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Kahden Ferrarin
kaupunginosa
Ruoholahti–Jätkäsaaren
yleisin auto on Volkswagen
Golf. Sekaan mahtuu pari
Ferraria ja seitsemän Teslaa.
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Eira Parppei oli muutaman vuoden eläkkeellä
kunnes päätti kokeilla pienimuotoista yrittämistä.

70-vuotias jätkä
saarelainen ryhtyi
joogayrittäjäksi
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Mallin kädessä
olevat Ferrarin
avaimet eivät käy
kumpaankaan
Ruoholahteen
ja Jätkäsaareen
rekisteröidyistä
Ferrareista.

Chalupa ja Mount
Kailash ravintola
esittelyssä
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MATKAKORTINLATAUS,
TEATTERILIPUT JA LAHJAKORTIT
K-Citymarketista.

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

PARTURI- JA KAMPAAMOPALVELUT,
myös hiusten pidennykset.
(09) 694 5418

RUOHOLAHDEN APTEEKKI
– jotta arkesi olisi vaivatonta

AIKUISET AINA 0,Voit poiketa myös vain lounaalle!

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

KÄSITYÖNÄ PUHDAS JA
KIILTÄVÄ AUTO / parkkihalli -1 krs.
010 322 6999

+MONTA MUUTA
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Plussa-kortilla Europarkissa.

Itämerenkatu 21 • www.kauppakeskusruoholahti.fi
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PÄÄKIRJOITUS

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Varustamot, tulkaa
keskusteluiltaan

K

un yksittäiselle kaupunkilaiselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa, tilaisuus kannattaa käyttää. Nyt sellainen
tilaisuus on tulossa.
Jätkäsaaren
liikenneruuhkien
purkamiseksi on paljon vaihtoehtoja, ja niitä
käydään läpi keskusteluillassa lokakuun lopulla Huutokonttorilla.
Tilaisuudesta ei kannata jättäytyä pois, jos
Jätksaaaren liikennejärjestelyt vähääkään kiinnostavat. Helsingin kaupungin järjestämässä
keskusteluillassa ovat paikalla kaikki tahot, jotka Ruoholahden ja Jätkäsaaren liikenteestä jotain tietävät, ilmanlaadun ja joukkoliikenteen
asiantuntijat mukaan lukien.
Tilaisuudessa kaupunki esittelee suunnitelmavaihtoehtoja muun muassa Länsilinkin
ratikkalinjauksista. Asukkaiden kannattaa esitellä myös omia ideoita keskustelujen aikana.
Saattaa olla, että juuri sinun ideasi auttaa paikallisen liikennesumpun ratkaisussa.
IHAN KAIKKI SATAMASTA ja liikenteestä tietävät tahot eivät ole tulossa paikalle. Keskusteluilllan puhujalistalla ei ole yhtään varustamoiden edustajaa.
Jätkäsaaren ja Vuosaaren sataman infra on
rakennettu – ja rakennetaan – sen käyttäjien eli
varustamoiden toiveita mukaillen. Varustamoliiketoiminta perustuu massoihin. Rekkatonnistojen ja miljoonien matkustajien pitää päästä tehokkaasti laivaan ja sieltä pois, muuten
varustamoiden viivan alle ei kerry tulosta.
Sen takia olisikin hyvä, jos varustamoiden
edustajat pääsisivät myös tilaisuuteen.
Siltä varalta, että kutsua ei ole tullut, tämä

olkoon avoin kutsu Tallink Siljalle, Eckerö Linelle ja Viking Linelle sekä muille Länsisatamasta toimiville varustamoille. Tulkaa 25. lokakuuta keskusteluiltaan ja kertokaa alueen
asukkaille, millainen bisnes on liikutella tavaraa ja matkustajia merelta maalle ja toisin päin.
Ilta alkaa kello 17 Jätkäsaaren infokeskus-kirjastossa Tyynenmerenkatu 1:ssä, eli juuri sen reitin varrella, jota pitkin koko Länsisataman raskas liikenne satamista aiotaan jatkossa ohjata.
Samalla varustamon edustajat saavat ensi
käden tietoa, mitkä ovat alueen asukkaiden keskeisimmät kipupisteet sataman toimivuudessa.
Vuoropuhelua varustamoiden ja sataman
läheisyydessä asuvien kaupunkilaisten kesken
on liian vähän. Nyt olisi jo korkea aika tutustua
alueen asukkaisiin ja kenties löytää lisää yhteisiä säveliä.
YKSINKERTAISTETTUNA VARUSTAMOBISNES
on tällaista: Kolmasosa liikevaihdosta tulee rahtiliikenteestä, kolmasosa matkalipuista ja kolmasosa viihteestä eli myydystä ruoasta, juomasta ja muista hyödykkeistä.
Kaikkia kolmea osaa varustamot tarvitsevat
pitääkseen toimintansa kannattavina. Siksi järin suuria muutoksia tuskin on tulossa alueemme raskaaseen liikenteeseen. Rahti kulkee juuri sieltä, mistä matkustajaliikennekin.

Kolmasosa varustamoiden
liikevaihdosta tulee
rahtiliikenteestä,
kolmasosa matkalipuista
ja kolmasosa viihteestä.”

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Marraskuu
8.11.
Joulukuu
5.12.
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Helsinki tarjoaa rakennuttajille muu muassa Jätkä
saaresta ja Kalasatamasta enimmäkseen säänneltyyn
asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja, joihin tulee
yhteensä noin 1150 kotia. Hakuaika päättyy 31.10.
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BINGOILEMAAN. Pari vuotta sitten
Välimerenkadulle avatussa Huutokonttorin Kanttiinissa järjestetään joka
toinen torstai bingoilta kello 19. Osallistuminen on ilmaista, ja parhaalle on
luvassa palkintoja. Baari kannattaa
muutenkin tsekata, sisustus on erikoinen: baaritiski onkin vene.

LUKINEUVONTAA. Jätkäsaaren
kirjastossa on mahdollisuus saada
lukineuvontaa maanantaisin kello
18–20. Neuvontaa tarjoaa Helsingin
seudun erilaiset oppijat ry. Esittelyssä
on myös äidinkielen ja matematiikan
oppimispelejä. Lisätietoja osoitteesta
www.lukihero.fi

LAUTTASAAREN SILTA. Pian pääsee
pyöräilemaan entistä turvallisempaa
Lauttasaaren siltaa. Katusuunnitelmaehdotukseen voi tutustua netissä ja
Jätkäsaaren kirjastolla. Suunnitelmissa
autokaistojen määrä on joko sama
kuin nyt eli kaksi suuntaansa, tai enää
yksi suuntaansa.

Aineistopäivä

29.10.
26.11.
9.1.

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

QWERTYUIOP€ASDFGHJKL€€ZXCVBPosti Oy jakaa 23 000 kappaletta Ruoholahden Sanomia kerran kuussa
NM,........kotitalouksiin ja yrityksiin koko jakelualueella. Jakelualueeseen kuuluu
qwertyuiop€asdfghjkl€kjhhghjkllllll
seuraavat postinumeroalueet: Ruoholahti (00180), Jätkäsaari (00220),
lll
Lauttasaari (00200 ja 00210), Munkkisaari, Hernesaari ja Eira (00150),
Punavuori (00120) sekä Lehti- ja Kuusisaari. Lisäksi 1500 kappaletta
on noutopisteissä Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa: Kauppakeskus
Ruoholahti, Jätkäsaaren kirjasto, metroaseman ja Selkämerenkadun
R-kioskit, Helsingin Konservatorio ja K-Market Jätkäsaari.
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Ruoholahden Sanomat on kerran kuussa ilmestyvä, yhdistyksistä ja puolueista
riippumaton sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aluejulkaisu.
Painosmäärä 24 500 kpl.
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Posti Oy
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lupaa on kielletty. Lehden vastuu
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu
ilmoituksesta maksettuun hintaan.
Marraskuun Ruoholahden Sanomat
ilmestyy 8.11. 2018. Siihen tarkoitetun
aineiston tulee olla lehden toimituksessa 29.10. 2018.
PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori

Onko sinulla menovinkki?
Kerro siitä meille!
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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Twitter 53 seuraajaa
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Instagram 330 seuraajaa
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Tarvikkeet kotiin ja toimistoon
Ruoholahden myymälä
Porkkalankatu 13
Avoinna ma-pe 8-17
p. 010 681 6300
www.facebook.com/StaplesFinland

Aamiainen perjantaisin kello 7.30–10
BISTRO . LOUNAS . BRUNSSI . PERJANTAIAAMIAINEN . faroravintola.fi . 010 424 9830 . Kellosaarenranta 2
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Raskas liikenne vie ravintola
Cargon ja koirapuiston liipasimelle

Lounas

10,40€
ma–pe

klo 10.30–14

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Kaupunki hakee Jätkäsaaren
liikenteen sujuvoittamiseksi
järeitäkin ratkaisuja. Länsilinkin yli
tai ali saattaa lähitulevaisuudessa
mennä raitiovaunukiskot.

