
1 RUOHOLAHDEN SANOMAT Maaliskuu 2019

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMATvuotta
25

Sivut 8–9

Sivut 6–7

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM ANNA-MAIJA KAKKONEN

RUOHOLAHDEN APTEEKKI
– jotta arkesi olisi vaivatonta

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

MATKAKORTINLATAUS, VEIKKAUS, 
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PÄÄKIRJOITUS

Sanotaan, että yhteiskunnan sivistyk-
sen taso mitataan sen tavassa hoitaa 
vanhuksensa.

Lähikuukausien uutisten valossa 
Suomi ei suoriudu vanhustenhoidos-

ta kuten sivistysvaltion pitäisi. Merkit ongel-
mista ovat olleet ilmassa jo vuosia. Esperi Ca-
ren ja Attendon hoitoyksiköissä nousseiden 
epäkohtien jälkeen asia on nyt noussut tapetil-
le.

Itse olen pitkään ihmetellyt, miten vanhus-
tenhoidon yksiköissä hoitajien aika riittää kun-
niakkaaseen vanhustenhoitoon.

Toinen ihmettelyni aihe on, miten nykyi-
sellä väestönkasvulla Suomessa riittää työn-
tekijöitä hoitamaan vanhuksia. Tai miten 
ylipäätään Suomeen saadaan tarpeeksi veron-
maksajia, joiden avulla elämämme loppusuora 
sujuisi ihmisarvoisesti.

Ratkaisuja odotellessa ehdotan kokeilta-
vaksi aikuisten taksvärkkiä. Koululaisten taks-
värkkihän on ollut kauan käytössä peruskou-
lun yläluokilla. Se on vuosittain järjestettävä 
päivä, jolloin koululainen käy päivän töissä ja 
saa siitä pienen korvauksen. Samalla nuori nä-
kee ripauksen työelämää.

Aikuisten taksvärkkipäivä voisi mennä tä-
hän tapaan:

Työikäiset käyttäisivät halutessaan yhden 
työpäivän vuodessa valitsemassaan vanhusten-
hoidon yksikössä tai muussa hoivatyössä. Kor-
vausta siitä ei saisi, paitsi ehkä hoivayksikkö 
voisi lounaan tarjota.

AJATTELIN itse viettää tänä vuonna yhden 
työpäivistäni jossain vanhustenhoidon yksi-
kössä. 

Jos tiedät sopivan hoivayksikön lähialueel-
ta, jossa olisi tarvetta  lisäkäsille, laita rohkeas-
ti viesti oheiseen sähköpostiosoitteeseeni ja eh-
dota paikkaa.

Ja jos sinä tai yrityksesi haluaa lähteä mu-
kaan aikuisten taksvärkkitempaukseen, ota yh-
teyttä, niin kerromme mielellämme tempauk-
sestanne tämän lehden sivuilla. 

JOS KAIKKI SUOMALAISET työikäiset – tai sa-
notaan vaikka että vaatimattomat satatuhatta ja 
rapiat meistä – kävisi päivän vanhustenhoidos-
sa tai muussa valitsemassaan työssä, syntyisi jo 
lähes miljoona yhteiseksi hyväksi tehtyä työ-
tuntia. Ja satatuhatta ihmistä on vasta viisi pro-
senttia kaikista Suomen työssäkäyvistä.

Samalla aikuis-taksvärkkiläisille selviäisi, 
mitä vanhustenhoidon arki todella on. Tästä 
saattaisi esimerkiksi syntyä joitakin ideoita sii-
tä, miten vanhustenhoitoa voisi kehittää.

Usein päätöksenteossa ongelmana on, et-
tä luulemme tietävämme jostain alasta paljon, 
mutta vasta tehtyämme sitä ymmärrämme, mi-
tä se oikeasti on. Uusille näkökulmille on käyt-
töä, kun yhteiset verovaramme vähenevät. 

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

Yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä Ruoholahdessa 
Helsingin tilastollisen vuosikirjan (2018)  mukaan. 

Jätkäsaaressa yli 75-vuotiaita oli 222.

Aikuisten taksvärkkinä 
vanhainkotiin päiväksi

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

Painosmäärä 24 500 kpl.

JAKELU
Posti Oy 
Jakelupalaute: puh. 0100 85160 

PÄÄTOIMITTAJA  
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
Puh. 050 330 6399
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Anna-Maija Kakkonen
Pipsa Sinkko-Westerholm
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MEDIAKORTTI
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NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi

Artikkelien ja kuvien lainaaminen ilman 
lupaa on kielletty.  Lehden vastuu 
virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu 
ilmoituksesta maksettuun hintaan.

Huhtikuun Ruoholahden Sanomat 
ilmestyy 4.4. 2018. Siihen tarkoitetun 
aineiston tulee olla lehden toimitukses-
sa 26.3. 2018.
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

TOINEN LUONTO SUOMEKSI. Teat-
teri Viiruksessa esitetty, Pipsa Longan 
paljon kehuttu Andra Naturen esite-
tään nyt suomeksi. Kantaesitys suomen 
kielellä oli 2. maaliskuuta, ja esityk-
siä pääsee seuraamaan maaliskuun 
loppuun asti paikallisessa teatterissa 
osoitteessa Välimerenkatu 14. 

KIRJAILIJAILTA. Jätkäsaaren kirjasto 
kutsuu keskustelemaan ja kuulemaan 
vinkkejä kirjoittamisesta ja tekstien 
julkaisemisesta 28. maaliskuuta kello 
17–18. Paikalla ovat kirjailijat Irmeli 
Westermarck, Pirjo Toivanen ja Pekka 
Arppe. Kirjasto on osoitteessa Tyynen-
merenkatu 1.

TEOSVÄLITYS KAAPELILLA. Taide-
maalariliitto järjestää taas teosväli-
tyksen Kaapelitehtaan Merikaape-
lihallissa 9.–17.3. Maalaustaiteen 
suurtapahtumassa on myynnissä noin 
1700 taideteosta yli 600 taiteilijalta. 
Ostetun teoksen voi ottaa heti mu-
kaansa. Vanhustenhoitoon 

syntyisi helposti miljoona 
yhteiseksi hyväksi tehtyä 
työtuntia.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

BISTRO . LOUNAS . BRUNSSI . PERJANTAIAAMIAINEN . faroravintola.fi . 010 424 9830 . Kellosaarenranta 2

Nautintoja meren äärellä.

Bistro meren äärellä. Tervetuloa!

AVOINNA MYÖS PÄÄSIÄISENÄ
TUNNELMALLINEN ILLALLINEN, VIIKONLOPPUBRUNSSI TAI PERJANTAIAAMIAINEN

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE, JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

Ruoholahdenranta 3   |   puh 020 1234 800   |   www.bistrogimis.fi

TERVETULOA YSTÄVÄT!

I L M E S T YM I S A I K ATAU LU

Huhtikuu 4.4. 26.3.
Toukokuu 9.5. 30.4. 
Kesä-heinäkuu 6.6. 28.5.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

Kiinnostaako jooga? 

Kysy lisää, miten voisimme tehdä yhteistyötä! 
Joogaa avec E, joogaopettaja Eira Parppei 

joogaa.e@gmail.com puh. 0400 773 933 
 

Kenelle ja missä? Yrityksille ja yksityisille, työpaikalla,
kerhohuoneella tai muussa sopivassa paikassa  

Milloin? Toivomusten mukaisesti ympäri vuoden 
Miten? Rauhallista hathajoogaa omaa kehoa ja omia rajoja

kunnioittaen, hellittäen ja hengittäen.

K
iin

n
o

staako
 jo

o
ga? 

K
ysy lisää, m

iten
 vo

isim
m

e teh
d

ä yh
teistyö

tä! 
Joogaa avec E, jo

o
gao

p
ettaja Eira P

arp
p

ei 
jo

o
gaa.e@

gm
ail.co

m
 p

u
h

. 0400 773 933  

Kenelle ja m
issä? Yrityksille ja yksityisille, työ

p
aikalla,

kerh
o

h
u

o
n

eella tai m
u

u
ssa so

p
ivassa p

aikassa  
M

illoin? To
ivo

m
u

sten
 m

u
kaisesti ym

p
äri vu

o
d

en
 

M
iten? R

au
h

allista h
ath

ajo
o

gaa o
m

aa keh
o

a ja o
m

ia rajo
ja

ku
n

n
io

ittaen
, h

ellittäen
 ja h

en
gittäen

.

K
iin

n
o

staako
 jo

o
ga? 

K
ysy lisää, m

iten
 vo

isim
m

e teh
d

ä yh
teistyö

tä! 
Joogaa avec E, jo

o
gao

p
ettaja Eira P

arp
p

ei 
jo

o
gaa.e@

gm
ail.co

m
 p

u
h

. 0400 773 933  

Kenelle ja m
issä? Yrityksille ja yksityisille, työ

p
aikalla,

kerh
o

h
u

o
n

eella tai m
u

u
ssa so

p
ivassa p

aikassa  
M

illoin? To
ivo

m
u

sten
 m

u
kaisesti ym

p
äri vu

o
d

en
 

M
iten? R

au
h

allista h
ath

ajo
o

gaa o
m

aa keh
o

a ja o
m

ia rajo
ja

ku
n

n
io

ittaen
, h

ellittäen
 ja h

en
gittäen

.

Joogaa avec E
Kysy lisää, miten 
voisimme tehdä 
yhteistyötä!
Joogaopettaja  
Eira Parppei
joogaa.e@gmail.com 
puh. 0400 773 933

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

Ruoholahden 
Sanomat  
somessa

Twitter 66 seuraajaa  
@Rsanomat

Facebook 683 seuraajaa  
facebook.com/ruoholahdensanomat

Instagram 404 seuraajaa  
@ruoholahdensanomat
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Kaikissa  
valmisteissa  

sekä Lactobasillus  
rhamnosus GG-  että

Bifidobacterium  
lactis 

-maitohappo-
bakteerit.
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10,80e
norm. 12,30e

FIILUS ARKEEN  
30 TABL. 
NELJÄ ERI MAKUA

Paikallisehdokkaat ovat tavattavissa 
ja asukkaiden tentattavissa.

Ruoholahden Sanomien 
paikallinen vaalipaneeli 
hotelli Clarionissa 

Venepaikka
hakemuksen voi 
tehdä ilmaiseksi 
netissä
VENEPAIKKAHAKEMUKSET ovat monelle nyt 
ajankohtaisia.

Venepaikkaa haetaan tänä keväänä ensisijai-
sesti sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoit-
teesta venepaikat.hel.fi. Sieltä löytyvän sähköisen 
hakemuksen käyttäminen on maksutonta. 

Hakemuksen voi edelleen tehdä myös pa-
perisella lomakkeella. Se on toimitettava hen-
kilökohtaisesti venepaikkavarausten asia-
kaspalveluun Töölön Kisahallille. Tällöin 
asioinnista peritään kahdeksan euron käsitte-
lymaksu.

Helsingin useissa kymmenissä venesatamis-
sa on yhteensä noin 12 000 venepaikkaa. Kol-

Ruoholahden alueella  
on yli 300 venepaikkaa
RUOHOLAHDEN KANAVA  22 paikkaa
JAALARANTA  50 paikkaa
KELLOSAARENRANTA  29 paikkaa
SAUKONPAASI  42 paikkaa
SALMISAARI  52 paikkaa
TAMMASAARENALLAS  75 paikkaa
HIETALAHDENALLAS  66 paikkaa

Lähde: Helsingin kaupunki 2018

Leikkipuiston 
kesäruokailu 
vaakalaudalla 
RUOHOLAHDEN LEIKKIPUISTON suosittu kesä-
ruokailu on vaarassa loppua.

Ruoholahden leikkipuisto olisi esityksen 
mukaan suljettu heinäkuun alusta koulujen al-
kuun saakka.  Kesäkuun se olisi auki. 

”Kaikki Helsingin leikkipuistot – 65 kappalet-
ta – eivät voi koko kesää olla auki”, sanoo johta-
va leikkipuisto-ohjaaja Tiina Mesiniemi Helsin-
gin kaupungilta.

Mesiniemi vastaa Kampinmalmin, Lautta-
saaren ja Töölön leikkipuistotoiminnoista.

”Palveluverkkoa tarkastelemalla teemme esi-
tykset osittain tai koko kesäksi avoinna olevista 
leikkipuistoista”, jatkaa Mesiniemi. 

”Kysymme 8. maaliskuuta asti asiakkailtam-
me kommentteja kesän toiminnasta sekä suun-
nitelmasta Helsingin leikkipuistojen kesän 
aukioloista. Kaikki palautteet käsitellään Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialalla ja maaliskuus-
sa tiedotamme lopullisesta päätöksestä.”

Palautetta voi lähettää esimerkiksi osoittee-
seen lp.ruoholahti@hel.fi tai tiina.mesiniemi@hel.fi. 
Viime heinäkuussa Ruoholahden leikkipuistos-
sa kävi 2040 ruokailijaa, ja viime kesäkuussa 
1700 ruokailijaa. 

Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN SANOMAT järjestää vaalipa-
neelin eduskuntavaalien lähestyessä. 

Paneeliin Jätkäsaaren hotelli Clarioniin on 
kutsuttu lähialueella asuvia ehdokkaita kai-
kista puolueista. Ainakin Jätkäsaaren, Lautta-
saaren ja Kampin alueet ovat edustettuna. Yllä 
olevissa kuvissa ovat tulonsa varmistaneet eh-
dokkaat.

mannes venepaikoista vuokrataan suoraan ve-
neilijöille. 

Loput venepaikat on vuokrattu venekerhoille 
ja pursiseuroille, jotka vuokraavat niitä edelleen 
jäsenistölleen. Venepaikkahakemukseen voi lait-
taa kymmenen satamatoivetta. 

Ruoholahden Sanomat

Ruoholahden leikkipuistossa kävi viime 
heinäkuussa yli kaksituhatta ruokailijaa.

Kesäistä tuntua kotiin  
myös talvella.

Miellyttävää säteilylämpöä 
sisä- ja ulkotiloihin. Ajastus 

etäyhteydellä.

