähkö-
lukot. 

”Niitä voi valvoa ja avata valmiiksi tilan, 
mutta älylukot vaativat rahaa ja asentamista. 
Myös R-Kioskilla on avaimensäilytys- ja luo-
vutuspalvelu”, Alanko kertoo.

Huolenaiheista huolimatta moni asu-
kas löysi lisäarvoa tilojen jakamisesta: niiden 
myötä saisi lisää palveluita ja harrastusmah-

dollisuuksia. Verkkokyselyssä joku sanoi, että 
voisi pitää isot juhlat, vaikka oma koti on pie-
ni. Toinen näki tiloista saatavilla tuloilla mah-
dollisuuden vaikuttaa yhtiövastikkeeseen!

”INTOA VIEDÄ  
ETEENPÄIN ASIOITA”

Alanko kehittää työkseen kaupunginosia, ja 
hänet yllätti jätkäsaarelaisten aktiivisuus.

”Se kertoo alueen hengestä. Kaupungin-
osa kehittyy nopeasti ja sinne muuttaa ihmi-
siä, jotka ovat kiinnostuneet Jätkäsaaren ke-
hittämisestä, on uteliaisuutta ja intoa viedä 
uutta eteenpäin.”

Yhteistilojen jakamisessa kynnyskysymys 
on tiedonkulku tiloista, varauksista ja käytös-
tä. 

”Yksi mahdollisuus on Airbnb-tyyppises-
ti luoda tiloista kattavat selitykset ja kuvat. On 
verkkoalustoja, kuten Kliffa Innovations, jo-
ka pilotoi alustaansa jätkäsaarelaisille”, Alan-
ko sanoo.

Hän perusti huhtikuussa 2018 Facebook-
ryhmän nimeltään Jätkäsaaren Yhteisötilat.

”Se on kanava tarjota tiloja yhteisökäyt-
töön tai muuten edistää asiaa. Kokeilu osoitti, 
että on mahdollisuus tehdä tätä, ja nyt asuk-
kailla on pallo viedä asiaa eteenpäin.”

Harrastuksia, tekemistä  
ja toimintaa lähellä kotia? 

Jätkäsaarelaiset asukkaat osallistuivat 
yhteistiloja kehittävään työpajaan. Demoksen 
Leena Alangon mukaan tarvitaan aktiivisia 
asukkaita edistämään tilojen yhteiskäyttöä.  

MIRJA HÄMÄLÄINEN

Helsingin kaupunki ja Demos 
Helsinki selvittivät yhteistilojen 
käytön mahdollisuuksia. Monen 
yhteistilan käyttö on vähäistä. 
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Ilman Plussa-korttia 2,15/kpl Ilman Plussa-korttia 4,99/kpl 

PLUSSA-KORTILLA

-11%
PLUSSA-KORTILLA

-20%

Aurinkoista ja iloista mieltä Jätkäsaaresta!

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

499
YHT.

399
PKT

RUODOTON 

Lämminsavustettu 
kirjolohifilee

FAZER SININEN

Maitosuklaalevy 
200 g

TÄYTETTY

Jättipatonki ja juoma
0,25 l tlk

VALIO

Polar-juustot 
300-350 g

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

1895
KG

380
2 KPL

2
KPL

Olemme nyt uudistaneet kauppamme 
etumyymälän ja sen kunniaksi 
hankimme myös appelsiini-
mehukoneen. Mehukone 
puristaa tuoretta appelsiini-
mehua suoraan pulloon. 
Tervetuloa kokeilemaan 
ja ihastumaan! 
Lähikauppiaat Ville ja 
Pia henkilökuntineen!

299
PL

TUOREPURISTETTU 

Appelsiinimehu 
0,5 l pl

OMAAN PULLOON 
2,49 /PL

499
PL

TUOREPURISTETTU 

Appelsiinimehu 
1 l pl

OMAAN PULLOON 
4,49 /PL

Hinnat voimassa 3.-30.5.2018, ellei toisin mainita

”Rekkaliikennettä ei kannata 
erottaa henkilöliikenteestä”

RAUNO HIETANEN
Helsingin Sataman uusi 
toimitusjohtaja Ville Haapasaari 
uskoo, että tavaraliikenteen 
määrä lisääntyy lähivuodet.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Helsingin Sataman uusi toimitusjohta-
ja ei voi välttyä rekkaliikennekeskus-
telulta.