CENTRUM

ALEJANDRA

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

L

änsilinkki on melko väljästi rakennettu alue. Sen huomaa selvästi, jos katselee
maisemia viereisten kerrostalojen tai hotelli Clarionin yläkerroksista. Tämä väljyys
on vaarassa kadota, kun kaupunki etsii
paikkaa uusille liikenneväylille Jätkäsaaren liikenteellisen pullonkaulan purkamiseksi.
Julkisuudessa on syksyn mittaan esitetty ajatuksia muun muassa siitä, että Länsilinkin ali – tai
miksei ylikin – vedettäisiin raitiovaunukiskot.
Jos raitiovaunut ovat eri tasossa kuin kumipyöräliikenne, liikennerasitus Mechelininkadun ja Jätkäsaarenlaiturin risteyksessä vähenisi huomattavasti. Tämä helpottaisi jonoutumista, jota nyt
syntyy aina, kun laiva purkaa Länsisatamassa.
”Kuulostaa aika hurjalta ajatukselta ja pitkältä
prosessilta, jos ratikat kulkevat tästä yli tai ali”, ravintola Cargon yrittäjä Anni Eskeli sanoo.
Toimitusjohtaja Eskeli avasi yhdessä Kristiina Feketen kanssa Cargo Coffee & Kitchenin vuonna 2015. Merikonteistä rakennettu Cargo on lähes kiinni Länsilinkin siltarakenteissa.
Se tuskin pystyisi jatkamaan toimintaansa, jos
kaupunki laittaisi ratikat kulkemaan muutaman
metrin päähän ravintolan sisäänkäynnistä.
Ratikkalinjan reitin alle jäisi todennäköisesti myös Länsilinkin alikulun toisella puolella oleva
koirapuisto.
”Toivon, että ainakaan lähivuosina tähän ei tu-

– KAUNEUSSALONKI, KAHVILA –
– LAHJAPUOTI–

ALEJANDRA BEAUTY SALON

Anni Eskelin puoliksi omistama ravintola
Cargo sijaitsee Länsilinkiksi kutsutun
kevyen liikenteen alikulun vieressä.

Syyskuinen iltapäiväruuhka Jätkäsaarenlaiturin
ja Mechelininkadun risteyksessä. Raitiovaunut
saattavat jatkossa alittaa Länsilinkin.

Kuulostaa aika
hurjalta, jos ratikat
kulkisivat tästä yli tai ali.”

Nytkin Eskeli joutuu välillä hakemaan ravintolaan tulevia toimituksia Verkkokaupan postista. Jos toimitukset ovat isoja, Eskeli ottaa auton alle.
Silloin ajomatkoihin voi mennä kolmekin varttia,
vaikka matka edestakaisin on alle kilometri.
Cargo on rakennettu määräaikaisella rakennusluvalla ja saa jatkaa näillä näkymin ainakin vuoteen 2024 saakka.
”Varmaan joku pykälä on olemassa, että jos
kaupunki haluaa rakentaa tähän liikenneväylän,
niin tuskin siinä yksi kahvila hirveästi vaikuttaa,
kun puhutaan kaupunginosan liikenteen järjestämisestä.”
Cargon ravintolakiinteistön omistaa Definn Oy.
Yritys on myös rakennuttanut kiinteistön. Definnin
omistaja on Lassi Eskeli, Anni Eskelin isä.

Anni Eskeli

yrittäjä, ravintola Cargo

lisi mitään isoa remonttia. Tässähän lapsetkin paljon skeittaavat ja touhuavat”, Eskeli kuvailee.
Yrittäjä toivoo silti jonkinlaista ratkaisua alueen
ruuhkiin. Kirkkonummelaistunut Eskeli asui vielä
hiljattain Jätkäsaaressa, joten alueen ruuhkat ovat
tuttuja.
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Palvelutiskit avoinna myös sunnuntaisin
ja pyhäpäivisin klo 12-18.
Tarjoukset voimassa lokakuun.

Naudan
Entrecote
-pihvit

Parempi
Naudan
jauheliha

kg

10%, 400g

Luomu Karitsan
pataliha
luullinen,
n. 1 kg dyno
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150€

AKE

(norm. 203 €, voimassa 31.12. asti)

TTI

. JUHLAKAMPAUS .
. JUHLAMEIKKI . GEELILAKKAUS .

www.alejandra.fi/ajanvaraus

CENTRUM ALEJANDRA

–VÄLIMERENKATU 5, HELSINKI–
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Jätkäsaaren infokeskukseen ja kirjastoon Huutokonttorille
torstaina 25.10. klo 17-19.30

Atria

95

itämerenkatu 21-23.

LAP

Tilaisuudessa esitellään Jätkäsaaren liikenteeseen ja rakentamiseen liittyviä
ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijat ovat tavattavissa koko illan kysymyksiä ja
keskusteluja varten. Tietoiskut pidetään pelastuslaitoksen liikuntasalissa, joka
sijaitsee infokeskuksen talossa osoitteessa Tyynenmerenkatu 1. Liikuntasalissa on
istuimia 140:lle ja saman sisältöisiä tietoiskuja on kaksi jokaisesta aiheesta.

t
marke
K- Cit y olahti
h
Ru o

Atria takuumureat

JUH

Tervetuloa Jätkäsaaren
liikenne-teemaiseen
asukasiltaan

Leipomou!
avatt

AVOINNA JOKA PÄIVÄ 9-22

19

AAMIAINEN
LOUNAS
PITOPALVELU
AVOINNA
MA–TI 8–15
KE–PE 9–20
LA 11–20

16

3

99
pkt

•

(9,98/kg)

95
kg

Helsinki RuoHolaHti

Tietoiskut klo 17.00 ja 18.30:
Länsilinkin ympäristön
yleissuunnitelmavaihtoehtoja
Teo Tammivuori, arkkitehti ja Teemu
Vuohtoniemi, liikenneinsinööri

•

Jätkäsaaren rakentamisen
eteneminen
Outi Säntti, projektinjohtaja

•

Ilmanlaatu
Maria Myllynen, va. yksikön päällikkö,
HSY

•

Länsisataman liikenteenmuutokset
Kari Noroviita, johtaja,
matkustajasatamat, Helsingin Satama

•

Jätkäsaaren joukkoliikenne
HSL:n asiantuntija, nimi varmistuu
myöhemmin

•
•

Länsisataman kaavoitus
Aluerakentamisen eteneminen

•

Rakentamisen logistiikka

•

Älyliikenteen tulevaisuuden
ratkaisut Jätkäsaaressa
Pekka Koponen, kehitysjohtaja,
Forum Virium

•

Ajankohtaista liikennesuunnittelusta

•

Helsingin Sataman kuulumiset

•

Älyliikenteen kokeilut - liity mukaan

Asiantuntijat ovat infopisteillään
tavattavissa klo 17.00-19.30:

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

www.k-citymarket.fi

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Henkilöautot Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa, kappaletta
Postinumeroalueet 00180 (Ruoholahti) ja 00220 (Jätkäsaari). Taulukossa on mainittu
kaikki henkilöautomerkit, joita on rekisteröity alueelle enemmän kuin yksi.
Henkilöautoja on liikennekäytössä alueella yhteensä 4 841 kappaletta (31.5.2018).

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Lähde: Trafi, 31.5. 2018

J

Suomen suosituimmat automerkit, Top 10
389

397

434

ossain täällä pyörii pari Ferraria. Teslojakin Ruoholahteen ja Jätkäsaareen on
rekisteröity seitsemän kappaletta.
Ylivoimainen ykkönen postinumeroalueilla 00180 ja 00220 on kuitenkin
Volkswagen-merkki. Volkkareita on rekisteröity
tänne lähemmäs kuusisataa kappaletta.
Volkswageneista puolet ovat Golf-malleja.
Niitä on melkein kuusi prosenttia koko alueelle rekisteröidyistä reilusta 4800 henkilöautosta.
Tiedot ilmenevät Trafin toukokuulle 2018 päivätystä tilastosta, jonka Ruoholahden Sanomat pyysi käyttöönsä.
Golfin jälkeen alueen yleisin malli on Škoda
Octavia. Kolmas alueen suosikki on Ford Focus.
Automerkeistä Volkswagenin jälkeen yleisin
on Mercedes-Benz.
Ruoholahteen ja Jätkäsaareen rekisteröidyt
Mersut jakaantuvat kuitenkin lukuisiin eri malleihin. Eniten täällä on A 180 -mallia, mutta sitäkin vain 29 kappaletta.

393

Toyota

346

Volvo

223 249
195 839

Mercedes-Benz 171 100

278

Nissan

166 908

192
Nissan

146 163

Škoda

129 409

Audi

124 081

BMW

Kappaletta, koko Suomi
Lähde: Trafi 31.5. 2018

113 144

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Chevrolet

Dacia

Subaru

Jaguar

Chrysler

25

25

24

23

Porsche
29

26

Mitsubishi
30

Alfa Romeo
42
Saab

37

45

59
Mini

Seat

Fiat

82
Mazda

Renault

Kia

65

82
Hyundai

110

131
Honda

122

132
Citroën

Peugeot

Škoda

Ford

Volvo

BMW

Audi

Toyota

Mercedes-Benz

Volkswagen

160

194

240

Opel

VIEREISESSÄ TAULUKOSSA on lueteltu kaikki automerkit, joita Ruoholahteen ja Jätkäsaareen on rekisteriöiy enemmän kuin yksi kappale.
Lisäksi taulukosta näkyy alueen 20 suosituinta mallia sekä koko maan automerkkien kympin
kärki.
Taulukon häntäpäästä löytyvät alueen erikoisuudet. Kahden Ferrarin lisäksi täällä on vielä kaksi liikennekelpoista Talbotia. Kyseistä merkkiä on
valmistettu muun muassa Uudessakaupungissa
1970-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin.

