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Laulaja Anna Hanski haki muusikkotalosta asuntoa viime
hetkellä. Koti löytyi Jallukan ylimmästä kerroksesta.
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Ilona Gröhnin ja Elena Säilän koulutiet eroavat,
kun he aloittavat syksyllä yläasteen. Jätkäsaaren
yläaste aukeaa vasta syksyllä 2019.
Anna Hanski
kuuluu Jallukan
talotoimikuntaan,
joka järjestää
tapahtumia ja
ohjelmaa talon
asukkaille.
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Sivu 10–11
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Kanava yllättää aina

E

tsin sukeltajaa kananä vuonna niitä ei löytynyt olvan varresta. Mieslenkaan.
tä ei näy, mutta pari
Ghoraieb näki kanavassa
mutaista polkupyömyös paljon kaloja, joita enrää ja yhden suojatienen siellä ei juuri ole ollut.
liikennemerkin hän on ehtinyt
”Kanava on puhdistunut,
nostaa aamuaurinkoon kanaelämää on aika paljon ahvevan varteen.
nista lähtien”, hän sanoo.
”Olin varmaan sukelluk- Polkupyörä on vakiolöydös.
Ghoraieb arvioi, että kolme
sissa juuri silloin, kun etsit miviime vuotta kanavasta on löynua. Sukelsin kanavan neltynyt aiempaa vähemmän tavajä kertaa päästä päähän”, ammattisukeltaja ja raa. Ennen siivoukseen saattoi mennä puolitoista
yrittäjä Jussi Ghoraieb kertoo jälkikäteen.
päivää, nyt siivous on ohi muutamassa tunnissa.
Ghoraieb on sukeltanut kaupungin
vesialueita romusta jo vuodesta 2006.
MINUT YLLÄTTI TIETO, että kanava on paikoin
”Polkupyöriä löytyy aina, ja kärryjä sekä hyvin matala, puhutaan vain muutamista kympuistonpenkkejä ja tuoleja. Yksi mikroaaltouu- menistä senteistä reunoilla. Keskellä kanavaa
nikin löytyi tänään. Yhtenä vuotena löytyi pal- syvyyttä on puolestatoista metristä kahteen.
jon joulukuusia. Ikinä ei tiedä mitä sieltä löyKerron Ghoraiebille, kuinka näin muutatyy, kun panee päänsä veteen.”
mia vuosia sitten nuoren miehen hyppäävän
komeassa kaaressa kesäviikonlopun kunniakKANAVASTA LÖYTYY kuulemma myös paljon si ja nousuhumalan turvin kanavaan Selkämemainoslehtipinoja. Tännekö lehdet päätyvät, renkadun sillan kaiteelta.
kun mainosjakajan motivaatio loppuu?
”Se on todella tyhmää”, Ghoraieb sanoo.
Ghoraiebin mukaan mainospinoja ei kanKaupunki sukeltaa vesialueita puhtaaksi
nata edes yrittää nostaa pois, sillä ne murene- vuosittain ennen kesäkuun alkua. Ruoholahvat ja nousevat pintaan, jolloin kanava näyttää den kanavassa toimenpide on tarpeen: jos vaikentistä roskaisemmalta.
kapa vene osuu romuun ja vaurioituu, kaupunViime vuonna Ghoraieb apureineen yrit- ki on todennäköisesti korvausvelvollinen.
ti nostaa mainosnippuja, ja joitakin saatiin auPidetäänpä huoli, ettei sukeltajalla ole keton lavalle, mutta silloin todettiin, että touhu ei väisin liiaksi töitä kanavan pohjassa.
kannata. Niinpä niput jätetään maatumaan.
TÄNÄ VUONNA TAVARAA tuli kanavasta paljon vähemmän kuin viime vuonna. Siisteys
saattaa johtua Ghoraiebin mukaan pitkästä talvesta ja kylmästä viime kesästä. Kylmänä kesänä aikaa ei juuri vietetä kanavan varressa.
Tallinnan-laivalta tuotuja rullakoita ja kauppakärryjä oli viime vuonna paljon kanavassa, tä-

Tallinnan-laivalta
tuotuja rullakoita ei
tänä vuonna löytynyt
kanavasta.”
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VALOKUVANÄYTTELY. Jätkäsaaren
kirjastossa on nähtävillä valokuvausnäyttely, jossa Suezin päivätoiminnan
vaikeavammaiset asiakkaat ovat kuvanneet lempipaikkojaan Helsingissä.
Valokuvausprojektiin otti osaa neljä
päivätoiminnan asiakasta. Valokuvat
ovat esillä 20. kesäkuuta saakka.

PUISTORUOKAILU. Leikkipuistoruokailu alkoi Helsingissä vuonna 1942
ja jatkuu edelleen tänä kesänä. Lähin
paikka täyttää ilmaiseksi alle 16-vuotiaan vatsa on Ruoholahden leikkipuisto. Katso lisäohjeet ruokailusta sivulta
12, ja ota talteen samalla leikkipuiston
koko kesän ohjelma.

ANNA KAAPELIN KURSSITTAA.
Kaapelitehtaalla järjestetään kesällä
kursseja kaikenikäisille. Kursseja tarjoavat muun muassa Helsingin taiteilijaseuran kuvataidekoulu, Suomen
valokuvataiteen museo, Teatterimuseo,
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu
Arkki sekä Tanssiteatteri Hurjaruuth.

Ruoholahden
Sanomat
somessa

RUOHOLAHTI

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

Hernesaaren työmaa-taideseinän pituus.
Seinä valmistuu Helsinki-päiväksi 12.6.

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

Posti Oy jakaa 23 000 kappaletta Ruoholahden Sanomia kerran kuussa
kotitalouksiin ja yrityksiin koko jakelualueella. Jakelualueeseen kuuluu
seuraavat postinumeroalueet: Ruoholahti (00180), Jätkäsaari (00220),
Lauttasaari (00200 ja 00210), Munkkisaari, Hernesaari ja Eira (00150),
Punavuori (00120) sekä Lehti- ja Kuusisaari. Lisäksi 1500 kappaletta
on noutopisteissä Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa. Tämä on kesäheinäkuun lehti. Elokuussa Ruoholahden Sanomat ei ilmesty.

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

RAUNO HIETANEN

CENTRUM

Jätkäsaaressa
jo 5 vuotta!

ALEJANDRA

– Lounaskahvila & Kauneussalonki–

Tavaraliikenteen rekoille on neljän tunnin
levähdysalue lähellä Länsisatamaa.

Uusia konsteja
Jätkäsaaren
rekka
ongelmaan

Hyväntoivonpuisto alaston maisema sai ensimmäiset puunsa.

Hyväntoivonpuistossa
jo lähes 200 puuta
Staran istuttamista puista joka kolmas
on mänty. Toisiksi eniten on pihlajaa.
Syysistutuksessa saadaan vielä
koristeomenapuita ja kujapajuja.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

H

yväntoivonpuiston reunoilla asuvat
asukkaat saivat toukokuussa katsella, kun Staran työntekijät mylläsivät
maata ja istuttivat puistoon puita.
Asukkaat olivat kehityksestä tyytyväisiä, ja Facebookissa Jätkäsaari-liikkeen sivuilla toivottiin enää sadetta uusille puille.
Lähes 200 puuta on istutettu kevään aikana
Hyväntoivonpuistoon.
”Syysistutukseen jää isoimpina määrinä 33
kappaletta koristeomenapuuta ja 26 kappaletta
kujapajua”, kertoo Kimmo Kuusisto Starasta.
HYVÄNTOIVONPUISTO on kevään aikana saanut
myös muotoja ja kumpuilevan maaston lopullinen ulkomuoto on jo erotettavissa.
Aaltoilevan maiseman yksi idea on, että maisemasta saadaan rauhallinen, kun esimerkiksi päiväkotien leikkipihoja ja liikuntakenttä sijoitetaan normaalia matalemmalle, jolloin ne jäävät
piiloon kauempaa katsottuna. Hyväntoivonpuisto rakennetaan yli viisi metriä korkeammalle kuin

Hyväntoivonpuiston puut
≈≈ Suomalainen mänty (Pinus sylvestris), 60 kappaletta, pituus 175–250 cm, ikä 8–9 vuotta.
≈≈ Pihlaja (Sorbus aucuparia), 41 kappaletta,
pituus noin neljä metriä, ikä 12–14 vuotta.
≈≈ Vaahtera (Acer platanoides), 38 kappaletta,
joista isoimmat ovat yli 20 vuoden ikäisiä.
≈≈ Pilvikirsikka (Prunus pensylvanica), 13 kappaletta, rungonympärys 10–12 senttiä.
≈≈ Tervaleppä (Alnus glutinosa), 7 kappaletta,
rungonympärys 12–16 senttiä.
≈≈ Metsälehmus (Tilia cordata), 25 kappaletta,
rungonympärys 12–20 senttiä.
≈≈ Tammi (Qercus robur), 3 kappaletta, rungonympärys 12–14 senttiä.
≈≈ Saarni (Fraxinus excelsior), 3 kappaletta, rungonympärys 8–10 senttiä.
≈≈ ISTUTETAAN SYKSYLLÄ
≈≈ Koristeomenapuu (Malus Makamik), 33 kappaletta, rungonympärys 6–8 senttiä.
≈≈ Kujapaju (Salix rubens), 26 kappaletta, rungonympärys 10–12 senttiä.

Lähde: Stara

vaikkapa Länsisatamankatu ja Välimerenkatu.
Hyväntoivonpuisto on osittain jo niin valmis,
että siellä voidaan pitää loppukesästä asumisen
tapahtuma, katso lisätiedot sivuilta 8–9.

Ruoholahden
Sanomien
vuosikerta
20 eurolla
RUOHOLAHDEN SANOMAT ottaa käyttöön vuositilaukset. Tarkoitus on palvella erityisesti niitä, jotka eivät asu jakelualueella. Lehden voi tilata
myös, jos kieltomerkki postilaatikossa estää kaupunkilehden jakelun.
Vuositilaus sisältää kymmenen lehteä. Tilaushinta muodostuu pelkästään postituskuluista, itse lehti on ilmainen. Lehti lähetetään
kirjekuoressa, ja se on perillä lehden ilmestymispäivänä tai sitä seuraavana päivänä.
Tilaus onnistuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.
Sähköpostin otsikkoon tulee laittaa teksti ”Vuositilaus” ja itse viestiin postitusosoite, johon lehti lähetetään. Lisäksi viestissä tulee mainita
sähköpostiosoite, johon vuositilauksen lasku lähetetään.
Tilaus maksetaan koko vuodeksi kerrallaan.
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta, kun vuositilaus on maksettu. Alle vuoden mittaisiksi ajanjaksoiksi lehteä ei voi tilata.
Ruoholahden Sanomat
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REKKALIIKENTEEN ”VILLIN LÄNNEN” parkkeeraukseen puututaan uusilla tavoilla. Jätkäsaarelaisia ovat hiertäneet väärin pysäköidyt ajoneuvot,
joissa myös yövytään.
Kaupunki toimittaa kesäkuun alussa betoniporsaita erityisesti niiden asuintalojen kohdalle,
jossa luvatonta pysäköintiä ja yöpymisiä tapahtuu.
Alueelle lisätään erillisiä kieltomerkkejä, joissa on tekstit useilla eri kielillä sekä infograafina.
Merkeissä kerrotaan, että alueella ei saa pysäköidä, nukkua ja tyhjäkäyttää ajoneuvoja.
Viikolla 22 poliisi tehovalvoi alueella ja antoi
tarpeen tullen sakkoja muun muassa liikenteen
vaarantamisesta. Toisin kuin pysäköintivirhemaksuja, sakkoja voidaan periä myös ulkomaalaisilta
kuljettajilta ja maksamattomat sakot voivat estää
maahan saapumisen.
Helsingin Satama ohjeistaa kuljettajia Jätkäsaaren pysäköintikieltoalueesta ja rekoille sallitusta, Sataman järjestämästä lyhytaikaisesta
pysäköinnistä sekä käytettävistä wc-tiloista. Lisäksi satama ostaa vartiointiliikkeeltä yövalvontaa muistuttamaan kadun varrella yöpyviä kuskeja, että alueella yöpyminen on kielletty.
Ruoholahden Sanomat

Ma–Ti
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Klo 16–20

–10%
koko menusta
kesäkuun ajan

näyttämällä tätä
ilmoitusta

KAUNEUS Ma–Pe 10–18 (20)
La–Su Sop. mukaan
SALONKI
Hiusten värjäys ............. 75€
Alkaen-hinta, sis. leikkaus ja kulmien värjäys

Rakennekynnet ............. 35€
3DMIKROPIGMENTOINNIT
– kulmat, huulet ........... 169€
– silmät .............................. 99€
Edut voimassa koko kesäkuun
näyttämällä tätä ilmoitusta

CENTRUM ALEJANDRA

–VÄLIMERENKATU 5, HELSINKI–
W W W. A L E J A N D R A . F I

Lidl ja parkkilaitos
vuonna 2020

JÄTKÄSAAREN PYSÄKÖINTI ja Lidl Suomi allekirjoittivat urakkasopimuksen YIT Talon kanssa
pysäköintilaitoksen ja päivittäistavarakaupan rakentamisesta Jätkäsaaren Länsisatamankadulle.
Lidlin myymälän yhteyteen tulee 473 autopaikan pysäköintitalo, jossa on autopaikkoja Lidlissä
asioiville ja lähitalojen asukkalille. Valmista pitäisi olla vuodenvaihteessa 2019–2020.
Ruoholahden Sanomat
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Taloaktiivi Anna Hanski pitää
Jallukan yhteisöllisyydestä
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Hiljattain isoäidiksi tullut Hanski
järjestää tapahtumia ja ohjelmaa
talon asukkaille. Helsinkipäivänä muusikkotalon pihalla
on kaikille avoimet juhlat.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

K

un Anna Hanski perheineen muutti Jätkäsaaren Jallukka-taloon maaliskuussa 2017, oli paikalla Kymmenen
Uutiset.
Aiheena oli Hanskin pianon mahtuminen hissiin. Ja mahtuihan se, kovasta härdellistä huolimatta.
”Nyt talossa on ainakin 11 pianoa”, Hanski
kertoo.
Uutisen aiheena oli myös Elävän Musiikin
Säätiö Elmun luotsaaman, lähes kymmenen
vuotta kestäneen ainutlaatuisen muusikkotalohankkeen valmistuminen. Annalle hanke ei ollut entuudestaan tuttu.
”Asuimme tässä lähellä, kun muusikkoystäväni vinkkasi taloon hakemisesta. Laitoimme hakemuksen viimeisenä päivänä”, Anna muistelee.
Hyvin kävi ja kolmihenkiselle perheelle löytyi 63,5 neliöinen kolmio talon ylimmästä, seitsemännestä kerroksesta.
Nyt muutosta on kulunut yli vuosi ja Hanskin perhe on kotiutunut hyvin. Parasta talossa Hanskista on loistavan sijainnin lisäksi vahva
yhteisöllisyys, joka tuo yhteenkuuluvuuden tunnetta taloon ja koko Jätkäsaareen.
”Se ylitti odotukseni. Täällä on syntynyt jopa
yhteisiä bändejä.”
HANSKI KUULUU talotoimikuntaan, joka järjestää tapahtumia ja ohjelmaa talon asukkaille.
Viimeksi vappuna pidettiin kerhotilassa lasten
omat, Jallukka Kids -kemut, kesällä viljellään yhteisiä kasvilavoja seiskakerroksen terassilla ja pidetään grillijuhlia.
Kerhotiloissa on alkamassa jooga- ja flamencotunnit ja yhteiset bänditreenit onnistuvat talon alakerrassa, jossa asukkaiden käytössä
on kolme harjoitustilaa. Niistä suurimmassa on
soittimet ja äänentoistolaitteet valmiina ja kahdessa laitteistot äänityksiä varten.
”Käytän liveharjoitustilaa satunnaisesti ja
tyttäreni Alina käyttää tiloja aktiivisesti omissa
bändiprojekteissaan”, Hanski sanoo.
HANSKILLE YHTEISÖLLISYYS on tuttua jo lapsuudesta, sillä hänen isoäitinsä, näyttelijä Anja
Pohjola on asunut pitkään taiteilijoiden Lallukka-talossa Töölössä. Hanski tuntee jokaisen Jallukan Elmun asunnoissa asuvan, ainakin jollain
tapaa. Talon toisen siiven M2-kotien asukkaat
ovat vieraampia.