Ville Haapasaari kertoo että ta-
varaliikenteen kasvu johtuu Suomes-

sa pari vuotta vallinneesta hyvästä taloudellises-
ta tilanteesta. Mitä paremmin taloudessa menee, 
sitä enemmän rekat liikuttelevat tavaraa maasta 
toiseen. Sen myötä rekkaliikenne myös Helsin-
gin Satamien kautta todennäköisesti kasvaa lähi-
vuosina. 

”Tavaraliikenteelle on entistä enemmän ky-
syntää jatkossa. Se on sitten hyvä kysymys, mi-
ten kasvava liikenteen määrä jakaantuu Länsisa-
taman, Katajanokan ja Vuosaareen välille.”

Rekkojen määrän vähenemistä Ruoholahden 
ja Jätkäsaaren kaduilla ei siis ole odotettavissa.

REKKALIIKENNE HERÄTTÄÄ jatkuvaa keskuste-
lua asukkaissa Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa. 
Usein esitetty kysymys on, että eikö rahtiliiken-
teen voisi siirtää Vuosaareen. 

”Silloin koko järjestelmän pitäisi muuttua. 
Kaikki laivat ja matkustajaliikennekin pitäisi olla 
silloin Vuosaaressa. Siellä ei ole tällaiselle tarkoi-
tettua infraa tai tilaa. Toisaalta matkustajat halu-
avat saapua ja lähteä kaupungin keskustasta. Se 
olisi paljon isompi ja pidempi polku, jollaista ei 
ole näköpiirissä”, Haapasaari vastaa.

maan sekä rahtia että matkustajia, on kuljetus-
ketjun kannalta hyvin tehokas tapa, myös ympä-
ristömielessä.”

Haapasaaren mukaan matkustaja- ja rahtilii-
kenteen yhdistäminen alentaa kuljetuskustan-
nuksia ja matkustajalippujen hintoja. 

Haapasaaren mukaan Helsingin Satama pyr-
kii olemaan hyvä naapuri Länsisatamassa. 

”Tärkeänä osana tätä pyrimme hoitamaan 
yhteistyössä kaupungin kanssa asiat niin, et-
tä Satamalla on riittävä elintila siihen, että pys-

tymme hoitamaan liikenteen järkevästi ja suju-
vasti.”

47-VUOTIAS ESPOOLAINEN Haapasaari aloitti 
toimitusjohtajan tehtävissään huhtikuun alussa. 
Henkilöiden ja tavaroiden liikuttelu on miehelle 
tuttua hänen edellisestä työpaikastaan Helsinki–
Vantaan lentoasemanjohtajana. 

”Lentoasemalla painopiste on selvästi mat-
kustajaliikenteessä. Helsinki–Vantaalla on vuo-
dessa 20 miljoonaa matkustajaa ja parisataatu-
hatta tonnia rahtia. Helsingin Sataman kautta 
kulkee reilu 12 miljoonaa matkustajaa ja rahtia 
14 miljoonaa tonnia”, Haapasaari vertaa.

Haapasaari on koulutukseltaan maa- ja met-
sätieteen maisteri.

”Luin aikanaan kaupallisen alan metsän-
hoitajaksi. Kyllähän se työuran alku suuntautui 
metsäteollisuuteen. Mutta ei minusta paperin-
myyjää maailmalle tullut. Päädyin logistiikka-
puolelle ja siellä olen ollut siitä lähtien.

Ville Haapasaari, 47

 ≈ Helsingin Sataman toimitusjohtaja 1.4. 2018 
alkaen. Aiempi työ Helsinki–Vantaan lentoaseman-
johtaja.

