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Innotrafikin Jouni Hänninen näyttää,
miten vilkkuvalo-turvalaite asennetaan
suojatiemerkin tolppaan. Helsingin kaupungin
Pekka Mukkala seuraa vieressä.

Paikallinen yritys
tuo vilkkuvaloilla
turvaa suojateille
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Tornitalojen
kolmikosta tulee
uusi maamerkki
Ruoholahteen

Nella
Valkama ja muut
Jätkäsaaren
koulun oppilaat
esittelevät
alueen uutta
asukaslukua.

Sivut 3

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN
Lounas aikaan klo 10-15
valinnainen annos, limu ja kahvi
(Coca-Cola, Coca-Cola Zero,
Sprite tai Fanta)

9,90

Valitse joku näistä: Crispy Chicken,
Long Chilli Cheese, Tuplajuusto.
Voimassa rajoitetun ajan, klo 6-22.
2 ateriaa

8,-

Aasialainen buffet
kiinalaisia ruokia ja susheja
la-su 15,- klo 12-18
ma-pe klo 10.30-19

Osta 3 Subia
2 hinnalla

HuaDu

Salaatti ja
Aloe juoma

9,90

11,-
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Rauno Hietanen
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Tipahtiko postiluukusta
Jätkäsaaren Sanomat?

J

ätkäsaarelaisia on nyt
KUN JÄTKÄSAARI KASVAA
yli kymmenentuhatta.
asukkailla, Ruoholahti kasTasaluku ylittyi viime
vaa työpaikoilla.
Kaupunvuoden loppupuolella.
ki on kaavoittamassa tontteja
Sen kunniaksi käsissäsi
”pääkonttoritason” toimistoon erikoisnumero. Koko Ruohotaloille Länsisatamankadun
lahden Sanomien painoksesta
ja Porkkalankadun kulmasnoin joka kymmenes on nimelta. Jopa 14-kerroksisia talotään Jätkäsaaren Sanomat.
ja nousee vanhan kasiratiJos kotiisi siis tuli Jätkäsaa- Kuvaa Jätkäsaaren Sanomat
kan kääntöpaikan kohdille
ren Sanomat, tai löydät sellai- ja voita itsellesi Jopo!
sekä Porkkalankadun toiselsen
alueen lukuisista noule puolelle Hesburgerin ja
topisteistä, saatat olla pian upouuden Jopon Neste-huoltamon kohdalle. Tornit kohoavat
omistaja. Ottamalla Jätkäsaaren Sanomien 56 metrin korkeuteen ja niistä tulee uusi Ruokannesta kuvan ja julkaisemalla sen Ruoholah- holahden maamerkki. Ne kohoavat lähes yhtä
den Sanomien sivuilla Facebookissa, Twitte- korkealle kuin Itämerentorni.
rissä tai Instagramissa (tai lähettämällä kuvan
sähköpostilla toimitukseen toimitus@ruoholahTORNITALON RAKENNUTTAJIEN mukaan
densanomat.fi), olet mukana suomalaisen klas- kiinnostusta moderneille toimistokiinteistöilsikkopyörän arvonnassa. Kirjoita julkaisusi yh- le on paljon, ja nimenomaan Ruoholahdessa.
teyteen tunniste #jätkäsaarensanomat.
Länsimetron valmistuminen on lisännyt RuoLehti suorittaa arvonnan maaliskuun aika- holahden ja Jätkäsaaren vetovoimaa entisesna. Arvonnan voittaja saa valita Joponsa värin tään. Lisää toimistotorneista voi lukea viereitehtaan valikoimasta, ja uusi pyörä pitäisi olla seltä sivulta.
voittajan käytössä jo keväällä.
Huoltoasema siirtyy toimistotornien tieltä.
Se tulee Länsiväylältä Ruoholahteen laskevan
JÄTKÄSAAREN VÄKILUKU jatkaa huimaa kas- rampin ja Energiakadun väliselle kaistaleelle,
vuaan tänäkin vuonna. Tammikuussa väkilu- joten alueemme ei jää ilman tankkausasemaa.
ku oli jo noin 10400. Jos talojen valmistumisaikataulut pitävät edes suurinpiirtein, Jätkäsaari
voi juhlia 11000 asukkaan rajapyykin ylittymistä vielä ennen kuin vuosi taas vaihtuu.
Kymppitonnin kaupunginosasta kerrotaan
lisää sivuilla 4–5. Jutusta selviää myös, että moni ruoholahtelainen on tietämättään jätkäsaarelainen.

Uuden tasaluvun
kunniaksi käsissäsi
on erikoisnumero.”

Ruoholahden

SANOMAT
JÄTKÄSAARI

Skanska rakennuttaa Helsingin kaupungille 265
vuora-asuntoa osoitteeseen Länsisatamankatu
37. Korkeimmat rakennuksista ovat 15-kerroksisia.
Rakennustyöt käynnistyvät heti, ja valmista on 2022.
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OOPPERAA RUOHOLAHDESSA.
Joka toinen vuosi Helsingin Konservatorio tuottaa suuren oopperaproduktion, ja nyt on taas sellaisen aika.
Vuorossa on Offenbachin operetti
Orfeus manalassa. Esityksiä on muutama helmikuun puolivälistä maaliskuun
alkuun. Lisätietoa sivulla 10.

LASERSOTAA HIIHTOLOMALLA.
Ruoholahden nuorisotalo järjestää
hiihtolomaviikolla muun muassa lasersodan ja retken sisäleikkipuistoon.
Hiihtoloman alkajaisviikonloppuna
nuorisotalolla on jälleen suosittu yön
yli kestävä pelitapahtuma. Lisätietoja
sivulla 10.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Jakelupäivä

Aineistopäivä
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4.4.
9.5.

26.2.
26.3.
30.4.
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TAIDETTA BAARISSA. Helsinkiläinen
rakennusalan ammattilainen Keijo Toivio on vuosien ajan kiertänyt Euroopan
kaupunkeja kameran kanssa. ”Helsinki
on ollut kuitenkin se rakkain kohde.”
Toivion mustavalkokuvia hänen uusilta
kotikulmiltaan Jätkäsaaresta on esillä
Malaga Barissa helmikuun loppuun.

Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman
lupaa on kielletty. Lehden vastuu
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu
ilmoituksesta maksettuun hintaan.
Maaliskuun Ruoholahden Sanomat
ilmestyy 7.3. 2018. Siihen tarkoitetun
aineiston tulee olla lehden toimituksessa 26.2. 2018.
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Instagram 388 seuraajaa
@ruoholahdensanomat

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

Twitter 66 seuraajaa
@Rsanomat
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I L M E S T YM I S A I K ATAU LU
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu

15

KUUKAUDEN LUKU

Facebook 665 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat

ME
HOIDAMME
LEMMIKKIÄSI
LOMAN
AJAN.

VUOROKAUSI
HOITO:
KISSALLE
alk. 30€/PÄIVÄ
KOIRALLE
alk.60€/PÄIVÄ

WWW.TASSUMAFIA.FI ITÄMERENKATU 11–13

KÄ

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE,
PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.
AVOINNA MYÖSJOKA
PÄÄSIÄISENÄ

TERVETULOA YSTÄVÄT!

Ruoholahdenranta 3

2

| puh 020 1234 800 | www.bistrogimis.fi

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Helmikuu 2019

SARC ARCHITECTS

Havainnekuvassa uusi lasipintainen toimistorakennus kohoaa Itämerenkadun päässä.

Kolme toimistotornia
nousee Ruoholahteen
Porkkalankadun ja Länsisatamankadun
risteyksen viereen rakentuu työpaikka
noin 4000:lle. ”Tämä muuttaa
Ruoholahtea merkittävästi”, Helsingin
kaupungin Matti Kaijansinkko sanoo
toimistotornisuunnitelmasta.

NCC

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

I

tämerentorni saa muutaman korkeuksiin kurottelevan kaverin Ruoholahteen. Ostoskeskuksen länsipäätyyn Porkkalankadun
molemmille puolille nousee peräti kolme toimistotornia, joiden korkeimmat kohdat ovat 56
metrissä.
”Tämä muuttaa Ruoholahtea merkittävästi”,
luonnehtii Helsingin kaupungin Länsisataman alueesta vastaava tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko.
Tornikolmikosta muodostuu kauas näkyvä
kiintopiste. Itämerenkadulla länttä kohti kulkeva
näkee 14-kerroksisen lasipintaisen tornin kohoavan ostoskeskuksen takana Länsisatamankadulla.
Tämä torni rakennetaan jo olemassaolevan toimistorakennuksen sisäpihan kohdalle aivan ostoskeskuksen viereen.
Suunnitelmissa on, että toimistorakennuksen
maanalaisista parkkitiloista olisi yhteys ostoskeskuksen parkkihalliin.
LAUTTASAARESTA RUOHOLAHTEEN saapujaa
odottavat puolestaan 14-kerroksiset tornit, molemmin puolin Porkkalankatua, kuin valtavan portin
pilarit.
Kolmeen torniin ja niiden yhteyteen rakennettaviin seitsemänkerroksisiin vierusrakennuksiin
tulee yhteensä 4000 työpaikkaa. Se on merkittävä
lisä jopa Ruoholahden kaltaiselle suositulle toimistoalueelle, jossa on jo nyt lähes 20 000 työpaikkaa.
Kaikkiin toimistotorneihin on tulossa kaupunkilaisille avointa tilaa, joka tarkoittaa muun muas-

