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Upeat silmälasi- ja kehysvalikoimat. 
Myös silmälääkärin palvelut ovat 
helposti saatavilla! 

-kukkakauppa  
kukkasidonnat ammattitaidolla 
asiakkaan toiveiden mukaan.

ILMAINEN 
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Europarkissa

Avarat tilat ja ammattitaitoinen  
palvelu kannustavat liikkumaan!
Monipuolinen kuntokeskus  
naisille ja miehille.  
Meillä on myös ilmainen lapsiparkki.

Ihania pellavia, kauniita silkkejä, 
pehmeitä luonnonmateriaaleja 
kaikenkokoisille naisille.

Rehtiä rautaa 24/7  
kuntoilijoille, jotka haluavat näkyviä 
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innostavan ilmapiirin.
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Aki Hyyppä johtaa Aku Ankka -lehden toimitusta Porkkalankadulla.  
Akun pitkäaikainen ääni on paikallinen asukas, näyttelijä Jukka Rasila.

Jätkäsaaren  
puu talon asukkaat 
muuttivat viimein

Dekkaristin 
uudessa kirjassa 
seikkaillaan 
Ruoholahdessa

Markus Ahosen tuore kirja sijoittuu muun muassa 
Itämerenkadun taloyhtiöön Ruoholahdessa.

Aku on ääntä myöten 
ruoho lahtelainen
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PÄÄKIRJOITUS

Ilmasto. Vanhustenhoito. Maahanmuutto. 
Sote. Kevään eduskuntavaalien alla meille 
on tarjoiltu isoja aiheita, joihin on helppo 
tarttua.

Äänestyspäivänä 14. huhtikuuta näh-
dään myös, heijastuvatko ilmastoraportit tai 
vanhustenhoitoyksiköissä ilmenneet hoito-
puutteet äänestyskäyttäytymiseen.

Ennakkoäänestysten alkaessa demarit ovat 
selkeästi suurin puolue. Perussuomalaiset ovat 
nousseet kärkikolmikkoon lähes tasoihin ko-
koomuksen kansa. Pääministeripuolue keskus-
ta on mielipidemittausten mukaan kärsimässä 
rajun tappion ja on kannatuksessa vain hive-
nen vihreitä edellä.

Äänestäjät liikkuvat puolueiden välillä, 
mutta miten käy äänestysprosentin?

Eduskuntavaalien äänestysprosentti vuo-
den 2015 vaaleissa oli 70,1.   Kolme kymmenestä 
äänioikeutetusta jättää siis äänensä käyttämät-
tä. Nuorten kohdalla äänestysinto on selvästi 
keskiarvoa alemmalla tasolla. 

Myös nuorten aikuisten eli 18–34-vuotiai-
den ehdokkaiden määrä on tänä vuonna al-
haisempi kuin kertaakaan 2000-luvulla, kertoi 
Keskisuomalainen maaliskuun lopulla. 

Suorasukainen päätelmä on, että minkä ta-
hansa näköinen eduskunta nyt valitaankin, se 
ei ensisijaisesti mieti, millainen yhteiskunta 
olisi nuorelle hyvä. 

Kuskin paikalle nuorilla ei ole juuri halua, 
tai edes apukuskiksi huutelemaan ohjeita tai 
neuvomaan reitin valinnassa. Nuori aikuinen 
vaikenee auton takapenkille. Odottelee, minne 
auto vie.

Päättäjien olisi syytä miettiä, miksi politiik-
ka näyttäytyy nuorelle liian etäisenä. 

Kodin ja koulun rooli ovat tärkeitä, kun 
nuori pohtii omia vaikuttamisen mahdolli-
suuksiaan yhteiskunnassa. Jos päätöksente-
koprosessi jää nuorille epäselväksi, myös kiin-
nostus äänestämiseen lerpahtaa. Pitäisikö 
politiikkaa ja päätöksentekojärjestelmää opet-
taa kouluissa tai toisella asteella entistä enem-
män? 

Ehkä joku koulu voisi kokeilla ilmiöjaksoa, 
joka konkretisoisi, miten arkisistakin asioista 
ympärillämme päätetään Suomessa.

Äänestämällä voi vaikuttaa, ja äänestämällä 
saa myös valitusluvan seuraavaksi neljäksi vuo-
deksi, jos ja kun päätöksenteko ei suju itselle 
mieleisesti eduskunnassa.