Anna Hanski asuu Jallukka-talon ylimmässä kerroksessa. Hän kehuu talon yhteisöllisyyttä. ”Täällä on syntynyt jopa yhteisiä bändejä.”

”Tunnen heitä, jotka osallistuvat talon yhteiseen toimintaan, mutta aina näkyy uusiakin naamoja”, Hanski sanoo.
Talossa järjestetään myös tapahtumia kaikille
jätkäsaarelaisille.
Seuraava on Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta,
jolloin talon pihalla ja ympäristössä järjestetään
kaikille avoimet juhlat.
Luvassa on musiikkia laidasta laitaan, ruokaa, juomaa ja lavatanssit. Järjestämisestä vastaa
Jallukan Tuki ry, johon myös Anna Hanski talon
muiden elmulaisten tapaan kuuluu.
Yhdistys järjestää myös talon alakerran Malaga Barissa tapahtumia, kuten Live Lauantaita.
”Ravintoloitsija Stiina Kuisma on luonut

Asuimme tässä
lähellä, kun
muusikkoystäväni vinkkasi
taloon hakemisesta.
Laitoimme hakemuksen
viimeisenä päivänä”
Anna Hanski

Laulaja, Jallukka-talon talotoimikunnan jäsen
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TYÖNKUVA ON VUOSIEN varrella monipuolistunut ja Hanski on alkanut tehdä laulukeikkojen
lisäksi äänitöitä, kuten juontoja ja spiikkauksia
sekä opettajantöitä.
”Tänä keväänä opetin lapsia jätkäsaarelaisessa Jam Kids -bändikoulussa”, hän kertoo.
Erityisen iloinen Hanski on siitä, että ikä on

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

ÖÖLÖNLAHDE

Ilmaisjakelu

baarista meille yhteisen olohuoneen. Oma esiintymisvuoro on tosin vielä virallisesti pitämättä.”
Anna Hanski viettää tänä vuonna 30-vuotistaiteilijajuhlavuottaan.
Äskettäin isoäidiksi tullut Anna on kiitollinen, että saa edelleen tehdä rakastamaansa työtä.
”Se on nuoruuden toteutunut haave.”

la 9.30–15
.30

www.ruoholahdenpysakointi.fi

& 09 2538
530

0
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Enemmän vastinetta
rahoille kuin Kalliossa
UUDESSA TALOSSA

Aurora
Lehmussalmi muutti avo
puolisonsa kanssa Jallukkakaksioon vuosi sitten.

Anna Hanski, 47
≈≈ Ammatti: Laulaja, näyttelijä, äänityöläinen,
opettaja
≈≈ Perhe: Avopuoliso Aku Nyyssönen, tyttäret
Nenna, 23 ja Alina, 18
≈≈ Levyt: 14 albumia ja 10 kokoelmaa, joista viisi
myynyt kultaa, kolme platinaa ja vuonna 1992 ilmestynyt albumi Jos et sä soita myi tuplaplatinaa.
≈≈ Työn alla: Kesällä Taaborin Kesäteatterin
musiikkinäytelmässä Peppi Pitkätossu, syksyllä
Rauman Kaupunginteatterissa musiikkinäytelmässä
Muukalainen sekä 30-vuotistaiteilijajuhlavuosikonserttikiertue kymmenellä paikkakunnalla.

tuonut rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin, kuten näyttelemiseen.
”Nuorena sanoin jyrkästi ei ajatukselle, että voisi olla laulaja ja näyttelijä samaan aikaan”,
taiteilijaperheessä kasvanut Hanski kertoo.
NYKYISIN MUSIIKKITEATTERI on Hanskille
merkittävä työllistäjä. Tänä kesänä hänet nähdään Taaborinvuoren Kesäteatterin Peppi Pitkätossu -musiikkinäytelmässä ja syksyllä Rauman
Kaupunginteatterin musiikkinäytelmässä Muukalainen.
”Peppi-näytelmässä olen pahis. Olen sosiaalitäti Rouva Ryöppyvaara, joka haluaa viedä Pepin lastenkotiin.”

Pipsa Sinkko-Westerholm

Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

A

lkuvuodesta 2017 Aurora Lehmussalmea jännitti. Määräaikainen
vuokrasopimus kalliolaisessa yksiössä oli päättymässä ja uusi asunto avopuolison kanssa pitäisi löytää

nopeasti.
Mukana muuttaisi myös Juno-koira, joka
asui Auroran vanhemmilla yksiön koirakiellon takia.
Aurora löysi netistä M2-kodit, jonka vuokra-asuntoihin Jätkäsaaressa oli haku käynnissä. Vaikka Jätkäsaari ei ollut tuttu 2,5 vuotta
sitten Varsinais-Suomesta muuttaneelle Auroralle tai Urjalasta kotoisin olevalle avopuolisolle kuin Verkkokauppa.comista, päätettiin
asuntoa hakea.
”Tuntui, että täältä sai enemmän rahoilleen
vastinetta kuin Kalliosta”, Aurora muistelee.
Kaikki tapahtuikin nopeasti ja pariskunta
pääsi muuttamaan 40 neliön kaksioonsa huhtikuussa 2017 ensimmäisten joukossa.
”Talossa asuu mukavia ihmisiä, joiden
kanssa oli helppo sovitella”, Aurora kertoo.
Mielikuva naapureista ei vuoden aikana ole muuttunut, vaikka heihin ei ole tullut
suuremmin tutustuttua.
”Koiraa ulkoiluttaessa on talon koiraihmiset alkaneet käydä tutuiksi”, Aurora kertoo.
Myöskään talon baari ei ole vielä kovin
tuttu, sillä nuori pariskunta tapaa ystäviään
edelleen Kalliossa.
”Kun lähtee ulos, on kiva lähteä vähän
kauemmas”, Aurora sanoo.
Kallioon kulkeminen on hänen mielestään helppoa, sillä metrolle kävelee alle kymmenessä minuutissa.
”Metroa tulee käytettyä eniten sen nopeuden vuoksi.”
Omaa autoa pariskunnalla ei ole.
PARASTA JALLUKKA-TALOSSA Auroran mielestä on sen sijainti, vaikka alueen keskeneräisyys häiritseekin.
”Odotan tosi paljon Hyväntoivonpuiston
valmistumista. Siitä tulee Jätkäsaaren paras
paikka.”
Omassa asunnossa parasta on lasitettu
parveke.
”Ensimmäistä kertaa elämässäni asunnossani on sellainen.”
Pariskunta maksaa asunnostaan 811 euroa
kuukaudessa ja pitää vuokraa kohtuullisena.
Alueen palveluista Aurora käyttää kirjastoa, Fafa’s-ravintolaa ja Alepaa varisinkin silloin, kun ilta Kalliossa on venynyt pitkäksi. Ruokaa hän ostaa milloin mistäkin, usein

FAFA’S tarjoaa Lähi-idästä vaikutteita saanutta ruokaa. Menu koostuu pita-leivistä, joita
saa valitsemillaan täytteillä. Ravintola avasi
ovensa Välimerenkadulla tammikuussa. Fafa’sketjun perustaja ja toimitusjohtaja on Doron
Karavani.
HOTELLI Holiday Inn Ruoholahti uudistui
kauttaaltaan keväällä ja samalla hotelliketju
päivitti katutason ravintolan sisustuksen ja
ruokalistan. Entinen Fokka on nyt nimeltään
Open Lobby.
Aurora Lehmussalmi on asunut
Jätkäsaaressa reilun vuoden.

Jallukka
≈≈ Jallukka-talo sijaitsee osoitteessa Malagankatu 3. Se muodostuu kahdesta siivestä, joiden
välissä on hissillinen porrashuone. Talon 74 asunnosta 25 on Elmu Asuntojen ja 49 asuntoa on
Y-Säätiön/M2-Kotien hallinnassa. Elmun asunnot
ovat kaksioita ja kolmioita kooltaan 42–63
neliötä ja M2-Kodit yksiöistä neliöihin kooltaan
30–75 neliötä.
≈≈ Kaikki asunnot ovat Ara-vuokra-asuntoja ja
niissä on tulo- ja omaisuusrajat.
≈≈ Elmun asunnot on suunnattu musiikkialan
ammattilaisille. Talon alakerran liiketilassa on
Malaga Bar, jota pyörittää yksityinen yrittäjä.
≈≈ Jallukka valmistui maaliskuussa 2017.
≈≈ Talon rakennuttajia ovat Kiinteistö Oy M2Kodit ja ELMU Asunnot Oy.
≈≈ Jallukan rakensi NCC Suomi Oy ja sen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Talli Oy.

Suosituin annos -sarjassa käymme alueen
ravintoloissa ja tilaamme henkilökunnan mukaan
suosituimman annoksen. Aiemmin palstalla
on esitelty Salve, Kotipizza, Hieta, Malaga
Bar, La Sirena, Kannas, Merimakasiini, Eerikin
Pippuri, Yeti Nepal, Clarionin Kitchen & Table,
Pacific 7, Cargo, Skøgul, Poiju, Faro ja Gimis.

Ruoholahden Sanomat

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Jallukka-talon nimikyltti näkyy kauas.

SUOSITUIN ANNOS

FAFA’S
MIKÄ Kabab, feta & coriander 11,90 e

työmatkalta metron varrelta.
Ruoholahden kaupat, apteekit ja kampaajat ovat olleet käytössä. Jätkäsaareen Aurora ei
osaa toivoa uusia palveluja, sillä metrolla pääsee helposti mihin vaan, kuten myös Kampin
linja-autoasemalle, josta pääsee kotiseudulle
käymään.
Tällä hetkellä media-alalla työskentelevä Aurora ei osaa ajatella muuttamista, paitsi
jos lapsuuden seudulta Turusta sattuisi löytymään oman ala töitä. Siihen asti koti on Jätkäsaaressa.

MITÄ Kebab-lihaa ja fetaa pitaleivän
sisällä, täytteinä myös tsatsikia, oliivitahnaa,
tabulea ja salaattia.
MISSÄ Välimerenkatu 8
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kababia
fetalla -annosta myymme määrällisesti yhtä
paljon kuin kasvisruoka Falafel & Halloumia
ja kana-annosta Fafa’s chickeniä.”

Ruoholahden Sanomien jakelu
uudistuu ja tavoitettavuus kasvaa
Lehden painosmäärä on 24500
kappaletta, eli noin 3000
kappaletta aiempaa enemmän.

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

R

uoholahden Sanomat jaetaan nyt entistä useammalle.
Lehden jakelijana aloittaa tästä numerosta lähtien Posti Oy. Jakelu
toteutetaan niin kutsuttuna täysjakeluna, jossa kotitalouksien lisäksi myös kaikkiin

Kesä-heinäkuu 2018

Posti Oy jakaa Ruoholahden Sanomat.

alueen yrityksiin jaetaan oma Ruoholahden Sanomat. Jakelun ulkopuolella ovat edelleen postilaatikot, joissa on mainos- tai ilmaisjakelukielto.
Lehti ilmestyy kuun alussa ja jakelupäivä on
entisen keskiviikon sijaan torstai.
Jakelun uudistuessa myös Ruoholahden Sanomien painosmäärä kasvaa 3000 kappaleella.
Uusi painosmäärä on 24500 kappaletta. Lehden
tavoitettavuus kasvaa noin 15 prosentilla.
Jätkäsaari kasvaa vauhdilla, ja jakelu-uudistuksella Ruoholahden Sanomat haluaa varmistaa, että lehti on – paitsi vanhojen – myös kaikkien uusien asukkaiden saatavilla heti heidän
muuttopäivästään lähtien.
Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN SANOMAT

OPEN LOBBY
MIKÄ Classic burger 19,90 euroa
MITÄ Jauhelihapihvi ja salaattia, tomaattia
sekä suolakurkkua briossisämpylän välissä.
Lisukkeena ranskalaiset ja chilimajoneesi.
MISSÄ Sulhasenkuja 3
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Uusitun
listan myötä menekkiannoksemme on Classic
burger. Asiakaskuntamme koostuu paljolti
liikemiehistä, jotka haluavat syödä tuttua ja
simppeliä.”
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Silakoiden litkaus toistuu joka
vuosi Lauttasaaren sillalla
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Monikoukkuisella siimalla kalastus
kummeksuttaa ohikulkijoita.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