4

300 107

Ford

KOKO SUOMEN SUOSITUIN automerkki on
Toyota, ja selkeää kakkospaikkaa pitää Volkswagen. Ruoholahti–Jätkäsaaren toisiksi yleisin
merkki eli Mercedes-Benz on koko maassa vasta
viidenneksi yleisin.
Premium- tai luksusluokkaan sijoittuvia autoja rekisteröidään Suomessa suhteessa eniten
Etelä-Suomeen.
Ruoholahti–Jätkäsaaressa tämä näkyy esimerkiksi siinä, että tänne on rekisteröity 29 Porschea ja 18 Lexusta.

Listan häntäpäästä
löytyy alueen
erikoisuudet. Kahden Ferrarin
lisäksi täällä on vielä kaksi
liikennekelpoista Talbotia.”

362 697

Volkswagen

Opel

Volkswagenin klassikkomalli Golf on
Ruoholahti–Jätkäsaaren ylivoimaisesti
yleisin auto. Mercedes-Benz on
täällä muuhun Suomeen verrattuna
selvästi suositumpi merkki.

566

Volkswagen ykkönen, Mersu ka

Lokakuu 2018
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akkonen
Top 20 henkilöautomallit Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa

127

Škoda Octavia
101

Ford Focus

83

Toyota Yaris
Volkswagen Polo

67

Toyota Corolla

67

Ford Fiesta

64

Nissan Qashqai

63

Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.

Kappaletta,
postinumero 
alueet 00180
ja 00220.

85

Volkswagen Passat

CHALUPA on meksikolaista ruokaa tarjoava
ketju. Se avasi ovensa Itämerenkatu 12:een
keväällä 2018. Kotipizza Group omistaa
Chalupasta 60 prosenttia. Loput 40 prosenttia
omistaa Think Drinks Oy. Samoissa tiloissa on
myös lähi-idän ruokia tarjoava Jalla Jalla
-ravintola.
Jaakko Nieminen ajaa Volkswagen Golfia.

Jaakko Niemisellä
on alla jo kolmas
Volkswagen

56

Volvo V70
Volvo V40

SUOSITUIN ANNOS

271

Volkswagen Golf

44

Toyota Auris 42
Citroën C3

40

Ford Mondeo 40
Audi A3

39

Kia Ceed

35

2 Pontiac

2 Lancia

2 Lada Vaz

2 Lada

2 Ferrari

2 DS

2 Datsun-Nissan

3 GM Daewoo

5 Range-Rover

Tesla
7

8 Smart

Jaguar Land Rover Limited
8

11 Dodge

Jeep
16

18

23

Lexus

Lähde: Trafi 31.5. 2018

19 Suzuki

Volvo XC60 32

Land Rover

Škoda Superb 33

Volkswagen Golf -kappalemäärään on sisällytetty
Golf Plus -mallit (14 kpl)

2 Talbot

36

2 Ssangyong

Audi A4

Suosituin annos -sarjassa käymme alueen
ravintoloissa ja tilaamme henkilökunnan mukaan
suosituimman annoksen. Aiemmin palstalla on
esitelty Hampton Bay, Meritähti, Open Lobby, Fafa’s, 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

Renault Clio 36

RUOHOLAHTELAINEN Jaakko Nieminen ajaa
asuinalueensa yleisintä autoa.
”Minulla on ollut kaksi Volkswagenia ennen
tätä autoa. Toinen niistä oli Golf. Tiesin siis mitä
saan, jos tällaisen hommaan”, Nieminen perustelee valintaansa.
Kun auton hankinta tuli kolmihenkiselle
Niemisen perheelle ajankohtaiseksi pari vuotta
sitten, ehdokkaita uudeksi menopeliksi oli Golfin lisäksi saman hintaluokan Toyota Avensis ja
Škoda Octavia.
”Päädyimme Golf Plus -malliin, Tässä yhdystyvät aika kätevästi pienen auton hallittavuus
keskustassa ja hyvät tavaratilat. Tavaratilaa saa
kasvatettua liikkuvilla takapenkeillä. Hain auton koeajoon viikonlopuksi, testasin, mahtuuko kaikki tarpeellinen sisään, ja että onko auto
muuten ookoo. Käyttöön jäi.”
Nieminen ei ole erityisesti pannut merkille,
että Volkswagen Golf olisi alueen suosituin auto.
Melkein joka 20:s alueen auto on kuitenkin samankaltainen kuin Niemisellä. Toiseksi yleisintä alueen automallia eli Škoda Octaviaa on enää
yhdellä neljästäkymmenestä.
”Jos nyt sattuu ihan samanlainen auto tulemaan vastaan ja tietää esimerkiksi, että vaimo on
liikenteessä, niin tulee katsottua kuskia tarkemmin.”
Niemiset käyttävät autoa harrastuksiin, matkoihin ja kaupassa käynteihin. Kilometrejä tulee
noin 10000–15000 vuodessa.
”Ruoholahdesta pääsee aika hyvin kaikkialle,
varsinkin länteen. Sataman aiheuttamat ruuhkat osuvat semmoiseen aikaan, että en niihin itse juurikaan osu autolla.”
Ruoholahden Sanomat

MOUNT KAILASH tarjoaa nepalilaista ruokaa. Se avasi ovensa Jätkäsaaressa Tyynenmerenkatu 5:ssä vuonna 2015. Mount Kailash
on Itämerenkadun Yeti Nepalin sisarravintola.

CHALUPA
MIKÄ Chicken Avokado Quesadilla 9,90 e
MITÄ Vehnätortillan välissä kanaa, guacamolea, juustoa ja maissi-papusalsaa. Annoksessa lisukesalaatti.
MISSÄ Itämerenkatu 12
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Naiset ottavat usein tämän Chicken Avokadon, miehet
taas Chipotle Beef Burriton.”

Sataman ja varustamoiden paine
siirtää rekkarallia Vuosaareen kasvaa
Satama yrittää hinnoittelullaan siirtää
raskasta liikennettä Vuosaareen.

RAUNO HIETANEN

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

JÄTKÄSAAREN JA RUOHOLAHDEN asukkaiden
kritiikki rekkaliikennettä kohtaan lisääntyy.
Tämä on huomattu myös Helsingin Satamassa syksyn aikana.
”Keskustelun ja palautteen määrä asian tiimoilta on kasvanut viime kuukausien aikana”,
Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haapasaari sanoo.

Lokakuu 2018

Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville
Haapasaari on saanut viime kuukausina
palautetta sataman rekkaliikenteestä.

Haapasaari kertoo, Helsingin Satama pyrkii
löytämään varustamojen kanssa hinnoittelumallia, joka ohjaisi nykyistä enemmän raskasta liikennettä Vuosaareen Jätkäsaaren sijaan. Tällöin
varustamojen täytyisi tuoda myös laivakapasiteettia lisää Vuosaareen.
”Varustamojen kanssa käydyissä keskusteluissa hintaohjaus on noussut teemaksi liikennejärjestelyjen lisäksi. Ilman muuta meidän
intresseissä on, että saisimme vähintäänkin tavaraliikenteen kasvun ohjattua jatkossa Vuosaareen.”
Satama suunnittelee Jätkäsaareen tuleville
rekoille myös niin sanottua dynaamista hinnoittelumallia. Se tarkoitus on ohjata raskasta liikennettä ruuhka-aikojen ulkopuolelle.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

MOUNT KAILASH
MIKÄ Kukhura Korma 16,90 e
MITÄ Kanaa tomaatti-cashewpähkinä-kookos-kermakastikkeessa. Lisäksi riisiä, jogurttikastiketta ja salaattia sekä naan-leipää.
MISSÄ Tyynenmerenkatu 5
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kukhura
Korman lisäksi suosittu on kanaruoka Gulabi
Kukhura. Kasvisannoksista suosittu on pinaattinen Saag Paneer ja vegaaniannoksista
Shahi Tofu.”
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Jätkäsaaren kallioluola kätkee
sisäänsä Staran kaluston
Kantakaupungin kunnossapidon
kova ydin piileskelee Jätkäsaaressa
25 metriä merenpinnan alapuolella.
Rokkistaraksi nimetyltä varikolta
käsin pidetään kunnossa koko
keskusta-alueen kadut ja puistot.
Petja Partanen, teksti ja kuvat

S

ähköpotkulaudan jarruvalo vilkkuu ja
soittokello kilkattaa Jätkäsaaren maanalaisen kävelytunnelin kaarteessa,
kun Staran tuotantopäällikkö Tapio
Vauhkonen huristaa kohti Jätkäsaaren maanalaista varikkoa. Suoralla vauhti jälleen
kiihtyy. Kävelytunnelin päässä avautuu valoisa
kallioluola täynnä Staran kalustoa.
Harva tietää, että 900 auton Rokkiparkin lisäksi Jätkäsaaren kallion uumenissa, 25 metriä
merenpinnan alapuolella, on myös Helsingin
katujen ja puistojen kunnossapidon hermokeskus.
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran kunnossapitotukikohta muutti Jätkäsaaren
kallioon vuoden 2017 alussa.
Jätkäsaaren parkkihallista ja varikolta on
louhittu kiveä yhteensä huimat 184 500 kuutiometriä, lähes kahden eduskuntatalon tilavuuden
verran.
POTKULAUTANSA SOSIAALITILOJEN ovelle
parkkeeraavan Vauhkosen vastuulla ovat koko
kantakaupungin “kovat pinnat”.
“Liikennemerkit, kivet, asfaltit, torialueet”,
selvittää Vauhkonen Staran ammattislangia.
8500 neliömetrin laajuisen varikon suurin
kalliohalli on yllättävän tyhjä: vain kourallinen
avolavoja, mönkijöitä ja kuorma-autoja on paikalla.
“Kaikki ovat tähän aikaan kentällä”, Vauhkonen kertoo.
Kaikkein järeintä Staran kalustoa ei täällä
näy. Puhtaanapidon ja talvikunnossapidon kalusto, lakaisukoneista tiehöyliin, on vastaavassa
kallioluolassa Kampissa, valistaa Vauhkonen.