ÄÄNESTYSPROSENTTIEN valossa etelähelsin-
kiläiset ovat demokratiasta välittäviä. Aktiivi-
suus vaaleissa on selkeästi maan keskiarvon 
yläpuolella.

Ruoholahden äänestysprosentti vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa oli 77,8 ja Jätkäsaaren 
80,5. Kampissa aktiivisuus oli 81,1 prosenttia ja 
Lauttasaaressa 83,8 prosenttia.

Äänestä aina kun saat. Niin eduskuntavaa-
leissa kuin toukokuun eurovaaleissakin. 

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

4,6
KUUKAUDEN LUKU

Helsingin kaupunki ja yliopisto saivat EU-rahaa 4,6 
miljoonaa euroa HOPE-hankkeeseen. Osa rahasta 

käytetään ilmanlaadun tutkimiseen Jätkäsaaressa.

Valituslupa seuraavaksi 
neljäksi vuodeksi

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

TOIMITTAJAT
Pipsa Sinkko-Westerholm

TAITTO/AINEISTO 
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

KUSTANTAJA   
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791–7

ILMOITUSMYYNTI
Puh. 050 330 6399
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

MEDIAKORTTI
ruoholahdensanomat.fi/mediakortti/

NETTISIVUT
www.ruoholahdensanomat.fi

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

Toukokuun Ruoholahden Sanomat 
ilmestyy 9.5. 2018. Siihen tarkoitetun 
aineiston tulee olla lehden toimitukses-
sa 26.3. 2018.

PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 

ISSN 1458-6371
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

OLUTTA TAI KAHVIA. Kaapeliteh-
taalla järjestetään viikonloppuna 
5.–6.4. Helsinki Beer Festival  jo 21. 
kertaa. Mukana pienpanimoita Suo-
mesta ja muualta. Viikkoa myöhemmin 
eli 12.–14.4. Kaapelilla on kahvifes-
tarit eli Helsinki Coffee Festival. Se 
järjestetään viidettä kertaa.

HIETALAHDEN HYVÄNTEKIJÄT.
Sinebrychoffin taidemuseossa Bulevar-
di 40:ssä on Hietalahden hyväntekijät 
-näyttely. Se esittelee Sinebrychoff-
suvun historiaa. Oy Sinebrychoff Ab 
on lahjoittanut näyttelyyn muotoku-
vakokoelman suvun merkkihenkilöistä. 
Näyttely kestää tammikuulle 2020.

ÄÄNESTYSKOPIT. Huhtikuussa pääsee 
taas osaksi demokratiaa eli äänes-
tämään eduskuntavaaleissa. Vaalien 
äänestyspäivä on sunnuntaina 14. huh-
tikuuta. Äänestyskopit ovat auki kello 
9–20. Ennakkoäänestys on kotimaassa 
3.–9. huhtikuuta ja ulkomailla 3.–6. 
huhtikuuta. Kuskin paikalle nuorilla 

ei ole pääsyä, tai edes 
apukuskiksi huutelemaan 
ohjeita tai neuvomaan 
reitin valinnassa.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

miljoonaa euroa

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

Nautintoja meren äärellä.

Pääsiäisbrunssi 20.–21.4.

AVOINNA MYÖS PÄÄSIÄISENÄ
TUNNELMALLINEN ILLALLINEN, VIIKONLOPPUBRUNSSI TAI PERJANTAIAAMIAINEN

KATTAUKSET KLO 11  JA  15

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

Toukokuu 9.5. 30.4. 
Kesä-heinäkuu 6.6. 28.5.
Elo-syyskuu 29.8. 20.8.

Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät

Jakelupäivä Aineistopäivä

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!

Tilaa maksuton myyntipaketti:
WWW.NETTIKULTA.FI

Tule käymään NettiKullan ostopisteessä Lapinlahdenkatu 19!
Arvioimme kulta- ja hopeaesineittesi arvon ILMAISEKSI!

puh. 0449877049 

H I N TATA K U U

PARAS

HINTA

KÄ

 VUOROKAUSI 
HOITO:

KISSALLE  
alk. 30€/PÄIVÄ  

KOIRALLE  
alk.60€/PÄIVÄ

ME 
HOIDAMME 

LEMMIKKIÄSI 
LOMAN  
AJAN.

WWW.TASSUMAFIA.FI ITÄ MEREN KATU 11–13

Loma  
tulossa?