 ≈ Koulutus maa- ja metsätieteen maisteri.
 ≈ Perhe: vaimo ja kolme poikaa (16-, 13- ja 

7-vuotiaat)
 ≈ Asuu Espoossa.
 ≈ Viettää vapaa-aikaansa mahdollisimman usein 

mökillään saaristossa Tammisaaressa.

Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari työpaikkansa 
edustalla Satamatalossa Helsingin Olympiaterminaalilla. 

”Samaan hengenvetoon voi sanoa, että kyllä 
me satamana yritämme saada lisää rahtiliikennet-
tä ja matkustajia kulkemaan Vuosaaren kautta.”

Tällä hetkellä Saksaan liikennöivä Finnlines 
on ainoa, jolla on matkustajaliikennettä Vuosaa-
resta.

TAVARALIIKENNETTÄ ei ole Haapasaaren mu-
kaan mahdollista erottaa kokonaan matkustaja-
liikenteestä. 

”Se, että pystytään samalla laivalla kuljetta-
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LUPA 
NAUTTIA 

JOKAISESTA 
PÄIVÄSTÄ

UUSIA KULLANHOHTOISIA KOTEJA JÄTKÄSAAREEN
Jätkäsaaren uusi maamerkki rakennetaan osoitteeseen

Bahamankatu 10. Goldfinger erottuu ympäristöstään
kullanhohtoisena, jännittävästi muotoiltuna tornitalona.

Luvassa inspiroivan erilaisia pohjaratkaisuja. 
Katso lisää peabkoti.fi/goldfinger

Varaaminen alkaa  
14.5.2018 klo 8:00  

goldfinger@peab.fi

KOULUT OVAT pian loppumassa ja leikkipuis-
ton kesätoiminta on pääsemässä alkuun. Ke-
sällä Ruoholahden leikkipuisto avoinna 4.6. 
–8.8.2018 klo 9–16. Samoin lähileikkipuistot 
Seppä, Taivallahti ja Lahnalahti ovat avoinna 
tänä aikana. Näissä jokaisessa leikkipuistossa 
on tarjolla maksuton kesäruoka 4.6. alkaen 3.8. 
asti klo 12 arkipäivisin alle 16-vuotiaille lapsille. 

Ruokailussa lapsella tulee olla mukana 
omat ruokailuvälineet (lautanen, muki ja lu-
sikka). Ruokajuomana on vesi. Kesäruoka on 
usein keittoa, joten sitä on hyvä täydentää voi-
leivillä. Ruokalistat ovat nähtävillä leikkipuis-
toissa sekä netissä kesätoiminnan alkaessa.

Samoin tarjolle on tulossa erilaista muka-
vaa ohjelmaa niin pienille vanhempineen kuin 
koululaisille. 

Kesäkuussa leikkipuistossamme järjeste-
tään myös Kotoklubi Kanelia, jossa opitaan 
suomen kieltä toiminnallisesti yhdessä lasten 
kanssa. Tarkemman kesäohjelman julkaisem-
me toukokuussa viikolla 20 netissä ja Faceboo-
kissa. Mukana kesätoimintaa järjestämässä ovat 
myös Kirjastoauto Skidi, Perinneleikittäjät ry 
sekä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikal-
lisyhdistys.

Lämpimästi tervetuloa leikkipuistoon!
Puiston väki

Äitienpäiväaskartelua  
ja vauvojen värileikkiä

Helatorstaina 10.5. puisto kiinni.

Perjantaina 11.5. Äitienpäivä-
askartelua klo 10.30–11.15.

Maanantaina 14.5. Vauvojen 
värileikki klo 10–11.  

Keskiviikkona 16.5. isä-lapsi-
kerho klo 17.–19, pitäjänä MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.

Torstaina 17.5. Venäjänkielisten 
perhekerho klo 16.30–18.30.

Perjantaina 18.5. leikkipuisto 
on kiinni koko päivän työnteki-
jöiden työyhteisökokouksen ja 
työhyvinvointipäivän vuoksi.

Keskiviikkona 23.5. isä-lapsi-
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL 
Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.