L

auttasaaren sillalla käy säpinä. Toukokuu on paras aika vuodesta litkata eli
kalastaa monikoukkuisella siimalla silakkaa, ja sen tietävät paikalle tulleet
kymmenet kalastajat.
Töistä Lauttasaaresta kotimatkalla oleva
kirkkonummelalainen Sari Laine on paikalla
kolmatta kertaa tänä keväänä. Nyt on oikea aika
ja kalaa nousee.
Laine kelaa siimansa vedestä ja kymmenestä
koukusta lähes jokaisessa on kiinni silakka. Kauniit, vaaleanhopeiset kalat kiiltelevät auringossa
ja Laineella on hymy herkässä.
”Tämä on palkitsevaa kalastamista”, hän sanoo ja irrottelee silakat koukuista ämpäriin.
Laine laskee siiman sillalta takaisin alas veteen ja alkaa heiluttaa pitkää vapaa rauhallisesti
ylös alas. Virvelin siiman päässä kiinni on koukkujen lisäksi uistin ja paino.
”Me käytämme uistinta houkuttimena”, Laineen kalakaverina toimiva mies Marko Laine sanoo.
”Lisäpaino taas auttaa koukkuja laskeutumaan pohjaan.”
Matoja tai muita syöttejä ei tarvita, vaan sillan alla parveilevat silakat käyvät kiinni ilmankin.
Lauttasaaressa asuva liettualaispariskunta
Tadas Stankevicius ja Sandra Stankeviciene
pysähtyy ihmettelemään näkemäänsä.
”Mikä tuo onki on? Entä mitä ovat nuo kalat?”
Stankevicius innostuu näkemästään niin, että päättää tulla viikonloppuna itsekin kokeilemaan. Kunhan saa litkasiiman hankittua. Sandra
Stankeviciene kyselee kaloille käsittely- ja kokkausohjetta.
Pian Laineen koukut ovat taas täynnä kalaa.
”Tänään otetaan vain pari kiloa. Enemmänkin huvittaisi ottaa, mutta perkaamisessa on sitten liian iso työ.”
Toisinaan kaloja on jaettu eteenpäin Laineiden äideille ja laitettu pakkaseen. Pariskunta
kertoo syövänsä kalaa huoletta aina kun sitä on
saatavilla.
”Luin uuden tutkimuksen, jonka mukaan kaloissa ei ole niin paljoa myrkkyjä mitä aiemmin
on luultu”, Laine kertoo.
Ainakin tuoretta kala on. Ämpärissä ne jatkavat vielä potkimistaan. Kotiin päästyään Laine
”puhkoo” kalat eli taittaa pois päät ja ottaa pois
sisälmykset. Suomut ja ruodot ovat niin pehmeitä, ettei niitä tarvitse erikseen irrottaa. Kalat saavat päälleen suolaa ja ruisjauhohunnutuksen ennen päätymistään voin kanssa pannulle.
”Syömme tuoreet silakat aina niin.”
SILLAN KUPEESSA, Kaapelitehtaan edustan kivisellä laiturilla pitkää vapaansa heiluttelee alkujaan bangladeshilainen, nyt Vantaalla asuva Murad Toufiqul.
Vapaapäivää Silja Linen siivoojantyöstä pitävä Toufiqul aikoo valmistaa silakat kuten kalat Bangladeshissa valmistetaan eli paistamalla
ne mausteiden ja vihannesten kanssa ja syömällä riisin kera. Syötävää riittääkin, sillä eilen saalis
oli 13 kiloa kolmessa tunnissa.
Nytkin ämpäriin sataa silakoita kovaa tahtia. Toufiqul kertoo, että hän jakaa kalat sukulaisilleen, naapureilleen ja ystävilleen. Toufiqulin
mukaan eniten kalastajia sillalla ja sen kupeessa
on viikonloppuaamuisin, toisinaan satoja ja lähes tungokseksi asti.
Silloin on oltava tarkka, etteivät siimat sot
keudu keskenään. Riitoja ei ole koskaan tullut.
Samaa kertoo Sari Laine. Hän on saanut joskus siimat naapurin kanssa solmuun, mutta selvittely tapahtui hyvässä hengessä.
”Eihän se ole kummankaan vika jos niin
käy.”
Laineen pariskunnan mukaan paikalla käy
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Lauttasaaressa asuva liettualaispariskunta Tadas Stankevicius ja Sandra Stankeviciene pysähtyivät ihmettelemään Marko
Laineen litkasiimaa. Tadas Stankevicius päätti tulla seuraavana viikonloppuna itsekin kokeilemaan kalastusta.

”Kerran minulta
tippui silakat
vahingossa erään
naisen päälle”

Sari Laine on käynyt Lauttasaaren sillalla kalassa
kolmena vuonna muutaman kerran keväässä.

Jättisilakka on sotkenut Juho Hartikaisen
litkasiiman. Onneksi siima pysyi ehjänä.

kalastamassa paljon ulkomaalaisia kuten virolaisia työmiehiä ja maahanmuuttajia. Ja sovussa tapahtuu kalastaminen aina.

la Suomea. Lauttasaaren sillalla kuutena keväänä
toistunut litkaaminen on hänestä hauskaa, mutta
suosikki on virvelöinti. Virvelillä nousi myös hänen
hienoin saaliinsa, yli 30-senttinen ahven.
Kun kalaa tulee paljon, laittavat kalastajat sitä pakkaseen. Kaapelin laiturilla kalastava jätkäsaarelainen Olavi Elo tietää parhaan keinon
silakan pakastamiselle.
”Kalat pakataan pakastuspussiin, johon lasketaan kylmää vettä. Kaikki ilma päästetään pois
ja pussi suljetaan tiiviisti. Pussin voi laittaa pakastimeen vaikka muovikulhossa tai -rasiassa.
Näin kalat säilyvät tuoreina lähes kolme kuukautta”, vanha stadilainen kalamies tietää.
Tuoreena silakat maistuvakin parhaalta
myös Hartikaisen mielestä, joka kotiin päästyään
perkaa ja syö litkaamansa silakat itse. Parasta hänen mielestään ovat silakkapihvit.

ISÄNSÄ KANSSA KALAAN Hyvinkäältä asti tullut, 13-vuotias Juho Hartikainen on saanut oman
litkasiimansa sekaisin. Koukkuun oli hetkeä aikaisemmin tarttunut iso, lähes parikymmensenttinen silakka ja temponut koukut solmuun.
Pienestä pojasta asti kalastusta harrastanut
Hartikainen ei hermostunut vaan jaksoi rauhallisesti selvittää solmut. Siimaa eikä koukkuja tarvinnut katkaista.
Toisin kävi paikalla aiemmin olleelle kalastajalle, jonka katkennut siima koukkuineen on jäänyt sotkussa jalkakäytävälle muistoksi epäonnisesta kalareissusta.
Hartikainen kalastaa isänsä kanssa eri puolil-

RUOHOLAHDEN SANOMAT

LITKAUS oli lapsuuden harrastus Kalastuslehden päätoimittaja Antti Zetterbergille.
”Kun olin nuori 1980-luvun lopulla ja
1990-luvun alussa, useimmat kalastajat olivat
suomalaisia vanhemman polven miehiä. Meitä nuoriakin oli sillalla koettamassa onneaan
aina kun koulusta pystyi toukokuussa lintsaamaan, koska aamupäivä oli ja taitaa olla edelleenkin parasta syöntiaikaa”, lauttasaarelainen
Zetterberg muistelee.
”Nykyisin meininki sillalla on kansainvälistä, olen ohi pyöräillessäni jutellut venäläisten, virolaisten, ukrainalaisten, kiinalaisten, thaimaalaisten ja puolalaisten kalastajien
kanssa.”
Zetterbergin mukaan Lauttasaaren silta on
ollut aina kudulle menevän kevätsilakan tärkeä kalastuspaikka nimenomaan litkalla.
Litkassa pohjalle kiinnitetään paino ja siimaan sidotaan mielellään useita kiiltäviä
koukkuja, joihin silakat iskevät. Litkaa nostellaan edestakaisin rauhallisesti.
Zetterberg muistaa, että välillä tuli suukopua ohikulkijoiden ja kalastajien välillä.
”Pyöräilijät kävivät välillä kuumana kun
nostimme vavassa roikkuvia silakoita pyörätien
tuntumaan. Kerran minulta tippui vahingossa
silakat erään naisen päälle. Siitä sai kyllä kuulla
kunniansa, mutta annoin hänelle pussillisen silakoita, jolla homma hoidettiin kuntoon.”
Zetterbergin mukaa kesä-heinäkuussa sillalta on melko vaikeaa saada kalaa, kun silakat
on häipyneet.
”Ahventa ja kuhaa voi saada jigaamalla tai
pohja-ongella, mutta suoraan sillalta roikottamalla saalis on kyllä aika tiukassa.”
Ruoholahden Sanomat
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Bunkkeri-hankkeen
viiveet vaikuttavat
alueen oppilaiden
liikuntatunteihin

Apollo-Rakenteen omistajan Mikko
Mantereen mukaan Bunkkeri
on myyty alihintaan SRV:lle.

RAUNO HIETANEN

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

RAUNO HIETANEN

Kauppakeskus Ruoholahti valmistui vuonna 2002.

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

B

unkkeri-rakennuksen viivästyminen
heijastuu lasten liikuntatunteihin lähivuosina.
Jätkäsaaren peruskoulu otetaan
käyttöön elokuussa 2019, jolloin siellä
on oppilaita luokkatasoilla 1–7. Siellä aloittavien
oppilaiden keskeisimmäksi sisäliikuntapaikaksi
on suunniteltu juuri Bunkkeria.
Viivästysten takia kaupunki suunnittelee väliaikaisen liikuntahallin rakentamista Jätkäsaaren viereiselle liikuntapuiston alueelle. Tavoitteena on, että se valmistuu koululaisten käyttöön
loppusyksyllä 2019, ja olisi käytössä pysyvän liikuntatilan valmistumiseen asti.
Apollo-Rakenne Oy:n Mikko Mantere teki
hallinto-oikeuteen toukokuussa valituksen, jossa
vaaditaan Bunkkerin myyntipäätöksen kumoamista ja täytäntöönpanokieltoa. Valitus koskee
Bunkkerin myymistä SRV Rakennus Oy:lle
”On ikävää, että koulujen liikuntatilat viivästyvät, mutta siitä seikasta ei ole mitään syytä syyttää tahoa, joka vaatii, että kaupunkilaisten omaisuudesta pitää maksaa kaupunkilaisille
täysi korvaus ja että rakentajia tulee kohdella yhdenvertaisesti”, vastaa Mantere vihjailuihin, joissa hänen valituksiaan väitetään kiusanteoksi.
”Helsingin kaupunki on luovuttanut Bunk-

Bunkkeri-hanke on viivästynyt useaan otteeseen.

kerin asuinrakennusoikeutta keskihinnalla 981
euroa kerrosneliömetriltä, vaikka Jätkäsaaresta
saadaan säännönmukaisesti yli 2 000 euroa rakennusoikeusneliömetriltä”, Mantere perustelee
asiaa Ruoholahden Sanomille.
Jätkäsaaren rakentamisen projektijohtajan
Outi Säntin mukaan Bunkkerin neliöhintoja ei
voi verrata muihin alueen kohteisiin.
”Bunkkerin kiinteistö on erikoiskohde, jonka vertaaminen muihin Jätkäsaaressa myytyihin
tavanomaisiin kerrostalotontteihin ei ole hedelmällistä.”
”Tonttien hinnoittelun osalta merkittävää
on huomata, että Bunkkerista järjestetty julkinen tarjouskilpailu ei herättänyt alalla juurikaan
kiinnostusta. Jos kohteelle asetettua minimihintaa voitaisiin pitää Mantereen väittämällä tavalla
poikkeuksellisen edullisena, olisi voinut olettaa,
että kohde olisi herättänyt laajaa kiinnostusta”,
Säntti jatkaa.

HELSINGIN

AIKUISOPISTO

Ruoholahden
kauppakeskuksen
piirustuskilpailu
kestää koko kesän
RUOHOLAHDEN 16-vuotias kauppakeskus kutsuu kaikenikäiset kaupunkilaiset mukaan piirustuskilpailuun.
Piirustuskilpailun aiheena on ”minun kauppakeskukseni”, ja osallistua voi 10. elokuuta saakka.
Raati valitsee piirustustöistä parhaat näyttelyyn. Syyskuun alussa kauppakeskuksen asiakkaat saavat äänestää voittajan parhaiden töiden
joukosta. Äänestys tapahtuu viikolla 36.
Piirustuskilpailun kymmenen parasta palkitaan piirustusvälineillä. Lisäksi voittaja palkitaan
piirustusvälineiden lisäksi 100 euron lahjakortilla.
Vapaavalintaisella tekniikalla tehtyjen teosten
kääntöpuolelle tulee laittaa tekijän nimi ja yhteystiedot.
Teokset voi lähettää 10.8. 2018 mennessä osoitteeseen: Kauppakeskus Ruoholahden yrittäjät ry,
Itämerenkatu 21, 00180 Helsinki.
Ruoholahden Sanomat

Koko perheen parturikampaamo jo 17 vuotta.

Selkämerenkatu 6 & 09 241 1663
ARK 9–18, LA 9–14 sekä sop. mukaan

Kiinnostaako jooga?
Kenelle ja missä? Yrityksille ja yksityisille, työpaikalla,
kerhohuoneella tai muussa sopivassa paikassa
Milloin? Toivomusten mukaisesti ympäri vuoden
Miten? Rauhallista hathajoogaa omaa kehoa ja omia rajoja
kunnioittaen, hellittäen ja hengittäen.
Kysy lisää, miten voisimme tehdä yhteistyötä!
Joogaa avec E, joogaopettaja Eira Parppei
joogaa.e@gmail.com puh. 0400 773 933

l Kanava-ilmoitusten hinta on

2,15 euroa + alv palstamillimetriltä.
Palstalla voivat ilmoitella niin yksityis
henkilöt kuin yhteisöt ja yrityksetkin.