2020-luvulla Lauttasaaresta Ruoholahteen
tultaessa avautuu tämän havainnekuvan kaltainen
näkymä Porkkalankadulla. Etualalla Rumbaveistos. Veistoksen taakse piirretty rakennus
sijaitsee 8-ratikan vanhan kääntöraiteen kohdalla.

sa ravintolapalveluita. Rumba-veistoksen viereen
Rumba-torille on tulossa terassialue ravintolalle.
Kaupunki hakee asemakaavan muutoksella
alueiden muuttamista toimitilakortteleiksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan
valmisteluaineisto on nähtävillä 8. helmikuuta asti,
johon asti sitä voi myös kommentoida.
Tavoiteaikataulun mukaan asemakaavaehdotus etenee kaupunkiympäristölautakuntaan toukokuussa. Toukokuun lopulla asemakaava tulee
yleisön nähtäväksi muistutuksia varten, ja muistutuksia voi esittää noin juhannukseen saakka.
Jos kaavasta ei tule valituksia, rakentaminen alkaa Rumba-torin puolella alkuvuodesta 2020 ja nykyisen huoltoaseman puolella vuonna 2021. Kaikki
tornit valmistunevat vuosina 2022 ja 2023.
Huoltoasema Ruoholahdessa on säilymässä, se
tosin siirtyy lähemmäs Länsiväylää.
Länsimetron avaamisen myötä linja-autoliikenne on vähentynyt Porkkalankadulla, ja kaupungin vision mukaan kadun liepeitä saa nyt entistä
enemmän avattua läpikulkuliikenteen sijaan palveluille.

Tsekkaa
myös
VESSEL
BURGER!

Helmikuussa nautitaan herkkuja
vieläkin edullisempaan hintaan!
TI–LA 15.00 – 21.30

À la Carte -annokset
-20 %
Tarjous on voimassa 1.2.– 28.2. Tarjous ei koske juomatuotteita,
eikä sitä voi yhdistää muihin etuihin.

AVOINNA
Ma– pe Lounas 10.30–15.00
Ti–la Bistro menu 15.00–22.00 | Su Brunssi 10.30–16.00
www.ravintolavessel.fi/varaapoyta

VESSEL BISTRO Länsisatamankatu 36, Helsinki | www.ravintolavessel.fi | 044 782 4132
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Saara Valkama muutti kaksi kertaa
KUVAT: RAUNO HIETANEN

Uuden kaupunginosan yhteisöön on
helppo solahtaa sisään, vanhemmat
kiittelevät. Kaverisuhteet ja sosiaaliset
verkot muodostuvat nopeasti,
kun kaikki on kaikille uutta.
Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

S

aara Valkama perheineen yritti muuttaa
Jätkäsaaresta Espooseen. Siitä tuli kuitenkin lyhyt reissu.
”Muutimme Jätkäsaareen vuonna 2014 ja asuimme täällä ensin kaksi ja
puoli vuotta. Muutimme sitten Espooseen, mutta totesimme, että kaipaamme niin paljon keskustaan ja Jätkäsaareen, että palasimme tänne syksyllä 2017.”
Sijainnin ja keskustan palvelujen lisäksi perheen veti takaisin Jätkäsaareen hyvät julkiset liikenneyhteydet ja alueen lapsiystävällisyys.
Tytär Nella Valkama on äitinsä kanssa samaa
mieltä.
”Täällä on kivaa asua. Tykkään leikkiä kavereitten kanssa”, Jätkäsaaren koulun kakkosluokkalainen sanoo.
”Totta kai täällä kaipaa sitä, että alue olisi valmis, ettei olisi keskeneräisyyttä kaikkialla”, äiti Valkama kertoo.
JÄTKÄSAAREN KOULUN oppilaat ovat Ruoholahden Sanomien pyynnöstä tulleet Hyväntoivonpuistoon kuvauksiin.
Aiheena on 10000 asukkaan rajan ylittyminen
Jätkäsaaressa, ja koululaiset heiluttelevat kyseistä
lukua kantavia kylttejä alueen yhden maamerkin,
oranssin sillan luona.
Jätkäsaaren asukasluku on kasvanut muutamassa vuodessa paristatuhannesta kymmeneentuhanteen. Tarkalleen tämä rajapyykki ylittyi syksyllä.
”Koko Jätkäsaaren osa-alueen asukasluku oli
syyskuun lopussa 10062 asukasta”, kertoo Pekka
Vuori Helsingin kaupungilta.
Vuori vastaa kaupungin väestöennusteista.
Vuonna 2010 Jätkäsaaressa – eli Ruoholahden
kanavan eteläpuolella – asui reilu 2200 asukasta.
Vuoden 2028 lopulla Jätkäsaaressa on Helsingin
ennusteen mukaan noin 19000 asukasta.
Jätkäsaari on jo nyt reilusti isompi kuin suurin
osa Suomen kunnista. Kuntien mediaanikoko Suomessa vuoden 2017 lopussa oli 6146 asukasta.
Syyskuun jälkeen Jätkäsaari on kasvanut jo
10400 asukkaan kaupunginosaksi. Tämän vuoden
aikana asukasluku kipuaa 11000:een, jolla se yltää
jo Maarianhaminan asukasluvun tasalle.
Valmistuessaan vajaan kymmenen vuoden
päästä Jätkäsaari on saman kokoinen kuin vaikkapa Laukaa, Heinola tai Naantali nykyään ovat.
CARITA KOIVISTO muutti viidentuhannen asukkaan Pornaisten kunnasta Jätkäsaareen puolitoista vuotta sitten. Kolmasluokkalainen tytär Hilla
Haapsaari aloitti uuden koulun täällä.

Jätkäsaaren koulun Nella Valkama (vas.), Helmi Valverinne, Siiri Penttinen, Hilla Haapsaari ja Eira Lahti pitelevät kylttejä alueen kymmenentuhannen asukkaan
rajan ylittymisen kunniaksi. Istumassa Martti Toivanen (vas.) sekä Anna ja Topias Heikkinen. Kuvassa myös äidit Saara Valkama (vas.) ja Carita Koivisto.

Jos muuttaa vanhalle
alueelle, niin sitä on
vaikeampi päästä mukaan.
Täällä kaikki ovat tulijoita,
heti löytyi kavereita.”
Carita Koivisto
Jätkäsaari

Koivisto kehuu, kuinka helposti uudella alueella pääsee osaksi yhteisöä.
”Jos muuttaa vanhalle alueelle, niin sitä on vaikeampi päästä mukaan. Täällä kaikki ovat tulijoita,
ja heti löytyi kavereita, ihania lapsia. Se oli yksi syy,
miksi tulimme uudelle alueelle.”

”Täällä on myös paljon harrastusmahdollisuuksia, mitä maalla ei ollut”, Koivisto lisää.
”Täällä on kivaa! Yleensä menen kavereitten
kanssa kaupungille ja sitten pihalla on kiva olla”,
tytär Hilla Haapsaari kuvailee.
Kakkosluokkalainen Siiri Penttinen on asunut
neljä vuotta Jätkäsaaressa ja koko ikänsä Ruoholahti–Jätkäsaaressa.
”Täällä on tosi kivaa asua. Olen asunut täällä kahdessa eri kodissa, ja sain oman huoneen kun
muutettiin”, Penttinen kertoo.
”Ja koulussa on kivaa. Siellä on paljon ilmiöitä
ja paljon tutkimista eikä aina matikkaa ja kaikkea
tylsää”, hän jatkaa.
KOULUA KEHUVAT myös vanhemmat. Eikä se ole
vain koulu, vaan myös harrastuspaikka.
Alueen yhteisöllisyyttä kuvastavat muun
muassa erilaiset harrastusmahdollisuudet, joita
Jätkäsaaren koululle on järjestetty iltapäivisin.
”Koululla on kerhoja paljon, joka päivä kah-

desta kolmeen eri kerhoa. Jokainen oppilas käy
varmasti jossain kerhossa”, kertoo Jätkäsaaren
vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Sari Heikkinen.
Vanhempainyhdistys perustettiin samalla kun
koulu aukesi puolitoista vuotta sitten. Yhdistys alkoi suunnitella kerhotoimintoja jo silloin.
Osa koulun kerhoista on koulun järjestämiä ja
osa vanhempainyhdistyksen organisoimia, yritysten ja yhdistysten pitämiä kerhoja.
”Jalkapallo, tanssi, liikunta, espanja, englanti,
orkesteri, musiikki, teatteri, taide, ohjelmointi ja robotiikka”, Heikkinen luettelee kerhotarjontaa.
Heikkisen mukaan moni vanhempi on kiitellyt
sitä, että harrastustoiminnan voi suurelta osin hoitaa jo iltapäivien aikana.
”Ensi syksyksi valmistuu Jätkäsaaren uusi iso
koulu ja vanhempainyhdistys suunnitteleekin jo,
miten myös yläkoululaiset saadaan mukaan toimintaan ja minkälaisia kerhoja voisimme heille
tarjota”, Heikkinen jatkaa.