Petri Rajala palaa takaisin maanalaiselle varikolle aamun leikkipuistokierrokselta. Ruoholahden alueen leikkivälineistä ei löytynyt huomautettavaa.

Kiersin kaikki
Ruoholahden
leikkipuistot. Ei löytynyt
huomautettavaa. Pientä
kulumaa oli, mutta mitään
ei ollut rikki.”

VUOSITTAIN KAUPUNKILAISILTA tulee Staralle
tuhansia vikailmoituksia.
“Jos se on vaarallinen juttu, vaikka liikenteenjakaja kumossa tai liikennemerkki kaatuneena pyörätielle, lähdemme heti”, Vauhkonen
kertoo.
Vuorossa oleva katupäivystäjä on valmiudessa ympäri vuorokauden.
Aamun työnjaossa on jo käyty läpi ne palautteet, jotka eivät vaatineet välitöntä reagointia.
“Aamulla soitti esimerkiksi Kauppatorin valvoja, että lintuverkot olivat pois paikaltaan. Pistin kaverin katsomaan”, Vauhkonen kertoo.
Yöllä raivonnut syyskauden ensimmäinen
kunnon myräkkä ei sen sijaan kaikkien hämmästykseksi poikinut ainuttakaan vikailmoitusta.
ROKKISTARAN SÄHKÖOVI AUKEAA, ja Petri
Rajala kurvaa jo takaisin varikolle aamun työkeikalta.
“Kiersin kaikki Ruoholahden leikkipuistot”,
Rajala kertoo.
Leikkipuistoille on oma huolto-ohjelmansa. Kuusi kertaa vuodessa tehtävässä leikkivälinetarkastuksessa tutkitaan, että kaikki on kunnossa.
“Ei löytynyt huomautettavaa. Pientä kulumaa oli, mutta mitään ei ollut rikki”, raportoi
Petri Rajala.
Staran maanalainen varikko on osa kaupunkirakentamisen nykytrendiä, jossa niin pysäköintipaikat, kunnossapito kuin jätehuoltokin
halutaan pois katukuvasta.
“Maan alla me olemme lähellä työmaita,
mutta poissa silmistä.”
KUN RUOHOLAHDESTA tai Jätkäsaaresta tulee
vikailmoitus Staran asiakaspalvelujärjestelmään,
pääsevät kunnossapitäjät vauhdilla paikalle.
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Petri Rajala
Stara

Muistona heinäkuisesta Trumpin ja Putinin
tapaamisesta varastossa on melkoinen
kokoelma pysäköintikieltomerkkejä.
Stara hoitaa perinteisesti Helsingin
valtiovierailujen liikennejärjestelyt.

“Täältä on hyvä lähteä liikkeelle. Ei se onnistuisi Kehä I:ltä käsin”, Vauhkonen pohtii.
Ruoholahdessa ollaankin asiakaspalautteen
perusteella tyytyväisiä viheralueiden ja katujen
hoitoon.
MAANALAISET VARIKOT vapauttavat arvokasta
kaupunkitilaa uusille toiminnoille. Ennen muuttoa maan alle tukikohta toimi Jätkäsaaren Bunkkerissa, joka saneerataan uimahalliksi, liikuntatiloiksi ja asunnoiksi. Sitä ennen Vauhkonen ja

kumppanit pitivät majaansa Hernesaaressa. Nyt
Hernesaaren kaupungin varikkojen tilalla on Eiranrannan asuinalue.
Vauhkonen jatkaa maanalaista kiertokäyntiä
varastotiloihin. Kaikki tunnetut liikennemerkit
ja Helsingissä eri vuosikymmeninä nähdyt puistonpenkit ovat jämptissä järjestyksessä varaston
hyllyillä.
“Liikennemerkkejä on Helsingissä arviolta
noin 100 000 kappaletta”, Tapio Vauhkonen kertoo.
HYVIN SUUNNITELLUISTA maanalaisista tiloista
on iloa myös tekijöille.
“Täällä pystymme tekemään kaikki huoltohommat sisätiloissa.”
Talvikaudella verstastiloissa huolletaan puistonpenkkejä, liikennemerkkitolpat voidaan koota valmiiksi liikennemerkkipajassa.
Kaupungin kunnossapito sähköistyy nopeasti. Paitsi toimistohenkilökunnan potkulaudat,
käy akkujen voimin yhä useampi Staran ruohonleikkuri ja lehtipuhallin.
Varikon akkukaappi pullistelee latauksessa
olevia pienakkuja. Niiden vieressä odottaa pesulaan lähtöä lavallinen kesän kausityöntekijöiden
kenkäpareja.
“Kevät on meillä kunnossapidossa kiireisintä
aikaa”, Vauhkonen kertoo.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Ennen katujen kevätsiivous saattoi venähtää kesäkuukausille, nyt hiekat kerätään talteen
mahdollisimman ripeästi.
YLLÄTTÄVÄ KESÄTYÖ oli heinäkuinen Trumpin
ja Putinin tapaaminen Helsingissä. Se vaati massiiviset liikennejärjestelyt. Syksyllä taas kunnossapidon töitä lisää koulujen alkaminen.
“Koululaisten vanhemmat ottavat yhteyttä. Ne tottakai hoidetaan nopeasti, että koulutiet
saadaan turvallisiksi.”
Jos kunnossapito on saanut kesällä hieman
hengähtää, on Staran rakennuspuolella täysi
vauhti päällä. Lähin työmaa on vain muutaman
kymmenen metrin päässä suoraan yläpuolellamme. Jätkäsaaren Hyväntoivonpuisto valmistuu vauhdilla. Töölössä taas Mechelininkadun
työmaata kiirehditään valmiiksi.
Tapio Vauhkonen kertoo, että kaupunkilaisilta tulee paitsi risuja, myös kiitosta, erityisesti kun vikailmoituksiin reagoidaan nopeasti. Ja
vaikka mitään ei näytä tapahtuvan, ei silloinkaan
kyse yleensä ole laiskuudesta, vaan töiden järkevästä suunnittelusta.
”Esimerkiksi tiemerkinnät kannata korjata
vasta keväällä. Jos maalaamme pyörätiemerkkejä
nyt kosteaan aikaan, ne pysyvät ehkä viikon asfaltissa.”
Kierros on ohi, ja opas lähtee takaisin maan
pinnalle potkulautakyydillä.
“Takaisin mennessä tätä todella tarvitsee,
kun on ylämäki”, Vauhkonen nauraa.

Tämä artikkeli
on Helsingin
kaupungin tuottama.
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Tulossa ensi-iltaan uusi

kullanhohtoinen

Norsö Line kokeili vesibussiliikennettä Kauppatorilta Hietalahteen ja Jätkäsaareen
Kaupunkielämää-asuntomessutapahtuman aikaan syyskuun alussa.

Suomen paras
asiakastyytyväisyys*
*EPSI Rating, rakennusalan asiakastyytyväisyystutkimus 2017, mukana Suomen 8 suurinta
asuntorakentajaa.

Älyliikennekokeilu
tuo yhteiskäyttöautot
ja veneiden Uberin
Jätkäsaareen
Perille asti -hankkeen toteuttavat
muun muassa Forum Virium Helsinki,
Aalto yliopisto ja Demos Helsinki.

Petja Partanen, teksti ja kuvat

P

erille asti -hankkeessa kokeillaan älykkäitä liikkumisratkaisuja Jätkäsaaren alueen asukkaille ja matkailijoille. Länsisatama on Euroopan vilkkain
matkustajasatama, joten ei ihme, että
myös syksyllä 2018 käynnissä olevat liikkumiskokeilut ovat varsin merihenkisiä.
“VENEIDEN UBERIKSI” kutsutun Boutin kännykkäsovelluksella voi tilata venekyydin veneiden omistajilta. Palvelu lanseerataan syksyllä
2018.
Norsö Linen kokeilemasta vesibussikyydistä
Kauppatorilta Jätkäsaareen pääsivät nauttimaan
muun muassa syyskuisilla Jätkäsaaren asuntomessuilla vierailleet kävijät.
Rauhallinen venekyyti ohittaa ruuhkat ja on
esimerkiksi risteilymatkustajille oiva tapa tutustua merelliseen Helsinkiin – ja siirtyä samalla
kaupungin keskustaan.

YKSI KOKEILUUN OSALLISTUVISTA yrityksistä on 150 yhteiskäyttöautoa Helsingin keskustan
kaduille tuonut DriveNow, joka haluaa laajentaa
toiminta-aluettaan uusille alueille.
DriveNow-auton voi nyt pysäköidä Jätkäsaaren sataman kahdelle paikoitusalueelle. Tunnin
pysäköintiä vastaavalla kahden euron lisämaksulla voi saapua satamaan oman auton sijasta
yhteiskäyttöautolla, jättää sen sataman maksulliselle pysäköintialueelle ja hypätä laivaan. Tallinnasta tullessa DriveNow-auton saa käyttöönsä
terminaalin pysäköintialueelta ilman lisämaksua.
”Kokeilu palvelee myös Verkkokauppa.comissa asioivia ja Jätkäsaaren valmiiden korttelien
asukkaita”, DriveNow:n liiiketoimintajohtaja Timo Valtonen kertoo.
VAPAUS BIKES taas tuo kokeiltavaksi ääniohjatut sähköpyöräretket. Jätkäsaaren Clarion-hotellista voi vuokrata sähköpyörän, joka navigoi ja
kertoo Helsingin nähtävyyksistä useilla eri kielillä.
Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta.
Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Espoo Marketing Oy, Aalto yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja
Demos Helsinki.