Kylpyhuoneeseen 
peililämmitin

Infrapuna
lämmittimet

w w w. i n n o m a a t i o. f i

Innomaatio Oy
Välimerenkatu 13b
00180 Helsinki
Puh.+358405540122
Info@Innomaatio.Fi

Olo huoneeseen 
taulu lämmitin

Parvekkeelle 
ulkotilalämmitin

alkaen 320€

 Yleisö voi esittää kysymyksiä keskustelutilai-
suudessa. 

Voit myös lähettää lehden toimitukseen (toi-
mitus@ruoholahdensanomat.fi) kysymyksesi, jol-
loin tilaisuuden juontaja esittää ne puolestasi 
ehdokkaille. 

Tilaisuus on kaikille avoin. Tarjolla on kah-
via ja pullaa. Tapahtuman juontaa Ruoholahden 
Sanomien päätoimittaja Rauno Hietanen.

Vaalipaneeli 20.maaliskuuta  
kello 18–20 Jätkäsaaren hotelli Clarionissa.

Bicca Olin (vihr) Jenni Karjalainen (sd) Riikka Taivassalo (sin)

Markku Saarikangas (ps) Silja Borgarsdóttir Sandelin (r) Atte Kaleva (kok)
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Laskiaistapahtumassa sai kokeilla 
naskaleilla pelastautumista 
ja seurata Suomenlahden 
merivartioston pelastusnäytöstä. 

V esiturvallisuusteemaiseen laskiaistapah-
tumaan Ruoholahden koululle on saa-
punut paljon lapsiperheitä.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpe-
lastusliiton toimintapisteellä Ruoholah-

den ala-asteen koulun pihalla kokeillaan naskalien 
kanssa jäällä pelastautumista. 

Nelivuotias Mia Lindstedt vetää itseään  nas-
kaleilla eteenpäin vatsallaan maaten. Äiti Jenni 
Lindstedt on tyytyväinen, että aiheesta on järjestet-
ty tapahtuma. 

”Paloautot on jo nähty. Pelastustoiminta kiin-
nosti, joten valitsimme tämän tapahtuman mones-
ta tämänpäiväisistä vaihtoehdosta”, Lindsedt ker-
too. 

Hänen mielestä uimataito on kaikille todella 
tärkeä. Tytär Mia onkin aloittamassa lähiaikoina 
uimakoulun. 

”En haluaisi pelotella lasta liikaa kanavasta tai 
yleensä vedestä vaan opettaa miten tulee toimia ve-
den varaan joutuessa”, Jenni Lindstedt sanoo. 

”Opetan, että ei pidä hätääntyä vaan uida ran-
taa kohti.”

Jäänaskaleita kokeilemaan on päässyt myös Ar-
to Putkinen. Häntä ei kanava pelota, sillä perheen 
kaksi lasta on ohjeistettu missä ja miten rannassa 
saa liikkua. Tapahtumaan perhe on tullut viettä-
mään yhteistä aikaa, syömään makkaraa ja katso-
maan pelastusnäytöstä. 

Ulkona koulun pihalla on makkaranpaiston li-
säksi lumikasasta liukurilla laskua, Rajavartiolai-
toksen auton esittely sekä perinteiset ämpäriarpa-
jaiset. Sisällä on vanhempainyhdistyksen puffetti 
sekä askartelupaja. 

”Hyvin järjestetty tapahtuma”, Arto Putkinen 
kiittelee. 

Pelastus- ja vesiturvallisuusteemaiselle laski-
aistapahtumalle on  tulevaisuudessa mahdollises-
ti tiedossa myös jatkoa, jos vapaaehtoisia järjestäjiä 
löytyy tarpeeksi. Näin lupaa vanhempainyhdistys. 

Myös Merivartioston ja Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliiton edustajat ja olivat tyytyväisiä ta-
pahtumaan ja tapahtuma-alueeseen, joten samankal-
tainen tapahtuma lienee luvassa myös ensi vuonna.

”KYLMÄÄ”, KUULUU HUUTO Ruoholahden kana-
vasta. 

Käynnissä on Rajavartiolaitoksen Suomenlah-
den merivartioston näytös, jossa pelastettavana on 
Ruoholahden Sanomien päätoimittaja Rauno Hie-
tanen. Hänellä on haalarin alla puolikuivapuku, 
mutta se ei pidä kylmää loitolla kovin kauaa.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastuslii-
ton Jari Nummela huutaa rannalta ohjeita ja rau-
hoittelee, apua on tulossa. Parinkymmenen metrin 
päässä Merivartioston pelastaja valmistautuu pe-
lastustehtävään. 

Pelastustapahtumasta syntymässä jokavuotinen tapa

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Merivartioston pelastusnäytöksessä veden varaan joutunut pelastettiin jäiden keskeltä Ruoholahden kanavasta.

Sanna ja Timo Hasu tulivat katsomaan 
pelastunäytöstä. Kanava ja sen turvallisuus 
huolestuttaa pienten lasten vanhempia.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton toiminnanjohtaja Kristiina 
Heinonen näyttää Arto Putkiselle ohjeita jäänaskaleiden käyttöön.

OLLI SALO

PIPSA SINKKO-WESTERHOLLM PIPSA SINKKO-WESTERHOLLM

Jätkäsaaressa asutaan tiiviimmin 
kuin lähikaupunginosissa

Palo pelästytti 
Ruoholahden 
kauppa
keskuksessaHelsingin tilastollinen vuosikirja 

ilmestyi nyt 106:tta kertaa.

JÄTKÄSAARELAISEN ASUNNON pinta-ala hen-
keä kohden on keskimäärin 31,3 neliötä. Ruoho-
lahdessa asutaan aavistuksen väljemmin, tilaa 
on 32,3 neliötä asukasta kohden.

Luvut selviävät Helsingin tilastollisesta vuo-
sikirjasta, joka ilmestyi tänä vuonna  jo 106. ker-
ran. 

Vuosikirjasta saa hyvän kuvan helsinkiläisis-
tä, ja siinä on vertailua myös muuhun Suomeen 
sekä muihin Pohjoismaiden ja Baltian suurim-
piin  kaupunkeihin.

Ruoholahti ja Jätkäsaari kuuluvat Kampin-
malmin peruspiiriin yhdessä Kampin ja Etu-
Töölön kanssa. 

Kahdessa viimemainitussa kaupunginosassa 
asutaan selvästi väljemmin kuin Ruoholahdessa 
ja Jätkäsaaressa. Kampissa luku on 35,7 neliötä ja 
Etu-Töölössä 39,2 neliötä.

Koko Helsingin keskimääräinen asuinpinta-
ala henkeä kohden on 34 neliötä.

Yksittäisen asunnon koko on Jätkäsaaressa 
keskimäärin 60,4 neliötä ja Ruoholahdessa 67,0 
neliötä.

Helsingin tilastollinen vuosikirja löytyy pdf-
tiedostona kaupungin sivuilta hel.fi.

Ruoholahden Sanomat

SÄHKÖKAAPELIPALO johti Ruoholahden kaup-
pakeskuksen evakuointiin helmikuun lopulla.

Palo sai alkunsa maakaapelin katkettua kai-
vuutöissä Mechelininkadulla. Sen seurauksena 
jännite nousi sähköjohdoissa. Tähän kauppakes-
kuksen muuntamo ei ehtinyt reagoida, ja sähkö-
johdot syttyivät palamaan HopLop-sisäleikkipuis-
ton tiloissa.

Palomiehet saivat sammutettua palon nopeas-
ti. Kukaan ei loukkaantunut tapauksessa. Parkkitilat 
ja osa kauppakeskuksen liikkeistä, kuten K-Citymar-
ket, Alko ja HopLop, oli suljettuna loppuviikosta. 

Ruoholahden Sanomat

Asumisväljyys m2/hlö
Kampinmalmin peruspiiri

Lähde: Helsingin tilastollinen vuosikirja 2018. 
Taulukon luvut vuodelta 2017.

Jätkä 
saari  
31,3

Ruoho
lahti 

32,3

Kamppi  

35,7

Etu
Töölö 
39,2
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

Pelastustapahtumasta syntymässä jokavuotinen tapa

Pelastustehtävä suoritettu. Päätoimittaja 
Rauno Hietanen ja vanhempi merivartija 
Janne Savin heiluttavat katsojille.

PIPSA SINKKO-WESTERHOLLM

MIKÄ   Porsaanleike  8,50 e

MITÄ   Paneroitu porsaan ulkofile choron-
kastikkeella ja paistinperunoilla. Saatavana 
myös myös keitetyillä perunoilla tai muussilla. 
Lisäksi raastesalaattia.

MISSÄ   Saukonlaituri  

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Torstaisin 
suosituin ruoka on hernekeitto. Lihapullat ovat 
myös suosittuja.”

RAKSA on palvellut noin kahdeksan vuotta 
Jätkäsaaressa. Lounasravintola on kaikille 
avoin. Se sijaitsee 8- ja 9-ratikoiden pääte-
pysäkin vieressä työmaakonteissa. Raksa-ket-
jun toimitusjohtaja Kimmo Lagström omistaa 
myös Cafe & Grill Paseon Lauttasaaressa.
 
URBINE  avasi ovensa marraskuussa 2018 
Tyynenmerenkadulle. Urbinen ravintoloitsija 
ja omistaja on Ruoholahti–Jätkäsaaren alu-
een kasvatti Nehal Siddiqui. Urbine tarjoaa 
aamiaista, lounasta ja illallista. 

Suosituin annos -sarjassa käymme  alueen 
 ravintoloissa ja tilaamme  henkilökunnan  mukaan 
suosituimman annoksen. Aiemmin palstalla 
on esitelty Vessel Bistro, Pä Kroken, Kons-
tan Möljä, Burger King, Jätkäsaaren Sushi, Ra-
vintolalaiva 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

MIKÄ   Beef burger 16,90 e

MITÄ   200 gramman pihvi brioche-säm-
pylän välissä, dijon-majoneesia, sipulia ja 
salaatinlehtiä. Lisukkeena ranskalaiset tai 
salaatti

MISSÄ   Tyynenmerenkatu 7

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Meillä menee 
myös aika paljon pitsoja. Paikalliset antavat 
niistä hyvää palautetta. Pepperoni- ja lohi-
pitsa nousevat eniten esille.”

RAKSA

URBINE

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Välimerenkadulle kirpputori ja pitseria

PALVELUT VÄLIMERENKADULLA lisääntyvät 
jälleen.

Helmikuussa puukortteleissa Välimerenkatu 
3:ssa aloitti itsepalvelukirppis DoM. 

”Tämä on hyvä paikka, paljon asukkaita, ho-
telli lähellä ja kesällä paljon turisteja”, kirppisyrit-
täjä Valeriia Shitsel kertoo syistä avata liike Jät-
käsaaressa.

Pöytävuokra DoMissa on tällä hetkellä 30 eu-
roa viikolta. 

Toisessa päätä Välimerenkatua, Länsisata-
mankadun kulmassa, aukeaa Ismet-niminen pit-
seria maaliskuussa. 

Lohjalla 1990-luvulla perustettu Ismet on ny-
kyään franchising-ketju. Sillä on ennen Jätkäsaar-

Ruoholahden metroasemalle avautui 
kuun vaihteessa  Espresso House.

”Joka talvi bongaillaan lapsia leikkimässä 
vaarallisen lähellä kanavaa”

PELASTUSNÄYTÖSTÄ seuraamaan Ruoholahden 
ala-asteelle on saapunut myös Sanna Hasu neljän 
lapsensa kanssa. Seitsemän vuotta alueella asunut-
ta Hasua on kanava aina huolestuttanut. 

”Vesi on lapsille niin kiinnostava elementti. 

Olen antanut ohjeeksi, että kanavan reunoille ei 
saa mennä eikä jäälle ikinä”, Hasu kertoo.

Hasun mielestä olisi hyvä, että vastaavanlaisia 
pelastusaiheisia tapahtumia järjestettäisiin vuosit-
tain. 

”Turvallisuutta ei voi ikinä korostaa liikaa”, sa-
noo aviomies Timo Hasu. 

KANAVASSA Hietanen kelluttelee vedessä ja heit-
telee lämpimikseen jääpaloja edestään. Sentin 
paksuinen jää ei kanna veden varaan joutunutta. 
Sitten paikalle ui rivakoin vedoin meripelastaja – 
Helsingin merivartioaseman vanhempi merivarti-
ja Janne Savin – ja huutelee lähestyessään sen tär-
keimmän ohjeen: pysy rauhallisena.

Savin laittaa köyden päässä kiinni olevan pelas-
tusvaljaan Hietasen ympärille. Rannalla oleva pe-
lastaja vetää kollegansa ja päätoimittajan kanavan 
tikkaiden äärelle. 

Rannalle kapuava Hietanen on kylmissään. Jää-
tävää vettä oli päässyt kaula-aukosta suojapuvun si-
sälle. 

Koulun luokkahuoneeseen pääsee onneksi heti 
lämmittelemään ja vaihtamaan kuivan paidan. 

Ruoholahden ala-asteen vanhempainyhdistys 
oli pyytänyt Hietasta pelastettavan rooliin.  

”Tärkeän asian puolesta olen valmis vaikka 
hyppäämään jäiseen kanavaan”, Hietanen kom-
mentoi.

Ruoholahden laskiaistapahtuma
 ≈ Laskiaistapahtuma järjestettiin sunnuntaina 3. 

maaliskuuta 2019.
 ≈ Järjestäjinä  Ruoholahden ala-asteen vanhem-

painyhdistys, Suomenlahden Merivartiosto ja MLL 
Ruoholahden–Jätkäsaaren paikallisyhdistys.

 ≈ Pelastusnäytöksen lisäksi ohjelmassa oli muun 
muassa lasten taidepaja 

 ≈ Tapahtuma keräsi useita satoja kävijöitä. 
 ≈ Itse kanavan pelastustapahtumaa seurasi yli 

300 henkeä.
 ≈ Koulun sisätiloissa oli muun muassa lasten tai-

depaja sekä kahvio, pihalla oli tarjolla makkaraa 
sekä perinteiset ämpäriarpajaiset.

ta kuusi ravintolaa muun muassa Nurmijärvel-
lä, Vihdissä ja Nummelassa. Jätkäsaaren Ismet on 
ensimmäinen ketjun helsinkiläisravintola. 