Uuden Jätkäsaaren ensimmäinen asukas viettää talvet Thaim
Lasse Laaksonen, 69, on asunut
Ruoholahden ja Jätkäsaaren
alueella lähes 30 vuotta.

LASSE LAAKSOSEN KOTIALBUMI

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

T

ampereella syntynyt Lasse Laaksonen
muutti teininä Ruoholahdenkadulle. Tyttöystävä löytyi Kampista. Myöhemmin
muutettiin yhteen ja mentiin naimisiin,
lasten kanssa asuttiin ympäri Helsinkiä.
1990-luvulla pariskunta palasi Ruoholahteen.
Ensin koti oli Marian sairaalalla ja sitten Itämerenkadulla. Kun uuden Jätkäsaaren – postinumeroalueen 00220 – ensimmäinen talo osoitteessa Rionkatu 7 oli muuttovalmis 30. lokakuuta
2012, oli Laaksonen ensimmäisenä jonossa hakemassa avainta.
”Verkkokauppa, Bunkkeri, Huutokonttori
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Lasse Laaksonen viettää talvet
Thaimaan Hua Hinissä.

ja rannan makasiinit olivat paikoillaan, ei juuri
muuta”, 69-vuotias Laaksonen muistelee.
”Niin ja Länsiterminaali, jossa oli alueen ainoa kapakka. Siellä käytiin joskus iltaoluella.”
RUOHOLAHDESTA JÄTKÄSAAREEN Laaksosen
houkutteli uimahalli.
”Kun Ruoholahden uimahalli naapuristani
Itämerenkadun päästä purettiin, lupasi kaupunki tehdä uuden hallin Bunkkeriin. Siitä on nyt
kymmenen vuotta”, Laaksonen harmittelee.
Hänelle uiminen on omien sanojen mukaan
henki ja elämä.
”Etelä-Helsingissä on 200 000 asukasta ja turistia, jotka tarvitsevat kunnon kylpylän tai uimahallin. Allas Sea Pool tai Yrjönkadun uimahalli eivät ole sellaisia.”
Konsulttiyrityksen toimitusjohtajana toimivalla Laaksosella on paljon ajatuksia Jätkäsaaren
kehittämisestä.
”Bunkkeri pitäisi jyrätä kumoon ja rakentaa

RUOHOLAHDEN SANOMAT

matala toimitila. Myös Verkkokaupan taloa pitäisi pienentää. Ne molemmat ovat arkkitehtuurisia
hirviöitä. Haluaisin myös Länsiterminaali 2:n ravintolan tosikäyttöön asukkaille eikä ainoastaan
lähteville matkustajille.”
KUUDESSA VUODESSA Jätkäsaari on muuttunut paljon. Laaksosen mielestä ei pelkästään hyvään suuntaan.
”Jätkäsaaresta tuli ahdas kaupunginosa.
Huonointa on liikenne. On käsittämätöntä, että
sitä ei osattu suunnitella kunnolla ajoissa.”
Laaksonen ei näe liikenteen ongelmiin kuin
kaksi ratkaisua.
”Joko laivat muualle tai tunneli Tallinnaan.
Satama ei saa määrätä. Me veronmaksajat tuomme kaupungille kuitenkin enemmän tuloja.”
Laaksosta harmittaa myös satamaan kulke
vien ratikkapysäkkien sijoittelu.
”Miksi ihmeessä Verkkokaupan pysäkki siirrettiin niin kauas? Ihmiset kantavat kaupasta
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Jätkäsaareen
Asukasluku 2010–2028

Moni ruoholahtelainen on
tietämättään jätkäsaarelainen

Jätkäsaari

Postinumeroalueiden ja
kaupunginosien rajat eroavat
huomattavasti toisistaan.

10 000

maassa
telkkareita ja muuta painavaa. Missään muuallakaan pysäkit eivät ole näin kaukana toisistaan.”
THAIMAAN HUA HINIIN Laaksosen on vienyt työt jo parinkymmenen vuoden ajan. Tänä
vuonna pariskunta viettää lämmössä suurimman osan vuodesta. Suomessa ollaan vain kesä.
”Thaimaassa on lämmintä, halpaa ja turvallista. Ihmiset ovat kivoja ja auttavaisia. Takapihalla on kunnollinen uima-allas ja lähellä meri,
joten saan uida tarpeeksi”, Laaksonen luettelee.
Suunnitelmissa on viettää jatkossakin talvet
Thaimaassa.
”Salkussa on aina työprojekteja. Nyt suunnittelen sairaalaa Nepaliin sekä Kathmandun miljoonakaupungin jätehuoltoa.”
Sydän ja koti ovat kuitenkin Jätkäsaaressa.
”Jätkässä on kiva olla. Ihmiset ovat mukavia
ja sijainti on hyvä. Nautin laivoista ja satamalaitureilla kulkemisesta. Silloin mieli livahtaa aina
jonnekin tropiikin yöhön.”
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PÅ KROKEN on hankolainen kalaravintola,
joka lavasi uuden ravintolansa Hietalahteen
joulukuussa 2018, tiloihin, joissa toimi ennen
ravintola Hieta ja sitä ennen Salve.

Ruoholahti
20 000

15000

10 000

5000

Helsingin kaupungin osa-aluekartassa
(ylin kartta) Jätkäsaaren ja Ruoholahden
raja on ollut aina kanavan kohdalla.
Postin postinumeroaluejaossa raja
myötäilee Välimerenkatua.

2010

2015

KASSIOPEIA FINLAND -yritys avasi viime
vuoden lopulla Jätkäsaareen kaksi uutta
ravintolaa vierekkäin, Vessel Bistron ja Vessel
Burgerin. Kassiopeia Finlandilla on majoitusja ravintolatoimintaa pääkaupunkiseudun
lisäksi Levillä.

2018

2028e

Lähde: Helsingin tilastollinen vuosikirja
2018 ja Helsingin kaupunki

Suosituin annos -sarjassa käymme alueen
ravintoloissa ja tilaamme henkilökunnan
mukaan suosituimman annoksen.
Aiemmin palstalla on esitelty:
Konstan Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Sushi,
Ravintolalaiva Verna, Chalupa, Mount Kailash,
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

POSTIN KÄYTTÄMÄSSÄ postinumerojaossa
Ruoholahden ja Jätkäsaaren raja seurailee Välimerenkatua. Tämä raja vastaa osin paremmin
sitä mielikuvaa, kumpaan kaupunginosaan alueen asukkaat itsensä mieltävät.
Vuori muistuttaa, että postinumerot ovat
Postin oma järjestelmä, joka ei liity lainkaan
kaupungin kiinteistötoimen kaupunginosa
jakoon.
Tällä hetkellä Jätkäsaari-nimen käyttöönottoa kanavan eteläpuolisissa kortteleissa saattaa
hidastaa sekin, että Jätkäsaaren puolella sijaitsevat muun muassa Ruoholahden leikkipuisto ja
Ruoholahden nuorisotalo.
Moni ruoholahtelainen saattaa siis tietämättään olla jätkäsaarelainen. Tiettyyn aluee-

Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.

15000

RUOHOLAHDEN KANAVAN eteläpuolella muhii pienimuotoinen identiteettikriisi.
Kanavan eteläpuoli kuuluu virallisesti Jätkäsaaren kaupunginosaan. Kuitenkin kun Ruoholahtea rakennettiin 1990-luvulla, myös kanavan eteläpuolisia asuinkortteleita kutsuttiin – ja
kutsutaan vieläkin – Ruoholahdeksi.
Jätkäsaari-nimi viittasi sataman toimintoihin, eikä sitä nimeä käytetty asuntojen myyntitai vuokrausilmoituksissa.
”Tämä on vähän kaksijakoinen tilanne”, kuvailee Heikki Piispa, joka muutti kanavan eteläpuolelle Jaalarantaan 1990-luvulla.
”Periaatteessa minun pitiäisi olla kai jätkäsaarelainen. Eikä minulla mitään sitä vastaan
olisi, vaikka otettaisiin tämä nimi yleisemmin
käyttöön.”
”Mutta 1990-luvulta lähtien me olemme puhuneet Ruoholahdesta. Jätkäsaari-nimi miellettiin silloin käsittääkseni konttisatama-alueeksi.”
HELSINGIN KAUPUNGIN kartoissa Jätkäsaaren
ja Ruoholahden raja on kulkenut kanavan kohdalla käytännössä aina.
”Tämä aluejako ollut paljon ennen kuin
Ruoholahtea ja Jätkäsaarta on alettu rakentamaan 1990-luvulla”, kertoo väestöennusteista ja
aluetiedoista vastaava järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori Helsingin kaupungilta.
”Kaupunginosat ja alueet eivät välttämättä
vastaa sitä mielikuvaa, mikä ihmisillä on, mutta
se raja on ollut siellä kyllä aina.”
”Ne, jotka ovat 1990-luvulla muuttanut kanavan meren puolelle, niin kyllä he ovat olleet
jätkäsaarelaisia alusta alkaen.”