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

Sinulle, jolla on silmää modernille arkkitehtuurille. Koti, joka
aiheuttaa omistamisen iloa. Jätkäsaaren Saukonkanavan rantaan
rakennettava 6-kerroksinen As Oy Helsingin GoldenEye jatkaa
uniikin 12-kerroksisen sisartalonsa As Oy Helsingin Goldfingerin
kullanhohtoista ilmettä.
GoldenEyen kodeissa on valinnanvaraa tunnelmallisista yksiöistä
hulppeisiin terassiasuntoihin. Sähköisen varausjärjestelmän kautta
voit hyödyntää yhteiskäyttötiloja, kuten kuntosalia, etätyöhuonetta,
saunaosastoa tai pesulaa. Yhtiöiden omilla kajakeilla pääset
halutessasi tutustumaan merelliseen Helsinkiin aallonharjatasolta.
Ilmoittaudu ennakkorekisteriimme osoitteessa

peabkoti.fi/goldeneye

Saat tietoa aikatauluista ja pääset halutessasi varaamaan
asunnon ensimmäisten joukossa.

Tiedustelut: Peab Asuntomyynti
Puh. 040 8019 900, asuntomyynti.helsinki@peab.fi

www.ruoholahdenpysakointi.fi
Lokakuu 2018

RUOHOLAHDEN SANOMAT

7

Kaupunkiympäristö
www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Lauttasaaren sillan
katusuunnitelmaehdotus nähtävillä
Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on laatinut alueellenne seuraavan
katusuunnitelmaehdotuksen:
LAUTTASAARI, LÄNSISATAMA: Lauttasaaren
silta

Suomalainen lavatanssi taip
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Ruoholahden kansainvälisellä
koululla kurssilaiset ympäri maailman
opettelevat, miten suomalaisella
tanssilavalla käyttäydytään.

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti
nähtävillä 10.–23.10.2018
• info- ja näyttelytila Laiturilla (Narinkka 2)
ma–ke kello 10–16, to kello 10–19, pe–la kello
12–16 sekä
• Jätkäsaaren kirjasto ja infokeskuksessa
(Tyynenmerenkatu 1), ma kello 9–20, ti–to
kello 9–10, pe kello 10–16, la kello 10–16.
Huom! Koulujen syyslomaviikko (vko 42) voi
vaikuttaa em. paikkojen aukioloaikoihin.
Katusuunnitelmaehdotukseen voi tutustua
mainittuna aikana myös internetissä osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja
puistosuunnitelmat.
Nähtävillä olevasta suunnitelmasta on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaupunkiympäristölautakunnalle 23.10.2018 kello 15.00 mennessä osoitteella Helsingin kaupunki, kirjaamo,
kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099
Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13).
Katusuunnitelman lisäksi tutustuttavana on
myös tekeillä oleva liikennesuunnitelma, joka
koskee Lauttasaarentietä välillä Meripuistotie–Lauttasaaren silta ja Porkkalankatua välillä
Lauttasaaren silta–Tallberginkatu. Liikennesuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa
torstaina 11.10.2018 kello 17–19 Lauttasaaren
ala-asteen koulun ruokasalissa, Myllykalliontie
3. Suunnitelmaan voi tutustua myös internetissä
osoitteessa www.hel.fi/kaupunkiymparisto/
ilmoitukset.
Lisätietoja katusuunnitelmasta antaa Katariina
Hämäläinen, p. 09 310 20706, katariina.m.
hamalainen@hel.fi ja liikennesuunnitelmasta
Eeva Väistö, p. 09 310 37353, eeva.vaisto@hel.fi.

R

uoholahdessa Helsingin kansainvälisen koulun liikuntasalissa soi suomalainen valssi. Tanssiparit keinahtelevat ympäriinsä hymyssä suin.
Vaikka paikoitellen askeleissa riittää vielä omaksumista, on tunnelma rento ja
iloinen.
Helsingin aikuisopiston järjestämän lavatanssikurssin eli Finnish Popular Dancing -kurssin opetuskieli on englanti. Kurssilaiset ovat
kotoisin sieltä täältä: Australiasta, Japanista,
Saksasta ja Yhdysvalloista. Vajaa puolet on suomalaisia. Osallistujissa on pariskuntia, mutta
mukana on sinkkujakin. Opettaja Laura Cedras
antaa väliin ohjeita ja näyttää oikeat otteet. Ja
sitten taas vaihdetaan paria.
Kolmen opetuskerran ja viiden oppitunnin
lyhytkurssilla tutustutaan valssiin, tangoon ja fuskuun. Sekä suomalaiseen tanssilavakulttuuriin.
”Kerron osallistujille miesten ja naisten
hausta. Ja että saman parin kanssa tanssitaan aina kaksi tanssia peräkkäin”, Cedras sanoo.
Lisäksi hän kertoo hyvistä tavoista, kuten että miehet hakevat ja saattavat daaminsa paikoilleen kädestä pitäen. Ja siitä, ettei alkoholi kuulu
lavoille.
”Tanssin kautta pääsee tutustumaan ihmisiin aivan eri lailla kuin vaikka baarissa. Tanssiessa pääsee lähelle toista. Silloin kehonkielestä
huomaa heti synkkaako vai ei.”
Ulkomailla pitkään asunut Cedras tietää, että suomalainen tanssilavakulttuuri on ainutlaatuista.
”Haluan kertoa sen Suomessa asuville ulko-

Näyttävä taivutus kuuluu tangoon. Australialainen Chris Paynter taivuttaa avovaimo Pauliina Solannetta.

maalaisille. Haluan lisätä ymmärrystä kulttuuriamme kohtaan. Ja opettaa tanssin perustaitoja,
joilla pärjätä sosiaalisissa tilanteissa kuten häissä.”
Samasta syystä kurssille ovat tiensä löytäneet
Saksan Kölnistä tuleva Jan Lukac ja suomalainen avovaimo Ella Seppä.
Viime kesänä ystävän häissä pariskunta oli
huomannut, ettei valssi oikein suju. Jotain oli
tehtävä. Seppä löysi netistä englanninkielisen
kurssin.
Molemmille tanssikurssi on ensimmäinen.
Saksalaisista paritansseista Lukacilla ei ole paljoakaan kokemusta. Sen sijaan suomalainen tango
oli miehelle tuttua jo ennen suomalaisen puolisonsa tapaamista. Hänen isänsä oli esitellyt tanssin aikoinaan.

”Tanssien lisäksi kurssilla tutustutaan
suomalaiseen tanssilavakulttuuriin”,
kertoo opettaja Laura Cedras.

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark

Syksyn värejä pöytään K-market Jätkäsaaresta!

la
su

Hinnat voimassa 4.-31.10.2018, ellei toisin mainita

Valtakunnallisen
eläintenviikon
(4.-10.10.)
kunniaksi arvomme
kaupassamme
vuoden Pedigree
Dentastixit
koirallesi.
Osallistu arvontaan
Facebookissa:
www.facebook.com/
kmarketjatkasaari
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KG

99

300 g

Jyväinen
Juhlaruisleipä
900 g
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2

49

330 ML

99
PL

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

I

puh. 020 734 5640

KPL

3

99

Meillä myös
Pakettiautomaatti
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KPL

2 KPL

Rustica pizzat

ovat saaneet uusia makuja

Kaurakolmoset

2

Dr.Oetker Muhkeat

Suositut leivät

Rare Berries, Sassy Spinach ja Stunning Strawberry

250 ML

50

UUTUUS! Jätkäsaaren

Raakasmoothiet nyt meiltä

8

Broilerin koipireisi

99

UUTUUS! RAWTHIEN

3

GRILLATTU

Norjalainen ruodoton
lohifilee

18

7-23
7-23
9-23

KPL

540-640 g

3

99
KPL

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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puu saksalaiselta

Saksalainen Jan Lukac ja avovaimo Ella
Seppä ovat viihtyneet kurssilla hyvin.

”Ellan tavatessani tiesin heti, että haluan
tanssia hänen kanssaan tangoa”, Lukac kertoo.
Kurssilla tango onkin ollut hänelle tansseista
mielenkiintoisin. Pariskunta on viihtynyt kurssilla hyvin.
”Tunneilla on hauskaa. Opettaja on todella
mukava ja pitää meiningin rentona”, Lukac sanoo.
Molempien mielestä kurssi voisi olla pidempi.
Onneksi kurssin päätteeksi on luvassa retki lavatansseihin Helsinki Paville. Siellä opittuja taitoja
pääsee kokeilemaan oikeassa ympäristössä.
”Keväälle on suunnitteilla myös pidempi jatkokurssi. Silloin opetellaan uusiakin tansseja
kuten foksia”, opettaja Cedras lupaa.
Lukac ja Seppä ovat mukana, jos aikataulut
sopivat.
”Kokemus on ollut rikastuttava. On hienoa
saada oppia uusia taitoja”, Lukac sanoo.
HELSINGIN AIKUISOPISTO on syksyllä ensimmäistä kertaa tarjonnut kurssejaan Helsingin
kansainvälisellä koululla Selkämerenkadulla.
Kansainvälisellä koululla voi opiskella englanniksi tanssin lisäksi vaikkapa piirtämistä, pilatesta ja salsaa. Vieraskielinen kurssi on näppärä suomalaisillekin: samalla kun oppii uutta,
pääsee harjaannuttamaan kielitaitojaan.