 
VUODENVAIHTEESSA Välimerenkadulle auke-
si  myös Hypoxi-ketjun liike. Hypoxi keskittyy eli-
mistön rasvanpolttoon alipainehoidon ja kevyen 
liikunnan yhdistelmällä. Jätkäsaaren Hypoxia ve-
tää alueella  pitkään asunut Kristiina Leskinen.

Välimerenkadulta löytyy palveluita kaupois-
ta, ravintoloista, yleisestä saunasta, teatterista, 
kuntosalista, kampaamoista ja tatuointiliikkees-
tä lähtien, kirjastoa unohtamatta. 

Palvelut täydentyivät helmi-maaliskuun vaih-
teessa myös Ruoholahden metroasemalla, kun 
Espresso House aloitti aseman rullaportaiden vie-
ressä. Espresso House on ruotsalainen  kahvila-
ketju, jolla on yli 400 kahvilaa Pohjoismaissa.

Ruoholahden Sanomat
Viimeisteltä vaille valmiisiin puukortteleihin 
avautui helmikuussa itsepalvelukirpputori.

RUOHOLAHDEN KANAVA on tärkeä element-
ti alueen asukkaille. Sen äärellä kävellään ja 
istutaan rauhoittumaan tai lounastamaan. 
Päivittäin asukkaat ja ohikulkijat pysähtyvät ku-
vaamaan kanavaa.

Kanava aiheuttaa myös huolta lapsiperheis-
sä.

”Alueen ihana merellisyyshän tarkoittaa 
myös sitä, että joka talvi bongaillaan lapsia leik-
kimässä vaarallisen lähellä kanavaa ja merta”, 
sanoo Ruoholahden ala-asteen koulun vanhem-
painyhdistyksen puheenjohtaja Riikka Haapa-
lainen.

”Siksi päädyimme kehittelemään tapah-
tumaa, jonne kutsumme laajalti lapsiperhei-
tä viettämään yhdessä laskiassunnuntaita ja sa-
malla saamaan tietoa meriturvallisuudesta.”

HAAPALAINEN KERTOO, että yhteistyökump-
paneiden saaminen tapahtumaan oli vaivatonta.

”Pelkkä puhelinsoitto tai sähköposti riitti, 
sillä asian tärkeyden ja ajankohtaisuuden ym-
märtävät kaikki.”

Itse tapahtuman järjestäminen vaati ”pientä 
arkielämän sankaruutta”.

”Tapahtuma toteutetaan vanhempainyhdis-

tyksen vapaaehtoisvoimin. Järjestelyt edellyttä-
vät venymistä, oman vapaa-ajan lahjoittamista 
ja sitoutumista kodin ja koulun yhteistyöhön se-
kä koko alueen yhteisöllisyyden kehittämiseen.”

Ruoholahden koulun vanhempainyhdistys 
järjesti laskiaistapahtuman yhdessä Suomen-

Idea meriturvallisuustapahtumasta 
nousi vanhempainyhdistyksen 
kokouksessa.

Ruoholahden ala-asteen laskiaistapahtumassa pääsi tutustumaan Rajavartiolaitoksen autoon.

lahden merivartioston ja MLL Ruoholahden–Jät-
käsaaren paikallisyhdistyksen kanssa.

”Tälläkin kertaa olemme saaneet mukaan 
järjestelyihin mukavasti ihmisiä, vaikka siinä on 
joka kerta oma stressipisteensä.

Ruoholahden Sanomat

RAUNO HIETANEN
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Päivä Suomen suurimmassa käräjäoikeudessa

Käräjäoikeuden ruskeat pääovet avautu-
vat tasaiseen tahtiin. 

Ihmiset kiirehtivät kohti aamun 
ensimmäisiä istuntoja. Suurin osa päi-
vän käsittelyistä alkaa yhdeksältä. 

Turvatarkastuksessa on kuitenkin rauhallis-
ta. Turvamiehet laittavat tavaroita läpivalaisuun 
ja ihmiset kulkevat metallinpaljastimen läpi. 

Turvamies kertoo, että kiireisintä käräjäoi-
keudessa on keskellä viikkoa, jolloin ihmisiä kul-
kee turvatarkastuksen läpi keskimäärin 400–500 
päivässä.

OIKEUSTALO OLI ENNEN Alkon viinatehdas. 
Porkkalankadun vuonna 1940 valmistuneessa 
isossa, punatiilisessä rakennuksessa lienee otet-
tu monien oikeudenkäyntien ensiaskelet. 

Nykyisin talossa toimii käräjäoikeuden lisäk-
si syyttäjänvirasto, hovioikeus ja oikeusaputoi-
misto.

Museoviraston suojeleman kiinteistön ulko-
kuori on säilytetty lähestulkoon entisellään. 

Ainoastaan Lauttasaaren puoleiselle seinälle 
on lisätty pieniä ikkunaluukkuja, jotta valo pää-
see työhuoneisiin. 

Kohta, josta työmiehet ovat aikoinaan lastan-
neet pulloja rekkoihin, toimii nyt Oikeustalon si-
säänkäyntinä.

SISÄÄNTULOAULASSA ihmiset vilkuilevat kah-
delle isolle näytölle, jotka kertovat päivän istun-
not. Alkamassa on kolme riitaistuntoa sekä yh-
deksän rikosistuntoa. 

Kaikkiaan käsittelyjä on merkitty päivälle 
reilut kolmekymmentä. Kellon lyödessä yhdek-
sän kovaääniset kehottavat asianosaisia siirty-
mään istuntosaleihin. Sisääntuloaula hiljenee.

Ison abstraktikuvioisen taulun alla olevat 
penkit huutavat istujia. Apulaiskirjaaja Heikki 
Jormanainen kertoo, että ihmiset asioivat asia-
kaspalvelupisteen luukulla koko ajan vähem-
män.

”Asiakkaat pystyvät hoitamaan nykyisin 
kaikki asiat joko postitse, sähköpostitse tai puhe-
limella”, Jormanainen sanoo.

Asiakaspalvelussa toimivien kirjaussihtee-
rien työnkuvaan kuuluu muun muassa saapuvi-
en haastehakemusten kirjaaminen. Pelkästään 
riidattomia velkomusasioita käsitellään Helsin-
gin käräjäoikeudessa 40 000 vuodessa, mikä nä-
kyy vahvasti asiakaspalvelijoiden työssä. Myös 
avioerohakemukset työllistävät.

Kuhina käy siis kulisseissa.
Asiakaspalvelupisteellä toimii myös haas-

temiesten tiedoksiantopäivystys. Suurin osa 
haastemiesten ajasta kuluu kuitenkin kentällä. 

Haastemiesten esimies Martti Kola kertoo, että 
haastemiehet toimittavat erilaisia tiedoksiantoja 
pääsääntöisesti Helsingin alueella.

”Tiedoksiannot voivat olla haasteiden lisäk-
si esimerkiksi todistajakutsuja tai avioerohake-
muksia”, Kola sanoo.

”Yksin haettu avioero pitää antaa lain mu-
kaan tiedoksi ja jos toinen osapuoli jää passiivi-
seksi, ei haastemiehellä ole muuta vaihtoehtoa 
kuin mennä ovelle.”

Yleisimmin kansalainen kohtaa haastemie-
hen kuitenkin silloin, kun lasku on jäänyt mak-
samatta ja asianosainen perii saataviaan oikeus-
teitse.

KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMARI Juha Hartikai-
nen viettää toimistopäivää tummansiniseen pu-
kuun sonnustautuneena. Seuraava istuntosali-
päivä hänellä on edessään parin päivän päästä. 
Hartikainen on mukana yhdessä isossa riko-
sasiassa, joka työllistää hänet tällä hetkellä sa-

Helsingin oikeustalo 
ja käräjäoikeus

 ≈ Oikeustalo muutti Ruoholahden Salmisaa-
reen vuonna 2004 Osoite on Porkkalankatu 13. 
Oikeustalo toimi aiemmin Länsi-Pasilassa.

 ≈ Yli 75 000 vuosittain käsitellyllä asialla ja noin 
350 työntekijällä Suomen suurin käräjäoikeus.

 ≈ Käsittelee kaikki kansainväliset perheoikeudelli-
set asiat Suomessa.

 ≈ Istuntoja voi mennä seuraamaan kuka tahansa. 
Punainen valo istuntosalin ovessa tarkoittaa salat-
tua käsittelyä.

 ≈ Kaikille käräjäoikeudessa asioiville tehdään 
turvatarkastus.

 ≈ Toimistoissa on lasiset seinät kuvastamassa 
oikeusjärjestelmän läpinäkyvyyttä.

taprosenttisesti. Helsingin käräjäoikeudessa 
tuomareiden vastuualueet on jaettu rikos- ja rii-
taosastoittain juttujen suuresta määrästä johtu-
en. Suomen isoimmat oikeustapaukset keskitty-
vät tyypillisesti Salmisaareen.

Hartikainen on aamupäivän aikana perannut 
juttuun liittyvää todistelua sekä keskustellut ri-
kosasian kokoonpanon kanssa seuraavista aske-
lista.

”Istuntopäivien ulkopuoliset ajat ovat pitkälti 
menneen pureskelua ja tulevaan pääkäsittelyyn 
valmistautumista”, Hartikainen valottaa tämän-
hetkistä työnkuvaansa.

RIKOSPUOLELLA ON TYYPILLISTÄ, etteivät 
kaikki istunnot toteudu, sillä osa asianosaisista 
ei saavu paikalle.

”En voi liikaa korostaa, että jos tuomioistui-
melta tulee kutsu oikeuteen, sitä on noudatetta-
va”, Hartikainen sanoo.

Hartikainen on toiminut rikospuolella reilun 

Ruoholahden Sanomat 
kävi tutustumassa, mitä 
Helsingin käräjäoikeudessa 
päivän aikana tapahtuu.

Anna-Maija Kakkonen,teksti ja kuvat
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahden 
Sanomien vuosi
kerta 20 eurolla
RUOHOLAHDEN SANOMAT jaetaan koteihin ja 
yrityksiin Ruoholahdessa, Jätkäsaaressa, Lautta-
saaressa, Hernesaaressa, Punavuoressa ja Eirassa 
sekä Lehti- ja Kuusisaaressa. Jakelija on Posti Oy. 

Lisäpalveluna Ruoholahden Sanomat on ot-
tanut käyttöön vuositilaukset kesän 2018 alusta. 
Tarkoitus on palvella niitä, jotka eivät asu jakelu-
alueella, sekä niitä alueen asukkaita, joilla kielto-
teksti postilaatikossa estää ilmaislehtien jakelun. 

Vuositilaus sisältää kymmenen lehteä ja mak-
saa 20 euroa. Tilaushinta muodostuu pelkästään 
postituskuluista, itse lehti on ilmainen. Lehti lä-
hetetään kirjekuoressa, ja se on perillä lehden il-
mestymispäivänä tai sitä seuraavana päivänä.

Tilaus tehdään lähettämällä sähköpos-
tia osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi. 

Otsikkoon tulee laittaa teksti ”Vuositilaus” ja itse 
viestiin postitusosoite, johon lehti lähetetään. 

Lisäksi viestissä tulee mainita sähköpostiosoi-
te, johon lasku lähetetään. Tilaus maksetaan ko-
ko vuodeksi kerrallaan. Alle vuoden mittaisiksi 
ajanjaksoiksi lehteä ei voi tilata.

Ruoholahden Sanomat

Ruoholahden Sanomia voi tilata kaikkialle 
Suomeen. Helmikuussa osa lehdistä oli 
nimetty Jätkäsaaren Sanomiksi. 

Turvatarkastus muistuttaa lentokentän 
turvatarkastusta. Metalliesineet on 
hyvä jättää matkasta pois.

Sisääntuloaulan näytöt kertovat päivän 
istunnot. Istuntoja voi mennä seuraamaan 
kuka tahansa, jollei käsittely ole salattu. Porkkalankadulla sijaitsevan Helsingin käräjäoikeuden ovet aukeavat arkiaamuisin kahdeksalta. 
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Finlandiavoittajan 
kirja oli 
Jätkäsaaren 
kirjaston lainatuin

Oikeusapu
toimisto tukee, 
jos omat varat 
eivät riitä

Päivä Suomen suurimmassa käräjäoikeudessa

vuoden. Sitä ennen hän työskenteli reilut neljä 
vuotta riitapuolen tuomarina.

Hartikaisen mukaan ihmiset riitelevät käräjä-
oikeudessa mitä erityyppisimmistä asioista. Tuo-
marin tehtävä on antaa kuitenkin oikeusturvaa, 
olipa kyseessä sitten yritysten välinen riitatilan-
ne tai erimielisyys koiran huoltajuudesta.

KELLO LÄHENTELEE KAHTATOISTA ja cafeteria 
Pykälän ainoa työntekijä Heidi Blomqvist val-
mistautuu lounasajan ruuhkaan. Salaattibuffe-
tin lisäksi Pykälässä on tarjolla tänään korvasie-
nikeittoa.

”Keitot tulevat meille viereisestä ravintola Oi-
keudesta, jossa on tarjolla myös isompi buffet-
lounas”, Blomqvist kertoo.

Lounaan lisäksi Pykälässä suosiossa ovat kah-
vi ja voileivät.

”Kahvia menee päivittäin noin 30-50 litraa”, 
Blomqvist sanoo.

Kahvilan pöydässä neljä asianajajaa on up-

poutuneina tietokoneisiinsa. Alkamassa ovat il-
tapäivän viimeiset istunnot.

ISTUNTOSALISSA 407 miestä syytetään lukui-
sista petoksista, petoksen yrityksistä sekä iden-
titeettivarkauksista. Asianosainen on syyttäjän 
mukaan tilannut toisen henkilön nimissä eri-
näisiä tavaroita ja hyödykkeitä ja jättänyt laskut 
maksamatta. 

Vastaaja kiistää syytteet. Hän kertoo joutu-
neensa itse identiteettivarkauden kohteeksi. 
Syyttäjän mielestä selitys ei ole uskottava, eikä 
sille löydy hänen mukaansa todisteita. Hän vaa-
tii asianosaisen ehdollisen vankeusrangaistuksen 
vähintään osittaista täytäntöönpanoa. Tuomari 
määrää syytetyn yhdyskuntapalvelukelpoisuus-
selvitykseen ja ilmoittaa, että tuomio annetaan 
myöhemmin kansliatuomiona. 