SUOSITUIN ANNOS

20 000

Jätkäsaaren kova
kasvu jatkuu vielä
vuosikymmenen
Heikki Piispa muutti 1990-luvulla Ruoholahden
kanavan eteläpuolelle. ”Periaatteessa
minun pitäisi kai olla jätkäsaarelainen.”

seen tai nimeen samaistuminen ei kuitenkaan
ole kaupungin päätettävissä, vaan yksilön oikeus.
Kanavan eteläpuolella ”vanhassa Jätkäsaaressa” asuvat voivat siis edelleen itse valita, ovatko
he ruoholahtelaisia vai jätkäsaarelaisia.
Ruoholahden Sanomat

JÄTKÄSAAREN kasvu jatkuu rajuna vielä kymmenisen vuotta. Tämä selviää Helsingin tilastollisesta
vuosikirjasta, joka julkaistiin nyt 106:nnen kerran.
Kirjan mukaan Jätkäsaaren asukasluku 18831
vuonna 2028.
Paljon tasaisempaa on kanavan pohjoispuolella Ruoholahdessa, jossa asukkaita vuonna 2018 oli
3029. Kymmenen vuoden päästä Ruoholahdessa arvioidaan olevan 2846 asukasta.
Kaupunki siis arvioi, Ruoholahden väkiluku supistuu parillakymmenellä asukkaalla vuosittain. Arvio perustuu oletukseen, että alueen asukkaiden
lapset aikuistuvat ja muuttavat pois lapsuudenkodeistaan, kun taas heidän vanhempansa jäävät sijoilleen koteihinsa.
Ruoholahden Sanomat

VESSEL BISTRO
MIKÄ Naudan ulkofilepihvi 25,50 e
MITÄ Ulkofilettä punaviinikastikkeessa,
lisukkeena tryffelignocchia.
MISSÄ Länsisatamankatu 36
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kasvisruokailijoille sopivat risotot ovat olleet suosittuja. Nyt
listalla on punajuuri-vuohenjuustorisotto. Vegaaneille sopiva selleripihvi on myös suosittu.”

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093
PÅ KROKEN
MIKÄ Saaristolaispöytä 34 e
MITÄ Runsaasti meren eläviä: muun muassa
lohta monessa muodossa, mätiä, silliä, äyriäisiä, mustekalaa, tiikerirapuja ja savustettua
ankeriasta.
MISSÄ Hietalahdenkatu 14

www.ruoholahdenpysakointi.fi
RUOHOLAHDEN SANOMAT

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Kaksi kolmesta asiakkaasta valitsee saaristolaispöydän.
Lounaalla on tarjolla saaristolaispöydän
suppea versio 17,50 eurolla.”
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Välkky varoittaa kuljettajaa, kun
jalankulkija aikoo ylittää tien

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Innotrafikin tuote voitti kansainvälisen
turvallisuuspalkinnon vuonna 2015.
Kerttu Martikainen ja Olivia Ukkonen kertovat
tekemänsä Roska-lautapelin sääntöjä pisteellään.

Unto Honkavaara ja Topias Rantamäki esittelevät
Rööri-jätteenkierrätyksen pienoismallia.

Esikoululaiset
näyttivät taitonsa
Itämeri-projektin
päätösjuhlassa
ESIKOULULAINEN Unto Honkavaara esittelee
Rööri-pienoismallia hyvin määrätietoisesti.
”Tiesitkö, että biojätteeseen saa laittaa jopa
talouspaperia? Ja sekajätteeseen saa laittaa kuihtuneet kukat?” hän kyselee.
Unto on tehnyt ryhmänsä kanssa – johon
kuuluu muun muassa eskarikaveri Topias Rantamäki – pahvilaatikosta Rööri-jätteenkeräysjärjestelmää esittävän pienoismallin.
Jätkäsaaren koulun tiloissa toimivan Jätkäsaaren päiväkodin kaikki 34 esikoululaista pääsivät
esittelemään tuotoksiaan Itämeri-projektin päätösjuhlassa tammikuun lopulla. Koululle oli kutsuttu eskarilaisten vanhemmat ja sukulaiset. He
pääsivät muun muassa asiakkaiksi silakkamarkkinakojulle, pelaamaan roskapeliä ja katsomaan
Itämeri-tanssiesitystä. Myös päiväkotilaiset ja
koululaiset tutustuivat eri pisteisiin.
Esikouluopettaja Nanna Niiranen kertoo, että idea Itämereen perehtymiseen tuli lapsilta itseltään. He olivat Nenäpäivä-hyväntekeväisyystapahtuman jälkeen innostuneet maailman
pelastamisesta. Pohdinnan jälkeen auttamishalu kohdistui Itämereen. Syksyn aikan eskarilaiset
ovat olleet ahkeria tutustuessaan lähialueemme
mereen ilmiöpohjaisen oppimisen avulla.
”Olemme keränneet vettä eri kohdista merta ja tutkineet sitä. Olemme roskajuosseet pitkin Jätkäsaarta ja Ruoholahtea. Olemme perehtyneet Clarion-hotellin kierrätysjärjestelmään ja
käyneet heillä vieraina. Olemme tehneet sushia,
koska lapsia kiinnosti merilevän käyttö ruoassa”,
Niiranen mainitsee muutaman esimerkin.
Ruoholahden Sanomat

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

”J

ätättekö te sen siihen?”
Toiveikkaan kysymyksen esittää Helsingin Kansainvälisen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Gillian
Angstadt-Baan. Vieressä ryhmä koululaisia on juuri palaamassa leikkipuistosta takaisin koulurakennukselle. He ylittävät Selkämerenkadun suojatietä, jonka vieressä Innotrafikin
Jouni Hänninen puuhailee akkuruuvinvääntimen ja sinivalkoisen mötikän kanssa.
Angstadt-Baanilta pääsee pitkä huokaisu, kun
selviää, että Hänninen vain esittelee, kuinka nopeaa suojatie-vilkkuvalon asentaminen on.
Muutamassa minuutissa Välkky-nimeä kantava laite on paikoillaan suojatiekyltin tolpassa.
Hänninen heiluttaa kättä Välkyn vierellä. Mötikän sisällä oleva tutka tunnistaa liikkeen ja alkaa
vilkuttaa sinistä ja valkoista valoa lähesty
vien
ajoneuvojen suuntaan.
”Valo on kohdistettu suoraan kuljettajan näkökenttään, joten ylimääräistä valosaastetta tästä
ei kaupunkikuvaan juuri tule”, Hänninen sanoo.
VÄLKKYJÄ ON TÄLLÄ hetkellä kolmen suojatien
kohdalla Ruoholahti-Jätkäsaaressa. Ne ovat paikoillaan tilapäisellä luvalla. Ne on järjestänyt
paikoilleen Helsingin kaupungin Pekka Mukkala, joka vastaa Jätkäsaaren rakentamislogistiikasta ja työmaajärjestelyistä. Häntä kiinnostaa kovasti, että Jätkäsaari saadaan rakennettua niin,
että siellä on turvallista liikkua rakentamisen aikana.
Välkky tuntui järkevältä, joten Mukkala tilasi
niitä muutaman. Yksi Välkky-yksiköistä on asennettuna Länsisatamankadulle Saukonpaadessa.
Katua pitkin kulkee raskasta liikennettä niin satamaan kuin lähityömaillekin.
”Välkky on kaupungin kannalta halpa turvallisuusväline. Yllätys on ollut, että ne ovat toimineet erittäin hyvin.”
Mukkalan mukaan Välkky-laitteiden akkuja
on jouduttu vaihtamaan, mutta muuten ne ovat
toimineet moitteetta.
Innotrafikin mukaan uuden laitteen akut kestävät liikennemääristä riippuen pari kolme vuotta.
Laitteen hinta yhtä suojatietä kohden on hieman alle 2500 euroa, ja asennus kestää Innotrafikin mukaan noin puoli tuntia.
Välkky-laitteen tuotekehitystä ovat tukeneet
muun muassa Tekes ja Keksintösäätiö.
INNOTRAFIK VASTAANOTTI vuonna 2015 liikenneturvallisuuspalkinnon San Franciscossa. Yhdysvaltalaiskaupungin järjestämän kansainvälisen kilpailun taustalla oli halu kitkeä
kaupungissa ennätysmääriin kasvaneet jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemat.
Yhteensä 33 ehdotuksesta Innotrafikin Välkkytuote valittiin voittajaksi.

Tule ja maista jo tänään!

PUUHIILIGRILLISSÄ
VALMISTETUT
ROUHEAT BURGERIT

Innotrafikin Jouni Hänninen esittelee Välkky-suojatievalon toimintaa toimitilojensa edessä
Selkämerenkadulla. Kaupungin Pekka Mukkala on tilannut laitetta muutamiin kohteisiin Helsingissä.