Torstaina 24.5. Venäjänkielisten 
perhekerho klo 16.30–18.30.

Perjantaina 25.5. perhosia 
piilosilla klo 10.30.

Keskiviikkona 30.5. Viimeinen 
kevään isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden 
ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.

Torstaina 31.5. Venäjänkielisten 
perhekerho klo 16.30–18.30.

Tapahtumista voi tiedustella 
lisää leikkipuistosta, 040 33 
44 178, lp.ruoholahti@hel.fi.
Ruoholahden leikkipuisto on Fa-
cebookissa. Puiston ilmoitustau-
luilta löytyy myös tietoa alueen 
muista tapahtumista.

Toukokuun tapahtumia leikkipuistossa

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

 

 

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

Soita..............................................050 300 9980
Meilaa.......................ruoholahti@talonmiehet.fi
Tule käymään.....Atlantinkatu 7, 00220  Helsinki "
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Ruoholahdentori 6 • www.konservatorio.fi

Toukokuun konsertteja 
konservatoriolla

facebook.com/helsinginkonservatorio

instagram.com/helsinginkonservatorio

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

% 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.

Palvelutiskit avoinna myös 
sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 12-18.

Leipomosta tuoreet leivät 
ja pullat aamusta iltaan joka päivä.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-22

Tarjoukset voimassa 
koko toukokuun tai niin 

kauan kuin tuotteita riittää.

Meiltä tarjoilut helposti kaikkiin Kevään juhliin!
Upean juomaosastomme laajasta valikoimasta: 

Lonkerot, viinit, siiderit, oluet. Hyvä valikoima myös alkoholittomia tuotteita.

00
2pss3

Saarioinen 
Evässalaatit 210-270g

(11,53/kg) 
yksittäin 1,95/pss (15,00/kg)

89
kpl3

(14,40-18,52/kg)

Vaasan Ruisnachot 
130g

(8,87/kg)

Segafredo
Pausa 
Kahvi 
450g

Salonen 
Mustikka-
pitko 
360g

49
kpl3

(9,69/kg)

Salonen 
Aamiais-
sämpylä 
7kpl/420g

99
pss1

(4,74/kg)

00
2kpl3 (12,00/kg) 

yksittäin 
1,69/kpl 
(13,52/kg)

Galbani
Mozzarella
vedessä 125g

99
kpl4

Jymy
Jäätelöt
500ml

99
pkt3

(9,98/L)

99
pkt1

Atria Wilhelm 
Grillimakkara          
400g

(4,98/kg)

LAULAJIEN  
KEVÄTKONSERTTI
pe 11.5. klo 19.00 
Ritva Laamasen oppilaat
Kamarimusiikkisali

KITARAKIMARA
la 12.5. klo 15.00
Mikko Zibulskin oppilaat
Kamarimusiikkisali

KITARISTIEN KEVÄTSOITTO 2
ma 14.5. klo 19.00
Patrick Venan oppilaat
Kamarimusiikkisali

VIULUVELHOT VAUHDISSA
ke 16.5. klo 18.30
Päivi Valjakka- 
Salmisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

PIENTEN SOITTAJIEN 
 AULAMUSIIKKIA
to 17.5. klo 17.00
Konservatorion pienet  
soittajat esiintyvät  
kahvilavieraiden iloksi
Konservatorion aula

PIANISTIEN JA  
VIULISTIEN ILTA
pe 18.5. klo 18.00 
Liisa ja Janne Malmi-
vaaran oppilaat
luokka 130

MUSIIKKI-ILTA
pe 18.5. klo 18.00
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

VIOLAT JA VIULUT VILLEINÄ
ma 21.5. klo 18.30
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali

KEVÄTSOITTO
ke 23.5. klo 18.30
Maaret Repo-Pohjosen 
viuluoppilaat
Kamarimusiikkisali

TULOSSA 
KESÄN JÄLKEEN
KONSERVATORION  
TAITEIDEN YÖ
to 23.8. klo 17–21
Musiikkiesityksiä moneen  
makuun konservatoriotalon 
 aulassa.