Istunto on päättynyt ja käräjäsalin käytävät hil-
jenneet. Huomenna on taas uusien rikosten ja 
riitojen päivä.

OIKEUSTALON YHTEYDESSÄ toimii Hel-
singin oikeusaputoimisto. Sen tehtävänä 
on tarjota julkisin varoin tuettua oikeus-
apua. 

Palvelut ovat ilmaisia, jos henkilön 
käyttövarat ovat enintään 600 euroa kuu-
kaudessa. Käyttövaroiksi katsotaan tulot, 
jotka ihmiselle jää käteen pakollisten me-
nojen jälkeen. Suurimpien asumiskustan-
nusten lisäksi vähennystä saa esimerkiksi 
lapselle maksettavasta elatusavusta tai ala-
ikäisistä lapsista. Kaikki ei menoiksi kui-
tenkaan kelpaa.

”Esimerkiksi kulutusluotot hyväksy-
tään vähennyksiksi vain, jos ne ovat ulos-
otossa tai vahvistetussa velkajärjestelyssä”, 
sanoo oikeusaputoimiston johtava julkinen 
oikeusavustaja Nina Solas-Iloniemi.

Henkilön käyttövarojen noustessa 
myös omavastuuprosentti nousee. Jos va-
rat ovat yksin asuvalla yli 1300 tai parisuh-
teessa elävällä yli 1200 euroa kuukaudessa 
tai ihmisellä on kulut korvaava oikeustur-
vavakuutus, on hänen käännyttävä yksityi-
sen oikeusavun puoleen.

Julkisessa oikeusavussa tuntilaskutus on 
Solas-Iloniemen mukaan 110 euro tunnilta. 
Mikäli henkilö saa esimerkiksi perintöä, voi 
hän joutua maksamaan lisäomavastuuta.

”Jos voittaa perinnönjakoriidassa ja saa 
omaisuutta, voi joutua maksamaan oikeus-
avustajan koko laskun. Lasku voi olla suuri, 
jos takana on useita vuosia kestänyt riita.”

Solas-Iloniemi muistuttaa, että yksityi-
seen oikeusapuun verrattuna palkkiot ovat 
kuitenkin yleensä maltillisia.

Oikeusaputoimistoa työllistävät eniten 
lasten huoltajuus-, tapaamis- ja elatusrii-
dat. Elatusriidoissa päämiehenä toimii ai-
na lapsi, jolloin oikeusapu on lähtökohtai-
sesti ilmaista.

”Tämä koetaan joskus epäoikeudenmu-
kaisena, sillä toinen vanhempi voi joutua 
maksamaan oikeusavusta paljonkin”, So-
las-Iloniemi sanoo.

Oikeusaputoimiston yhteydessä toimii 
myös talous- ja velkaneuvonta, jonka jär-
jestämisvastuu siirtyi vuoden alussa kun-
nilta valtiolle. Neuvonnasta saa apua ilmai-
seksi kuka tahansa tuloista riippumatta.

”Asiakkaiksi on tullut nyt jo yli 600 
henkilöä, joten ihmiset ovat löytäneet mei-
dät ilmeisen hyvin”, Solas-Iloniemi sanoo.

Neuvontaan on Solas-Iloniemen mu-
kaan pitkät jonot ja yksi syy tähän on pika-
vippien suosio. Toimintaan on myönnetty 
asian vuoksi lisää resursseja.

Itse palveluun asiakkaat ovat olleet tyy-
tyväisiä.

”Ihmisten olo huojentuu, kun joku sa-
noo, että asiat selviävät.”

Ruoholahden Sanomat

Lainatuimmat kirjat 2018,  
Top 10, Jätkäsaaren kirjasto 

Aikuiset
 ≈ Juha Hurme: Niemi 
 ≈ Elena Ferrante: Ne jotka 

lähtevät ja ne jotka jäävät: 
aikuisvuodet 

 ≈ Kjell Westö: Rikinkeltainen 
taivas 

 ≈ Dan Brown: Alku
 ≈ Hanya Yanagihara: Pieni 

elämä
 ≈ Maaret Kallio: Inhimillisiä kohtaamisia 
 ≈ Yuval Noah Harari: Homo Deus: huomisen lyhyt 

historia
 ≈ Pauliina Rauhala: Synninkantajat 
 ≈ Minna Lindgren: Vihainen leski
 ≈ Elena Ferrante: Hylkäämisen päivät 

Lapset
 ≈ Aino Havukainen ja Sami Toivonen: Tatu ja Patu 

päiväkodissa 
 ≈ Tatun ja Patun ällistyttävä satukirja: kaikkien ai-

kojen ensimmäinen satukirja, jossa on käyttöohjeet! 
 ≈ Tatun ja Patun kummat keksinnöt kautta aikojen 
 ≈ Annette Tison: Barbapapan teatteri 
 ≈ Tatun ja Patun outo unikirja 
 ≈ Timo Parvela ja Bjorn Sortland: Kepler62. Kirja 

yksi, Kutsu 
 ≈ Tatun ja Patun oudot aakkoset 
 ≈ Tatun ja Patun avaruusseikkailu 
 ≈ Veera Salmi: Puluboin ja ponin kirja 
 ≈ Tatu ja Patu työn touhussa  

Lähde : Jätkäsaaren kirjasto

Tatut ja Patut olivat jälleen 
vahvoilla lainatuimpien listalla. 

MARRASKUUSSA 2017 kaunokirjallisuuden 
Finlandian voittanut Juha Hurmeen kirja Niemi 
oli Jätkäsaaren kirjaston lainatuin kirja.

Hurme palkittiin kirjastaan kaunokirjallisuu-
den Finlandialla marraskuussa 2017. 

Toisena oli Elena Ferranten kirja Ne jotka 
lähtevät ja ne jotka jäävät: aikuisvuodet.

Vuoden 2018 top 10 -lista muistuttaa hyvin 
paljon vuotta 2017 . Silloin lainatuin kirja oli Juk-
ka Viikilän Finlandia-palkittu Akvarelleja Engelin 
kaupungista.

Lasten kirjoissa Tatu ja patu -kirjasarjan kir-
jat jatkavat suosiotaan. Niitä on kymmenen lai-
natuimman listalla seitsemän. Myös toissa vuon-
na listalle pääsi seitsemän Tatua ja Patua. 

Ruoholahden Sanomat

Apulaiskirjaaja Heikki Jormanainen palvelee 
asiakkaita myös luukulla. Kesäaikaan 
käräjäoikeudessa käy paljon vihittäviä pareja, 
joiden esteettömyystodistuksia asiakaspalvelussa 
tarkastetaan kiireisimpinä aikoina jopa puolen 
tunnin välein. Talviaikaan on hiljaisempaa - 
helmikuisena viikkona vihittäviä pareja kävi yksi.

Käräjäoikeuden tuomari Juha Hartikaisella 
riittää töitä, mutta työ on mielekästä. 
Massiiviset, isot rikosjutut ovat olleet 
Hartikaisen mukaan 2010-luvun selkeä trendi.
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Helsingin kaupungin 
päiväkodit

1. Päiväkoti Jätkäsaari, Rionkatu 10
2. Päiväkoti Jaala, Suezinkatu 7
3. Daghemmet Pärlan, Livorononkatu 2
4. Päiväkoti Saukko, Saukonpaadenranta 4
5. Ryhmäperhepäiväkoti Reimari, Messitytön-
kuja 4
6. Päiväkoti Fregatti, Messitytönkuja 4
7. Ryhmäperhepäiväkoti Jolla, Selkämeren-
katu 13
8. Päiväkoti Ruoholahden Lastentalo, Laivapo-
jankatu 8
9. Ryhmäperhepäiväkoti Ankkuri, Santakatu 2
10. Päiväkoti Laivuri, Itämerenkatu 8
11. Päiväkoti Itämeri, Selkämerenkatu 6
12. Päiväkoti Troolari, Itämerenkatu 16
13. Päiväkoti Maininki, Loistokuja 1

Yksityiset päiväkodit  
alueella

14. Carousel Nursery School, Energiakatu 3
15. Hei Ruoholahti, Selkämerenkatu 1
16. Finnish-American Kindergarten, Itämeren-
katu 2B
17. Montessori Community, Selkämerenkatu 
10
18. International School of Helsinki, Selkäme-
renkatu 11

Suunnitteilla olevat  
tulevat päiväkodit

19. Supercell
20. Hei School –päiväkoti, Livornonkatu 6
21. Palvelukorttelit
22. Melkinlaituri

Jätkäsaareen valmistuu uusia päiväkoteja

Teksti: Tiina Torppa

Jätkäsaaren päiväkotitilanne on varsin 
hyvä verrattuna muihin alueisiin. Ja syk-
syllä 2019 Päiväkoti Jätkäsaareen tulee 
lähes parisataa uutta hoitopaikkaa. 

”Tilaa päiväkodille vapautuu, kun 
peruskoulu muuttaa korttelitalosta Rionkadulta 
uuteen koulurakennukseen”, erityissuunnittelija 
Carola Harju Helsingin kaupungilta sanoo.

Peruskoulu aloittaa Hyväntoivonkadulla 
kouluvuoden alussa elokuussa 2019. Entiset kou-
lutilat Rionkadulla remontoidaan päiväkotilap-
sille sopiviksi. 

”Koululta vapautuvat tilat ovat noin 2000 ne-
liömetriä, mikä voi tarkoittaa 190 päivähoito-
paikkaa”, Harju sanoo.

Päiväkoti Jätkäsaaressa on nyt 130 hoitopaik-
kaa, joten vastedes paikkoja voi olla jopa yli puo-
let  enemmän.

MONEN PÄIVÄKODIN SAARI

”Päiväkotipalvelut lisääntyvät samalla, kun uusia 
asukkaita muuttaa Jätkäsaareen” Harju sanoo. 

Päiväkoti Jätkäsaaren ohella muita Helsingin 
kaupungin päiväkoteja pelkästään Jätkäsaaressa 
ovat Fregatti, Jaala ja Saukko, ryhmäperhepäivä-
kodit Jolla ja Reimari sekä ruotsinkielinen päivä-
koti Pärlan. 

Elokuussa 2019 Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
päivähoitopaikkojen määrä on yli 600. Kunnal-
lisista paikoista nelisensataa on Jätkäsaaressa, 
loput Ruoholahdessa. Siihen päälle tulevat vie-
lä yksityiset päiväkodit, joilla on Ruoholahdessa 
vajaat 200 hoitopaikkaa ja Jätkäsaaren puolella 
noin 70 paikkaa. 

Alueella on useita yksityisiä, yleensä eng-
lanninkielisiä palveluita: Montessori-päiväkoti, 
Finnish American Kindergarten, Carousel Nur-
sery School, International School of Helsinki ja 
suomen- ja englanninkielinen Hei Ruoholahti, 
yksityisen Touhula-ketjun pyörittämä päiväko-
ti. 

Jätkäsaareen avautuu vastaava Hei Schools 
-päiväkoti vuonna 2020.

Jätkäsaaren puukortteliin muuttava Super-
cellin pääkonttori kaavailee saman katon alle 
omaa päiväkotia henkilöstönsä lapsille. 

Suunnitelmat ovat Supercellin edustajan 
mukaan vasta alussa, sillä rakennuskin valmis-
tuu vuonna 2021. 

Kun katsotaan pidemmälle, Helsingin kau-
pungin vuoden 2025 rakentamisohjelmassa on 
uusi päiväkoti ja peruskoulu Melkinlaiturin alu-
eelle. 

PÄIVÄHOITOON LÄHELLE KOTIA

Hakiessaan päivähoitopaikkaa Helsingin kau-
pungilta vanhemmat voivat toivoa viittä päiväko-
tia. 

”Ne ovat sijaintitoiveita, yleensä kodin lähei-
syys on tärkeintä. Lähipäiväkotipaikkaa ei ai-
na löydy sormia napsuttamalla, mutta kaupunki 
pyrkii siihen. Seuraamme jatkuvasti palveluverk-
koamme ja väestöennusteita”, varhaiskasvatuk-
sen aluepäällikkö Kirsi Mustila Helsingin kau-
pungilta kertoo.

Ennusteiden ja niiden toteutumisen seuran-
ta ovat keinoja, kun pyritään pitämään päiväkoti-
paikkatilanne tasapainossa.  

”Uudella alueella ennusteet palvelevat aika 
hyvin”, Mustila sanoo.

Lisäksi seurataan, paljonko alueen lapsia on 
muualla hoidossa.

”Siitä voi periaatteessa päätellä, ettei paikko-
ja ole tarpeeksi. Jätkäsaaressa ei ole tätä ongel-
maa”, Mustila sanoo.

Helpointa on saada päiväkotipaikka elokuus-
sa: esikoululaisten mennessä kouluun paikkoja 
vapautuu. 

Vilkkain aloittamisen aika päiväkodeissa on-
kin elo-syyskuu.  

Toinen suosittu aloittamisen aika on vuoden 

Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa 
on ennestään useita erilaisia 
päiväkoteja ja uusia avautuu 
samalla, kun Jätkäsaari kasvaa. 

Tämän aukeaman artikkelit  
ovat Helsingin  
kaupungin tuottamia.

Helsingin kaupungin päiväkodit

Yksityiset päiväkodit

Tulevat päiväkodit

22

21

20

19

1

2
3

4
5
6

7
18

17
8

9

1610

11

151213

14

Päiväkodit  
Jätkäsaaressa  
ja Ruoholahdessa

Syksyllä 2019 Päiväkoti Jätkäsaareen tulee lähes parisataa uutta hoitopaikkaa, kun 
peruskoulu muuttaa korttelitalosta Rionkadulta uuteen koulurakennukseen.

HELSINGIN KAUPUNKI

ANTTI PULKKINEN

alku. Silloin on vaikeampaa täyttää vanhempien 
toiveita, mutta aina sitä yritetään.

”Vuoden mittaan talot täyttyvät ja voi olla vai-
keuksia löytää oman asuinalueen päivähoito-
paikka”, Mustila sanoo. 