Innotrafik
≈≈ Perustettu vuonna 2013. Toimisto osoitteessa
Selkämerenkatu 16
≈≈ Toimitusjohtaja: Esa Ere
≈≈ Henkilöstö: 5
≈≈ Liikevaihto: 0,7 milj. euroa (2017)
≈≈ Nettotulos: 0,15 milj. euroa (2017)
≈≈ Omistajat: Yhtiö on henkilökunnan omistama
Lähde: Innotrafik

Innotrafikin toimitilat ovat Kansainvälistä
koulua vastapäätä Selkämerenkadulla. Yrityksen
sijainti oli mukava yllätys Kansainvälisen koulun
johtokunnan jäsenelle Kari Kalloselle.
Kallonen oli huomannut muualla Ruoholahdessa käytössä olevat Välkky-valot ja ajatteli, että
ne palvelisivat hyvin koulun edessä. Johtokunta
on pitkään yrittänyt kohentaa koulunsa edustan
liikenneturvallisuutta.
Hän selvitteli, että kuka Välkkyjä tekee, ja yllättyi, kun tekijä löytyi vastapäisestä talosta.
Kallonen kävi koputtelemassa Innotrafikin
oveen ja keskustelujen jälkeen Innotrafik päätti
hakea asennuslupaa kaupungilta. Lupaa ei kuitenkaan tullut. Kaupungin linjaus oli, ettei Välkyn kaltaisia vilkkuvaloja asenneta pysyvästä
kaupungin keskustan suojateiden yhteyteen.
Väliaikaisesti niitä voidaan käyttää, kuten on
tehtykin. Jätkäsaaren ja Ruoholahden lisäksi
suojatievilkkuvaloja on käytössä Kalasatamassa.
”Välkyt toimivat kuin virtuaalinen töyssy ilman pomppuefektiä, eivätkä ne aiheuta
haittaa esimerkiksi bussi- tai ambulanssilii-

Välkky-suojatievalo on käytössä muun muassa
Länsisatamankadulla Saukonpaadessa.

kenteelle”, Innotrafikin Hänninen kehuu.
Innotrafikilla on jo kehittelyn loppusuoralle toinen tuote, joka Hännisen mukaan on viranomaisten hyväksymä. Välkky Sign -ratkaisussa
koko suojatieliikennemerkki on valaistu, ja valot
syttyvät, kun jalankulkija aikoo ylittää tien.
SELKÄMERENKADULLE Välkkyä ei tullut, mutta Helsingin kaupunki on jo luvannut muutoksia
Kansainvälisen koulun edustalle.
”Pienimuotoisena nopeana parannuskeinona
tarkoituksenamme on estää rakenteellisesti suojatien edustalla tapahtuva autojen pysäköinti, joka tällä hetkellä heikentää jalankulkijoiden näkemiä suojatiellä”, kaupungin liikenneinsinööri
Teemu Vuohtoniemi kertoo.
Tästä rakenteellisesta muutoksesta Vuohtoniemi lupailee päätöstä ”mahdollisimman pian
kevään aikana”.
Selkämerenkadun rooli läpiajoliikenteen kannalta on vuosien varrella vähentynyt, ja siksi kadun roolia voi pohtia kokonaisvaltaisesti uudelleen, ” vielä tänä vuonna”, kertoo Vuohtoniemi.

Tsekkaa
myös
VESSEL
BISTRO!

Viikoittain vaihtuva lounasburger 10,50 € arkisin klo 10.30–15.00
(sis. ranskalaiset, 0,4l juoman)

VESSEL BURGER
Su-to 10.30–21.00
Pe-la 10.30–22.00

VESSEL BURGER Länsisatamankatu 36, Helsinki | www.ravintolavessel.fi | 044 733 6358
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RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Perheiden
kanssa retkeilyä

TAMMIKUUSSA leikkipuistossa on nautittu lumileikeistä ja mäenlaskusta. Samoin on taiteltu lumella, laulettu kaikille yhteisissä lauluissa,
tanssittu vanhempi-lapsitanssissa sekä vietetty
lelupäiviä ja satuviikkoa. Leikkitoiminnan kerholaisten ja perheiden kanssa on myös retkeilty
lähialueella. Retkeilyä jatketaan kevään aikana

Tulevia
tapahtumia

To 7.2. puuhatuokio ulkona klo
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo
14–14.45. Klo 16.30–18.30
Venäjänkielinen perhekerho.
Pe 8.2. askartelua klo 10.30–
11.15.
Ma 11.2. vauvojen värileikki klo
10.00- 11.00, johon mahtuu 5
vanhempi-lapsiparia. Ennakkoilmoittautuminen leikkipuistoon. Klo
11.00 on Pupu pirteän yhteinen
laulutuokio kaikille.
Ti12.2. satutuokio klo 10.
Ke 13.2. laulutuokio ulkona klo
10.00. Illalla Isä-lapsikerho klo
17–19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 14.2. perheiden yhteinen
retki kaupunkikirjasto Oodiin
klo 9.30–11.30 sekä Kotoklubi
Kaneli klo 14–14.45. Retkelle

kuukausittain, joten tervetuloa mukaan!
Tammikuussa leikkipuistossa on myös aloittanut venäjänkielinen perhekerho. Se kokoontuu torstaisin klo 16.30–18.30 ja se on kaikille
avoin. Perhekerhossa vanhemmat saavat juttuseuraa ja lapset pääsevät ylläpitämään venäjän
kielitaitoa leikkimällä keskenään. Tervetuloa!
Добро
пожаловать
на
встречи
русскоязычных
семей!Родители
смогут
пообщаться,а дети поиграть между собой и
поговорить по-русски.Вход свободный.
Puiston väki

on ennakkoilmoittautuminen. Klo
16.30–18.30 Venäjänkielinen
perhekerho.
Pe 15.2. satutuokio klo 10.30
sekä vanhempi-lapsitanssia
salissa klo 11.15–12, pitäjänä
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys.
Maanantaista perjantaihin
18.–22.2. koululaisten talvilomaviikko. Leikkipuisto on tällöin
avoinna klo 9–16. Pienemmille lapsille vanhempineen on
tarjolla Pienten puuha-ohjelmaa
ja koululaisille Säpinä-ohjelmaa.
Koululaisille omat eväät mukaan.
Tarkempi ohjelma viikosta tulossa
leikkipuiston verkkosivuille sekä
Facebookiin.
Ma 25.2. päiväkoti Jaalan ja
päiväkoti Ruoholahden Lastentalon johtaja Seppo Rantanen on
kertomassa päivähoidosta klo
10. Klo 10–11 on vauvahieronnan toinen kerta ryhmäläisille.
Ti 26.2. satutuokio klo 10.

Rakkautta
ensisilmäyksellä

Ke 27.2. laulutuokio ulkona klo
10. Illalla Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 28.2. puuhatuokio ulkona klo
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14–
14.45. Illalla klo 16.30–18.30
Venäjänkielinen perhekerho.
Pe 1.3. perheiden yhteinen retki
Kiasmaan klo 9.30–11.30 sekä
vanhempi-lapsitanssia salissa
klo 11.15–12.00, pitäjänä MLL
Ruoholahden ja Jätkäsaaren
paikallisyhdistys. Retkelle on
ennakkoilmoittautuminen.
Ma 4.3. vauvahieronnan kolmas
kerta ryhmäläisille klo 10–11.
Ti 5.3. satutuokio klo 10 ja
iltapäivällä perinteinen Talvirieha
klo 16–18. Talviriehassa ohjelmassa koira-ajelua, mäenlaskua,
buffee sekä arpajaiset. Tervetuloa mukaan!
Tapahtumista ja ohjelmasta voi
tiedustella lisää leikkipuistosta,
puh. 040 334 4178.

IHAS
JA VA TU
R A A!

Lounas
alk. 9,70€
Arkisin klo
10.30–15

GoldenEye on erilainen. Ja se näkyy.
Rakennamme upean kullanhohtoisen asunto-osakeyhtiön
Jätkäsaareen Karibiankadun ja Karibianrannan kulmaukseen.
Osa kodeista sijoittuu suoraan uuden, rakennettavan
Saukonkanavan varrelle. Näiden kotien parvekkeilta ja terasseilta
avautuu upeita näkymiä kanavalle ja jopa merelle saakka!

l kasvis
l vegaani
l liha
l kala
l kana
l lasten menu

Nepalese Cuisine
Ma–pe
10.30–22
la 12–22
su 12–21

Take
away

GoldenEyen kodit alkavat tilatehokkaista yksiöistä ja ulottuvat
vaikuttaviin terassiasuntoihin. Lisäksi tulevat modernit yhteiskäyttötilat, kuten kuntosali, etätyöhuone, saunaosasto ja pesula.
Yhtiön kajakeilla pääset tutustumaan merelliseen Helsinkiin.

–10%

Katso netistä upeat visualisoinnit!

À la carte
-annoksista

peabkoti.fi/goldeneye
Tee unelmista totta – varaa nyt huippukoti.

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

Nepalese
Cuisine
Mount Kailash – nepalilainen
ravintola
Jätkäsaaressa

Tyynenmerenkatu 5
Helmikuu 2019

www.mountkailash.fi
RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Opiskelijapariskunta
sai ensimmäisen
yhteisen kodin

IDÄN
AARRE

UUDESSA TALOSSA Linnea

Keltanen ja Santeri Velin jonottivat
pitkään kaupungin asuntoa. Sitten
tärppäsi. Ensimmäinen yhteinen koti
löytyy Hyväntoivonpuiston laidalta.