&

New courses for adults at International School of Helsinki in autumn.
The selection includes dance and sports, arts, guitar playing, crafts and different level of Finnish language
courses. The language of instruction is English. All courses taught in English can be found on our website
www.helao.fi. Registration for the autumn courses starts on August 6th at 10 am.
Mon

Tues

Wed

Thurs

Weekend Intensive
Drawing Course

12 AM

5 PM

Finnish Evening Course 3

Finnish Evening Course 3

Finnish Evening Basics

Vocabulary Course (Finnish)

Drawing & Painting for
Beginners & Enthusiasts

Wednesday´s Craft Circle
Guitar Playing for Beginners
Fluent Finnish 1 and 2

5.30 PM
6 PM

Finnish for you 1 and 2

Activate Your Speech 1 and 2
(Finnish)

6.30 PM

Astanga Yoga
Adult - Child Acrobatics

Finnish Popular Dancing

7.30 PM

Adult Ballet

Pilates

Kesä-heinäkuu 2018

Sat & Sun

Fluent Finnish 1 and 2
Finnish for you 1 and 2
Salsa
Caribbean Mix
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Jätkäsaarelaisten elämä tulee kaikki
Ilmainen, kaikille avoin
Kaupunkielämää Jätkäsaaressa
-tapahtuma pidetään
1.–9. syyskuuta. Sen pääpaikka
on Hyväntoivonpuisto.
Tiina Torppa, teksti

E

nsi kertaa järjestettävä kaupunkiasumisen tapahtuma tarkastelee Jätkäsaaren
kautta urbaanin asumisen teemoja ja
tulevaisuutta.
”Suomi on jo nyt asumisessa ja elämisessä maailman kärkimaa. Jätkäsaari on kiinnostava urbaani asuinalue, jonka erityispiirteitä
ei näe ohi ajamalla tai edes kävelyllä. Hämmästyttävää, mitä palveluja ja ratkaisuja tämän päivän kaupunkiasuminen kätkee sisäänsä”, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja
Harri Tuomaala sanoo.
Siksi Jätkäsaari ansaitsee kaupunkielämää
esittelevän tapahtuman, jonka Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Helsingin kaupunki järjestävät 1.–9. syyskuuta Hyväntoivonpuistossa. Suomen Asuntomessuille Helsingin kaupunki on
tapahtuman pääkumppani.
”Tapahtuma on täysin uusi, mutta Asuntomessut pyrkii saamaan vastaavia kaupunkielämää avaavia tapahtumia kasvaville, urbaaneille
asuinalueille”, Tuomaala sanoo.
JÄTKÄSAARESSA ASUU NYT noin 6000 ihmistä ja kolmasosa alueesta on valmis. Tapahtuma
kurkistaa kaupunginosan tulevaisuuteenkin.
”Jätkäsaari on juuri oikea paikka uudenlaista kaupunkimaista asumista esittelevälle tapahtumalle. Valmistuessaan Jätkäsaari on yli 20 000
asukkaan asuinalue. Tapahtumassa on mahdollista tuoda esille muun muassa kaupunginosan
suunnittelua, rakentamista ja alueen palveluita.
Helsingin kaupunki satsaa Jätkäsaaren uuteen
kaupunkiympäristöön yhteensä noin 700 miljoonaa euroa”, projektinjohtaja Outi Säntti Helsingin kaupungilta sanoo.
Kaupunkielämää Jätkäsaaressa, City Living
in Jätkäsaari, on sisällöltään monipuolinen.
Kävijä voi tutustua niin asumisen digitaalisiin ratkaisuihin kuin kaupunkiyhteisöihinkin.
”Tapahtuma sopii kaikille kaupunkiasumisesta ja -elämästä kiinnostuneille, mutta myös
asumisen asiantuntijoille”, Tuomaala sanoo.
Mukana on napakoita paneelikeskusteluita ja useita seminaareja, muun muassa kestävän
kaupunkikehityksen seminaari. Yhdeksänpäiväi-

Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -asuntomessutapahtuman pääpaikkana on noin 50 x 100 metrin alue Hyväntoivonpuistossa. Lisäksi paljon ohjelmaa on suunniteltu eri puo

sen tapahtuman kahtena viikonloppuna on perheille viihteellistä ohjelmaa ja musiikkia. Kävijät
pääsevät myös tutustumaan jätkäsaarelaisiin koteihin, yhteistiloihin ja kortteleihin.
Kaupungit kasvavat kaikkialla maailmassa ja
samalla urbaani asuminen kehittyy.

”Koko Suomenkin mittakaavassa Jätkäsaareen valmistuu merkittävä määrä asuntoja.
Suomen Asuntomessujen on hyvä tuoda uusilla tavoilla esille kaupunkiasumista asuntomessuhankkeiden rinnalla”, Tuomaala sanoo.
Tänä kesänä Asuntomessut pidetään 6. 7.–5.8.

Porissa. Tuomaala korostaa Jätkäsaaren syyskuisen tapahtuman arvoa ihmisten kohtaamispaikkana.
”Jo aikaisessa vaiheessa suunnittelua keskustelimme asukkaiden kanssa. Osa taloyhtiöistä ja
asukkaista osallistuu omalta osaltaan tapahtu-

Hernesaaren 700 metriä pitkä taideaita kuvaa kaupunginosien
Lippakioski, metro, puisto, kahvila
ja moni muu paikka helsinkiläisine
ihmisineen elää uudessa taideaidassa,
joka komistaa Hernesaarta
kesäkuusta 2018 lähtien.
Tiina Torppa, teksti

H

elsinki-päivänä 12. kesäkuuta valmistuva taideaita Helsinki24h kuvaa helsinkiläisten elämää ja kaupunginosia.
Teos on kuvittajien Armi Tevan
ja Miia Puustisen käsialaa. Noin 700-metrisessä
aidassa 24 kuvaa kertoo tarinaa Helsingistä.
Jokainen kuva vastaa yhtä tuntia ja kaupunginosaa ihmisineen. Esimerkiksi Ruoholahti kello 12 näyttää lounastunnin vilinää ja viittauksia
alueen arkkitehtuuriin.
”Helsinki24-aita on hieno käynnistys Hernesaaren rakentamiselle. Taideaita johdattelee
risteilymatkailijat kaupunkiin ja tarjoaa yllätyksellisiä näkymiä kaupunkilaisten rantareitin
varrelle. Kiinnostuneet voivat tarkkailla rakentamisen etenemistä aidan kurkistusaukoista.
Taideaita tulee näkymään Hernesaaressa pitkään: sen osia tulee siirtymään ja vaihtamaan
paikkaa alueen rakentamisen edetessä”, pro-
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Helsinki 24h -taideaita kertoo 24 kuvalla tarinoita kaupungista eri vuorokaudenaikoina.

jekti-insinööri Katharina Mead Helsingin kaupungilta sanoo.
Hernesaareen saapuu risteilijäaluksia koko
kesäkauden. Kun risteilijälaituri Jätkäsaaresta siirtyy ensi keväänä Hernesaareen, vuosittain sinne
tulee arviolta yli 400 000 risteilymatkustajaa.
HERNESAAREEN RAKENNETAAN 2020-luvulla noin 7500 asukkaan asuinalue. Lisäksi Hernesaareen tulee myös noin 4000 työpaikkaa. Hernesaaren rakennusten purkutyöt käynnistyvät
vuonna 2018, siksi on tarve rajata rannan kaupunkialue, ja paikalle sopii upea taideaita. Se on

suunniteltu kestämään Hernesaaren kovia, tuulisia olosuhteita.
Taideaidan tuntikuvien väleissä kulkee sarja
Helsinki-teemaisia kuoseja. Kaupungista Hernesaareen tultaessa aidassa on ensin noin 70 metriä pitkä urbaani luontopolku.
”Luontopolkukuva on kunnianosoitus sille,
että Helsinki on täynnä erilaisia luontonäkymiä.
On takapihoja, puistoa, metsää ja rantaa. Urbaani luontopolku ei ole niin tunnistettava kuin
maisemalliset kuvitukset”, kuvittaja Armi Teva
sanoo.
Ensin kuvittajat piirsivät aidan kuvia käsin,

RUOHOLAHDEN SANOMAT

sitten he jatkoivat piirtämistä tietokoneella ja lopuksi suunnitelma lähti painoon. Sen jälkeen aita pystytetään.
”Tästä tuli jännittävä ja upea tilaisuus meille
nuorille tekijöille tehdä työ näkyvään julkiseen
tilaan, jossa liikkuu paljon ihmisiä”, Teva sanoo.
Kuvittajille aidan valtava koko oli kiinnostava
haaste, onhan kyseessä 700 metrin pituinen sivusuunnassa kulkeva tila.
”Kuvittajana tekee usein kompakteja asioita,
jotka rajoittuvat paperille tai lehden sivulle. Nyt
kokonaisuus oli äärimmäisen pitkässä muodossa”, Teva sanoo.
Yksi tunti aidassa on aina kaksi metriä korkea ja 13 metriä pitkä. Tuntien väleihin kuvittajat
tekivät erilaisia Helsinki-teemaisia kuoseja. Mukana on esimerkiksi aaltokuosi, vesiteema Helsingistä.

KEVÄÄLLÄ 2017 Helsingin kaupunki ja Aaltoyliopisto järjestivät graafisen suunnittelun opiskelijoille kilpailun aidan kuvituksesta. Kilpailun
voitti teos Helsinki24h.
”Lähdimme miettimään, mitä tapahtuu eri
paikoissa pitkin vuorokautta ja siitä syntyi 24
tunnista kertova idea”, Teva sanoo.
Kuvittajat pyrkivät mahdollisimman monipuoliseen kuvaan kaupungista. Mukana on lähiöitä, keskustaa ja kantakaupunkia. Kuvittajat
jakoivat keskenään kaikki 24 tuntia ja 24 kuvaa
sekä muut osat.
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ien nähtäville

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

SUOMEN ASUNTOMESSUT

Asuminen
muuttuu
palveluksi
SYNTYMÄPÄIVÄT KORTTELIN yhteistilassa. Sauna taloyhtiön kattokerroksessa. Viljelylaatikko kerrostalon pihalla. Energiaa aurinkopaneeleista. Sähköauto yhteiskäytössä.
Kun Asuntomessujen Kimmo Rönkä puhuu tulevaisuuden asumisesta, moni
asia kuulostaa jätkäsaarelaisittain tutulta.
Lisäksi Jätkäsaaren asukas saattaa työskennellä monipaikkaisesti ja toimia aktiivisesti jossakin alueensa yhteisössä – monipaikkainen työ ja yhteisöissä vaikuttaminenkin
ovat trendejä.
Kaiken kaikkiaan asuminen muuttuu
yhä enemmän palvelun tyyppiseksi.
”Kaikkea ei tarvitse omistaa. Voi jakaa,
vuokrata ja käyttää yhdessä”, Rönkä sanoo.
Jakamalla ja käyttämällä yhdessä ihmiset usein saavat parempaa.
”On miellyttävää saunoa kerrostalon
katolla sijaitsevassa laadukkaassa saunaosastossa”, hän sanoo.
Yhteiskäyttötilat lisääntyvät. Rönkä
puhuu korttelin kolmannesta huoneesta:
asunto voi olla kaksio – ja se kolmas huone
voi sijaita yhteistiloissa.
ASUMINEN MUUTTUU entistä ekologisemmaksi: jatkossa aurinkopaneelit tulevat
katoille ja akut aurinkosähköjärjestelmiin,
mikä mahdollistaa energian siirtämisen.
”Lähiruoan tuotanto yleistyy. Pihan
tyhjät ja tyhmät tilat käytetään viljelyyn,
tulee myös kattoviljelyä”, Rönkä sanoo.
Jätkäsaaressa joihinkin uusiin kerrostaloihin rakennetaan jo viljelyterasseja ja
kattokerroksen saunaosastot ovat tuiki tavallisia. Asumisen trendit ovat pitkälti jo
jätkäsaarelaista arkea.

olille Jätkäsaarta.

man järjestelyihinkin”, Tuomaala sanoo.
Hän kehottaa osallistumisesta kiinnostuneita alueen taloyhtiöitä ja yrittäjiä ottamaan yhteyttä tapahtuman tuottajaan: Pluto Finland Oy,
Hanna Arkio-dos Santos, puh 040 834 5225, hanna.arkio@plutofinland.fi

elämää

”Meillä on sopivan erilaiset ja samanlaiset
käsialat, molemmilla on lennokas ja rento käsillä tekemisen tyyli. Tärkeitä kuvissa olivat ihmiset, kaupunkilaiset”, Teva sanoo.
Vuodenajat eivät välttämättä näy kaikissa kuvissa. Tosin Pasilassa sataa räntää – kuva on aamukahdeksalta liikenneruuhkasta.
UUDEN AIDAN AVAJAISSEREMONIA alkaa
Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta klo 17 Cafe Birgitassa osoitteessa Hernesaarenranta 2. Tilaisuus
on kaikille avoin. Avajaisissa on musiikkia, taiteilijat esittelevät aitaa, kertovat sen paikoista ja ihmisistä.
Lisäksi ohjelmassa on paneelikeskustelu, johon osallistuu muun muassa Helsingin kaupungin edustajia ja ravintola Birgitan yrittäjä Tommi Leppälä.
”Jos on hyvä sää, pidämme avajaiset pop up
-terassillamme. Tämän kesän avoinna olevalle Hernesaaren pop up -terassilla istutaan Helsinki24h-taideaidan kuvittajien suunnittelemilla
Helsinki-aiheisilla tuoleilla. Kesän lopuksi huutokauppaamme tuolit ja tuotto menee Itämeren
hyväksi”, Leppälä kertoo.
Hän on nähnyt Hernesaaren kehityksen, sillä Birgitan terassikahvila valmistui kesäksi 2014.
”Siihen asti ranta loppui Caruseliin. Vuonna
2016 valmistui Löyly, nyt ihmiset käyttävät koko
ranta-aluetta ja kaikki tietävät, mikä on Hernesaari”, Leppälä sanoo.
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Pihan tyhjät
ja tyhmät tilat
käytetään viljelyyn.”
Kimmo Rönkä

Suomen Asuntomessut

Suutarin lapsella
on paljon kenkiä
ja rullaluistimia

OSA 3 Sarjassa tutustutaan sekä alueella pitkään toimineisiin että
täällä juuri aloittaneisiin yrittäjiin. Konkariyritys & tulokas -juttusarja
vuorottelee Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palstan kanssa.
RUOHOLAHDEN SUUTARI Mikko Saarinen
on suutari kolmannessa polvessa. Isä oli suutari ja mummo myös.
”Olen aina ollut suutarissa. Olen ollut hoidossakin suutarissa”, Saarinen hymähtää.
Saariselle Ruoholahti oli tuttu jo vuonna 1995, kun hän koulun jälkeen työskenteli
isänsä yrityksessä täällä ja töiden jälkeen kävi
Kaapelitehtaalla Aikido-harjoituksissa.