Hän katsoo hyvillä mielin tätä vuotta: 
”Saamme pian koko koulu- ja päiväkotira-

kennuksen käyttöömme.  Korttelitalo on kau-
nis ja siinä on oma piha. Kaupunkistrategian 
mukaan koko kaupunki on oppimisympäristöä. 

Mitä isommaksi lapset tulevat, sitä enemmän 
liikutaan eri puolilla kaupunkia oppimassa, tu-
tustamassa ja retkeilemässä. Jätkäsaaresta pää-
see julkisilla helposti eri paikkoihin.”

PÄIVÄHOITOA ERI TARPEISIIN 

Helsingissä vuorotyötä tekevien kunnalliset päi-
väkodit on keskitetty. Niistä jätkäsaarelaisille lä-
hin on Päiväkoti Lappi Kampissa. 

Perheillä on erilaisia tarpeita ja joskus lapsi 
aloittaa osapäiväisenä, mikä tarkoittaa korkein-
taan viiden tunnin hoitoa.  Mustilan mukaan 
osapäiväisiä päivähoitopaikkoja on joka päiväko-
dissa.

Lisäksi lapsen hoitopaikaksi on tarjolla ryh-
mäperhepäiväkoteja, mikä tarkoittaa usein isoa 
asuntoa tavallisessa kerrostalossa. 

”Siellä toimii yleensä kaksi ryhmäperhepäi-
vähoitajaa. Tila on  kodinomainen, mutta se on 
kunnallinen hoitopaikka, johon on samat haku-
ehdot”, Mustila sanoo. 
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Jätkäsaareen valmistuu uusia päiväkoteja

Teksti: Tiina Torppa

Vahvuusvaris on tänään lennähtänyt Päi-
väkoti Jaalan Seilorien ryhmään. Leik-
kilinnun avulla 3–4-vuotiaat Seilorit – ja 
kaikki päiväkodin 90 lasta pienryhmis-
sään – käsittelevät omia vahvuuksiaan. 

Vahvuudet ja varis kytkeytyvät Päiväkoti Jaalan 
teemaan positiivinen pedagogiikka.  

”Harjoitamme taitoja, joilla lapset tavoittavat 
kyvykkyyttään ja onnistumistaan ystävinä. Siinä 
löydetään lapsen omia vahvuuksia, harjoitellaan 
tunteiden tunnistamista ja myönteisten onnistu-
misten hetkien sanallistamista”, sanoo varhais-
kasvatusyksikkö Ruoholahden Lastentalon ja 
Jaalan johtaja Seppo Rantanen. 

Positiivinen pedagogiikka näkyy päiväkodin 
arjessa. 

”Tutustutaan luonteen eri vahvuuksiin, ku-
ten ystävällisyys, sinnikkyys ja rohkeus”, Ranta-
nen sanoo.  

Nyt kevätkaudella saatetaan ryhmissä valita 
viikon tähtihenkilö, jonka vahvuuksia päiväkoti-
kaverit tuovat esille. Vanhemmatkin osallistuvat 
ja kirjoittavat lapselleen lyhyen kirjeen kuvail-
len hänen kiinnostuksen kohteitaan ja vahvuuk-
siaan. 

Jaalan henkilöstö valitsi kehittämispäivänään 
vuoden teemaksi positiivisen pedagogiikan, tee-
ma käynnistyi elokuussa 2018 ja tulokset arvioi-
daan toukokuussa 2019. 

Jaalassa on kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmää, 
kaksi 4–5-vuotiaiden ryhmää, Föörmannit 1 ja 2, 
3–4-vuotiaiden Seilorit-ryhmä ja eskariviskari-
ryhmä Pilotit.

VILSKETTÄ LASTENTALOSSA

Lapset kiipeävät, hyppivät ja pujottelevat. Päivä-
koti Ruoholahden Lastentalo on muutettu jätti-
mäiseksi radaksi, jota lapset kiertävät liikuntara-
tapäivän aikana.

”Lastentalon erityisyys on jumppasali, jos-
sa on köydet ja renkaat”, varhaiskasvatuksen eri-
tyisopettaja Lotta Korkeala sanoo.

Lastentalo tulee alueen päiväkotien lapsille 
ja vanhemmille tutuksi, sillä se pysyy kesällä ja 
joulun tienoilla auki, kun muut päiväkodit sulke-
vat ovensa.

Lastentalossa on pari alle kolmevuotiaiden 
pienryhmää, varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jan vetämä ryhmä, jossa on erityistukea tarvitse-
via lapsia vertaislasten kanssa. 

Lisäksi on esikouluryhmä ja 3–5-vuotiaiden 
ryhmät. 

”Vanhempia yleensä yllättää oman lapsen 
taitavuus. Moni ihmettelee, kun lapsi osaa itse 
riisua, pukea ja muita taitoja. Ryhmässä lapsen 
taito tulee usein esille”, Korkeala sanoo. 

Valmista on arviolta  
elokuussa 2020.

JÄTKÄSAARESSA ALOITTAA kaksikielinen, yksi-
tyinen päiväkoti Hei School osoitteessa Livornon-
katu 6.  Rakentaminen alkaa maaliskuussa 2019 
ja valmista on arviolta elokuussa 2020. 

Uutta päiväkotia pyörittää yksityinen Touhu-
la-päiväkotiketju ja toimintatapa on suomalaisen 
Hei Schoolin. 

”Olemme tehneet suomalaisesta varhaiskas-
vatuksesta tuotteen ja kansainvälistäneet sen”, 
suunnittelupäällikkö Anne Rusanen Hei Schoolis-
ta sanoo. 

Näitä päiväkodeista yksi toimii Ruoholah-
dessa ja muut Kiinassa, Koreassa ja Australiassa. 
Kaikissa on Rusasen mukaan sama ohjelma ja 
opetussisältö.

”Jätkäsaaren Hei Schoolista tulee lippulai-
vamme”, hän sanoo. 

Pinta-alaa on 1500 neliömetriä. Sinne mah-
tuu 180 paikkaa 2–6-vuotiaille, mikä tarkoittaa 
yli 3-vuotiaiden ryhmässä 24:ää lasta ja kolmea 
kasvattajaa.  

KAKSIKIELISESSÄ PÄIVÄKODISSA lapsen ei 
tarvitse osata englantia aloittaessaan. 

”Englannin käyttö riippuu, tuleeko paljon suo-
menkielisiä tai lapsia, jotka eivät puhu suomea”, 
Rusanen sanoo. 

Uuteen päiväkotiin voi hakea Touhulan verk-
kosivuilla huhti-toukokuussa 2019.

Kansainvälinen päiväkoti Livornonkadulle

Haku neljä kuukautta ennen  
päivähoitopaikan tarvetta 

 ≈ Lain mukaan varhaiskasvatuksen paikka eli 
päivähoitopaikka pitää löytyä viimeistään neljän 
kuukauden päästä siitä, kun hakemus on jätet-
ty. Helsingissä hakemukset jätetään pääasiassa 
sähköisesti, hakulomake ohjeineen on verkossa 
kaupungin sivuilla. 

 ≈
 ≈ Hakemuksessa voi toivoa viittä päiväkotia 

ensisijaisina. Toiveet toteutuvat mahdollisuuksien eli 
paikkatilanteen mukaan.

 ≈
 ≈ Helsingissä on päiväkotipaikkoja 0–6-vuotiail-

le. Pienimmät hoitoon tulevat ovat 11 kuukautta. 
Vanhempainrahakaudet täytyy olla pidetty, kun 
haetaan hoitopaikkaa. 

VUODEN 2019 ALUSSA Jätkäsaaressa asui 
noin 800 päiväkoti-ikäistä, 1–6-vuotiasta. 

Ruoholahden ja Jätkäsaaren päiväkoti-ikäi-
siä oli yhteensä 1005 ja koko asukasluku 13 500.

Pääkaupungin uusilla alueilla on yleensä 
hieman keskimääräistä enemmän lapsiperhei-
tä: Helsingissä on 0–6-vuotiaita keskimäärin 7 
prosenttia, Jätkäsaaressa 9 prosenttia. 

KUN JÄTKÄSAAREEN muuttaa lisää väkeä, päi-
väkoti-ikäisten määrä kasvaa noin sadalla lap-
sella vuodessa. Vuoden 2018 alussa 1–6-vuotiai-
ta oli 713, edellisvuonna 580. 

Kasvuvauhti pysyy suurin piirtein samana 
vuoteen 2025 asti.  Väestöennusteen mukaan 
eniten 1–6-vuotiaita on vuonna 2027 eli 1500. 
Kaikkiaan Jätkäsaaressa asuu silloin 18 350 asu-
kasta ja vuonna 2030 asukasmäärä on noin 
19 500.

Jätkäsaari rajautuu virallisesti kanavasta as-
ti, joten kanavan varren 1990-luvulla rakenne-
tut korttelitkin kuuluvat Jätkäsaareen. 

Tiedot:  
järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori,  

Helsingin kaupunki

Jätkäsaareen rakennettava Päiväkoti Hei School sijoittuu kahteen kerrokseen, 
ja lapset ulkoilevat taloyhtiön yhteisellä sisäpihalla, joka jaetaan palvelutalon 
kanssa. Päiväkoti avautuu vuonna 2020 osoitteen Livornonkatu 6.

Noin  
tuhannen 
pikkulapsen  
Ruoholahti
Jätkäsaari

HEI SCHOOLS

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

www.k-citymarket.fi
Helsinki RuoHolaHti

SINA hyvä ruoka&K-CITYMARKET RUOHOLAHTI AVOINNA JOKA PÄIVÄ 24h

 itämerenkatu 21-23.

Positiivista 
pedagogiikkaa Jaalassa
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Keväisiä makuja Jätkäsaaresta!

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

meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.com

Meillä myös
Pakettiautomaatti

Jätkäsaari ark 7-23
la 7-23
su 9-23

Palvelu pelaa 

Tarjoukset voimassa 1.-31.3.2019, ellei toisin mainita.

1890
KG

RUODOTON   

Lohifilee
Norja

MEILLÄ PAKATAAN KALAA JOKAISENA PÄIVÄNÄ VIIKOSSA! PAKKAAMME PÄIVITTÄIN

KALA-ALTAASSA LÖYTYVÄT KALAT ITSE TUOREENA, SEKÄ SAVUSTETTUNA. 

1990
KG

LÄMMINSAVUSTETTU

Kirjolohifilee
Suomi

695
KPL

SUORAAN GRILLISTÄ!  

Grillattu 
kokonainen kana

SUORAAN GRILLISTÄ!    

Kanan 
koipireisi

250
2
KPL

GRILLAAMME KANAN KOIPIA JA KOKONAISIA KANOJA

 JOKAISENA PÄIVÄNÄ VIIKOSSA MENEKIN MUKAAN.

OLEMME SAANEET 
LISÄÄ TILAA JA AVARUUTTA

HEDELMÄ- JA VIHANNESOSASTOLLE.  
VALIKOIMAMME HEDELMÄOSASTOLLA 
ELÄÄ JA VAIHTUU KAUSIEN MUKAAN. 

TERVETULOA MUKAVILLE 
RUOKAOSTOKSILLE 

JÄTKÄSAAREN PALVELEVIMPAAN
LÄHIKAUPPAAN! 

Se lähti Christian Moustgaardin puhelus-
ta. Nyt jo edesmennyt kulttuurivaikuttaja 
soitti vuonna 2016 ystävälleen, ravintoloit-
sija Stiina Kuismalle ja pyysi tätä mukaan 
Jallukkka-talon ravintolahankkeeseen. 

Kuisma puolestaan pyysi mukaan Päivi Topino-
ja-Arangon, joka kiinnostui ja lähti osakkaaksi Ma-
laga Bariin. Sen myötä alkoi kiinnostaa myös asumi-
nen alueella sekä baarin vastapäätä rakenteilla ollut 
talo.

Jätkäsaaressa Topinoja-Arankoa ja Jukka Aran-
koa  viehätti sen monimuotoinen ja värikäs arkki-
tehtuuri sekä erilaiset omistusmuodot. 

”On hienoa, että täällä on sekoitettu Hitas-, 
vuokra- ja kovan rahan taloja”, Topinoja-Aranko sa-
noo. 

Pariskuntaa viehätti myös talon sijainti. 
”Vaikka pidämme alueen merellisyydestä, em-

me olleet kiinnostuneita merenrantatonteista. Niis-
sä tuulee aina. Täällä meillä talot suojaavat tuulelta”, 
Topinoja-Aranko kertoo. 

Ruoholahti–Jätkäsaaren alue oli pariskunnalle 
tuttu jo kaukaa. 

Jukka Aranko oli nuoruudessaan toiminut ah-
taajana Jätkäsaaren satamassa sekä myöhemmin 

Päivi Topinoja-Arankoa viehättää talon ja naapuritalojen arkkitehtuuri.

Jukka Aranko on ollut tyytyväinen talon Rööri-
jätejärjestelmään. ”Jäteautojen puuttumisen 
huomaa. Täällä on todella hiljaista.”

työskennellyt pitkään legendaarisen Radio Cityn 
radiomainostoimistossa Lepakossa. Yhdessä lasten 
kanssa he olivat asuneet Hietalahden rannassa kak-
si vuosikymmentä ja seuranneet naapurialueen ra-
kentumista kiinnostuneina.

Muutto Jätkäsaaren Valoon oli edessä vappuna 
2018. 

”Muuttaessa tuli tunne, että ihan kuin asuisi jos-
sain muualla kuin Suomessa. Talot ovat visuaalisesti 
hauskoja ja viihtyisiä”, Topinoja-Aranko luonnehtii. 

Pariskunnan asunnossa on kolme huonetta ja 

avokeittiö, yhteensä 60 neliötä. Lasitettuja parvek-
keita on kaksi, toinen Malagankadun ja Hyväntoi-
vonpuiston suuntaan ja toinen sisäpihalle Välime-
renkadulle päin. 

SISÄPIHALLA ON YHTEINEN lasten leikkipaikka 
naapurin talonyhtiön kanssa. Talossa on kerhoti-
la, pesutupa ja yhteissaunat. Erikoisuuksiin kuuluu 
vuokrattava vierashuone, jossa pariskunnan aikui-
nen poika on joskus vierailullaan yöpynyt. 