Matkamiehen tie kulki itärajan yli. Siellä hänen nälkänsä
tyynnytti blini – talviherkkujen aatelinen. Blinilistaltamme
löydät myös sinun nälkääsi sopivan vaihtoehdon.
Tervetuloa!
Blini, siianmätiä ja smetanaa

Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

L

Punasipulia, suolakurkkua, tilliä ja metsähunajaa

Hinta 13 €

Ruoholahdenranta 3

|

Jätkäsaari oli pariskunnalle tuttu jo ennen
muuttoa. Ystäviä asui alueella. Myös Länsisatama
ja Verkkokauppa olivat tuttuja.
Ennen muuttoa he eivät olleet käyneet alueella puoleen vuoteen, joten hämmästys oli suuri sinne palatessa.
”Alue oli muuttunut todella paljon. Oli hienoa nähdä, miten nopeasti moni paikka oli tullut
valmiiksi. Työmaa on aina niin karun näköinen”,
Keltanen sanoo.

innea Keltanen ja Santeri Velin olivat
jo pitkään haaveilleet yhteisestä asunnosta. Opiskelijoille kahden kämpän
vuokraaminen Helsingistä oli liian kallista.
Keltanen asui kaupungin vuokra-asunnossa
Alppikylässä ja Velin yksityisessä asunnossa Kalliossa.
Puolitoista vuotta he hakivat vaihtoa kaikkiin
kaupungin uudiskohteisiin sekä jatkuvalla haulla
lähes joka puolelle Helsinkiä. Etsiminen alkoi jo
tuntua toivottamalta, kunnes tärppäsi.
”Se tuntui uskomattomalta. Luulin, ettei kukaan voi ikinä saada kaupungilta asuntoa”, Velin
kertoo.
Muuton aikaan marraskuun lopussa 2018 talossa oli kaikki jo lähes valmista. Ainoastaan saunat ja pesutupa valmistuivat myöhemmin. Pariskunta on 55,5 neliön kaksioonsa kaikin puolin
tyytyväinen.
”Asunto on uusi ja hyvällä paikalla. Lisäksi
meillä on valtava lasitettu parveke puistoon päin.
Hienointa tietysti on, että tämä on meidän ensimmäinen yhteinen koti”, Keltanen sanoo.

12 €

| puh 020 1234 800 | www.bistrogimis.fi

MOLEMMAT ODOTTAVAT parvekkeen eteen aukeavan Hyväntoivonpuiston valmistumista. Sekä Bunkkerin liikuntatiloja. Toiveissa olisi saada
myös ruokakauppa lähemmäs, joten Lidlin tulo
naapuriin kuulostaa hyvältä.
Muuten molemmat ovat erittäin tyytyväisiä
alueen palveluihin.
”Olin kipeänä kaksi viikkoa, enkä poistunut
täältä mihinkään. Ei tarvinnut. Ruoholahdesta
löytyy jopa rautakauppa”, Velin sanoo.
Keskustaan ja yliopistolle Kumpulaan he kulkevat raitiovaunulla tai metro–bussi-yhdistelmällä.
”Keväällä otetaan käyttöön polkupyörät”,
Keltanen suunnittelee.
Oma autokin löytyy, mutta siitä luopuminen
on suunnitteilla. Siitä huolimatta, että heillä on
kohtuuhintainen paikka Rokkiparkissa.
”Emme tarvitse autoa mihinkään”, Velin sanoo.
TALON ASUKKAAT OVAT pariskunnan mukaan
mukavia eikä mitään häiriöitä ole ollut. Talo on
savuton ja tupakoijat ovat löytäneet paikkansa
kauempaa kadulta.

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark

Kevyttä, tuoretta, raikasta ja uunituoretta Jätkäsaaresta!

la
su

Tarjoukset voimassa 1.-27.2.2019, ellei toisin mainita.

ITSEPALVELUKASSAMME
OVAT
AINA AUKI.

MEILLÄ EI TARVITSE
JONOTTAA! =)

KEVYTTÄ!

RAIKASTA! 100% TUOREPURISTETTU

Salaattibaari

12

Appelsiinimehu
omasta
mehukoneesta

95

2

49

KG

UUNITUORETTA! SCHULSTAD

Norja

360 g

8

puh. 020 734 5640

4

50
1 L/PL

Chiansiemenleipä

Lohimedaljonki

19
I

0,5 L/PL

TUORETTA! RUODOTON

2

90

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

7-23
7-23
9-23

49

KG

Meillä myös
Pakettiautomaatti

RUOHOLAHDEN SANOMAT

KPL

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

Citymarketin kauppias
palasi Ruoholahteen
sukujuurilleen

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

Linnea Keltasen ja Santeri Velinin uuden kodin sisäpihapiiri muodostuu kolmesta talosta, joilla on
yhteinen Rööri-jätejärjestelmä ja lasten leikkipaikka. Vieressä on uusi Jätkäsaaren peruskoulu.

Hekan Hyväntoivonkatu 7
≈≈ Talo sijaitsee Bunkkerin takana, Jätkäsaaren
peruskoulun uuden rakennuksen ja Hyväntoivonpuiston välissä.
≈≈ Talossa on kolme rappua, joissa on yhteensä
101 vuokra-asuntoa yksiöistä viiden huoneen
asuntoihin. Kooltaan asunnot ovat 27,5–95 neliötä,
suurin osa on kaksioita.
≈≈ Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke. Talo
valmistui marraskuussa 2018.
≈≈ Rakennuttaja: Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT
≈≈ Vuokraaja: Heka eli Helsingin kaupungin asunnot Oy
≈≈ Rakentaja: Skanska Talonrakennus Oy
≈≈ Arkkitehtitoimisto: Jukka Turtiainen Oy

Talotoimikunta ei ole vielä kokoontunut,
mutta siihen aktiivisiksi yhdistysihmisiksi tunnustautuva pariskunta aikoo mennä mukaan.
Keltanen perusti talolle oman Facebook-ryhmän jo ennen taloon muuttamista. Keskustelu
ryhmässä on ollut vilkasta.
”Ryhmään kuuluu jo iso määrä talon asukkaita. Saunavuoroja on vaihdeltu ja leivontatarpeita pyydetty lainaan”, Keltanen kertoo.
Myös moni muu asia, kuten talonetin käyttö
on saanut selvennystä.
TYYTYVÄINEN PARISKUNTA näkee itsensä Jätkäsaaressa vielä kymmenen vuoden päästäkin.
”Jos meille tulee lisäystä, niin saatetaan etsiä
isompaa asuntoa”, Velin pohtii.
Muuten he eivät näe syytä muuttaa mihinkään.
”Tämä on ihana paikka asua”, sanoo Linnea
Keltanen.

Kanava

Kauneushoitola
Kynsistudio
Hieronta

SUPERTARJOUS
HENKILÖAUTON KÄSINPESU
+ OVIEN VÄLIT + ETUMATOT

CAR CLEAN
KÄSINPESU

UUSI !
A
OMISTA J

VAIN

Ihanat hoidot,
hieronnat ja
tuotteet itselle
tai lahjaksi.

K-CITYMARKET RUOHOLAHDEN kauppias
Tero Huhtalan isoäiti oli kauppias ja isäkin
oli Keskolla töissä.
”Jo nuorena on tullut jonkinlainen käsitys
ja innostus kauppiaan ammattiin”, Munkkiniemessä kasvanut Huhtala kertoo.
Huhtalan vetämänä K-Citymarketin tuotevalikoima on tuplaantunut yli 50000 artikkeliin.

KONKARI: Tero Huhtala

ALK. 25€
ALK. 20€
ALK. 75€
ALK. 75€

RENKAIDEN VAIHTO 20€
AUKI: MA–PE 9–18

LA 10–18

ITÄLAHDENKATU 27 A, 00210 HELSINKI

WWW.CAR-CLEAN.FI

VIIME VUONNA Huhtalan kauppa aloitti 24haukiolon ja ruokaostosten kotiinkuljetukset.
”Verkkokaupalle on ihan selkeästi tilausta
kaupungissa, se on iso osa kaupankäyntiä.”
24h-aukiolo tukee verkkokauppaa, sillä
kaupan työntekijät keräävät nettiostokset toimitusvalmiiksi aamuyön hiljaisina tunteina.

Tero Huhtala on ollut K-Citymarket
Ruoholahden kauppias kahdeksan vuotta.

AJANVARAUKSET:
WWW.NAILSTATION.FI ULLA % 040 5561 260
WWW.JVHIERONTA.FI JARNO % 040 7012 733
SANTAKATU 2 LT 1–2, RUOHOLAHTI

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

TULOKAS: Heli Rööm

Laivapojankatu 3

PAKETTIAUTO JA MIES
& 041 5789575

EHDOLLA EDUSKUNTAVAALEISSA?
TAVOITA ÄÄNESTÄJÄT SUOSITUN
PAIKALLISLEHDEN AVULLA.

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 Vuosis opimuksista
alennus. Kysy lisää: ilmoitukset@ruoho-

lahdensanomat.fi
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KUVAT: RAUNO HIETANEN

40 VUOTTA ON VIERÄHTÄNYT siitä, kun Tero
Huhtala meni kauppaan töihin: Tehtaankadulle
Lehmuskosken Valintaan.
”Ennen armeijaa menin vähäksi aikaa
kokopäivätöihin Kannelmäen K-Marketiin Siellä
sain tehdä hyvin monipuolisesti kaikkea ja silloin
tuli idea, että tämä voisi olla kiva ammatti”,
54-vuotias Huhtala kertoo.
Huhtala on ollut kauppiaana Ruoholahden
K-Citymarketissa nyt noin kahdeksan vuotta.
Hänelle siirtyminen Keravan K-Citymarketista Ruoholahteen oli sekä paluu juurille että
unelmien täyttymys.
”Sukujuureni ovat täällä ja tämä alue
kiinnostaa minua ihan älyttömästi. Koen olevani
täysin osa tätä aluetta.”
Huhtala laskeskelee, että hänen sukunsa on
asunut viidessä polvessa Ruoholahti-Hietalahdessa. Itsekin hän asui opiskeluaikoinaan Ruoholahdessa. Nykyään koti on Lauttasaaressa.