Lisää kävijöitä 
viikoittain

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

KEVÄTKAUSI HYVÄN toivon kappelilla on läh-
tenyt mukavasti liikkeelle. Uusia kävijöitä on 
tullut viikoittain katselemaan tiloja ja toimin-
taan. Vaikka olemmekin vielä keskeneräisen 
Jätkäsaaren maiseman vierellä, on silti ilolla tu-
lijoille saanut sanoa: mukava kun tulit ja löysit 
perille kaikesta huolimatta!

Hyvän toivon kappelilla me haluamme olla 
vahvistamassa hyvinvointia alueella ja ihmisten 
arjessa. Aiempi Ruoholahden kappeli muodos-

tui monelle kodinomaiseksi paikaksi, sitä sa-
maa kokemusta haluamme olla jatkamassa. 

Yhdessäolo voi olla yksi avain oman hyvin-
voinnin vahvistamiseen. Rohkaisu ja muista-
minenkin lämmittävät aina! Itsekin voi toimia 
rohkaisijana toisille: löytyykö naapurustosta-
si tai tuttavapiiristäsi joku, jonka on syystä tai 
toisesta vaikea itse päästä liikkeelle? Entäpä jos 
innostaisi vaikkapa liikkumaan yhdessä ja tuli-
si ulkoilun päätteeksi istahtamaan kappelin vä-
rikkäille istuimille – hengähtämään hetkeksi ja 
levähtämään kappelin avarissa tiloissa.  

Jumalan siunausta kevääseesi!
Leena Kopperi

diakoniatyöntekijä

LÄNSISATAMANKATU 26

Messu joka sunnuntai klo 12. 
Uudessa messussa on rauhaa, 
syvyyttä, kotoisuutta ja liikettä. 
Messun aikana leikkitilat ovat 
perheiden käytössä. Messukah-
vit klo 11.30 alkaen, messun 
jälkeen keskustelua. Lisätietoa: 
Hannu Varkki, 050 5121820, 
hannu.varkki@evl.fi
Tule pitämään kappelia auki! 
Tarvitsemme mukaan ihmisiä, 
jotka ovat läsnä. Tavoitteena 
on pitää ovia auki ma–to klo 
12–19. Jos kiinnostut, ole yhte-
ydessä mirja.vallisaari@gmail.
com, 040-760 9193. 
Kappelikahvila ti klo 14–16. 
Avoin kohtaamispaikka. Lisätie-

toa: leena.kopperi@evl.fi, 09 
2340 6202
Kanavan Kaiku, harjoitukset  
ti klo 18.30

LÄNSISATAMANKATU 28

Perhekerho ma–ti klo 9.30–12 
(seurakunta) ja ke klo 9–12 (MLL)
Päiväkerho ma ja klo 13–16
Vauvakerho ti klo 13–14.30 
Lisätietoa maarit.mustakallio@
evl.fi, 09-2340 6116
Kouluikäisten kokkikerho ti klo 
16–19. Lisätietoa, karoliina.etela-
aho@evl.fi, 09-2340 6221
Partiolippukunta Merilokit 
ke 16.30–18.30 ja to klo 
18–19.30. Lisätietoa: nana.hon-
kasalo@evl.fi, 09-2340 6222 

Eri ikäisten yhteistä leikkiä 
Terho-kerhossa maanantaisin 
klo 17-19, lisätietoa Erika 
Leijola, erilei@me.com
Kouluikäisten Wipinäviikko 
ma–pe 11.–15.6. Wipinäwiikot 
eli kesän päiväleirit sisältä-
vät päivittäin hartaushetken, 
askartelua, pelejä, lounaan 
ja välipalan sekä iltapäivisin 
retken johonkin lähialueen haus-
kaa kohteeseen. Hinta on 95 
euroa. Ilmoittautuminen netissä 
alkaa 1. huhtikuuta.
Ilmoittautuminen ja muuta 
tietoa: Hyvän toivon kappelin 
Wipinä 2 ilmoittautuminen: 
https://urly.fi/Veq  Lisä-
tietoja: Karoliina Etelä-Aho 
0504367586

RUOHOLAHDEN nuorisotalolla puhaltavat uu-
det tuulet, kun henkilökuntaan toivotettiin ter-
vetulleiksi nuoriso-ohjaaja Maria Räsänen, sekä 
työharjoittelija Ioanna. Vanhat tutut ohjaajat Te-
pa, Marika ja Tuomas riemastuttavat myös nuo-
ria läsnäolollaan.