UUSIMPIA YRITTÄJIÄ Ruoholahdessa ovat
eläintarvikkeita myyvän ja eläintenhoitoa tarjoavan Tassumafian Henrikki Jussila ja Miina
Mäkelä. Toimitusjohtaja Jussila halusi perustaa liikkeen, joka ei olisi aivan samanlainen
kuin jo olemassaolevat eläintarvikeliikkeet.
Ruoholahdessa Jussilaa kiinnosti alueen
liikenteellinen solmukohta.
Ruoholahden Sanomat

KONKARI: Mikko Saarinen
MIKKO SAARISEN suutariliike oli ensimmäisiä
yrityksiä Ruoholahdessa. Se aloitti toimintansa
kerrostalon kivijalassa vuonna 1994–1995
kyseisen talon valmistuttua Ruoholahden metroaseman viereen Itämerenkatu 16:een.
Saarinen oli tuolloin noin 15-vuotias ja apurina isänsä omistamassa suutarissa. 2000-luvun
taitteessa Saarinen aloitti yrittäjänä isän siir
tyessä eläkkeelle.
Saarisen suvussa sanonta suutarin lapsen
kengistä ei pidä paikkaansa, ainakaan enää.
”Taisin katkaista sen sanonnan, koska teen
myös kenkiä. Olen tehnyt omillekin lapsille kengät”, Saarinen kertoo.
”Muutenhan suutarin työ on ollut lähinnä
kenkien korjaamista.”
Suutaripalvelun lisäksi 37-vuotias Saarinen
valmistaa yrityskumppaninsa kanssa rullaluistimia käsityönä. Luistinten kenkäosan hän tekee
käsin. Rullat ja muut tekniset osat tulevat Italiasta. Osat yhdistetään pajalla Espoossa.
”Rullaluistimet myydään netissä ja suurin osa
niistä menee ulkomaille, Suomessa harrastajakunta on sen verran pientä.”
Konkarin vinkkinä uudelle tulokkaalle
Saarinen sanoo, että Ruoholahdessa kannattaa
huomioida ohi kulkeva ihmismassa, ja yrittää
tavoittaa muutkin kuin alueella asuvat asukkaat.

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Mikko Saarinen on suutari kolmannessa polvessa.
Kenkiä hän on tehnyt muun muassa lapsilleen.

Tämä artikkeli
on Helsingin
kaupungin tuottama.

TULOKAS: Jussila/Mäkelä

Tulevaisuuden
kaupunkiasumisen
suuntaviivoja
≈≈ Asunnot monipuolistuvat: ruokaharrastajan
perheessä voi olla iso keittiö ilman olohuonetta ja
toisella asukkaalla vain minikeittiö.
≈≈ Asuntokoot pienenevät, mutta yhteistilojen
määrä kasvaa.
≈≈ Omasta korttelista tulee tärkeä ja esimerkiksi
kuntosalista ison korttelin vakiotila.
≈≈ Tekoäly oppii ihmisten tavoille: asukas saa lämpöä, valoa ja muuta tarpeidensa mukaan.
≈≈ Sisäilman laatuun kiinnitetään entistä enemmän
huomiota.
≈≈ Vuokra-asuminen yleistyy ja lisääntyy.
≈≈ Yhä harvempi pitää oma autoa, sitä korvaavat
liikkumisen palvelut.
≈≈ Yhteisöjen rooli vahvistuu: porukat rakentavat
ja korjaavat asuntoja ryhmissä, ja tulee lisää ryhmärakentamisen palveluja.
≈≈ Senioritalojen sijaan syntyy asuminen ratkaisuja, joissa eri-ikäiset kohtaavat.
≈≈ Kaupunkien asuinalueista tulee entistä sekoittuneempia, mikä rikastaa kaupunkielämää.

JOTAIN ERILAISTA. Tämä oli koirien ystävän
Henrikki Jussilan ajatuksissa, kun hän halusi
yrittäjäksi alalla, joka oli lähellä sydäntä.
Takana oli perheyrittäjäura eristeteollisuudessa, ja kun yritys myytiin norjalaisille, aukesi
mahdollisuus tehdä harrastuksesta elanto.
Tuloksena on keväällä Itämerenkadulle
avattu Tassumafia, joka eläintarvikkeiden lisäksi
pyörittää päiväkotia koirille ja ympärivuorokautista hoitoa kissoille. Yhteistyökumppani
Miina Mäkelä löytyi yhteisen tutun kautta.
Myymälän ikkunallisen seinän takana on
hoitohuone, jossa makoilevat Jussilan koirat Dali
ja Pablo sekä yksi hoitokoira.
”Hoidossa koirat laumautuvat. Käytännössä
koiran paras ystävä on koira. Kyllähän siinä ensimmäisinä hoitotunteina koirat katselivat, kuka
on se dominanssiuros”, Jussila kuvailee.
40 euroa päivältä maksavaan koirahoitoon
on ollut kiinnostusta.
”Helsingissä koirien pitää pystyä kestämään
ihmisiä ja toisia koiria. Hoito on sosiaalista ja
siinä koira oppii käyttäytymään, se on yksi
pointti tässä päivähoidossa.”
Dali ja Pablo ovat Tassumafia-yrittäjien
Miina Mäkelän ja Henrikki Jussilan sylissä.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Yläasteelle jäähyväislaulun saatte
KATRIINA KONTUNIEMI

Ruoholahden ala-asteen
kuudesluokkalaiset jättävät taakseen
tutun koulun ja siirtyvät uuteen
kouluun yläasteelle. Vaikka muutos
on iso, Ilona Gröhn ja Elena Säilä
lähtevät ala-asteelta levollisin mielin
ja odottavat yläastetta innolla.
Katriina Kontuniemi

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

V

iimeisenä koulupäivänä juhlasalin lava
on täynnä kuudesluokkalaisia, joilla on
tunteet pinnassa. Seistessään viimeistä
kertaa kovin tutuksi käyneessä salissa
ja katsoessaan jäähyväislaulua laulavaa
yleisöä, ei voi muuta kuin itkeä. Nelosluokkalaiset ojentavat ruusut koulun jättäville oppilaille,
hyvää loppuelämää!
”Silloin pitää kyllä olla vedenpitävää ripsaria! Ei vaan tekoripset! Vai pitäisikö olla ilman
ripsaria?” kuudesluokkalaiset Ilona Gröhn ja
Elena Säilä pohtivat ennen kevätjuhlaa.
ENSIMMÄISENÄ ALA-ASTEEN jälkeisellä elämäntaipaleella on edessä yläaste. Ruoholahden
ala-asteen kuudesluokkalaisista moni siirtyy Taivallahden peruskouluun, osa lähtee Lauttasaaren yhteiskouluun, osa kauemmaksikin. Yläastetta alueella ei vielä ole. Jätkäsaaren koulua
rakennetaan parhaillaan, ja yläasteelle sinne
pääsee vasta elokuussa 2019.
Elena Säilä menee Töölön yhteiskouluun ja
Ilona Gröhn Helsingin normaalilyseoon. Tytöt
valitsivat koulut sen perusteella, että molemmissa on latinan kielen linja.
Ilona pohti muitakin vaihtoehtoja, mutta valitsi lopulta koulun, johon ei ole tulossa juuri-

Ilona Gröhn ja Elena Säilä kävelevät viimeisiä kertoja Ruoholahden ala-asteen pihalla ennen yläasteelle siirtymistä.

kaan tuttuja. Hänen mielestään on kiva mennä
uuteen paikkaan, josta ei vielä tunne ketään ja
jossa voi saada uusia kavereita.
Yläasteelle siirtyminen tarkoittaa monia
muutoksia. Yksi iso muutos on vastuun lisääntyminen.
”Yläasteella opettajat eivät varmasti käske te-

kemään marginaaleja vihkojen sivuille!” Elena
Säilä uskoo.
Marginaalien tekeminen ei kenties ole suurin asia, joka yläasteelle siirtymisessä mietityttää,
mutta on selvää, että oppilailta odotetaan itsenäisempää työskentelyä. Opettaja ei enää ohjaa
kädestä pitäen.

Elena Säilän äiti Peppi Valonen-Säilä ei ole
huolissaan vastuun kasvamisesta.
“Hyvä vain, että heidät opetetaan itsenäisiksi ihmisiksi!”
Hänen mielestään on myös hyvä, että ihmiset ympärillä vaihtuvat, eikä jokaisella tunnilla
enää istuta saman opettajan opetuksessa. Opet-

JÄTKÄSAARI
Mukavaa ja aurinkoista kesää
Jätkäsaaren palvelevimmasta lähikaupasta!

Tarjoukset voimassa TO- SU 7.-10.6.2018, ellei toisin mainita

Kiitos kaikille

Kesäriehaan
osallistujille!

LÄMMINSAVUSTETTU

TUORE NORJALAINEN

Kirjolohifilee

Lohimedaljonki

ruodoton, alkuperämää Suomi

18

22

KG

Rapuherkku
chili ja kesämaku

24

90

99

KALAMESTARIN SUOSITTU

KG

90
KG

KUUKAUDEN PARHAAT PLUSSATARJOUKSET VOIMASSA 31.5.-1.7.2018
SAVUHOVI
PITKÄÄN KYPSYNEET

VALIO

Juustoraasteet
130-150 g

Leikkeleet
200 g

2

79

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

10

KG

PLUSSA-KORTILLA

-16%

Ilman Plussa-korttia 3,35/pkt

Meillä myös
Pakettiautomaatti

I

4

00

INGMAN MAUSTETUT

Kermajäätelöt 1 l
ei laktoosittomat eikä vanilja

2
PS

PLUSSA-KORTILLA

-14%

Ilman Plussa-korttia 2,35/ps
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PKT

PLUSSA-KORTILLA

-11%

Ilman Plussa-korttia 2,29/pkt

Palvelu pelaa

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

puh. 020 734 5640

1
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RAUNO HIETANEN

elemana

tajien vaihtuminen on hyvä, koska niinhän työelämässäkin ihmiset ympärillä vaihtuvat.
Uusi ympäristö ja uudet ihmiset eivät juurikaan arveluta tulevia seiskaluokkalaisia, sillä kavereita varmasti saa. Ja tutustumiskäyntejä uuteen kouluun on jo ennen kesälomaa, jolloin voi
tavata myös tulevat luokkatoverit.
Elena Säilää huolettaa lähinnä veli, joka on
käynyt samaa yläastetta.
”Opettajat muistavat veljeni. Minun pitää
osoittaa, että minulla on oma identiteetti!”
Lisäksi tyttöjä mietityttää työn määrän lisääntyminen. Koulupäivät ovat pidempiä ja läksyjä ja kokeita tulee enemmän. Tunneilla pitää
jaksaa istua 75 minuuttia entisen 45 minuutin sijasta. Saako tehtävät tehtyä, jos kukaan ei tule
vahtimaan niiden etenemistä?
Vastuu lisääntyy, mutta toisaalta sen mukana
tuleva vapaus tuntuu hienolta. Kännykän käyttöä ei olla koko aikaa vahtimassa ja välitunneilla saa tehdä mitä haluaa, käydä vaikka kaupassa.
KOSKA ALA-ASTEELLA ollaan oltu monen kanssa samalla luokalla ensimmäisestä luokasta lähtien, jää entisiä koulukavereita kaipaamaan yläasteelle siirtyessä.
Ilmapiiriä ja yhteishenkeä tytöt jäävät myös
kaipaamaan, ja tietysti kymmenen minuutin
koulumatkaa. Uusiin kouluihin tyttöjen pitää
matkustaa monella kulkuvälineellä.
“Pitää herätä jo kuudelta!” tytöt kauhistelevat.
Vaikka on haikeaa jättää yksi koulu, sen ihmiset ja muistot, on toisaalta kiva vaihtaa ympäristöä kuuden vuoden jälkeen.
Mutta ennen uuden alkua on välissä kesäloma. Meneekö kesä jännittäessä koulun alkua?
“Ei, yritän unohtaa stressin. Ei se lopulta niin
iso juttu kuitenkaan ole”, Ilona Gröhn toteaa.
Elena Säilä on samaa mieltä.
“Niin, pitää elää hetkessä eikä murehtia liikaa. Nyt aion maata auringossa ja ruskettua!”

LUPA
NAUTTIA
JOKAISESTA
PÄIVÄSTÄ

Kiinalaista ruokaa Länsisatamankadulla.

Naapurustoon taas
uusia ravintoloita
KIINALAISTA JA SUSHIA. Siinä lyhyesti alueen
uudet ravintolat. Yhteistä molemmille ravintoloille on, että ne ovat hieman huomaamattomissa paikassa.
Kiinalainen ravintola Hainan Oy on niin sanutun pitsitalon alakerrassa Länsisatamankatu
23:ssa. Tarjolla on lounasbuffet.
Jätkäsaaren Sushi -niminen ravintola avasi
hiljattain ovensa kerrostalon liiketilassa Messitytönkatu 10:ssä. Kyseisissä tiloissa toimi aiemmin
kiinteistöhuoltoyhtiö Talonmiehet, joka muutti
Atlantinkadulle alkuvuodesta.
Ruoholahden Sanomat
RAUNO HIETANEN

Sushia Messitytönkadulla.

Jätkäsaarelainen
toimintaterapeutti korostaa
ennakoivan hoidon tarvetta
”On aika paljon lapsia, jotka
eivät tarvitse diagnoosia, mutta
joilla on paljon arjen pulmia.”

RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

L

apsen hoitoon pääsyssä asiat etenevät
välillä liian hitaasti. Näin ajattelee jätkäsaarelainen toimintaterapeuttiyrittäjä
Virpi Peltola.
”Arviointiprosessissa saattaa kestää
kauan. Ensin vanhemmat, päiväkoti tai neuvola huomavat, että on jotain kehityksellistä, missä
lapsi tarvitsee ohjausta ja apua. Kestää aikansa,
ennen kuin kaupungin arvioiva toimintaterapeutti kirjoittaa lausunnon ja päätökset hoitoon
pääsystä tulevat”, kuvailee Peltola.
Peltolan mielestä lapsen – ja myös aikuisen –
hoito voitaisiin aloittaa jo ennen diagnoosia.
Sana diagnoosi kulkeutui kreikan kielestä
ruotsin kautta Suomeen, ja se tarkoittaa ”läpikotaisin tuntemista”.
Peltolan mielestä lapsen ja aikuisen hoidon
voisi usein aloittaa ennen kuin on läpikotaisin selvitetty asiat ja ”lyöty diagnoosin leima otsaan”.
”Hoito perustuu arviointiin ja harkintaan.
Hoitoa ei voi aloittaa ennen kuin on selvitetty,
mihin hoitoa tarvitaan. Mutta neuvontaa, opastusta ja ohjausta on mahdollista saada vaikka
diagnoosia ei ole”, Peltola vinkkaa.
”On aika paljon lapsia, jotka eivät tarvitse
diagnoosia, mutta joilla on paljon arjen pulmia,
joihin voisi löytää ratkaisuja. Me voisimme toimia paremmin ennaltaehkäisevästi jolloin ’takku
ei ole vielä liian iso.’”
Länsisatamankadulla sijaitsevan Peltolan toi-

Kesä-heinäkuu 2018

Jätkäsaarelaisyrittäjä Virpi Peltolan lapsiasiakkaat
ovat useimmiten kotoisin lähialueelta.

mintaterapiayritys Mime8:n asiakkaita ovat esimerkiksi lapset, joille kaupunki on myöntänyt
palvelusetelin.
”Tämä (toimintaterapia palvelusetelipalveluna) on kaupungillekin uusi kuvio, ja minut on
hyväksytty palvelusetelintuottajaksi viime maaliskuussa.”
Mime8:n lapsiasiakkaat ovat useimmiten lähialueelta kotoisin.
”Se on tietysti luontevaakin, että lapset tulevat tähän lähelle kotiaan, tai minä menen heidän kotiin tai päiväkotiin ja kouluun.