Erikoista on myös talojen vinot katot, jotka ovat 

päällystetty kokonaan aurinkopaneeleilla. Talon sys-
teemit, kuten Rööri-jätejärjestelmä, ovat toimineet 
hyvin. 

”Jäteautojen puuttumisen huomaa. Täällä on to-
della hiljaista”, Jukka Aranko sanoo.

JÄTKÄSAAREEN PARISKUNTA toivoisi lisää kivijal-
kaliikkeitä ja oikean leipomon. Sekä uimahallin. Nyt 
Topinoja-Aranko kulkee Mäkelänrinteen uimahal-
liin vesijumppaan omalla autolla. 

”Muuten autoa tarvitaan vain mökille kulkemi-

”Muuttaessa tuli tunne, että ihan kuin 
asuisi jossain muualla kuin Suomessa”

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Päivi 
Topinoja-Aranko ja Jukka Aranko 
asuvat talossa, jonka vinot katot 
ovat päällystetty kokonaan 
aurinkopaneeleilla. ”Vaikka pidämme 
alueen merellisyydestä, emme olleet 
kiinnostuneita merenrantatonteista.”

UUDESSA TALOSSA
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM



To 7.3. puuhatuokio ulkona klo 
10.00 sekä Kotoklubi Kaneli 
klo 14–14.45. Illalla klo 16.30- 
18.30 Venäjänkielinen perhe-
kerho.
Pe 8.3. eläinten bongausta klo 
10.30–11.15.
Ma 11.3. imetystukineuvontaa klo 
10–11, pitäjänä Imetyksen tuki 
ry. Klo 11.00 Kukkuluuruu-tuokio 
vauvoille vanhempineen.
Ti 12.3. satutuokio klo 10.
Ke 13.3. laulutuokio ulkona klo 
10. Illalla Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 14.3. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14– 
14.45. Illalla klo 16.30–18.30 

Venäjänkielinen perhekerho.
Pe 15.3. kevätesikkojen etsin-
tää klo 10.30 sekä vanhempi-
lapsitanssia salissa klo 11.15–12, 
pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
Ma 18.3. kukkuluuruu-tuokio vau-
voille vanhempineen klo 11.
Ti 19.3. satutuokio klo 10.
Ke 20.3. laulutuokio ulkona klo 
10. Illalla Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 21.3. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14–
14.45. Illalla klo 16.30–18.30 
Venäjänkielinen perhekerho.
Pe 22.3. askartelua klo 10.30–
11.15.
Ma 25.3. kukkuluuruu-tuokio vau-
voille vanhempineen klo 11.
Ti 26.3. satutuokio klo 10.
Ke 27.3. laulutuokio ulkona klo 

10. Illalla Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 28.3. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14–
14.45. Illalla klo 16.30–18.30 
Venäjänkielinen perhekerho.
Pe 29.3. kotiruokainfo pikkulap-
siperheille klo 10–11, pitäjänä 
Uudenmaan Martat. Klo 11.15– 
12 vanhempi-lapsitanssia salissa, 
pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys
Ma 1.4. kukkuluuruu-tuokio vau-
voille vanhempineen klo 11.
Ti  2.4. satutuokio klo 10.

Tapahtumista ja ohjelmasta voi 
tiedustella lisää leikkipuistosta, 
puh. 040- 33 44 178.
Leikkipuiston ilmoitustaululta 
löytyy myös tietoa alueen muista 
tapahtumista ja toimijoista.
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HELMI-MAALISKUUN AIKANA on leikkipuis-
tossa retkeilty niin Oodissa kuin Ateneumissa, 
askarreltu erilaisia asioita, vietetty kaveriviikkoa 
ja tanssittu vanhempi-lapsitanssissa. 

Koululaisten talvilomalla oli tarjolla myös 
Pienten puuha -ohjelmaa ja koululaisille säpinä-
viikko. Säpinäviikolla retkeiltiin Lastenmuseossa 
ja käytiin leikkipuisto Kipinäpuistossa.

Vauvamaanantain ja perheperjantain ohjel-

ma on saanut päivityksiä asiakaskyselyssä nous-
seiden toiveiden mukaan. Mukaan on tullut lisää 
infoja, kukkuuluuruu-tuokioita ja vauvahieron-
taa. Kannattaa käydä tarkka ohjelma katsomassa 
Facebook-sivuilta tai leikkipuiston verkkosivuilta 
tapahtumakalenterista.

MAALISKUUN 18. PÄIVÄ alkaa koululaisten il-
tapäivätoiminnan haku. Yleinen hakuaika on 
18.3.2019- 18.4.2019. Ilmoittautumislomakkeen 
leikkipuiston iltapäivätoimintaan voi hakea leik-
kipuistosta tai verkkosivuilta. Osallistuminen 
toimintaan on maksutonta. Välipalan kuukausi-
maksu on tällä hetkellä 36,10 €.

Haku iltapäivä
toimintaan alkaa

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

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!

GoldenEyen kodit alkavat tilatehokkaista yksiöistä ja ulottuvat 
vaikuttaviin terassi asuntoihin. Lisäksi tulevat modernit yhteis-

käyttötilat, kuten kuntosali, etätyöhuone, sauna osasto ja pesula. 
Yhtiön kajakeilla pääset tutustumaan merelliseen Helsinkiin.

Katso netistä upeat visualisoinnit! 
peabkoti.fi/goldeneye

Tee unelmista totta – varaa nyt huippukoti.

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

Rakkautta 
ensisilmäyksellä

IHASTU  JA VARAA!

Tulevia  
tapahtumia

”Muuttaessa tuli tunne, että ihan kuin 
asuisi jossain muualla kuin Suomessa”

EHDOLLA EDUSKUNTAVAALEISSA? 
VARAA ILMOITUS SEURAAVASTA 
LEHDESTÄ, SE ILMESTYY 4.4.2019.

Kanava

    Kanava-palveluhakemiston ilmoi-
tusten hinta on 2,65 euroa palsta-
millimetriltä (sis. alv). Yhden teksti-
rivin 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

OMPELIMO ATELIER 18
w w w . o m p e l i m o 1 8 . f i Laivapojankatu 3

%044 0880 518

l

Lounas alk.

+ juoma 0,25 l

Lounas 10.30–14.00

www.lasirena.fi

Tilaa: 044 241 6550

Livornonkatu 8, 
Jätkäsaari900

As Oy Jätkäsaaren Valo
 ≈ Talo sijaitsee Malagankadun ja Jätkäsaarenku-

jan kulmassa vastapäätä Jallukka-taloa osoittees-
sa Malagankatu 4. 

 ≈ Talossa on kolme rappua, joissa on yhteensä 76 
vapaarahoitteista omistusasuntoa yksiöistä neljän 
huoneen asuntoihin. 

 ≈ Kooltaan asunnot ovat 29,5–132,5 neliömetriä. 
 ≈ Alakerrassa on kolme liiketilaa. Talo valmistui 

toukokuussa 2018.
 ≈ Rakennuttaja: As. Oy Jätkäsaaren Valo edusta-

janaan Premico Consulting Oy (ent. Asuntoverstas 
kiinteistökehitys Oy)

 ≈ Rakentaja: Fira Oy
 ≈ Arkkitehtitoimisto: Tuomo Siitonen Oy

seen. Alueella ja keskustaan liikumme kävellen ja 
ratikoilla”, hän kertoo. 

Yrittäjä Topinoja-Aranko toivoo, että jätkäsaarelai-
set käyttäisivät ahkerasti alueen palveluita. 

”Moni yrittäjä on jo joutunut lähtemään täältä”, 
hän harmittelee. 

Pariskunta haluaisi olla edistämässä alueen yh-
teisöllisyyttä. 

”Tänne olisi mahtavaa saada ranskalaistyylinen 
lähiruokatori, jossa asukkaat ja pientuottajat voisivat 
myydä omia tuotteitaan pari kertaa viikossa”, Topi-
noja-Aranko ideoi. 

”Toritapahtuma on aina enemmän kuin vain os-
totapahtuma”, Jukka Aranko lisää. 

”Ruokatori voisi olla sisätiloissa esimerkiksi Cla-
rionin makasiineilla”, Topinoja-Aranko jatkaa. Enää 
pariskunnan hankkeesta puuttuu vain rahoittaja. 

”Saa ottaa yhteyttä!” Topinoja-Aranko nauraa.
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Poliisi kuvailee Ruoholahtea ja 
Jätkäsaarta rauhalliseksi asuinalueeksi. 
Oman ominaispiirteen alueelle  tuo 
matkustajasatama. ”Joillain on 
risteily mennyt vähän pitkäksi.”

NUORISOTALO sulkee ovensa 5.3–14.3 kun Valin-
tojen Stoori valtaa nuorisotalon tilat. Valintojen 
Stoori on kuudesluokkalaisille kehitetty päihde-
kasvatus- ja tunnetaitojen kasvatusmenetelmä. 
Se toteutetaan yhdessä alueen koulujen, nuori-
sotalojen sekä muiden toimijoiden kesken. 

Valintojen Stoorin jälkeen nuorisotalo palaa 
normaaliin arkeen ja tavallisiin aukioloaikoihin. 
Nuorisotalon ohjaajat Maria, Tepa, Suvi ja Ni-
ko kehittävät mielellään yhdessä nuorten kanssa 

mieleistä tekemistä. Ikisuosikit, leipominen se-
kä konsoli- ja lautapelailu on kaikkien mieleen.  
Myös piilosilla olo ja polttopallon pelaaminen 
ovat saavuttaneet suosiota varhaisnuorten kes-
kuudessa. 

Iltanuoria puhuttaa toisen asteen opiskelupai-
kat sekä kesätyöt. Nuorisotalolta saa apua niin tu-
levaisuudensuunnitelmien kehittämisessä, kuin 
myös työhakemuksien kirjoittamisessa. Nuoriso 
ohjaajat muistuttavat, että 16–17-vuotiaiden kesä-
työhaku ja Siisti kesä! -hankkeen  haut Helsingin 
kaupungille alkavat 3.3. ja päättyvät 18.3. 

Maria Räsänen

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Valintojen Stoori

02  Ryöstö
03  Pahoinpitely, tappelu
04  Seksuaalirikos
05  Pommiuhkaus
06  Viranomainen uhattuna
07  Huumerikos
08  Kaappaustilanne
09 Muu hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä
10  Ilmoitinlaiteilmoitus
11  Murto
12  Varkaus
13  Varkaus liikehuoneistosta
14  Moottoriajoneuvon käyttövarkaus
15  Vahingonteko
16  Petos
17  Erehdyttäminen
19  Muu omaisuuden suojaan kohdistuva tehtävä
20  Tieliikenneonnettomuus
21  Raideliikenneonnettomuus
24  Juopumus liikenteessä
25  Liikenteen ohjaus tai järjestely
26  Virheellinen pysäköinti
28  Vesiliikenneturvallisuus
29  Muu liikenteestä aiheutuva tehtävä
33  Mielenterveys
34  Päihtynyt henkilö
35  Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta
36  Kotihälytys
37  Kuollut henkilö
38  Kadonnut tai karannut henkilö
39  Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä
40  Rakennuspalo
41  Liikennevälinepalo
43  Muu tulipalo
45  Vaarallisten aineiden tai ympäristöonnettomuus
46  Vahingontorjunta
47  Öljyvahinko
48  Ihmisen pelastaminen

2
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1
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1
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Poliisitehtävät Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa

Tehtävänimike 2016 2017 2018
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Lähde: Helsingin poliisi
Noussut viime vuodesta Noussut kaksi peräkkäistä vuotta

Laskenut kaksi peräkkäistä vuottaLaskenut viime vuodesta

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Länsisataman liikenne 
näkyy poliisin tilastoissa

Jopon voittaja 
selviää pian

MLL paikallis
yhdistyksellä 
neljä kerhoa

Rauhallinen. Näin luonnehtii poliisi 
Ruoholahtea ja Jätkäsaarta.

”Alueella ei ole mitään kasva vien 
lähiöiden ongelmia niin kuin välillä 
on, kun alueella on nuoria lapsiper-

heitä, joissa lapset tulevat teini-ikään. Tällaista 
ilmiötä ei ole pompahtanut esille.”

Alueen ainoa erityispiirre liittyy Länsisata-
man matkustaja- ja tavaraliikenteeseen. 

”Sataman teettämät ulkomaisiin ajoneuvoi-
hin ja matkustajaliikenteeseen liittyvät poliisi-
tehtävät ovat ominaisin piirre”, kertoo keskustan 
poliisipiirien esimies, komisario Ismo Juvonen 
Helsingin poliisista.

Tyypillinen poliisitehtävä on häiriökäyttäyty-
minen.

”Joillain on risteily mennyt vähän pitkäksi”, 
Juvonen kuvailee.

Sataman tyypillisiä tehtäviä ovat Juvosen 
mukaan myös viranomaisten välinen yhteistyö 
kun etsintäkuulutettuja henkilöitä otetaan kiin-
ni. 

”Rattijuoppoja jonkin verran, nekin tulevat 
laivasta saapuvista ilmoituksista tai sataman lä-
hellä tehdystä valvonnasta.”

Juvonen mainitsee, että purkavat laivat ovat 
”aika hyvä paikka tehdä puhallusratsioita”.

VIEREISEEN TAULUKKKOON on koottu poliisi-
tehtävät kolmelta viime vuodelta Ruoholahdes-
ta ja Jätkäsaaresta. 

Lukumääräisesti suurin tehtävänimike on 
muu liikenteestä aiheutettu tehtävä (taulukossa 
numero 29). Näitä tehtäviä kirjattiin yli viisisataa 
viime vuodelta.

Juvonen kuitenkin kertoo, että näissä tehtä-
vissä on usein kyse väärin pysäköidystä ajoneu-
vosta.

”Esimerkiksi jos liikenteestä aiheutuva tehtä-
vä ei ole suoraan liikennettä estävä tai haittaava 
tehtävä, poliisi ei mene ollenkaan paikalle.”

RUOHOLAHDEN OSTOSKESKUS ei Juvosen mu-
kaan aiheuta mitään erottuvaa piikkiä tilastoi-
hin. Tilaston mukaan varkaudet liikehuoneistos-
ta (taulukon numero 13) ovat vähentyneet selvästi.