Toukokuulle on luvassa paljon hauskaa teke-
mistä niin varhaisnuorille (3.–6.-luokkalaisille), 
kuin iltanuorillekin (7.-luokkalaisista ylöspäin).

  Aktiiviset vertaisohjaajat vetävät muun mu-
assa joka maanantai kulttuurikerhoa varhaisnuo-
rille, jossa tutustutaan eri maiden kulttuureihin 
yhteisen tekemisen kautta, sekä ovat mukana bi-
lisliigan järjestämisessä keskiviikkoisin. 

 Torstaisin vietämme varhaisnuorten kans-
sa ”sähkötöntä” päivää, jolloin puhelimet pysyvät 
repuissa ja konsolipelit kaapeissa, ja pelailemme 
niin urheilukerhon vetäjien kanssa erilaisia pal-
lopelejä, kuin myös perinteisiä lautapelejä. 

Torstaisin on myös mahdollista kokkailla, tai 

vaikka askarrella jotain yhdessä ohjaajien kans-
sa.

Toukokuussa Nuorisotalon ohjelmaan kuu-
luu muun muassa Kulttuurikerho, askartelua, bi-
lisliiga ja liikuntakerho. 

Säiden salliessa kaivetaan grilli esille ja nuo-
ret yhdessä ohjaajien kanssa voivat grillailla kai-
kenlaisia herkkuja koko talon väelle. Alla touko-
kuun tapahtumia.

LAUANTAIBINGO 12.5.
LINNANMÄEN RETKI keskiviikkona 23.5. 
(lupalaput nuorisotalolta)
TYTTÖJEN ILTA perjantaina 25.5.
YÖLANIT lauantaina 26.5.

LISÄTIETOJA tapahtumista ja kerhoista voit tie-
dustella puhelimitse 050 559 1776 tai ruoholahden.
nuorisotalo@hel.fi. 

Maria Räsänen

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Säiden salliessa nutalaiset 
kaivavat grillin esille
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

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

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Merikaapelihalli
Lasten Arkkitehtuurifestarit 19.-20.5. 
Aalto-yliopisto: Näytös18 25.5.
Crossover 8.-10.6.

Puristamo
Vapaa Taidekoulu: 
Vapaa´18 -lopputyönäyttely 20.5. asti
Alfa Artin näyttely touko-kesäkuun 
vaihteessa

Valssaamo
Pekka Halosen Akatemia: Väre 13.5. asti
Helsingin taitelijaseuran näyttely 
touko-kesäkuun vaihteessa

Turbiinisali
Gruppen Fyra: Äiti! 10.-13.5.
Aalto-yliopisto: Tekstiili18 21.-27.5.

Pannuhalli
Zodiak: Sonya Lindfors - Cosmic Latte 
11.-30.5.

Suomen valokuvataiteen museo
Heidi Piiroinen: Ohikuljetut 
– erään kerjäläisperheen tarina 20.5. asti
Tuntuuko tutulta? 
– Valokuvia suomalaisesta arjesta 20.5. asti
Ian Waelder: Who Would Be Interested In 
An Empty Parking Lot? 3.6. asti

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

Teatterimuseo
Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus 2.9. asti

MUU Kaapeli
Liisa Hilasvuori & Sanna Pajunen: 
Näkemisen hetki 20.5. asti

Käytävägalleria
Timo Rytkönen: Käki on laskeutunut 
31.5. asti

Galleria Aapeli 
Vedic art -maalauskurssit 27.5. asti

PoT uP LaB 
Tanja Nyo: Limbs 31.5. asti

Kultti ry 
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

KaapeliWalks – Kaapelikierrokset
Opastetut kiertokäynnit Kaapelitehtaalla 
joka la klo 14!