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

Mittarissa 78 vuotta,
mutta yrittäjyys
maistuu edelleen

Sarjassa tutustutaan sekä alueella pitkään toimineisiin että täällä
juuri aloittaneisiin yrittäjiin. Konkariyritys & tulokas -juttusarja
vuorottelee Täällä töissä & ohikulkumatkalla -palstan kanssa.
Tanssin talon havainnekuvassa rakennuksen
yksi sivu on peilipintainen.

Valitus
viivästyttää
Tanssin taloa
KAAPELITEHTAAN VIEREEN valmistuu
Tanssin talo arviolta vuonna 2021. Talon piti
alunperin aueta syksyllä 2020.
”Kaavasta tehty valitus lykkää rakennustöiden aloittamista”, kertoo Tanssin talon
vasta aloittanut johtaja Matti Numminen.
Tanssin talo rakennetaan osaksi Kaapelitehdasta. Sinne tulee kaksi esityssalia, ravintola ja tapahtumatori.
Tanssin talon toivotaan vahvistavan suomalaista tanssikenttää ja lisäävän kansainvälisten tanssiryhmien vierailuja. Sen isoon
esityssaliin mahtuu 700 katsojaa.
”Varsinaisia viikoittaiseen harrastuskäyttöön suunnattuja tiloja valmiissa talossa
ei valitettavasti ole. Lavatanssit ovat varmasti järjestettävissä”, Numminen lupailee.
Ruoholahden Sanomat
RAUNO HIETANEN

Kanava
Kestovärit ripsiin
Aroma- tai
ja kulmiin
kuumakivihieronta
22,- (30,-)
1h 55,- (65,-)
VARAA www.kauneuspistemerike.fi
AIKA: tai soita 044 200 9609

SELKÄMERENKATU 6, RUOHOLAHTI

OMPELIMO ATELIER 18 % 044 0880 518
w w w. o m p e l i m o 1 8 . f i
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Lounas alk.

00

+ juoma 0,25 l

Laivapojankatu 3

Lounas 10.30–14.00
Livornonkatu 8,
Jätkäsaari

www.lasirena.fi
Tilaa: 044 241 6550

l Kanava-palveluhakemiston ilmoitusten hinta on 2,65 euroa palstamillimetriltä. Yhden tekstirivin hinta on noin
13 euroa. Palstalla voivat ilmoitella
niin yksityishenkilöt kuin yhteisöt ja
yrityksetkin. Kanava-ilmoituksen
maksimikorkeus on 90 mm Vuosi
sopimuksista alennus. Kysy lisää:

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
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Konsta Koiviston Club girl -öljymaalaus ja moni
muu teos on esillä hotelli Clarionin aulassa.

VAUNU-AITAN perustaja Börje Karlberg yritti jäädä eläkkeelle muutama vuosi sitten.
”Olin poissa puoli vuotta, mutta en vaan pysty olemaan maalla tai jossakin”, Karlberg sanoo.
Karlbergin liike on Itämerenkadulla. Nykyään sen toimitusjohtaja on Karlbergin pikkuveli Henry.
”Omalla vauhdilla teen täällä nyt töitä sitten”, Börje Karlberg luonnehtii.

EIRA PARPPEI etsi mielekästä tekemistä pitkän ulkoministeriössä vietetyn työuran jälkeen.
”Jäin eläkkeelle viisi vuotta sitten. Jonkin
ajan päästä tuntui siltä, että haluaisin arkeen
jotain mielekästä tekemistä.
Parppei päätti muuttaa harrastuksensa ammatiksi ja kouluttautui joogaohjaajaksi.
Nyt haussa on oma oppilasryhmä Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueelta.
Ruoholahden Sanomat

KONKARI: Börje Kar lber g
ENNEN KUIN oli lastentarvikeliike VaunuAittaa, oli lastenvaunutehdas Lauttasaaressa.
Tehtaan nimi oli Kabe, ja sen omistivat Börje
Karlbergin vanhemmat. Elettiin 1950-lukua.
Tehtaassa valmistuivat myös nukenvaunut.
”Siitä sain vähän kipinää alelle” , Karlberg
sanoo.
Vuonna 1964 nuori mies Karlberg osti Jokisen lastenvaunuliikkeen. Yrityksen nimeksi tuli
Vaunu-Aitta. Yritys on toiminut kunnioitettavat
54 vuotta.
Ensimmäiset kuusi vuotta eli 1960-luvun loppuun Vaunu-Aitta toimi Viipurinkadulla lähellä
Linnanmäkeä. Sitten tutusta kaupunginosasta eli
Lauttasaaresta Otavantieltä vapautuivat liiketilat, joissa vierähtikin muutama vuosikymmen.
Ennen muuttoa Ruoholahden Itämerenkadulle Vaunu-Aitta piti myymäläänsä Lauttasaaren
ostoskeskuksessa, kunnes se purettiin Länsimetron alta – tai siis yltä – pois. Ruoholahteen
Vaunu-Aitta muutti keväällä 2014.
Uusia yrittäjiä 78-vuotias Karlberg muistuttaa varaston kerryttämisen vaikeudesta.
”On vaikea aloittaa tyhjästä, varaston
kasvattaminen vaatii tosi paljon rahaa. Pitää
myös tietää jo keväällä, mitä myydä syksyllä,
ja laittaa omat tilaukset sisään ennen kuin tuote
on tehtaalta loppuunmyyty”, Karlberg neuvoo.

Nuoret taiteilijat
esillä Clarionissa
KANSAINVÄLISEEN TAIDEKILPAILUUN osallistuneiden taiteilijoiden töitä on nähtävillä hotelli
Clarionin aulassa 10. lokakuuta saakka.
The Art of Basware -kilpailun ikäraja oli 30
vuotta. Kilpailun voittajaksi valittiin syyskuussa
Harri Puro. Hän sai Baswarelta 5000 euron palkinnon. Puron voittajateos on myös näyttelyssä.
Näyttelyyn on vapaa pääsy.
Ruoholahden Sanomat

MLL järjestää neljä
kerhoa syksyllä

MLL:N RUOHOLAHDEN JA JÄTKÄSAAREN paikallisyhdistys järjestää alueella neljä kerhoa syksyllä. Suurin osa niistä on tuttuja edellisvuosista.
Maanantaisin kello 17–19 sukupolvien välinen Terhokerho kokoontuu Jätkäsaaren kappelilla. Kappelilla jatkaa myös keskiviikkoaamujen
perhekerho kello 9.30–12.
Tiistaisin Ruoholahden leikkipuiston sisätiloissa kello 17–19 kokoontuu uusi, aikuisille
ja lapsille tarkoitettu English Family Club, jossa pääkielenä on englanti. Leikkipuistossa kokoontuu myös tuttu isä-lapsikerho keskiviikkoisin kello 17–19 (alkaen 17. lokakuuta).
Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN SANOMAT

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Börje Karlberg perusti Vaunu-Aitan vuonna 1964.
Liike on ollut Ruoholahdessa pian viisi vuotta.

TULOKAS: Eira Parppei
EIRA PARPPEI rullaa auki violetin jumppamaton
ja laittaa sen Ruoholahden kanavan varrelle.
Hänen takanaan on moottorivene, jossa on
sattumalta sama väri kuin matossa.
Parppein yritys Joogaa avec E toimii juuri
näin, se liikkuu sinne minne pyydetään, ja sopeutuu asiakkaan tarpeisiin. Yhteyden yritykseen saa sähköpostilla joogaa.e@gmail.com
”Toimintani on pienimuotoista, omia tiloja ei
ole. Tulen mielelläni asiakkaan tiloihin. Tila voi
olla vaikka talon kerhohuone tai yrityksen omat
tilat”, Parppei selittää.
70-vuotias Parppei sai pistoksen joogaan
vuonna 1968, kun hänen kämppäkaverinsa
harrastivat joogaa, ja joogaopettaja kävi kimppakämpässä usein kylässä.
Parppei työskenteli ulkoministeriössä lähes
koko työuransa eri tehtävissä. Uran viimeiset
kymmenen vuotta hän vietti ulkomailla, Ranskassa, Sveitsissä, Ruotsissa ja Kroatiassa. Jooga on
asemapaikasta riippumatta seurannut mukana.
”Ministeriössä ollessani perustin työpaikkajoogaryhmän”, Parppei sanoo.
Joogaopettaja Eira Parppeilta meni 50 vuotta
ennen kun hän yhdisti työn ja harrastuksen.