Juvonen sanoo, että näpistysten vähenemi-
seen voi riittää pelkästään se, että joku yksittäi-
nen kauppa palkkaa vartijan. 

”Pienissä myymälöissä, missä ei ole vartijaa 
paikalla, on paljon juoksukaljoja ja muuta.”

Tilastoihin on merkitty yksi kaappaustilanne 
toissa vuodelta (taulukon numero 08).

Juvonen ei osaa sanoa, mihin kyseinen tehtä-
vä viittaa. 

”Voi olla, että kyseessä on lasten huoltajuus-
tapaus, jossa tiedetään, että pariskunnan toinen 
osapuoli on poistumassa laivalta, ja siksi on pyy-
detty poliisi satamaan jututtamaan tai ottamaan 
henkilö kiinni. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Pienissä myymälöissä, 
missä ei ole vartijaa 

paikalla, on paljon 
juoksukaljoja ja muuta”
Ismo Juvonen
Helsingin poliisi

MLL:N PAIKALLISYHDISTYS järjestää Ruoholah-
dessa ja Jätkäsaaressa kerhoja, joihin on kaikilla 
vapaa pääsy. Useimmat kerhot järjestetään Jät-
käsaaren kappelilla. Pitopaikastaan huolimatta 
kerhot ovat täysin uskontoriippumattomia.

Useimmiten kerhoissa on myös tarjolla kah-
via ja leivonnaisia pikkurahalla tai ilmaiseksi.

ENGLANNINKIELINEN perhekerho English Fa-
mily Club kokoontuu kesään asti joka toinen 
viikko (kuun ensimmäisenä ja kolmantena maa-
nantaina) kello 17–19 Jätkäsaaren kappelilla 
osoitteessa Länsisatamankatu 28.

Kerhon kieli on englanti, mutta kaikki kielet 
ovat tervetulleita. 

Englanninkielisen kerhon kanssa maanan-
taisin vuorottelee Terhokerho (kuun toisena ja 
neljäntenä maanantaina kello 17–19). Terhoker-
hoa paikallisyhdistus kuvailee rennoksi suku-
polvien väliseksi iltakerhoksi.

SUOSITTU PERHEKERHO kokoontuu niin ikään 
Jätkäsaaren kappelilla aina keskiviikkoisin 9.30–
12. Perhekehossa kävijöistä moni käyttää hyväk-
si kappelin kerhotilan avaraa ruokatilaa ja keit-
tiötä ruokkimalla lapsensa ison pöydän ääressä. 
Omat eväät voi tuoda mukaan, ja lisäksi MLL:n 
paikallisyhdistys tarjoaa kahvit ja voileivät ker-
holaisille.

MLL Ruoholahti–Jätkäsaaren paikallisyhdis-
tyksen neljäs kerho on isä–lapsi-kerho, joko ko-
koontuu keskiviikkoisin kello 17–19 Ruoholah-
den leikkipuiston sisätiloissa.

Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN SANOMIEN lukijakilpailun 
palkinto Jopo-pyörä arvotaan 15. maaliskuuta 
mennessä. 

Kilpailussa piti löytää ja kuvata Jätkäsaaren 
Sanomat -niminen helmikuun lehti. Näin ni-
mettyjä lehtiä oli noin joka kymmenes Ruoho-
lahden Sanomien koko painoksesta. Arvontaan 
sai lehden some-kanavien kautta helmkuun 
ajan, tai maaliskuun lehden ilmestymiseen asti, 
jos lähetti kuvan sähköpostilla toimitukseen. 

Oikean lehden löytäneitä ja sen kuvanneita 
lukijoita oli lehden painoon mennessä noin 50.

Ruoholahden Sanomat
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Sarjassa tutustutaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella 
työskenteleviin ja alueen läpi kulkijoihin. 

TEKNISEN MYYJÄN  Juha Sorsan työpaikka 
on Jätkäsaaren yhdessä vanhimmista raken-
nuksista, 1930-luvulla rakennetussa sataman 
entisessä hallintorakennuksessa eli niin kut-
sutussa Sonckin nopassa.  Se on Lars Sonckin 
suunnittelema, kuten esimerkiksi Jätkäsaaren 
punatiilinen L3-satamamakasiinikin.

”Useat asiakkaat kysyvät, että mikä talo tä-

mä on, onpa makea”, Sorsa kertoo.
Sorsan työpaikka on Würth, joka myy pien-

tarvikkeita yrityksille eli käytännössä alueen 
rakentajille. 

Tyypillisin liikkeen asiakas on rakennus-
haalariin pukeutunut mies läheiseltä raken-
nustyömaalta.

Ruoholahden Sanomat

PARISKUNTA kävelee veden ääressä pitkin 
Jätkäsaarenlaituria kevään kirkkaassa aurin-
gonpaisteessa.

Tamara ja Aimo Mustosen helmikuun lopun 
kävelyretki suuntautui Punavuoresta Jätkäsaa-
reen.

”Ihan kävelyreissulla olemme, kävimme myös 
katsomassa Verkkokauppa.comin valikoimaa”, 
Aimo Mustonen sanoo.

Mustoset asuvat Isolla Roobertinkadulla ja 
kertovat, että sieltä kestää heiltä parikymmentä 
minuuttia kävellä Jätkäsaareen.

”Meillä on aikaa kävellä, kun olemme eläk-
keellä”, Mustonen jatkaa hymyillen.

Mustosen pariskunta pitää lähiseudulla kä-
velystä. Retket suuntautuvat eri puolille eteläistä 
Helsinkiä.   

Juha Sorsa työskentelee 1930-luvulla 
valmistuneessa rakennuksessa. 

Tamara ja Aimo Mustonen pitävät 
kävellen tutustumisesta lähialueisiin. 
Punavuorelainen pariskunta suunnisti 
lämpimän keväisen päivän kunniaksi 
Jätkäsaareen, ja kävivät samalla tutustumassa 
Verkkokauppa.comin tuotteisiin.

Juha Sorsa on 
töissä 1930luvun 
Sonckin nopassa

TÖISSÄ: Juha Sorsa

OHIKULKIJA: Tamara ja Aimo Mustonen

LAIVAPOJANAUKIOLLA  Välimerenkadun 
varrella sijaitseva Sonckin noppa on suojeltu 
rakennus. Rakennustarvikkeita myyvä Würth 
avasi liikkeen talossa vuonna 2010.

”Jätkäsaari on aika hankala paikka lähteä 
hakemaan rakennustarvikkeita yhtään mistään. 
Jos keskellä päivää pitää hakea jotain, niin 
silloin se on aika kätevää, että Würth on tässä”, 
Juha Sorsa perustelee.

Sorsa tulee töihin Jätkäsaareen Espoosta.
”Ruuhka-aikaan tänne on aika vaivalloista 

tulla, tänne on pyrkimässä moni muukin.”
Sorsa tulee välillä töihin omalla autolla, vä-

lillä julkisilla. Alueen julkisia yhteyksiä hän kehuu 
erittäin mainioiksi.

SORSA TULI SONCKIN noppaan töihin vuonna 
2012 ja on päässyt hyvältä paikalta seu-
raamaan Jätkäsaaren nopean rakentamisen 
vauhtia.

”Silloin Välimerenkadulla oli K-Marketin 
talo valmiina, mutta ei juuri muuta. Alue on 
kasvanut koko ajan enemmän ja enemmän 
rantaan päin.”

”Eräs vanhempi herrasmies kävi liikkeessä 
ja kertoi, että tämä talo oli ennen käytännössä 
laiturin nokassa. Valtamerilaivojen laiturit olivat 
ihan vieressä.”

 

KUVAT: RAUNO HIETANEN

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLA

ALOITIN vuoden alussa yhteisömuusikkona Jät-
käsaaren ja Ruoholahden alueella, jossa työsken-
telen kuluvan vuoden ajan. Musiikkikasvattajana 
ja teologina olen nähnyt musiikin uraauurtavan 
voiman. 

Musiikki yhdistää ihmisiä ylitse kaikkien rajo-
jen ja luo iloa, inspiraatiota ja yhteenkuuluvuut-
ta. Erilaiset kulttuuritoimijat, kuten konservato-
rio, Kaapelitehdas ja kirjasto, luovat alueellemme 
sielukkuutta jo pelkällä olemassaolollaan. Mu-

siikki ja taide kuuluvat kaikille, ja sen lisääminen 
keskuudessamme lisää tutkitusti kaikkien hyvin-
vointia. Uusi, kaikille avoin musiikkiryhmä ko-
koontuu Hyvän toivon kappelissa ensimmäisen 
kerran torstaina 7.3. klo 19. Tämän jälkeenkin on 
mahdollista tulla mukaan tutustumaan viikoittain 
torstai-iltaisin harjoittelevaan ryhmään. Ryhmään 
saa tulla laulamaan ja/tai oman soittimen kanssa, 
ja sen musiikillisiin sisältöihin ja toimintamuotoi-
hin on mahdollista vaikuttaa. 

Tule mukaan ideoimaan ja ennen kaikkea 
rohkeasti musisoimaan yhdessä!

Elsa  Sihvola
Yhteisömuusikko 

elsa.sihvola@evl.fi, 050 598 0823 

Musiikki 
yhdistää

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

LÄNSISATAMANKATU 26
Ma klo 17–18.30 Yhteisöruokai-
lu. Jätkäsaaren ja Ruoholahden 
oma olohuone. Edullista ruokaa ja 
hyvää seuraa. Mahdollisuus myös 
toimia vapaaehtoisena. Lisätieto-
ja: eija.hoikkala@evl.fi ja hannu.
varkki@evl.fi
To klo 17.30–18.30 Avoin me-
ditaatio. Hiljaisuudesta voimaa 
elämään ja apua stressiin edel-
läkävijöiden avulla. Ohjaaja Elsa 
Sihvola. 
To klo 19 Kaikille avoin musiikki-
ryhmä, ohjaa Elsa Sihvola.
Messu sunnuntaisin klo 12. 
Kuun viimeisenä sunnuntaina me-
ditatiivinen Luottamuksen messu - 
Taizé-lauluja, hiljaisuutta, rauhaa.
Yhteisvastuukonsertti 24.3. klo 
16: Risto Lauriala, piano ja Risto 
Pulkamo, baritoni. Vapaa pääsy, 

ohjelma 10 €.
Jaetut elämät –jumalapalve-
luspäivien kanava ”Urbaanin 
yhteisön hengellisyys ja messu” 
pe 29.3. klo 15-17. Mukana 
seurakuntalaisia ja kappelin 
työntekijöitä.  

LÄNSISATAMANKATU 28
Taideterapeuttisella maalaus-
kurssilla pe 15.3 klo 17-19.30 ja 
la 16.3.klo 12-17 etsimme omaa 
luovuuttamme värin kokemisen 
ja maalausharjoitusten avulla. 
Ohjaaja taidemaalari, taidetera-
peutti Tuija Varjoranta. Facebook 
Elämäni värit –kurssi, www.
tuijavarjoranta.fi. Kurssin hinta 60 
e sisältää taidetarvikkeet. 
Ilmoittautumiset: tuijavarjoran-
ta@gmail.com tai puh. 040 
4136575          

Every first and third Monday 
of the month English Family Club 
at 5-7 pm. Creative quality time 
together. Info: Maaria Manyan-
do, t. 0451182585
Kuun toinen ja neljäs ma klo 
17-19 Terhokerho – leikkiä eri 
sukupolvien välillä. Järjestäjä MLL 
ja tuomiokirkkosrk. Info: https://
ruoholahti.mll.fi/kerhotoiminta
Perhekerho ma ja ti klo 9.30-12 
(seurakunta) ja ke klo 9.30-12 
(MLL)
Päiväkerho ma ja ke klo 13-16
Vauvakerho ti klo 13-14.30
Lisätietoa kerhoista: Maarit Mus-
takallio, maarit.mustakallio@evl.
fi, 09-2340 6116
Koululaisten kokkikerho pe klo 
15-17. Lisätietoa Hanna Ikä-
heimo, hanna.ikaheimo@evl.fi, 
09-2340 6221

Jätkäsaari  
kasvaa.  

Kasva sinäkin.

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Varaa 
ilmoitus

tilaa!
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Kiemurteleva puisto 
ja kuntouintikisa
Kansikuvassa 15 vuotta sitten oli kuvattu näkymä Laivapojankadulta 
kohti keskustaa, jossa erottuu hotelli Torni. Sisäsivuilla Matti Kaijansinkko 
kaupungilta kuvailee Jätkäsaaren osayleiskaavaluonnosta: ”Alueen 
ehkä omaperäisin osa tulee olemaan kaarevalinjainen puisto.” 

MAALISKUUN 2003 Ruoholahden Sano mien 
kannessa on kuva Laivapojankadulta. Kuvas-
sa korkeana rakennuksena taustalla erottuu 
hotelli Torni. Laivapojankatu ja Kalevankatu 
muodostavat yhtenäisen linjan, jota pitki voi 
tiirailla keskustan rakennuksia.  

Keskiaukeamalla on juttu otsikolla ”Jät-
käsaaren osayleiskaavaluonnos”. 

Siinä Matti Kaijansinkko Helsingin kau-
pungilta kertoo, että ”asukkaita Jätkäsaares-
sa arvellaan asuvan alueen valmistuttua kaksi-
kymmenluvun puolivälissä noin 15 000.”

Arvio osuu lähelle oikeaa. Tämän vuoden 
lopussa Jätkäsaaressa on noin 11 000 asukasta, 
ja ensi vuosikymmenen lopussa alueella arvel-
laan olevan noin 19000 asukasta.

Kaijansinkko kuvailee näin Hyväntoivon-
puistoa, jolla ei vielä vuonna 2004 ollut nimeä:

”Alueen ehkä omaperäisin osa tulee ole-
maan Selkämerenpuiston mereen yhdistävä 
kaarevalinjainen puisto, joka on kooltaan noin 
yhdeksän hehtaaria.

PÄÄKIRJOITUKSESSAAN Jouko Liukkonen 
kiittelee, että kaupunkisuunnitteluvirasto on 
hoitanut kiitettävästi Jätkäsaarta koskevien 
asioi den tiedottamisen. Virasto myös järjesti 
bussiretkiä Jätkäsaareen, ”itse suunnittelualu-

een ytimeen sataman puolelle, minne muuten 
ilman satama-asiaa ei ole pääsyä.”