Kaapelitehtaalla toimivassa Lasten ja nuor-
ten arkkitehtuurikoulu Arkissa on odottavai-
nen tunnelma. Sekä Arkin toimistolla että 
Arkin kymmenissä opetusryhmissä valmis-
taudutaan kaikille avoimiin Lasten Arkkiteh-
tuurifestareihin, jotka järjestetään Merikaa-
pelihallissa 19.-20.5.2018 klo 12-16 osana 
Open House Helsingin ohjelmaa.

”Festareilla on tarjolla rakentelutyöpajoja 
monenlaisilla materiaaleilla, eri mittakaavois-
sa kaikenikäisille lapsille”, Arkissa päiväkoti-
ikäisiä oppilaita luotsaava arkkitehti ja Arkin 

hallituksen puheenjohtaja Mari Jaakonaho 
kertoo. 

Työpajojen lisäksi tapahtumassa voi tu-
tustua Arkin kuudensadan oppilaan koosta-
maan Miljoonakaupunki-näyttelyyn. Tapah-
tuma antaa myös esimakua Arkin syksyllä 
alkavasta juhlalukuvuodesta, jolloin Arkki juhlii 
jo 25-vuotiasta toimintaansa.

”Tervetuloa! Viikonlopusta tulee takuulla an-
toisa”, Jaakonaho vielä huikkaa iloisten pien-
ten arkkilaisten keskeltä. 

Lasten Arkkitehtuurifestarit 19.-20.5.! 

Lasten
Arkkitehtuuri-
festarit
Arkkitehtuuri-

Merikaapelihalli, Kaapelitehdas
La–Su 19.–20.5.2018
Klo 12–16
Vapaa pääsy!

Pop Up 
LEGO®

Strawbees®

Kuplamaalaus
Jättirakentelu
SketchUp -työpaja
Miljoonakaupunki-näyttely
Ja paljon muuta!

Non-stop 
ohjelma

Kaapelikierrokset ovat opastettuja maksulli-
sia kiertokäyntejä Kaapelitehtaalla.

Oppaat kuljettavat sinua Kaapelitehtaan 
käytävillä ja kulissien takana sekä kerto-
vat tarinoita talon vaiherikkaasta historias-
ta. Kierroksen aikana pääset sukeltamaan 
suomalaisen yhteiskunnan muutoksiin aina 
teollistumisen ajasta luovan luokan esiin-
marssiin. Miten Kaapelitehtaalla siirryttiin 
kaapelin valmistamisesta tietokonejan kaut-
ta Suomen suurimmaksi kulttuurikeskukse-
si?

Pääset kurkistamaan taiteilijoiden työ-
huoneisiin, näkemään arkistohelmiä Kaapeli-
tehtaalla kuvatuista elokuvista ja tes taamaan 
vaikkapa soittotaitojasi bändikämpäksi sisus-
tetussa Poppikopissa!

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

Kaapelikierrokset – hyppää elämysmatkalle!

ILMOITUS
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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.

Apurahalla
voi saada 

erinomaisia 
tuumia!

Sony XE8599 -sarjan Android-älytelevisiot
Upeat, luonnolliset värit tarjoava 4K-resoluution Android-älytelevisio, jossa on HDR-teknologia 
ja aito 100 hertsin paneeli. TV-sovelluksina mm. Yle Areena, Katsomo ja Ruutu sekä Netflix ja 
Amazon. 2 × DVB-T2-, 2 × DVB-C-HD- ja 2 × DVB-S2-virittimet. Katso energia luokka netistä.

4K Ultra HD -resoluutio

4K HDR -teknologia

Android-älytoiminnot

Aito 100 hertsin paneeli

Tupla-HD-virittimet

799,90
Apurahalla 43,00/kk (24 kk)

55"

Saatavana myös 
65” malli hintaan 1399,90 €. 
Verk.com/30898