9

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

Koko yön
pelitapahtuma
RUOHOLAHDEN NUORISOTALOLLA syksy tuo
muutoksia aukioloihin, henkilökuntaan ja ohjelmaan. Suvi, Tuomas ja Maria saavat uuden työkaverin Nikon lokakuun alussa.
Nuta on lanseerannut Disney-torstain varhaisnuorille. Torstai on perinteisesti ollut ”sähkötön”
päivä, eli nuorisotalolla ei ole pelattu pelikonsoleilla ja puhelimen käyttö on pyritty minimoimaan.
Nyt joka torstai on voi katsoa jonkin Disneyn piirretyn ohjaajien ja muiden varhaisnuorten kanssa. Jos
iltanuoret vuorollaan haluavat katsoa saman elokuvan, on se totta kai mahdollista.
Lokakuussa nuorisotalolla järjestetään myös

suuren suosion saaneet lanit, eli koko yön kestävä pelitapahtuma, jossa nuoret voivat pelata
omia lempikonsolipelejään ja osallistua turnauksiin. Lanit järjestetään 13.–14.10.
Nuorisotalo on auki parittomina lauantaina
klo 16–23. Lauantaisin vertaisohjaajat pitävät varhaisnuorille Mario Cart -turnausta, sekä pelailevat muutenkin kävijöiden kanssa. Iltanuorien
kanssa lauantaisin usein leivotaan, tai tehdään
ruokaa. Perjantaisin ja lauantaisin kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus viettää aikaa nuorisotalolla kahdeksaan asti illalla.
NUORISOTALON AUKIOLOAJAT: Varhaisnuoret
(3–6-luokkalaiset) ma–pe klo 14–16.30. Parittomat
lauantait: klo 16–noin klo 18.
ILTANUORET (7 lk.–18-vuotiaat) ma, ke, to: 17.30–
21, pe: 17.30–22.45. Parittomat lauantait: 16–23.
Maria Räsänen

HYVÄN TOIVON
KAPPELI

HYVÄN TOIVON KAPPELIN tilat on tarkoitettu
asukkaiden käyttöön. Olemme aloittaneet Ankkuri-tilamme varaamisen netissä. Ankkuria voi varata harrastuksiin, kokouksiin tai vaikkapa lautapeleihin Kliffa.fi –sivustolta. Toivomme, että tämä
avaus innostaisi myös muita Jätkäsaaren yhteisöjä
mukaan avaamaan oviaan yhteiseksi iloksi!
LÄNSISATAMANKATU 26
Tuunaa messu! Su 7.10. klo
13.30. Messun kehittämistä
yhdessä.
Messussa su 14.10. klo 12 saarnaa uusi kirkkoherramme Marja
Heltelä.
Messussa su 21.10. klo 12 saarna TT Kari Kuula. Klo 13.30 keskustelu ”Kristinusko nykyajassa”
Messu joka sunnuntai klo 12.
Messun aikana leikkitilat ovat perheiden käytössä. Kirkkokahvit klo
11.15 alkaen ja messun jälkeen.
Lisätietoa: Hannu Varkki, 050

pe 5.10. klo 19.00
MACKENZIE
MELEMED, PIANO
mm. Bach, Beethoven,
Chopin, Schumann
konserttisali
Ennakkoliput 32,50/11,50 e
(sis. Liveton palvelumaksun)
konservatorio.fi/event/melemed, liput ovelta 30/10 e
Yhteistyössä Suomen
Chopin-yhdistyksen kanssa.

Myös kaikki muut tilamme on tarkoitettu käyttöön. Niiden varaustilannetta voi kysellä
kirkkoherranvirastostamme, tilavaraukset.tuomiokirkkosrk@evl.fi
Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtuma
toi Hyvän toivon kappeliin paljon ihmisiä. Kappelin ovet auki myös tästä eteenpäin. Vapaaehtoisemme pitävät kappelia auki ma–to klo 14–
19 hiljentymistä, tutustumista ja etätöitä varten.
Kappeli on myös auki sunnuntaina messun aikaan klo 11–14. Tervetuloa!
Yhteisöllisen syksyn merkeissä,
Hannu Varkki
Kappalainen

5121820, hannu.varkki@evl.fi
Kappelikahvila ti klo 14–16.
Avoin kohtaamispaikka.
Lisätietoa: Leena Kopperi, leena.
kopperi@evl.fi, 09 2340 6202
Kanavan Kaiku Jätkäsaaren ja
Ruoholahden asukkaiden kuoro,
harjoitukset ti klo 18.30
Kappeli on auki hiljentymistä,
tutustumista, etätöitä yms. varten
ma-to klo 14-19. Jos olet kiinnostunut pitämään vapaaehtoisena
kappelia auki, ole yhteydessä
koordinaattori Mirja Vallisaareen, mirja.vallisaari@gmail.com,
040 760 9193.

LÄNSISATAMANKATU 28
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12
(seurakunta) ja ke klo 9–12 (MLL)
Terho-kerho (MLL) ma klo 17–19,
eri-ikäisten yhteistä leikkiä. Lisätietoa Erika Leijola, erilei@me.com
Päiväkerho ma ja klo 13–16
Vauvakerho ti klo 13–14.30
Lisätietoa Maarit Mustakallio,
maarit.mustakallio@evl.fi, 092340 6116
*Partiolippukunta Merilokit ke
16.30–18.30 ja to klo 18–19.30
Lisätietoa: Nana Honkasalo,
nana.honkasalo@evl.fi, 09 2340

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

pe 2.11. klo 18.00
HALLOWEEN-KONSERTTI
Kitaran-, harmonikan-, kanteleen-, harpun- ja lyömäsoitintensoiton oppilaat
esiintyvät. Saa pukeutua
Halloween-tyyliin!
Konserttisali

26.–28.10.
HELSINKI LIED -KILPAILU
Toinen valtakunnallinen
Helsinki Lied -kilpailu
Aikataulut ja ennakkoliput helsinkilied.fi/liput

ma 8.10. klo 19.00
LIED-KONSERTTI 1
Helsinki Lied -kilpailuun
valmistautuvat konservatorion opiskelijat esiintyvät
Konserttisali

ke 7.11. klo 18.30
KOHTI VIKING BAROKKIA
Konservatorion Viking Barokk -soittajien konsertti on
osa pohjoismaista suurprojektia, jossa viikingit kohtaavat barokin. Ohjelmassa
mm. Purcellin, Telemannin ja Lullyn musiikkia.
Konserttisali

to 1.11. klo 19.00
KIRKKAUDESTA
KAAMOKSEEN
J. S. Bach - Dmitri
Shostakovitsh
Maaret Repo-Pohjonen, viulu, Joonas Pohjonen, piano
Konsertti on osa
konservatorion opettaja
konserttien sarjaa.
Konserttisali
Liput 10/5 €

Tapahtumiin on vapaa pääsy ellei toisin mainita.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kaikki konsertit
verkkosivuillamme:

@helsinginkonservatorio

to 8.11. klo 19.00
LIEDERKREISIT OP. 1
Konservatorion laulajat ja pianistit esittävät liedmusiikkia. Ohjaava opettaja Heikki Pellinen
Konserttisali
Ruoholahdentori 6
100 m Ruoholahden metroasemalta

@helsinginkonservatorio

#helsinginkonservatorio

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Englannin
kielinen
perhekerho

SYYSKUUN AIKANA leikkitoiminnankerhoissa on tutustuttu toisiin kerholaisiin sekä vietetty pehmolelu-, luonto - ja satuviikkoa. Koululaisten kanssa on retkeilty Kansainväliselle koululle
ja Jätkäsaaren kirjastoon sekä pelailtu ja leikitty
erilaisia leikkejä.
Turvallinen Ruoholahti ja Jätkäsaari -tapahtumassa syyskuun alussa alueen koululaiset pääsivät kiertämään erilaisia rasteja ympäri Ruoholahtea ja Jätkäsaarta. Leikkipuiston rastilla

Lokakuun
ohjelmaa

"

Talonmiehet.fi
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pe 12.10. klo 19.00
LIED-KONSERTTI 2
Helsinki Lied -kilpailuun
valmistautuvat konservatorion opiskelijat esiintyvät
Konserttisali

ke 10.10. klo 18.30
ORKESTEREIDEN KONSERTTI
Valonsäde, Elohopea ja Visollo
Ohjelmassa mm. Joonas
Pesosen Myrskyteoksen kantaesitys
Konserttisali

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

Kappelia
voi varata
harrastuksiin

Tervetuloa konserttiin!

Pe 5.10. Eläinten bongausta klo
10.30–11.15
Ma 8.10. vauvojen värileikki klo
10–11. Samoin pop-up kyläpuun
tekoa ja Pupu pirteän yhteinen
laulutuokio kaikille klo 11.
Ti 9.10. Satutuokio klo 10. Illalla
klo 17–19 English Family Club.
Ke 10.10. Laulutuokio klo 10.
To 11.10. Puuhatuokio klo 10 sekä
Kotoklubi Kaneli klo 14–14.45.
Pe 12.10. sieniaskartelua klo
10.30–1.15.
15.10.–19.10. koululaisten syys-

RUOHOLAHDEN SANOMAT

seikkailtiin köysiradalla, jonka suoritettuaan sai
vinkin seuraavasta rastista.
LOKAKUUN 9. PÄIVÄ tiistaina kello 17–19 leikkipuistossa alkaa English Family Club, jota järjestää MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys. Se on kaikille avoin englanninkielinen
perhekerho. Kerhossa voi leikkiä, pelailla, askarrella tai ihan vain yhdessä hengailla. Ohjauskielenä on englanti, mutta kaikki kielet ovat tietysti
tervetulleita, rohkeasti mukaan! Tarjolla on kahvia/mehua ja pientä naposteltavaa. Ensimmäisellä kerralla on myös hieman erityisohjelmaa.
Lokakuun 17. päivä keskiviikkona klo 17–19
aloittaa leikkipuistossa myös Isä-lapsikerho, jota
järjestää MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
Puiston väki

loma. Leikkipuisto oavoinna klo
9–16. Pienille tulossa Ipanakimara ja koululaisille Säpinäviikko.
Ti 16.10. klo 17–19 English
Family Club, jota pitää MLL
Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Ke 17.10. Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja
Jätkäsaaren paikallisyhdistys
Ma 22.10. Vauvahieronta klo
10–11. Toinen vauvahieronnan
kerta ryhmälle on 29.10. Ennakkoilmoittautuminen.
Ti 23.10. Satutuokio klo 10. Klo
17–19. English Family Club.
Ke 24.10. Isä-lapsikerho klo
17–19.