KUVATTOMASSA JUTUSSA sivulla 5 kerro-
taan, että Ruoholahden kuntotalon uimahallis-
sa järjestettiin kolmannet kuntouintikisat. Täl-
lä kertaa uimarit uivat yhteensä 927 kilometrin 
matkan 65 uimarin voimin. Keskiarvo per ui-
mari oli 14,5 kilometriä. Yhteensä uimarit pu-
lahtivat altaaseen 524 kertaa.

Voittaja Hannu Koivisto ui 80 kilometrin 
matkan. Toiseksi tuli Pentti Salminen 67,5 kilo-
metrin uinnillaan ja kolmanneksi Jari Heino-
nen 58,2 kilometrillä. 

Onnittelut ja terveisiet kärkikolmikolle ja 
lopuille kymmenen parhaan joukkoon sijoittu-
neille vielä näin jälkikäteen, jos alueella edel-
leen asutte: Maija Sammalmäki, Timo Hei-
nonen, Antti Orama, Tomi Ojanen, Hannu 
Paakki, Matti Pöri ja Leila Pajunen.

TOISAALLA LEHDESSÄ Kauppakeskus Ruo-
holahden mainos paljastaa, että 15 vuotta sit-
ten ostarilla palvelivat nämäkin liikkeet: Euro-
kaluste, Fonepoint, Isku, Nordic Ferry Center, 
Tiimari ja Oko-Pankki.

Ruoholahden Sanomat

Maaliskuun  2004 Ruoholahden Sanomien 
kannessa on näkymä Laivapojankujalta.

Ruoholahden 
kuntotalon 

uimahallissa voittaja 
Hannu Koivisto ui  
80 kilometrin matkan.”

VUOTTA SITTEN

Tervetuloa konserttiin!

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

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 "

Maaliskuu 2019

Kasvata suosiotasi 
kasvavan  

alueen mukana.

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Varaa 
ilmoitus

tilaa!

pe 8.3. klo 19.00 
LIEDERKREISIT OP. 2
Konservatorion laulajat ja pia-
nistit esittävät lied-musiikkia
Kamarimusiikkisali

ma 11.3. klo 19.00 
LAULUILTA
Hanna-Leena  
Haapamäen oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 13.3. klo 17.00 
AULAMUSIIKKIA
Konservatorion jousisoittajat
Konservatorion aula

ke 13.3. klo 18.30 
PIANISTIEN KONSERTTI
Konserttisali

ke 13.3. klo 18.30 
VIOLAT JA VIULUT VILLEINÄ
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali

to 14.3. klo 18.30 
PUHALTAJIEN KONSERTTI
Konserttisali

to 14.3. klo 19.00 
LAULAJIEN ILTA
Anitta Rannan oppilaat
Luokka 130

pe 15.3. klo 19.00 
LAULU SOIKOON!
Konservatorion  
laulajat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

ma 18.3. klo 19.00 
PIANISTIEN ILTA
Riitta Sipilän oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 20.3. klo 19.00 
PIANISTIEN ILTA
Antti Hotin oppilaat
Kamarimusiikkisali

su 24.3. klo 14.00 
SEUFFERTIADIT
Wieniläisen flyygelin (rak. 

1855) seikkailut Suomessa, 
esiintyjinä mm. pianotaiteili-
ja Tuija Hakkila ja konserva-
torion opettajat ja oppilaat. 
Kamarimusiikkisali

ke 27.3. klo 18.30 
VIULISTIEN ILTA
Mari Kortelaisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

pe 29.3. klo 19.00 
ROHKEASTI VANHA
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esittävät 
vanhaa musiikkia
Kamarimusiikkisali

la 30.3. klo 13.00 
PIANISTIEN ILTAPÄIVÄ
Naoko Shibayama- 
Aarnion oppilaat
Kamarimusiikkisali

la 30.3. klo 14.00 
SÄHKÖKANTELEKONSERTTI
Senni Eskelisen oppilaat
Malaga Bar, Malagankatu 3
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Tallberginkatu 1, Helsinki
Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli
Taidemaalariliitos teosvälitys 9.-17.3.
Helsinki Ink 29.-31.3.
Helsinki Beer Festival 5.-6.4.

Puristamo
Ornamon Teosmyynti 9.-17.3.
Itä-Helsingin taideseuran 40-vuotis-
juhlanäyttely 20.-30.3.

Valssaamo
Korutaideyhdistyksen teosmyynti 9.-17.3.
Espoo Art: 2019 vuosinäyttely 27.3.-15.4.

Pannuhalli ja   
Pannuhallin kellari
Woodnotesin ja Artekin varastomyynti 
19.3.-24.3.

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Liisa ihmemaassa 16.3.-13.4.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Liisa Pentti: Hauraat silmät – Fragile Eyes 
19.-30.3.

Perhepäivä Kaapeli- 
tehtaan museoissa 16.3.

Suomen valokuvataiteen museo
Poliittisen valokuvan festivaali 8.3.-26.4.

Hotelli- ja ravintolamuseo
Elokuvia ruoasta 27.3. ja 24.4.
Taikinan taju 31.5. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Kivi kääntyy 31.8. asti

MUU Kaapeli
Océane Bruel: Habits of the Solar Plexus, 
sleeveless 4:00 a.m 31.3. asti

Kameraseura Galleria West
GP17: Syrjässä-valokuvanäyttely 2.4. asti

Stoa Mariapassio
Stoa Mariapassio 17 vuotta 28.6. asti

Kultti ry 
Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Katso lisää:  
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

Mitä teillä tehdään kesällä? Ilmoittautuminen Kaapelitehtaan ja Suvilahden kesäkursseille 2019 on parhaillaan käynnissä! 

Hotelli- ja ravintolamuseo on suunnannut 
katseensa ruuan tulevaisuuteen Koneen 
Säätiön rahoittamassa Food & Future Foru-
missa. Mitä syömme tulevina vuosikymme-
ninä ja miten ruokamme tuotetaan? Miten 
varmistamme riittävän, terveellisen ja turval-
lisen ravinnonsaannin kaikille? Miten ruoka-
kulttuurimme kehittyy monikulttuuristuvassa 
Suomessa? 

Elämme seuraavan suuren ruokaval-
lankumouksen äärellä, kun kiihtyvä väes-
tönkasvu pakottaa meitä etsimään entistä 
tehokkaampia ja täysin uusia tapoja tuot-
taa ruokaa. Ruoka on myös paljon muuta-
kin kuin polttoainetta, ja ymmärtääksemme 
syömisen ja ruokakulttuurin tulevaisuutta tu-
lee meidän ymmärtää monipuolisesti yhteis-
kunnallisia rakenteita ja ruokaan liittyviä yk-
silöllisiä tunteita. Food & Future Forum etsii 
vastauksia kysymyksiin tieteen ja taiteen 
kohtauspisteestä.
Laboratoriosta lautaselle? – Keskustelu 
ruokatuotannon tulevaisuudesta 3.4.2019 
klo 17.30
Food & Future Forum, Laurea AMK:n res-
tonomiopiskelijat, BarLaurea ja Koneen 
Sää tiö toteuttavat yhdessä tulevaisuuden 
raaka-aineita käsittelevän keskustelu- ja ruo-
katapahtuman Lauttasaaren kartanossa 
(Ota vantie 10). Tilaisuuteen on vapaa pää-
sy. Opiskelijoiden suunnitteleman ja toteutta-
man tulevaisuusteemaisen illallisen voi ostaa: 
https://holvi.com/shop/hotellijaravintolamuseo
Museokino: Elokuvia ruuasta // Films on 
Food 27.3. ja 24.4. klo 18
Kevätkaudella 2019 ruuan tuotantoon ja 

kulttuuriin on tutustuttu dokumenttielokuvi-
en kautta. Maaliskuun elokuvassa Food de-
sign päästään tuotekehityksen kulisseihin ja 
nähdään, minkälaisten muotoiluprosessien 
kautta meille arkipäiväiset tuotteet ovat pää-
tyneet kauppojen hyllyille ja miten eri ominai-
suudet vaikuttavat ostopäätöksiimme. Huh ti-
kuun dokumentti Hunger for sale tarkastelee 
poliittisia ja kaupallisia rakenteita globaalissa 
ruokabisneksessä. Elokuviin ja samalla muse-
on näyttelyihin on vapaa pääsy. 
Lisää elokuvia ja luentosarja syyskaudel-
la 2019
Syksyllä tulevaisuusteemaa Museokinossa 
jatketaan fiktiivisten ruokaelokuvien parissa. 
Helsingin työväenopiston kanssa toteute-
taan neljän luennon sarja, jossa käsitellään 
ruuan kestävyyttä ja tasa-arvoa, ruokainno-
vaatioita ja ruokakulttuurin tulevaisuutta.
Seuraa Food & Future Forumia somessa
Facebook: 
@foodandfutureforum / tapahtumat
Instagram: @foodandfutureforum
Twitter: @food_and_future
Hotelli- ja ravintolamuseo
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
Avoinna: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20
Liput: 10/5 € tai Museokortti. Yhteislippu 
kolmeen museoon (Hotelli- ja ravintola-
museo, Teatterimuseo, Suomen valokuva-
taiteen museo) 15 €.
Vapaa pääsy joka kuun viimeinen keskiviik-
ko klo 17–20.
www.hotellijaravintolamuseo.fi

Stella Polaris esittää suosittuja improvisoi-
tuja näytelmiä kotinäyttämöllään Turbiinisa-
lissa. Valittavana on kolme hauskaa ja jän-
nittävää tyylillajiesitystä: Stella rakastuu 
- ro manttinen komedia, Helsinki noir - hyy-
tävä rikostarina ja Oi mikä farssi! - hauskoja 
kommelluksia. Mikä on sinun valintasi?

Näyttelijät Elina Stirkkinen ja Micke 
Rejström ovat improvisoineet Stella Pola-
riksen riveissä jo 90-luvulta lähtien, ja näh-
neet ja kokeneet impron kehittymisen Suo-
messa ja kansainvälisestikin. Stella Polaris 
on alusta lähtien kokenut omana kutsumuk-
senaan pitkien impronäytelmien tutkimisen 
ja kehittämisen, sketsivetoisten lyhyiden 
improformaattien sijasta. 

- Helsinki noir -esityksessä yleisö pää-
see todistamaan Helsingissä tapahtuvia ri-
kostarinoita. Erityispiirteitä esitykseen on 
haettu Nordic noirista, joten tyypillisistä imp-
rovisaatioesityksistä poiketen hahmot voi ol-
la hyvinkin synkkiä, rikkinäisiä ja ongelmalli-
sia, Stirkkinen kertoo.

 Sen sijaan Oi mikä farssi -esityksissä 
yleisö saa kokea vauhdikasta improvisoitua 
tarinankerrontaa missä tilanteet saavat yllät-
täviä ja koomisia käänteitä.

- Esityksissä on niin nopea rytmi, et-
tä näyttelijät saavat hiki hatussa teh-
dä töitä pysyäkseen itse mukana tarinan 
käänteissä. Erityistä on myös että kaikki ta-
pahtuu yhdessä paikassa ja jokainen näyt-
telijä näyttelee vain yhtä roolia. Lopussa 
katsotaan, miten paljon tuhoa esityksen ai-
kana on tapahtunut, Rejström kertoo.

 Näyttelijät, muusikot ja valoteknikot ovat 
tutustuneet huolella tyylilajien ominaispiirtei-
siin, ja vaikka improvisaatio on hetken tai-
detta, niin mukaansatempaava impro kum-
puaa luottamuksesta vastanäyttelijöihin ja 
koko työryhmään, joka syntyy ainoastaan 
harjoittelun kautta.

- Farssitarinat perustuvat väärinkäsityk-
siin roolihahmojen välillä, kun taas impro-
visaatio perustuu selkeään informaatioon 
esiintyjien kesken. On inspiroivaa saada tä-
mä haasteellinen yhtälö toimimaan näyttä-
möllä niin, ettei väärinkäsitykset tapahdu oi-
keasti esiintyjien välillä. Esityksen nopea 
tempo asettaa suuria vaatimuksia esiintyjien 
väliseen kommunikaatioon ja se on samalla 
innostavaa ja pelottavaa, toteaa Rejström.

 Turbiinisaliin rakentuu kolme täysin eri-
laista maailmaa maaliskuuksi ja yleisöllä on 
aina tärkeä rooli esitysten luomisessa. 

- Inspiroivaa rikosten maailmaan sukel-
tamisessa on ollut jännitteiden rakentami-
nen kohtauksiin henkilöhahmojen välille. On 
ollut jännittävää myös tutkia valon ja musii-
kin merkitystä rakennettaessa Helsinki noi-
rin maailmaa, Stirkkinen pohtii.

 
Stella elämä osat 1-3: improvisoituja 
näytelmiä Kaapelitehtaalla 7.-30.3.2019.  
Liput 15 € / 21 € / 25 €
Liput ja lisätiedot: www.stella-polaris.fi 
tai puh. 050 5737 004.

Food & Future Forum
AGENCE PRODUCTEURS LOCAUX DAMIEN KÜHN ON UNSPLASH.

Stella elämä osat 1-3 Kaapelitehtaalla

Kuvassa Niina Sillanpää ja Mikko Penttilä.Hotelli- ja ravintolamuseon Food & Future Forum pureutuu ruuan tulevaisuuteen. 

JUSSI NAHKURI

ILMOITUS
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Ruoholahden Sanomat kutsuu asukkaat  
paikalliseen ja rentoon vaalipaneeliin 
Jätkäsaaren hotelli Clarioniin.  
 
Tule kuulemaan ja kysymään, mitä 
lähialueen eduskunta vaali   ehdokkaat 
ovat mieltä meitä kaikkia koskettavista 
aiheista.

Ja tule nauttimaan talon  
tarjoamat kahvit ja pullat!

Hotelli Clarion, katutaso 
Living Room Bar
Tyynenmerenkatu 2
Jätkäsaari

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Vaali
paneeli

Ruoholahden Sanomien

ke 20.3.  kello 18–20