UUSIA KULLANHOHTOISIA KOTEJA JÄTKÄSAAREEN
Jätkäsaaren uusi maamerkki rakennetaan osoitteeseen
Bahamankatu 10. Goldfinger erottuu ympäristöstään
kullanhohtoisena, jännittävästi muotoiltuna tornitalona.
Luvassa inspiroivan erilaisia pohjaratkaisuja.

TOIMINTATERAPEUTTI on laillistettu ja Valviran valvoma ja hyväksymä annattinimike. Toimintatereapeutteja
työskentelee esimerkiksi sairaaloissa, laitoksissa ja vakuutusyhtiöiden,
koulujen sekä säätiöiden yhteydessä, tai Virpi
Peltolan tapaan yksityisinä ammatinharjoittajina
palveluntuottajan roolissa.
Peltola kertoo, että lapsen toimintaterapia voi
pitää sisällään esimerkiksi motoristen, psyykkisten ja sosiaalisten taitojen kehittämistä.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Katso lisää peabkoti.fi/goldfinger

Ennakkomarkkinointi
meneillään, varaa omasi
goldfinger@peab.fi
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SÄPINÄÄ JA TOIMINTAA LEIKKIPUISTOISSA 4.6.- 8.8.2018

Leikkipuistojen
kesäruokailu järjestetään kaikissa auki olevissa leikkipuistoissa. Kesäruoka
KESÄRUOKAILU
KESÄRUOKAILU 4.6.−3.8.2018
4.6.−3.8.2018
on maksuton ja se tarjotaan arkipäivisin klo 12.00 alle 16-vuotiaille lapsille. Lapsella tulee
kuin yhteisiä lauluja ja leikkejä sekä sirkustelua
järjestetään
kaikissa
olevissa
leikkipuistoissa.
ollaLeikkipuistojen
mukana omat kesäruokailu
ruokailuvälineet:
lautanen,
muki
ja
lusikka.
Ruokajuomana
onKesäruoka
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Leikkipuistojen
kesäruokailu
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ja auki
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ja
se
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arkipäivisin
klo
12.00
alle
16-vuotiaille
lapsille.
Lapsella
tulee
neille
niin
kevätpiknikistä
kuin
unelmien
liikunKesäruoka
on useimpina
päivinäarkipäivisin
keittoa, joten
sitä on
hyvä
täydentäälapsille.
omallaLapsella
voileivällä.
on maksuton
ja se tarjotaan
klo 12.00
alle
16-vuotiaille
tulee
tapäivästä:
Tanssiteatteri
Hurjaruuth,
Päiväkoti
olla
ruokailuvälineet:
lautanen,
muki
Ruokajuomana
Ruokalistat
ovatomat
nähtävillä
leikkipuistoissa
ja internetissä:
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olla mukana
mukana
omat
ruokailuvälineet:
lautanen,
muki ja
ja lusikka.
lusikka.
Ruokajuomana on
on vesi.
vesi.
Saukko,
Helsingin
Kansainvälinen
koulu ja StaKesäruoka
on
useimpina
päivinä
keittoa,
joten
sitä
on
hyvä
täydentää
omalla
voileivällä.
Kesäruoka on useimpina päivinä keittoa, joten sitä
on hyvä täydentää omalla voileivällä.
din ammattiopisto.
Ruokalistat
nähtävillä
leikkipuistoissa
ja
www.hel.fi/palvelukeskus.
Ruokalistat ovat
ovaton
nähtävillä
leikkipuistoissa
ja internetissä:
internetissä:
www.hel.fi/palvelukeskus.
TOUKOKUUSSA
leikkipuistossa
maalailtu
Kesäruokaa
tarjoillaan 4.6. alkaen ja 3.8. as-

Ota talteen
kesän ohjelma

vauvojen
värileikissä
ja askarreltu
KIPPARIKALLEN
KESÄN AVAUSVIIKKO
4.6.-sekä
8.6. leivottu

ti arkipäivisin kello 12 alle 16-vuotiaille lapsiläitienpäivälahjoja.
le. Ruokailussa lapsella tulee olla mukana omat
Samoin on liikuttu ja Tiistai
leikitty Siiri saukon
ras- ruokailuvälineet
muki ja lusikka).
Maanantai
Keskiviikko
Torstai(syvälautanen,Perjantai
KIPPARIKALLEN
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4.6.8.6.
KIPPARIKALLEN KESÄN
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klo 10.30
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Perjantai
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Tiistai
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Perjantai
17.5.
vietettiin
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päiväkotien
ja
leikvoileivillä.
Ruokalistat
ovat
nähtävillä
leikkipuisaskartelua
(ota
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viltti)
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omille
eväille
klo
klo
klo
klo
klo
klo 10.30-11.15
10.30-11.15
klo 10.30
10.30 -11.15
-11.15 Lapinlahden
klo 10.0010.00- 12.00
12.00
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
kipuiston
yhteistä kevätpiknikkiä
tossa sekä
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Vauvatreffit:
Askartelua
Vilttikirpputori
Saippuakuplia
Vauvatreffit:
Askartelua
Vilttikirpputori
Kesää
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Saippuakuplia ja
ja
kloKesää
13.30etsimässä
Kotoklubi-alueella.
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on lista koko grilli
kesän tapahtumista
askartelua
(ota
rastit
askartelua
(ota oma
oma viltti)
viltti)
rastit
grilli omille
omille eväille
eväille
Kaneli
toista eri päiväkodista, koulusta tai leikkipuistos- leikkipuistossa. Toiminta on maksutonta.
ALADININ SATU- JA TARINAVIIKKO 11.6.- 15.6.
klo
klo 13.30
13.30 Kotoklubi
Kotoklubi
ta. Sää suosi mukavasti eväiden syöntiä samoin
Puiston väki

!

klo 11.00
klo 10.30- 11.15
Maanantai
Tiistai
Maanantai
Tiistai
Vauvatreffit:
kaikille Lintubongausta
klo
11.00
klo
yhteiset
klolaulut
11.00
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
Vauvatreffit:
Vauvatreffit: kaikille
kaikille Lintubongausta
Lintubongausta
yhteiset
yhteiset laulut
laulut
klo 10–11
Alle 1-vuotiaan motoriikka ja sen tukeminen

Perjantai
klo 10.30
Perjantai
Prinsessa
Hennan
Perjantai
klo
korujen
etsintä ja
klo 10.30
10.30
Prinsessa
grilli
omilleHennan
eväille
Prinsessa
Hennan
korujen
korujen etsintä
etsintä ja
ja
grilli
grilli omille
omille eväille
eväille

klo 13.30
Kotoklubi Kaneli
klo
klo 13.30
13.30 *
Kotoklubi
Kotoklubi Kaneli
Kaneli

Keskiviikko
Torstai
klo 10.00- 11.30
klo 10.30 -11.15
Keskiviikko
Torstai
Keskiviikko
Torstai
Juhannusmajan
Katutaiteilua
ja
klo
klo
10.30
koristelua
grilli
eväille
klo 10.0010.00- 11.30
11.30
kloomille
10.30 -11.15
-11.15
Katutaiteilua
Juhannusmajan
Katutaiteilua ja
ja
kloJuhannusmajan
10.30- 11.20 Jooga
koristelua
grilli
koristelua
grilli omille
omille eväille
eväille
+lastenhoito(ota
oma
klo
klo 10.3010.30- 11.20
11.20 Jooga
Jooga
matto)
+lastenhoito(ota
+lastenhoito(ota oma
oma
klo 13.30
matto)
matto)
Kotoklubi Kaneli
klo
klo 13.30
13.30
Kotoklubi
Kotoklubi Kaneli
Kaneli

Perjantai
HYVÄÄ
Perjantai
Perjantai
JUHANNUSTAHYVÄÄ
leikkipuisto
on
HYVÄÄ
JUHANNUSTAJUHANNUSTAkiinni
leikkipuisto
leikkipuisto on
on
kiinni
kiinni

Palvelutiskit avoinna myös
sunnuntaisin ja pyhäpäivisin klo 12-18.
Marjatoriltamme tuoreet marjat
ja herneet päivän hintaan.
Tarjoukset voimassa kesäkuun
ajan tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

sinappi, rapu,
sipuli 60g

Kanan
ohuet
fileeleikkeet

4

00

3prk

400-500g

(22,22/kg) yksittäin
1,59/prk (26,50/kg)

Papa
Dennis Rafkin

Pizzat 400g

Sunnuntai

Atria
perhetilan

Picnic sillit

2

99
kpl

(7,48/kg)

4

Galbani Mozzarella
125g vedessä

(10,00/kg)
yksittäin 1,69/kpl (13,52/kg)

Galbani
Mascarpone
250g

Apetit

Kasvisjauhispizzat 280g

5

00

2kpl

(8,93/kg)
yksittäin 2,89/kpl (10,32/kg)

itämerenkatu 21-23.

12

3

rs

(13,96/kg)

(14,95/kg)

Mini Babybel juusto
verkkopussissa 120g
(22,09/kg)

2kpl

2
49
3
99
2
65
2

Chevretine St. Maure
Tuhkavuohenjuusto
200g

00

50

2kpl

kpl

kpl

pss

Helsinki RuoHolaHti

Maanantai
TRITONIN
VESIVIIKKO
-27.7.
TRITONIN
VESIVIIKKO 23.7.
23.7.Tiistai
-27.7.
klo 10.00 -11.00 klo 10.30- 11.15
Maanantai
Tiistai
Vauvatreffit:
Vesivärimaalausta
Maanantai
Tiistai
klo
vauvahieronta
klo 10.00
10.00 -11.00
-11.00 klo
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
Vauvatreffit:
Vesivärimaalausta
Ennakkoilmoit.
Vauvatreffit:
Vesivärimaalausta
vauvahieronta
TELETAPPIEN
vauvahierontaPERHEVIIKKO 30.7.- 3.8.
Ennakkoilmoit.
Ennakkoilmoit.
TELETAPPIEN
30.7.MaanantaiPERHEVIIKKO
TELETAPPIEN
PERHEVIIKKOTiistai
30.7.- 3.8.
3.8.
klo 10.00 -11.00 klo 10.30- 11.15
Maanantai
Tiistai
Vauvatreffit:
Askartelua
Maanantai
Tiistai
klo
-11.00
kaikille
yhteiset
klo 10.00
10.00
-11.00 klo
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
Vauvatreffit:
Askartelua
laulut
Vauvatreffit:
Askartelua
kaikille
kaikille yhteiset
yhteiset
laulut
laulut

yksittäin 1,95
(5,00/kg) (6,50/kg)

Leivon Leipomo:

Jyväjemmari
8kpl/400g

Ruispalat
9kpl/500g

Voisilmäboston
400g

klo
klo 13.30
13.30
Kotoklubi
Kaneli
Kotoklubi
Kaneli
Torstai
klo 10.30- 11.15
Pictokuvasuunnistus
Torstai
Torstai
klo
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
Pictokuvasuunnistus
Pictokuvasuunnistus

Torstai
klo 10.30- 11.15
Krokettia
Torstai
Torstai
klo
10.30klo 10.30- 11.15
11.15
Krokettia
Krokettia

Keskiviikko
klo 10.30- 11.00
Keskiviikko
Satutuokio
Keskiviikko
klo
klo 10.3010.30- 11.00
11.00
Satutuokio
Satutuokio

6.8.- 8.8. Ohjelma
tarkentuu
myöhemmin.
*KOTOKLUBI
KANELI
-toimintaa
järjestetään
leikkipuisto
Ruoholahdessa
torstaisin
kesä6.8.8.8.
Ohjelma
tarkentuu
myöhemmin.
6.8.-aikana.
8.8.
Ohjelma
tarkentuu
myöhemmin.
Huom.
Muutokset
mahdollisia.
kuun
Kotoklubi
Kanelissa
opitaan suomen
kieltä
yhdessämahdollisia.
aikuisten ja lasten kanssa
Huom.
Muutokset

Perjantai
Klo 10.30- 11.15
Eläinten bongausta
Perjantai
Perjantai
ja grilli
omille
Klo
10.3011.15
Klo
10.30eväille 11.15
Eläinten
bongausta
Eläinten bongausta
ja
ja grilli
grilli omille
omille
eväille
eväille Perjantai

klo 10.30- 11.15
Saippuakuplia
ja
Perjantai
Perjantai
grilli
omille
eväille
klo
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
Saippuakuplia
Saippuakuplia ja
ja
grilli
grilli omille
omille eväille
eväille

Torstai
klo 10.30 -11.15
Luuppitutkiskelua
Torstai
Torstai
klo
10.30
klo 10.30 -11.15
-11.15
Luuppitutkiskelua
Luuppitutkiskelua

Keskiviikko
klo 10.30- 11.15
Keskiviikko
Vesipensselimaalausta
Keskiviikko
klo
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
Vesipensselimaalausta
Vesipensselimaalausta

Perjantai
klo 10.00 -12.00
Vilttikirpputori
(otaPerjantai
oma viltti) ja
Perjantai
klo
10.00
-12.00
omille
eväille
klogrilli
10.00
-12.00
Vilttikirpputori
Vilttikirpputori
(ota
(ota oma
oma viltti)
viltti) ja
ja
grilli
grilli omille
omille eväille
eväille

Torstai
klo 10.30- 11.15
Torstai
Askarrellaan
Torstai
klo
10.30huvimajasta
klo
10.30- 11.15
11.15
Askarrellaan
akvaario
Askarrellaan
huvimajasta
huvimajasta
akvaario
akvaario
Torstai
klo 10.30- 11.15
Torstai
Perhepotretti
Torstai
klo
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
Perhepotretti
Perhepotretti

Perjantai
Klo 10.30 -11.15
Eläinsatuja
ja grilli
Perjantai
Perjantai
omille
eväille
Klo
10.30
-11.15
Klo 10.30 -11.15
Eläinsatuja
Eläinsatuja ja
ja grilli
grilli
omille
eväille
omille eväille
Perjantai
klo 10.30
Perjantai
Unikeon
herätys
Perjantai
klo
grilli omille
kloja10.30
10.30
Unikeon
eväilleherätys
Unikeon
herätys
ja
ja grilli
grilli omille
omille
eväille
eväille
Perjantai
klo 10.30- 12.00
Perjantai
Kesäkauden
Perjantai
klo
10.30päättäjäiset
klo
10.30- 12.00
12.00
Kesäkauden
Kesäkauden
päättäjäiset
päättäjäiset

laulaen, leikkien ja liikkuen. Tapaamiset ovat
avoimia kaikille. Kotoklubi Kaneli -toiminta sai
2017 Suomen Pakolaisavun Vuoden kotoutumisteko -tunnustuksen.