15 €

KÄSINPESU + IMURI
SISÄPUHDISTUS
PENKKIPESU
KOVAVAHAUS

LAHJA FACTORY -yrittäjä ja keramiikkataiteilija Heli Rööm avasi liikkeensä Välimerenkadulle syyskuussa 2017.
”Etsin itselleni hyvää liikepaikkaa, sellaista aluetta, missä ihmiset ovat avoimia ja uteliaita. Jätkäsaaressa kävellessä tuli tunne, että tämä
on sopiva paikka”, Rööm perustelee.
Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN SANOMAT

LAHJAFACTORYN HYLLYILLÄ on keramiikkatöitä ja koriste-esineitä. Yhdessä kulmassa on
kookas uuni, jonka sisällä on keramiikkakurssilaisten töitä valmistumassa.
Keramiikkataiteilija ja -suunnittelija, Lahjafactoryn omistaja Heli Rööm lasittaa parhaillaan kurssilaisten keramiikkatöitä.
”Yleensä taidepajoissa valmistetaan kuppi
tai muki. Ne tulevavt tehtyä parissa tunnissa.”
Tosin kuppien viimeistelyyn eli uunissa
paistamiseen ja lasittamiseen kuluu pari viikkoa,
ja kurssilaiset hakevat teoksensa liikkeestä
jälkikäteen.
Röömillä on ollut vastaavia gallerian ja
keramiikkapajan yhdistelmiä ennenkin, mutta
Helsingin alueella hän on uusi tulokas.
Lahjafactoryn taidepajoissa ovat käyneet
niin lapset kuin aikuiset.
”Täällä voi viettää vaikka syntymäpäiviä ja
perhetapahtumia yhdessä tehden. Viikonloppuna
täällä kävi aviopareja kurssilla”, Rööm kertoo.
Yleinen kävijäryhmä ovat myös virkistyspäivää viettävät työntekijät.
Keramiikkataiteilija ja yrittäjä Heli Rööm
lasittaa kurssilaisten keramiikkatöitä.
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HYVÄN TOIVON
KAPPELI
Länsisatamankatu 26–28
helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/
tuomiokirkkoseurakunta
Facebook: Hyvän toivon kappeli

Yhteisö
ruokailu alkaa
ALOITIN MÄÄRÄAIKAISESSA diakonian projektivirassa viime lokakuussa. Yksi tehtäväni on rakentaa Hyvän toivon kappeliin yhteisöruokailua.
Olen saanut kokemuksen alueen yhteisöllisyyden tarpeesta ja mukana olemisen tuomasta ilosta. Uuteen tulijalle on tärkeää, että joku ottaa häLÄNSISATAMANKATU 26
Avoin meditaatio torstaisin klo
17.30–18.30. Hiljaisuudesta voimaa elämään ja apua stressiin.
Ohjaaja Elsa Sihvola.
24.2. klo 12 meditatiivinen Luottamuksen messu. Taizé-lauluja,
hiljaisuutta, rauhaa.
Kaikille avoin kuoro torstaisin
28.2. alkaen klo 18.45–20.15
yhteisömuusikko Elsa Sihvolan
johdolla. Ota mukaan myös
soittimesi!
Vauvakirkko 3.3. klo 16 Vauvakirkko. Mukana kasvatuksen tiimi.
Yhteisöruokailu 4.3. alkaen ma
klo 17-18.30 Yhteisöruokailu.
Jätkäsaaren ja Ruoholahden oma

net vastaan ja toivottaa tervetulleeksi.
Alueella on vahva yhteinen tahtotila uuden
yhteisöruokailun aloittamiseen. Olemme aloittamassa ruokailun ma 4.3. klo 17–18.30. Kiitos kaikille asukkaille ja muille ideoinnista! Ruokailun kehittäminen on jatkuva prosessi, johon kutsutaan
kiinnostuneita yhä mukaan. Toivotan alueen asukkaat ja kaikki halukkaat mukaan Hyvän toivon kappelin ruokatoimintaan ja syömään yhdessä!
Eija Hokkala
diakoniatyöntekijä,
Jätkäsaaren yhteisöruokailun koordinaattori

olohuone. Edullista ruokaa ja
hyvää seuraa. Mahdollisuus myös
toimia vapaaehtoisena. Lisätietoja: eija.hoikkala@evl.fi ja hannu.
varkki@evl.fi
Messu sunnuntaisin klo 12.
Kanavan Kaiku, Jätkäsaaren ja
Ruoholahden asukkaiden kuoro,
harjoitukset ti klo 18.15.
Katso koko viikko-ohjelmamme
facebook.com/hyvantoivonkappeli
LÄNSISATAMANKATU 28
English Family Club every Monday at 5–7 pm. Creative Quality
Time Together. Kuun toinen ja
neljäs viikko myös Terhokerho
– leikkiä eri sukupolvien välillä.

Järjestäjä MLL ja tuomiokirkkosrk.
Voimasiskot-ryhmässä jaetaan
ajatuksia, tunteita ja kokemuksia naiseudesta. Vertaisryhmän
ohjaajina ovat Minttu Johansson
ja Julia Sundvik Helsingin NNKY:n
tuomiokirkkosrk:n yhteistyönä.
Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin
klo 18–20 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.,
17.4., 15.5. ja 29.5. klo 17. Lisätietoja mawepesi@gmail.com
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12
(srk) ja ke klo 9.30–12 (MLL)
Päiväkerho ma ja ke klo 13–16
ja vauvakerho ti klo 13–14.30
1.–6.-luokkalaisille toimintakerho
ti klo 17.30–19 ja kokkikerho pe
klo 15–17 Lisätietoa ja ilm: hanna.
ikaheimo@evl.fi, 050 436 758

NUORISOTALO
KORALLI

RUOHOLAHDEN NUORISOTALOLLA riittää tekemistä ja vilskettä, vaikka talvi onkin kylmimmillään. Mukavaa tekemistä yhdessä kävijöiden
kanssa on keksimässä ja ohjaamassa neljä nuoriso-ohjaajaa, Maria, Niko, Tepa ja Suvi.
Suosittuja toimintoja on muun muassa leipominen, lauta- sekä konsolipelien pelailu, sekä vanha kunnon piiloleikki. Nuoriso-ohjaajat
lähtevät mielellään myös ulos puuhastelemaan,

pe 8.2. klo 18.30
PIANISTIEN ILTA
Anna Linjaman oppilaat
Luokka 130
ma 11.2. klo 18.30
MATKALLA JYVÄSKYLÄN
VIULUKILPAILUUN
Konservatorion
viulistit esiintyvät
Kamarimusiikkisali
ke 13.2. klo 18.00
VIULISTIEN ILTA
Päivi Valjakka-Salmisen oppilaat
Luokka 130
ke 13.2. klo 18.30
PIANISTIEN JA
VIULISTIEN ILTA
Liisa ja Janne Malmivaaran oppilaat
Kamarimusiikkisali

to 28.2. klo 17.00
AULAMUSIIKKIA
Konservatorion
puhaltajat ystävineen
Konservatorion aula

pe 15.2. klo 19.00 Ensi-ilta 1
la 16.2. klo 15.00 Ensi-ilta 2
Konserttisali

pe 1.3. klo 18.00
LAULAJIEN ILTA
Tehi Sulosen oppilaat
Kamarimusiikkisali

Ennakkoliput 32,50 € /
16,50 € (sis. palvelumaksun)
www.konservatorio.fi/event/orfeus
Liput ovelta 30 € / 15 €

ma 4.3. klo 18.30
JOUSTEN SOIVA VIIKKO:
JOUSISOITTAJIEN KONSERTTI
Konservatorion jousisoittajat
Konserttisali

Muut esitykset ke 27.2. klo
19.00, to 28.2. klo 19.00, la
2.3. klo 15.00, su 3.3. klo 15.00

ma 25.2. klo 18.30
MUSIIKKI-ILTA
Kamarimusiikkisali

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

SINA
K-CITYMARKET RUOHOLAHTI

pulkkamäkeen tai vaikka luistelemaan.
Hiihtolomalla nuorisotalolla on toimintaa,
kun suosittu lan-party, eli yön yli kestävä pelitapahtuma järjestetään 16.–17. helmikuuta.
Hiihtolomaviikolla keskiviikkona järjestetään
nuorisotalolla lasersota. Teemme myös retken sisäleikkipuistoon ja elokuviin yhteistyössä Eteläisen nuorisotyöyksikön nuorisotalojen kanssa.
Lisätietoja hiihtolomaviikon aukioloista, retkistä, aikatauluista ja lupalapuista saa nuorisotalon
ohjaajilta.
Ohjaajat muistuttelevat kävijöitä ja kotijoukkoja jäsenkortista, jolla nuorisotalolla lainataan
pelivälineitä. Jos jäsenkorttia ei ole, tai se on hukkunut, saa hakemuksia nuorisotalolta.
Maria Räsänen

ke 27.2. klo 18.30
KAMARIMUSIIKKIA
IN CORPORE
Konservatorion kamari
musiikkiyhtyeet esiintyvät
Kamarimusiikkisali

pe 5.2.–su 3.3.
JACQUES OFFENBACH:
ORFEUS MANALASSA
Helsingin Konservatorion
ammatillisen koulutuksen
laulunopiskelijat ja
Helsinki Concordia esittävät Jacques Offenbachin
(1819–1880) ensimmäisen
täysimittaisen operetin.
Musiikinjohto Petri Sakari,
ohjaus Juulia Tapola.