To 25.10 Puuhatuokio ulkona
klo 10 sekä Kotoklubi
Kaneli klo 14–14.45.
Pe 26.10. Lintuetsintää
klo 10.30–11.15.
Ma 29.10. Pupu pirteän yhteinen
laulutuokio kaikille klo 11. Pop-up
kyläpuun tekoa.
Ti 30.10. Satutuokio klo 10.
English Family Club Klo 17–19.
Ke 31.10. Laulutuokio ulkona klo
10. Isä-lapsikerho klo 17–19.
To 1.11. Puuhatuokio klo 10 sekä
Kotoklubi Kaneli klo 14–14.45.
Perjantaina 2.11. Askartelua
kierrätysmateriaaleista
klo 10.30–11.15.

Lokakuu 2018

ILMOITUS

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

Love me Do Autumn Fair 6.10.
Helsinki Retro & Vintage Design Expo
13.-14.10.
LIFT – New Dimensions of Media,
Arts & Culture 17.-18.10.
Klamydia 30 vuotta! 20.10.
OlutExpo 26.-28.10.
Sexhibition-messut 2.-3.11.

Puristamo

Art-Iris: Uutta ja vanhaa
– Taiteen myyntitapahtuma 7.10. asti
Antiikki-, taide- ja keräilymessut 20.-21.10.

Valssaamo

Suomen Taiteilijat ry:
50. Juhlavuosinäyttely 7.10. asti

Antiikki-, taide- ja keräilymessut 20.-21.10.

Turbiinisali

Carl Knif Company: At Once, In Helsinki
7.10. asti

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Mikko Orpana: I Am in Your Mind 4.10. asti
Jenni-Elina von Bagh: Posthuman days
18.-28.10.
Elina Pirinen: Brume de Mer 7.-22.11.

Suomen valokuvataiteen museo
Kati Leinonen: Äimärautio 11.11. asti
Tyyne & Elsa 1918 – sotakuvaajia
sattumalta 18.11. asti
Photobooks from Finland: fin.land.
18.11. asti
JH Engström: Härifrån 18.11. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Taikinan taju 31.5.2019 asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo

Drawing Gallery D5

Merja Hujo: Papertalk 17.10. asti

Stoa Mariapassio

Kivi kääntyy alk. 10.10.

Marja Paasio: Perhosia ja kukkasia
31.12. asti

MUU Kaapeli

Kultti ry

Mari Hokkanen: Väritila 21.10. asti
Tom Lönnqvist:
Policy incertitude 26.10.-4.11.

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Käytävägalleria

Liisa Knuuti: Muiston pysyvyys 2.-31.10.

Katso lisää: www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

LIFT luo uusia tuulia

Uusia näkökulmia Aleksis Kiveen

Mitä syntyy, kun median, taiteen ja kulttuurin ammattilaiset laitetaan suunnittelemaan
yhdessä tapahtumaa? Syntyy
LIFT – uudenlainen festivaali, joka haastaa kokeilemaan
ja rikkomaan totuttuja rajoja.

Matti Warén: Kullervo, luonnos Suomen Kansallisteatteriin 1934. Teatterimuseon kokoelmat.
© Kuvasto 2018.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo ja Yleisradio tuottavat yhdessä partnereidensa kanssa Kaapelitehtaalle lokakuussa kaksipäiväisen
kansainvälisen tapahtuman. LIFT – New Dimensions of Media, Arts & Culture on hengästyttävä sekoitus kansainvälisiä puhujia,
kotimaisia kärkinimiä, tekijöitä, toimijoita,
taiteilijoita ja tuottajia.
Paikalle tulevat mm. HBO:n suosikkisarja Westworldin tuottajat, Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio, Army of Lovers -yhtyeestä tunnettu kyberfilosofi Alexander
Bard, juuri levyn julkaissut vaatesuunnittelija/elokuvantekijä Paola Suhonen, teatteri-ilmaisua uudistanut kirjailija/ohjaaja Akse
Pettersson, elokuvaohjaaja Selma Vilhunen ja kymmeniä, kymmeniä muita.
Kiinnostavien puheenvuorojen lisäksi
yleisölle on tarjolla erilaisia työpajoja esim.
tanssista tai tuotteistamisesta, klinikkaopastusta sekä interaktiivisia taide-elämyksiä.
Mukana ovat mm. flamencon superpari
Kaari ja Roni Martin, tanssija Hanna Brotherus sekä multimediataiteilija/laulaja/per-
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formanssitaiteilija Heidi Kilpeläinen. Kuvataiteilija Jani Leinonen nähdään lavalla
puhumassa, ja lisäksi hänen töitään on esillä tapahtumassa.
Puristamossa on samaan aikaan avoin
ja ilmainen LIFT Open, jossa voi kuulla tietoiskuja uusimmista alan hankkeista ja trendeistä sekä seurata pitchauskilpailua.
LIFT – New Dimensions of Media,
Arts & Culture, Merikaapelihalli,
Kaapelitehdas, 17.-18.10.2018
Liput: 125 € / 80 € / 60 €
Tutustu ohjelmaan ja puhujiin:
www.lifthelsinki.fi

Armas-festivaali tulee taas!
Armas on valtakunnallinen, ikääntymistä juhlistava kaksiviikkoinen festivaali, joka nostaa esiin ikääntyneitä taiteilijoita sekä
ikääntymisen teemoja taiteessa. Kiinteistö
Oy Kaapelitalon organisoima Armas järjestetään nyt toista kertaa lokakuun alussa 1.14.10.2018.
Armas levittäytyy ympäri Suomen taidelaitoksiin, kulttuurikeskuksiin ja palvelutaloihin. Ohjelmistossa on mm. konsertteja, teatteriesityksiä, sirkusta, tanssia, seminaareja
ja keskusteluja.
Tutustu koko ohjelmistoon:
www.armasfestivaali.fi

Lokakuussa, Aleksis Kiven päivänä, Teatterimuseossa avataan
näyttely Kivi kääntyy, jossa syvennytään kansalliskirjailijaamme ja hänen teostensa näyttämösovituksiin. Mukana ovat niin
tutut ja paljon esitetyt Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit,
kuin koko joukko harvemmin
nähtyjä näytelmiä.
Aleksis Kivi on paitsi suomalaisen kirjallisuuden, myös kotimaisen näyttämötaiteen
varhaisvaiheiden yksi keskeisimmistä hahmoista. Monet hänen kirjoittamistaan näytelmistä olivat Suomalaisen Teatterin ohjelmistossa jo 1800-luvulla. Seitsemän veljestä
ja Nummisuutarit ovat edelleen Suomen kaikkien aikojen eniten esitettyjen näytelmien
joukossa. Ja Seitsemästä veljeksestä on lähes jokaisella suomalaisella joku näkemys
kouluaikojen perusteella.
Myös mielikuvamme Aleksis Kivestä
on värittynyt. Hänen elämänsä on monesti
nähty ilottomana ja köyhyyden kyllästämänä. Muistamme Rautatientorilla olevan patsaan vakavailmeisestä, väärinymmärretystä kirjailijasta. Tekevätkö nämä mielikuvat ja
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näkemykset oikeutta Kivelle ja hänen teoksilleen?
Teatterimuseo haluaa näyttelyssään tuulettaa kuluneita mielikuvia ja tuoda esille sivistyneen, kielitaitoisen, tarkkanäköisen ja
ennakkoluulottoman taiteilijan. Taiteilijan,
joka eli täyttä elämää, jonka intentiot ovat
tunnistettavissa myös 2000-luvun näkökulmasta ja joka valitettavan lyhyeksi jääneen
luomiskautensa aikana kirjoitti huikean monipuolisen tuotannon.
Kivi kääntyy on avoinna yleisölle 11.10.
alkaen. Syyskauden ohjelmistossa on lisäksi taiteilijatapaamisia, joissa käsitellään
Aleksis Kiveä eri näkökulmista. Taiteilijatapaamiset järjestetään 3.10. klo 18.30 ja
27.10., 24.11. ja 15.12. klo 13. Kaapelitehtaan museoiden yhteinen perhepäivä 3.11.
ja Teatterikissan lomaseikkailut joululomalla tarjoavat ohjelmaa lapsiperheille. Tarkemmat tiedot löytyvät museon verkkosivuilta!
Museo on auki yleisölle avoinna
ti−su klo 11−18, ke klo 11−20.
Liput 10/5 euroa, myös Museokortti käy
sisäänpääsyyn.
Lisätiedot: www.teatterimuseo.fi tai
www.facebook.com/teatterimuseo
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Valoa
ja energiaa
Apurahalla

Innolux Candeo

alk.

Moneen tilaan sopiva esteettinen
kirkasvalo toimii samalla tunnelmavalaisimena. Keinukytkimellä
Innolux Candeo muuttuu kirkasvalosta lämmintä valoa antavaksi
tunnelmalliseksi designvalaisimeksi.
Kuusi väriä. Hae kaikki haulla
innolux candeo

199,00

Apurahalla 17,00/kk (17 kk)

Apuraha antaa lisää maksuaikaa ja varaa valita.

Esimerkki Apuraha-kertaluotosta: 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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