Deittivene tarjoaa
kyytiä veneettömille
Ruoholahdesta
Kaikki eivät ruoriin pääse. Deittiveneen
vuokraajan pitää osata lukea
merikorttia ja hallita moottorivenettä.

RAUNO HIETANEN

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

300g

(9,98-12,98/kg)

Vauvatreffit:
Askartelua
Eläinten
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
värileikki
bongausta
klo
10.00
-11.00
klo
10.3011.15
klo
10.30klo
10.00 -11.00 klo 10.30- 11.15
klo 10.30- 11.15
11.15
Ennakkoilm.
Vauvatreffit:
Askartelua
Eläinten
Vauvatreffit:
Askartelua
Eläinten
BAMBIN
LUONTOELÄINVIIKKO
16.7.
-20.7.
värileikki
bongausta
värileikki
bongausta
Ennakkoilm.
Ennakkoilm.
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
BAMBIN
BAMBIN LUONTOELÄINVIIKKO
LUONTOELÄINVIIKKO 16.7.
16.7. -20.7.
-20.7.
klo 10.00 -11.00 klo 10.30- 11.15
klo 11.00- 11.45
Vauvatreffit:
Kivitaidetta
(tuo
Hyvän
mielen
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
askartelua
oma
kivi) 11.15
jumppa+lastenhoito
klo
10.00
-11.00
klo
10.30klo
11.00klo 10.00 -11.00 klo 10.30- 11.15
klo 11.00- 11.45
11.45
Vauvatreffit:
Kivitaidetta
Hyvän
Vauvatreffit:
Kivitaidetta (tuo
(tuo
Hyvän mielen
mielen
TRITONIN
23.7.
askartelua
oma
kivi)
jumppa+lastenhoito
askarteluaVESIVIIKKO
oma
kivi)-27.7.
jumppa+lastenhoito

Torstai
klo 10.30- 11.15
Tuo ja vaihdaTorstai
lelupäivä
Torstai
klo
10.30klo 10.30- 11.15
11.15
Tuo
Tuo ja
ja vaihdavaihdaklo
13.30
lelupäivä
lelupäivä
Kotoklubi Kaneli

Rauno Hietanen

Ohukaisja vohvelijauhe
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Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
SUPERHESSUN
LIIKUNTAVIIKKO
2.7.
SUPERHESSUN
LIIKUNTAVIIKKO
2.7. -6.7.
-6.7. klo 11.00 -11.45
klo
10.30 -11.00
klo 10.30- 11.15
Vauvatreffit:
Liikuntarastit
Hyvän mielen
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Kukkuluuruujumppa
klo
10.30
-11.00
klo
10.3011.15
klo
11.00
klo 10.30
-11.00
klo
10.3011.15
klo
11.00 -11.45
-11.45
tuokio
+lastenhoito
Vauvatreffit:
Liikuntarastit
Hyvän
mielen
Vauvatreffit:
Liikuntarastit
Hyvän
mielen
ASTERIXIN
JA
OBELIXIN
LEIKKIJA
PELIVIIKKO
9.7.13.7.
Kukkuluuruujumppa
Kukkuluuruujumppa
tuokio
+lastenhoito
tuokio
+lastenhoito
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
ASTERIXIN
JA
LEIKKIJA
9.7.- 13.7.
ASTERIXIN
JA OBELIXIN
OBELIXIN
LEIKKI-11.15
JA PELIVIIKKO
PELIVIIKKO
13.7.
klo
10.00 -11.00
klo 10.30klo9.7.10.3011.15

Huom. Muutokset mahdollisia.

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-22

Klädesholmen

Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
PUUHAPETEN
KIERRÄTYSVIIKKO
25.6.
-29.6.
klo
10.0011.00
klo
10.3011.15
klo
10.3011.15
PUUHAPETEN KIERRÄTYSVIIKKO 25.6. -29.6.
Vauvatreffit:
Tuo ja vaihdaAskartelua
Maanantai
Keskiviikko
värileikki
lastenTiistai
kirjapäivä
kierrätysmat.
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
klo
10.0011.00
klo
10.3011.15
klo
10.30Ennakkoilm.
klo 10.00- 11.00 klo 10.30- 11.15
klo 10.30- 11.15
11.15
Vauvatreffit:
Tuo
Askartelua
Vauvatreffit:
Tuo ja
ja vaihdavaihdaAskartelua
klo
10.30-11.15
värileikki
lasten
kierrätysmat.
värileikki
lasten kirjapäivä
kirjapäivä
kierrätysmat.
Vanhempi-lapsijumppa
Ennakkoilm.
Ennakkoilm.
SUPERHESSUN LIIKUNTAVIIKKO 2.7. -6.7.

!

Helsinki-päivänä
TINTIN JUHANNUSVIIKKO
18.6.- 22.6.
Kirjastoauto
Skidi
puistossa klo 10-12
TINTIN
18.6.TINTIN JUHANNUSVIIKKO
JUHANNUSVIIKKO
18.6.- 22.6.
22.6.
Maanantai
Tiistai

Kaneli
Kaneli
Torstai
klo 10.30- 11.15
Torstai
Loruonginta
Torstai
klo
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
Loruonginta
Loruonginta

ENNEN JUHANNUSTA

Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
ALADININ
ALADININ SATUSATU- JA
JA TARINAVIIKKO
TARINAVIIKKO 11.6.11.6.- 15.6.
15.6.
klo 10.00 -11.00
klo 10.00- 12.30
klo 10.30- 11.15
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Vauvatreffit:
Mm.vanhempiAskartelua
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
klo
klo
10.00klo
vauvahieronta
tanssia,
klo 10.00
10.00 -11.00
-11.00 lapsi
klo
10.00- 12.30
12.30
klo 10.3010.30- 11.15
11.15
Vauvatreffit:
Mm.vanhempiAskartelua
Ennakkoilmoit.
joogaa+lastenhoito
Vauvatreffit:
Mm.vanhempiAskartelua
vauvahieronta
lapsi
vauvahieronta
lapsi tanssia,
tanssia,
Ennakkoilmoit.
joogaa+lastenhoito
Ennakkoilmoit.
joogaa+lastenhoito

PUUHAPETEN KIERRÄTYSVIIKKO 25.6. -29.6.

JUHANNUKSEN JÄLKEEN

Leikkipuistot tarjoavat lapsiperheille kesäisin mukavaa ja monipuolista tekemistä, ohjattuja
SÄPINÄÄ
JA
LEIKKIPUISTOISSA 4.6.RUOHOLAHDEN
SÄPINÄÄ
JA TOIMINTAA
TOIMINTAA
4.6.- 8.8.2018
8.8.2018
toimintatuokioita
ja erilaisiaLEIKKIPUISTOISSA
tapahtumia. Leikkipuistojen
toiminta on Helsingin
LEIKKIPUISTO
Varhaiskasvatussuunnitelman
mukaista ohjattua
toimintaa.monipuolista
Tervetuloa leikkimään,ohjattuja
Leikkipuistot
Leikkipuistot tarjoavat
tarjoavat lapsiperheille
lapsiperheille kesäisin
kesäisin mukavaa
mukavaa ja
ja monipuolista tekemistä,
tekemistä, ohjattuja
laulamaan,
loruilemaan,
liikkumaan,
taiteilemaan
ja
tutkimaan!
Toiminta
on maksutonta
toimintatuokioita
ja
erilaisia
tapahtumia.
Leikkipuistojen
toiminta
on
toimintatuokioita ja erilaisia tapahtumia. Leikkipuistojen toiminta
on Helsingin
Helsingin
eikäVarhaiskasvatussuunnitelman
siihen
tarvitse
ilmoittautua.
Varhaiskasvatussuunnitelman mukaista
mukaista ohjattua
ohjattua toimintaa.
toimintaa. Tervetuloa
Tervetuloa leikkimään,
leikkimään,
laulamaan,
loruilemaan,
liikkumaan,
taiteilemaan
ja
tutkimaan!
Toiminta
on
laulamaan,
loruilemaan,
liikkumaan,
taiteilemaan
ja
tutkimaan!
Toiminta
on maksutonta
maksutonta
Laivapojankatu
9
KESÄRUOKAILU
4.6.−3.8.2018
eikä
siihen
tarvitse
ilmoittautua.
Facebook:
Leikkipuisto
Ruoholahti
eikä
siihen tarvitse
ilmoittautua.

3
59
1
49
3
99
kpl

(9,98/kg)

pkt

(3,18/kg)

kpl

(8,73/kg)

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

www.k-citymarket.fi

M

oni asukas on bongannut pirteänvärisen veneen Ruoholahden kanavasta Faron vierestä.
Kyseessä on ST-Ravintoloiden omistama deittivene, jonka voi
vuokrata pienelle veneilylle, ja mukaan saa halutessaan myös ruoat ja juomat.
ST-ravintoloihin kuuluu lauttasaarelainen
Blue Peter sekä ruoholahtelainen Faro, jonka
viereen deittivene on kiinnitetty.

Deittivene on sopiva kahdelle hengelle.

ALKOHOLILAINSÄÄDÄNNÖN keväisen höllennyksen myötä erillistä lupaa hakeneet ravintolat saavat myydä alkoholia ulos ravintoloista, joten deittiveneenkin kyytiin on mahdollista saada
mietoja alkoholijuomia.
Faron omistajaveljekset Jussi ja Ville Forsman saivat idean deittiveneestä samassa yhteydessä kun lähtivät osakkaaksi veneiden vuokravälityspalveluyritykseen.
”Keskusteluissa tuli puheeksi tällainen hauska idea”, Jussi Forsman kuvailee.
Pieni Marino Mustang -vene sopii parhaiten kahdelle hengelle. Veneettömätkin pariskunnat tai sellaiseksi haluavat pääsevät deittiveneellä näkemään Helsinkiä mereltä. Aivan ilmaista
touhua deittiveneily ei ole. Hinta on tällä hetkellä 265 euroa päivältä.
”Hinta sisältää 50 euron arvoisen eväskorin.

Vaihtoehtoisesti voi myös syödä ravintolassa”,
Forsman vinkkaa.
”Veneen olemus tuntuu tuovan kaikille hymyn huulille ja sitä on jo vuokrattukin jonkin
verran”, Forsman sanoo.
Forsmanin mukaan veneen vuokraus sopii
kaikille, jotka osaavat liikkua merellä turvallisesti ja pystyvät nousemaan veneeseen. Ihan kuka
vain ei ruoriin pääse.
”Vuokraajalla pitää olla moottoriveneen hallintataidot, taito lukea merikorttia sekä tärkeimpänä ymmärrrys omasta, seuralaisten ja muiden
vesilläliikkujien turvallisuudesta.”
Marino Mustang -vene on valmistettu Sipoossa. Perämoottorina on 30 hevosvoiman Tohatsu. Veneessä on pelastusliivit ja muut vuokravenekatsastukseen kuuluvat turvavarusteet.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Lukuelämyksiä
entistä useammalle.
Ruoholahden Sanomien painos kasvoi juuri 24 500 kappaleeseen.
Se on 15 prosenttia aiempaa enemmän.
Lehden sisältö on edelleen sataprosenttisesti paikallista.

Posti jakaa
Ruoholahden Sanomat
koteihin ja yrityk
siin Ruoholahdessa,
Jätkäsaaressa, Lautta
saaressa, Hernesaa
ressa, Punavuoressa,
Eirassa sekä Lehti ja
Kuusi saaressa.

Kesä-heinäkuu 2018
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HYVÄN TOIVON
KAPPELI
Länsisatamankatu 26–28
helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/
tuomiokirkkoseurakunta
Facebook: Hyvän toivon kappeli

VUOTTA SITTEN

Kuva ja henki jatkuu läpi kesän
NÄIN KALENTERINKIN kääntyessä kohti kesää,
myös Hyvän toivon kappelin toiminta hiljenee
ensimmäisen toimintakautensa jälkeen.
Viikoittaisista toiminnoista kerhot jäävät tauolle kesän ajaksi jatkuakseen jälleen elokuun
puolessa välissä. Kuitenkin sunnuntaisin vietetään messu klo 12 läpi koko kesän.
Kappelin aukiolo on kesätauolla, mutta jat-

Svengaavaa
jatsia soittivat
Stadivaarit. Tiktaknuorisoyhtye esiintyi ja
perheen pienimmät saivat
ilmapallot.”
Kesäkuun 2003 Ruoholahden Sanomien
kannessa on kesäinen näkymä kanavasta.