@helsinginkonservatorio

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

Yön yli kestävä
pelitapahtuma,
sekä lasersota

Tervetuloa konserttiin!

ma 4.3. klo 18.00 ja 19.00
HUILISTIEN ILTASOITTO
Sari Latosen oppilaat
Kamarimusiikkisali
Ruoholahdentori 6
100 m Ruoholahden metroasemalta

@helsinginkonservatorio

&

#helsinginkonservatorio

hyvä ruoka
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 24h

"

Talonmiehet.fi

Paikallinen huoltoyhtiösi palvelee 24/7.
Toimimme ripeästi, joten ota yhteyttä.
Tee vikailmoitus: Talonmiehet.fi
Soita..............................................050 300 9980
Meilaa.......................ruoholahti@talonmiehet.fi
Tule käymään.....Atlantinkatu 7, 00220 Helsinki

itämerenkatu 21-23.
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RUOHOLAHDEN SANOMAT

Helsinki RuoHolaHti

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

www.k-citymarket.fi
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ILMOITUS

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

Turbiinisali

Kustom Kulture Show 9.-10.2.
Joogafestival Helsinki 2.-3.3.
Taidemaalariliitos teosvälitys 9.-17.3.

Tanssiteatteri Hurjaruuth: Naisklovnifestivaali Punainen helmi 6.-9.2.
Tango Frostbite 14.-17.2.

Taikinan taju 31.5. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Puristamo

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Kivi kääntyy 31.8. asti

TEOS 2019 22.2.-3.3.
Ornamon Teosmyynti 9.-17.3.
Itä-Helsingin taideseuran 40-vuotisjuhlanäyttely 21.-31.3.

Suomen valokuvataiteen museo

Valssaamo

Korutaideyhdistyksen teosmyynti 9.-17.3.

Sivuaskel 2019 -festivaali 9.2. asti

Marja Helander, Harri Pälviranta ja
Kari Soinio -yhteisnäyttely 24.2. asti
Photofuss: Muutoksessa / In Transition
24.2. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo

Kameraseura Galleria West

Teatterimuseo

Galleria Vaaga

MUU Kaapeli

Balande-Hakala-Mild:
*Some Assembly May Be Required 17.2. asti

Käytävägalleria

Mari-Jose Dings: Semi Related Side Stories
28.2. asti

29 FIAP-arvonimen saaneen kuvaajan töitä
3.-26.2.
Marika Lahdenperä: Pintaa syvemmältä
10.2. asti

Stoa Mariapassio

Stoa Mariapassio 17 vuotta 28.6. asti

Kultti ry

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Stellan elämä osat 1-3

Suomeen 38 uutta FIAP-arvonimeä

Stella Polaris

Merisavua Suomenlinnan ympärillä kovalla pakkasella.

Stellan elämä osat 1-3 -improvisoidut näytelmät Kaapelitehtaalla 7.-30.3.2019 lupaavat
rakkautta, rikoksia ja komediaa!
Valinta on sinun.
Kaapelitehtaan Turbiinisalissa voit tutustua
Stella Polariksen improvisaationäytelmiin
monipuolisesti eri tyylilajien kautta. Stella
rakastuu -esitykset ovat musiikkipitoisia romanttisia komedioita, Helsinki noir -dekkareissa ratkotaan rikosmysteerejä, ja Oi mikä
farssi! sisältää yllättäviä juonenkäänteitä ja
absurdeja hahmoja.

Miten improvisaatiota harjoitellaan?
Näyttelijä Niina Sillanpää vastaa Stella rakastuu -esitysten taiteellisesta sisällöstä yhdessä muusikko Hannu Riskun kanssa.
Stella Polarikseen kuuluu 19 näyttelijää, 4
muusikkoa ja 5 valosuunnittelijaa. Vaikka
esitykset ovat improvisoituja, on harjoittelu
tärkeää.
”Tärkeintä on sisällön taiteellinen suunnittelu ja se, miten kyseistä formaattia harjoitellaan. Mitkä harjoitteet ja taustamateriaalit tukevat parhaiten esitystä? Tänä
keväänä haasteena on kolmen eri tyylilajin
yhteensovittaminen näyttämölavastuksesta
ja puvustuksesta alkaen. Huolella suunniteltu visuaalinen ilme on oleellista”, kertoo Sillanpää.

Mitä Stella rakastuu -esityksissä tullaan näkemään?

Jan Ekström

romantiikka on ehdottoman tärkeässä osassa!”, innostuu Sillanpää, ja jatkaa: ”Improvisaatiossa yleisöllä on tärkeä rooli, ja meille
esiintyjinä on tärkeää saada yleisö sitoutumaan esitykseen heti alusta alkaen. Usein
vuorovaikutus yleisön kanssa tapahtuu kysymysten avulla, joiden pohjalta improvisoijalle kertyy materiaalia, joka nähdään jossakin muodossa esityksen aikana”.
”Haluamme luoda esityksiin herkän ja
avoimen tunnelman, ja toivomme että esiintyjien välittömyyden kautta myös yleisö pystyy avaamaan meille sydäntään. Esiintyjät laittavat aina itsensä täysillä likoon, ja se
on usein myös se palkitsevin osuus kaikille.
Naurun ohessa esitykset voivat koskettaa
katsojia ja esiintyjiä syvältä”, Sillanpää kertoo.

Impron kipinä
Sillanpää on improvisoinut Stella Polariksessa vuodesta 2012 lähtien. Improon hän hurahti jo Teatterikorkeakoulussa lehtori Tiina
Pirhosen opetuksessa, joka sattumoisin on
yksi Stella Polariksen perustajajäsenistä.
”Impro on pitkään kulkenut matkassani. Olen jopa matkustanut apurahalla Galgaryyn asti opiskelemaan improa maailman
parhaimpien oppiin”, Sillanpää muistelee.
Intohimoa impron saralla löytyy: ”Nyt on
palo tuoda näyttämölle jotain uutta! Vaikka
improesitykset ovat joka ilta erilaisia, niin nyt
keksitään jotain mitä kukaan ei ole koskaan
nähnyt”, lupaa Sillanpää.

Fédération Internationale de
l’Art Photographique eli FIAP
on kansainvälinen valokuvataiteen kattojärjestö, jonka
jäsen Suomen kameraseurojen
liitto on.
Viime vuonna Suomeen saatiin
38 uutta FIAP-arvonimeä.
Ilahduttavaa on kymmenen
uuden arvonimen haltijan liittyminen joukkoon.
Tulevaisuus ei tule sattumalta, vaan se tehdään. Arvonimien taustalla on pitkäaikainen
työ oman kuvaamisen ja kuvaamiseen liittyvien oheistaitojen kehittämisessä. Työhön
on osallistunut arvonimen saajan lisäksi lukuisa joukko läheisiä, seurakavereita, malleja ja taustavaikuttajia.
Yhdessä tekeminen on tehokkaampaa
ja ennen kaikkea yksin puurtamista huomattavasti mukavampaa. Näyttelytoiminnassa
ei ole kyse kilpailemisesta vaan taiteellisen
työn saamisesta muiden nähtäväksi kommentoi Petteri Mussalo kameraseurojen liitosta.

Kameraseura ry on perustettu vuonna
1921 ja se on Suomen suurin kameraseura.
Syksystä 2018 Kameraseura on hallinnoinut
Kameraseura Galleria West valokuvagalleriaa Kaapelitehtaalla B-portaan 2. kerroksessa. Siellä on kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä. Galleriaan on vapaa pääsy päivittäin
Kaapelitehtaan aukioloaikoina.
Helmikuussa 3.-26.2.2019 Galleria Westissä 29 FIAP arvonimen saanutta kuvaajaa
esittelee töitään. Näyttely antaa laajan kuvan kansainvälisissä näyttelyssä menestyneistä valokuvista.
Valokuvaus on hieno harrastus. Näyttelyihin osallistuminen on keino peilata omaa
osaamistaan, saada kannustavaa palautetta, oppia siitä ja kehittyä kuvaajana. Suomessa on lukuisia aktiivisia seuroja joiden
toimintaan kannattaa lähteä mukaan ja kehittymään. Pääkaupunkiseudulla suurin seura on Kameraseura ry. Tervetuloa mukaan!
www.kameraseura.fi

”Musiikkipainotteisia rakkaustarinoita, joissa
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Varmista, että alueen kasvu näkyy
myös organisaatiosi kasvuna.
Ruoholahden Sanomilla tavoitat ennätysvauhtia kasvavan alueen asukkaat ja yritykset.
Pyydä ilmoitustarjous: ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
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