Merelliset ravintolat
ovat selvinneet pitkälle
Yhtä lukuunottamatta kaikki Ruoholahden Sanomien vuonna 2003
esittelemistä rantaterassiravintoloista ovat edelleen voimissaan ja
toimivat samalla nimellä. Viisitoista vuotta sitten Koneisto-festivaali
pidettiin Kaapelilla ja kauppakeskuksen synttäreillä esiintyi Tiktak.
KESÄKUUN 2003 Ruoholahden Sanomat esittelee keskiaukeamallaan kymmenen ravintolaa
alueelta.
Kumma kyllä kaikki ravintolat ovat vielä
olemassa. Vain yhden nimi on vaihtunut. Hietalahdenranta 6:ssä sijainnut Oasis on muutaman
yrittäjän ja nimenvaihdoksen jälkeen nykyään
Hampton Bay.
Lehden kannessa on ravintola Faro. Listalla
on myös Kaapelitehtaalla sijaitseva Hima & Sali
sekä HTC-talon suurelle yleisölle tuntematon,
mutta silti kaikille avoin lounasravintola Acqua.
Muita lähialueen rantaterassiravintoloita
ovat Poiju, One Pint Pub ja Merimakasiini.
Listalla ovat myös hieman kauempana sijaitsevat Carusel, Sirpalesaaren ravintola Saari ja
kesäravintola Pihlajasaari.
PÄÄKIRJOITUKSESSAAN silloinen päätoimittaja Jouko Liukkonen kirjoittaa, että ”vaikka kaupunkimme keskustaan on vain kilometri pari,
niin sinne ruuhkaan on tarpeen mennä vain silloin, kun on jotain erikoista asiaa”.
Pääkirjoituksen otsikko on ”Yhdessä me
teemme sen, viihtyisän Ruoholahden”.
PIKKU-UUTISESTA SELVIÄÄ, että Ruoholahdessa on ollut talkoovoimin tehty skeittipuisto. Paikallisten nuorten itse rakentama puisto on ju-

tun mukaan juuri valmistunut, ja sen nimi on
Gräzäri.
Jos jollain nykyisellä asukkaalla on Gräzäristä muistoja tai valokuvia, niin pyydämme lähestymään asiassa Ruoholahden Sanomien toimitusta.
Lehdestä ilmenee myös, että Pohjoismaiden
suurin elektronisen musiikin festivaali Koneisto
2003 pidettiin Kaapelitehtaalla.
VIISITOISTA VUOTTA on kulunut myös siitä uutisesta, että oikeustalo, eli Helsingin käräjäoikeus ja kihlakunnan syyttäjänvirasto, muuttaa
Salmisaareen, entiseen Alkon tehdasrakennukseen.
Pienellä tapahtumia-palstalla kerrotaan, että loppukesästä järjestettävänä Ruoholahti-päivänä Ruoholahdentorilla on ”kanavauintikilpailu klo 12 ja välittömästä uintien päätyttyä
Ruoholahden Veneilyseura järjestää kanavasoutukilpailut”.
Kauppakeskus Ruoholahden yksivuotispäiviä juhlittiin otsikon mukaan viisi päivää.
”Svengaavaa jatsia soittivat Stadivaarit. Tiktak-nuorisoyhtye esiintyi ja perheen pienimmät
saivat ilmapallot. Juhlan kunniaksi oli kakkukahvit ja Jaakko Kolmonen esitteli ja grillasi”,
jutusssa kuvaillaan.
Ruoholahden Sanomat

Messu sunnuntaisin klo 12 läpi
koko kesän.
Kesä-elokuussa kappelilla on
säännöllisenä toimintana Kuva
ja Henki -sarja keskiviikkoisin
(6.6. alkaen) klo 18: ohjelmassa
inspiroivaa keskustelua kuvataiteesta ja hengellisyydestä
yhteislaulun ja kahvittelun kera.
Miten kuvan katseleminen ruokkii hengellisyyttä? Millä tavalla
taiteen tekeminen on hengellinen tie? Missä kulkevat kuvan
mahdollisuudet ja rajat välittää
hengellisyyttä?
13.6. ”Hengen kulisseissa” – Taiteilija Antti-Ville Reinikainen kertoo töistään ja niiden taustoista.
Juontaa Maija Kuoppala.

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

Hyvän toivon kappelin ja Vanhan kirkon kanttori

20.6. Salvador Dali ihmisen sisäisen elämän kuvaajana. Joona
Salminen alustaa.
27.6. Kuvaevankelista Johanna
Kare kertoo valokuvataiteestaan. Juontaa Mari Kanerva.
4.7. Taiteilija Outi Martikainen
kertoo Hyvän toivon kappelin
yhteisöllisesti tehdyistä kirkkotekstiileistä ja omasta taiteilijantyöstään.
11.7. Helene Schjerfbeck ja
hengellisyys hänen taiteessaan.
Taiteilija ja teol. yo Saija Kainulainen alustaa, juontaa Yrjö
Ikonen.
18.7. Taidemaalari Joseph Alasen elämästä ja taiteesta kertoo
Juhana Kuusniemi.

25.7. Bertel Thorvaldsenin taiteesta kertoo Suvi-Päivi Koski.
1.8. Andrei Rublevin ikoni Pyhä
Kolminaisuus. Tiina Silvo alustaa.
8.8. Kuutti Lavosen taiteellisesta
tuotannosta kertoo Sirkka-Liisa
Raunio.
15.8. Taidehistorioitsija Riikka
Haapalainen kertoo Francis
Alÿsin ”When faith moves mountains” -yhteisötaideteoksesta.
22.8. Rajoja rikkova kirkkotaide.
Keskustelemassa taiteilijat Pauliina Turakka-Purhonen ja Ilkka
Sariola. Juontaa Hannu Varkki.
29.8. Presidentti Koiviston hautamuistomerkki. Työryhmän jäsen
Petri Oittinen alustaa.

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

Nuorisotalo siirtyy
kesätauolle
RUOHOLAHDEN NUORISOTALO siirtyy pikkuhiljaa kohti kesää, joka tarkoittaa muutoksia aukioloaikoihin, sekä ohjelmaan.
Nuorisotalon kaksiviikkoiset päiväleirit aloittivat toimintansa heti kesäkuun alusta, ja erittäin
suosituille leireille on ilmoittauduttu etukäteen.
Tämä tarkoittaa sitä, että avointa toimintaa
talolla ei ole ennen elokuuta, sillä nuoriso-ohjaajat siirtyvät leirien jälkeen heinäkuun ajaksi muihin työtehtäviin tai viettävät hyvin ansaittua kesälomaa.
KAIKILLE INNOKKAILLE 9–17-VUOTIAILLE jalkapallon potkijoille tarjotaan avointa jalkapallotoimintaa 4.6.–4.7. maanantaista perjantaihin klo
12–18 Ruoholahden, Punavuoren ja Lauttasaaren
kentillä. Lisäksi Lauttasaaren nuorisotalo Apaja
tarjoaa nuorille avointa toimintaa juhannukseen
asti.

"

Talonmiehet.fi

LÄNSISATAMANKATU 26–28

kuu sekin elokuun puolessavälissä, päivystys
ma–to klo 14–19.
Kappelin väki on mukana Satamahulinoissa
su 12.8. klo 15 alkaen.
Aurinkoisen kevään tunnelmissa ja lämmintä
kesää toivotellen,
Risto Pulkamo

HELSINGIN KAUPUNKI toimijoineen järjestää
kesälläkin monipuolista tekemistä nuorille, joista osa on avointa toimintaa johon voi mennä mukaan milloin vain, ja osa leirejä tai toimintaa johon on pitänyt ilmoittautua etukäteen.
Jos siis tuntuu siltä, että kesälomaan voisi
mahtua mukavaa tekemistä, kannattaa vierailla osoitteessa harrastushaku.fi, jonne on listattu monipuolisesti nuorille suunnattuja tapahtumia.
RUOHOLAHDEN NUORISOTALO aloittaa syyskauden toiminnan 9.8. varhaisnuorille (3–6-luokkalaiset), myös iltanuoret ovat tervetulleita talolle viimeistään syyskuussa.
Syksyn mittaan nuorisotalon ohjaajat ovat
myös mukana ryhmäyttämässä alueen uusia
seiskaluokkalaisia.
Maria Räsänen

Soita..............................................050 300 9980
Meilaa.......................ruoholahti@talonmiehet.fi
Tule käymään.....Atlantinkatu 7, 00220 Helsinki

SATAPROSENTTISESTI PAIKALLINEN
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ILMOITUS

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

Cross Over -festivaali 7.-10.6.
Tulevaisuuden ratikka -näyttely
14.-20.6.
BELA Biennaali 25.7.-12.8.

Puristamo

Taidekoulu Alfa-Art: Haloo-myyntinäyttely
10.6. asti
Art-Tu 2018 Happiness – Tässä ja nyt
3.-22.7.

Valssaamo

Tällä hetkellä -taidenäyttely 8.6. asti

Pannuhalli

Compañía Kaari & Roni Martin:
Anna Karenina 6.-8.6.

Suomen valokuvataiteen museo
Erica Nyholm: Hetken aikaa totta
8.6.-12.8.
Noémie Goudal: Stations 8.6.-12.8.
Daniela Friebel: Auspicia 8.6.-2.9.
Tyyne & Elsa 1918
– sotakuvaajia sattumalta 8.6.-18.11.

Hotelli- ja ravintolamuseo

Rakkauden tiloja – Nautinnon nälkä
5.8. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo

Rakkauden tiloja – Näytelty rakkaus 2.9. asti

MUU Kaapeli

Päättymätön prosessi 21.6. asti

Drawing Gallery D5

Emmu Johansson – Tutti Frutti 28.8. asti

Galleria Vaaga

Vapaa taidekoulu:
Piirustuksia elävästä mallista 10.6. asti

Eu-Man Gallery

Group Exhibition 27.7. asti

Stoa Mariapassio

Taidejulisteita Dalista Paasioon 29.6. asti

Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

KaapeliWalks – Kaapelikierrokset
Opastetut kiertokäynnit Kaapelitehtaalla
joka la klo 14!

Arkki täyttää 25 vuotta!

Naiskuvaajien kesä

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki

Erica Nyholm, Äidin ja isoäidin kanssa, 2011

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin opetus käynnistyy
ensi syksynä komeissa tunnelmissa, kun lukuvuoden aikana
juhlitaan Arkin opetustoiminnan
25. juhlavuotta.
Neljännesvuosisadan aikana Arkin toiminta
on kasvanut parista opetusryhmästä lähes
kuuteenkymmeneen viikoittain kokoontuvaan opetusryhmään ja 700 oppilaaseen sekä mm. valtaviin kaikille avoimiin megatyöpajoihin, arkkitehtuuriaiheisiin tapahtumiin,
työpajoihin, leireihin ja esimerkiksi tilattaviin
arkkitehtuurisynttäreihin.

Ilmoittaudu syksyn opetukseen!

Syys- ja kevätlukukauden aikana 4-19 -vuotiaat arkkilaiset ahkeroivat arkkitehtiopettajan johdolla viikoittain erilaisten arkkitehtuuriteemojen parissa. Opetuksen pääpaino
on moniaistisessa, kolmiulotteisessa ja elämyksellisessä työskentelyssä. Arkin opetus noudattaa taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelmaa. Arkki järjestää viikoittaista opetusta Helsingin Kaapelitehtaalla, Vantaan Tikkurilassa ja Espoon Koulumestarin koululla suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Syksyn opetukseen kannattaa

Kesä-heinäkuu 2018

käydä ilmoittautumassa pikimmiten Arkin
nettisivuilla!

Kaapelitehtaan kesäleireille ehtii vielä mukaan!

Vaikka viikoittaiset opetusryhmät ovat parhaillaan kesätauolla, ei Arkki kuitenkaan lepäile kesälläkään. Kesäkuun lukujärjestyksen
täyttävät arkkitehtuuri- ja muotoiluteemaiset
kesäleirit, joita järjestetään mm. Kaapelitehtaalla ja Espoon Ruukinrannassa.
30.7.-3.8. (5 pvää) sekä 6.-8.8. (3 pvää)
järjestettävillä arkkitehtuuri- ja designleireillä painotetaan omin käsin tekemistä, luovaa
ongelmanratkaisua ja pienoismallirakentelua. Leireillä suunnitellaan, piirretään ja rakennetaan sekä tutkitaan yhdessä rakennettua ympäristöä kaupunkisuunnittelusta
muotoiluun.
Lisäksi muodista ja vaatesuunnittelusta kiinnostuneille on tarjolla kolmipäiväinen
Fashion Design -leiri 6.-8.8. Kaapelitehtaalla
järjestettävällä leirillä pääsee monipuolisesti
tutustumaan muotipiirustukseen, vaatesuunnitteluun ja -valmistukseen sekä piirtämään,
muotoilemaan ja ompelemaan vaatesuunnittelijan johdolla.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
www.arkki.net

Katso lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

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

Valokuvataiteen museossa on kesällä esillä neljä näyttelyä. Viiden
naisen valokuvista vanhimmat
ovat sisällissotavuodelta 1918 ja
uusimmat keväältä 2018. Avajaisia
juhlitaan torstaina 7.6.2018 klo 18.

Daniela Friebel: Auspicia

Erica Nyholm: Hetken aikaa totta

Elsa & Tyyne 1918
– sotakuvaajia sattumalta

Erica Nyholmin (s. 1982, Suomi) kuvien aiheena ovat läheiset ihmissuhteet, usein äidit, tyttäret ja sisarukset. Nyholmin teokset
tutkivat perheen dynamiikkaa naisen näkökulmasta. Ne saavat pohtimaan, millaisia
me olemme ihmisinä. Mikä sitoo meitä yhteen tai erottaa meidät? Hetken aikaa totta
on Erica Nyholmin (s. 1982) ensimmäinen
laaja yksityisnäyttely Suomessa.

Noémie Goudal: Stations

Noémie Goudal (s. 1984, Ranska) tunnetaan teoksista, jotka harhauttavat havaintokykyä ja saavat katsojan epäilemään omia
aistejaan. Missä kulkevat kuvitelman, luonnon ja ihmisen tekemän väliset rajat? Teosten millintarkka, huolellisesti luotu rakenne
ja perspektiivi-illuusiot luovat yhtymäkohtia
mystiikkaan ja esoteerisiin symboleihin.
Goudalin näyttely on esillä Suomen valokuvataiteen museossa 13.8. asti ja jatkaa
sen jälkeen Tukholman Fotografiskaan.
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Projekti-tilassa on esillä Daniela Friebelin
(s. 1975, Saksa) kuvasarja Auspicia, jossa
kottaraisten hurjat muodostelmat täyttävät
Rooman taivaan. Auspicia käsittelee ihmisen väsymätöntä pyrkimystä hallinta tilanteita – ja kontrollin säilyttämisen perimmäistä
mahdottomuutta.

Miltä sisällissota näytti kahden nuoren helsinkiläisnaisen silmin? Tyyne Böökillä oli
suosittu valokuvaamo Pitkänsillan pohjoispuolella, Helsingin työväentalon naapurissa.
Elsa Sillman oli lääketieteen opiskelija ja innokas valokuvauksen harrastaja. Kun sota tuli kynnykselle, kumpikin tarttui kameraan. Valokuvia vuoden 1918 sisällissodasta on esillä
Kuvakulma-tilan pienoisnäyttelyssä.
Suomen valokuvataiteen museo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
Avoinna: ti, to–su klo 11–18,
ke klo 11–20, ma kiinni
Liput: 10/5 € tai Museokortti
Helsinki-päivänä ti 12.6. museoon on
ilmainen sisäänpääsy klo 11–18
www.valokuvataiteenmuseo.fi
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Laajenna
reviiriä
Apurahalla!
GZR Pedelec Plus – 20”
Kompakti taittopyörä on Suomen suosituin
ja myydyin sähköpyörämalli. Sopii auton
takakonttiin, veneeseen tai asuntovaunuun.
Verk.com/28619

699,90
Apurahalla 38,00/kk (24 kk)
Toimintamatka 40 km
Pistosuojatut renkaat
Kokoontaitettava

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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