 
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

SILVIA 
MODIG!

Oikeudenmukainen Suomi. 
Kaikille. Ei harvoille.
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Ruoholahden kylkeen nousee Pohjois- 
Euroopan suurin kasvuyrityskeskus

Koko perheen soitinesittelypäivä 
lauantaina 13.4.2019 klo 10–13

VISSELI on koko perheen tapahtuma, jossa koko konservatoriotalo soi!

Avointen ovien päivässä lapset ja aikuiset saavat kokeilla talon 
opettajien opastuksella erilaisia soittimia, joiden soittamista 

konservatoriossa opiskellaan.

Soitinesittelyiden lisäksi tarjolla on musiikkiesityksiä,  
tietoa musiikin harrastamisesta ja oppilaaksi hakemisesta. 

Kahvila on avoinna koko tapahtuman ajan.

Tervetuloa!

konservatorio.fi/visseli2019

Helsingin Konservatorio  |  Ruoholahdentori 6  |  00180 Helsinki

Lapinlahden 
vuokralaiset 
jatkavat – 
toistaiseksi

350 miljoonan euron suurhanke 
tekee toteutuessaan Marian vanhasta 
sairaala-alueesta työpaikan yli 650 
yritykselle ja 4000 työntekijälle. 
Tällä hetkellä Maria01-kampuksella 
työskentelee noin tuhat henkeä.

LET’S
GO
RIIKKA! www.riikkataivassalo.fi

147
maksaja: Riikka Taivassalon tukiryhmä

Pian Baanalla käy erilainen vilinä, jos 
kaupungin täydennysrakentamishan-
ke toteutuu.

Helsingin kaupunki suunnittelee 
tusinaa uutta toimistorakennusta Ma-

rian entisen sairaalan etelänpuoleiselle tontille 
Ruoholahden päähän.

Maria01-kampuksen uudisrakennukset tule-
vat Baanan ja Mechelininkadun väliin. Raken-
nuksista korkein on 12-kerroksinen ja se tulee 
lähes kiinni Porkkalankatuun eli Ruoholahden 
siltaan. Se on selvästi korkeampi kuin sillan 
toisella puolella oleva kahdeksankerroksinen 
DNA:n rakennus.  

HANKKEEN ARVO ON YIT:n mukaan noin 350 
miljoonaa euroa. Kyseessä on mittava summa. 
Esimerkiksi keskustakirjasto Oodin hintalappu 
oli noin sata miljoonaa euroa. 

Alueen asukkaat – muun muassa jotkut Ruo-
holahden villoissa asuvat – ovat suhtautuneet 
penseästi hankkeeseen. Asukkaita huolettaa esi-
merkiksi se, että miten paljon talot varjostavat 
lähialuetta.

Alustavan havainnekuvan mukaan uudis-
rakennuksia tulee yhteensä 12. Ne polveilevat 
kiinni toisissaan erikorkuisina siten, että raken-
nuksista korkeimmat ovat kiinni Mechelinin-
kadussa, kun taas Baanan puolella rakennukset 
ovat selvästi matalampia, 4–7-kerroksisia.

Suunnittelijoiden ideana on, että korke-

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Havainnekuva Baanalta, jonka vasemmalle puolelle ehdotetaan toimistorakennusten rypästä. 
Baanan puoleiset uudisrakennukset ovat 4–7-kerroksisia. Havainnekuvan vasemmalle puolelle 
jäävät Mechelininkadun varrelle kaavaillut talot ovat selkeästi korkeampia eli 5–12-kerroksisia.

at rakennukset estävät Mechelininkadun liiken-
nemelun ja luovat rauhallisen sisäpihan, jossa 
kampuksella työskentelevät tai alueen läpi kul-
kevat voivat vapaasti liikkua.

Alueen pohjoisosan vanhat sairaalan raken-
nukset on tarkoitus suojella. 

Uudisrakennusten alta aiotaan alustavien 
suunnitelmien mukaan siirtää muutama alueel-
la nyt oleva puutalo. 

Baanalla Ruoholahden päädyssä olevat ko-
ripallokenttä ja pingispöytä joudutaan todennä-
köisesti siirtämään. 

Kaupunki pyrkii kuitenkin löytämään näil-
le ulkoharrasteille paikan läheltä niiden nykyis-
tä paikkaa.

JÄTTIHANKE ON OSA kaupungin visiota tehdä 
Helsingistä Pohjoismaiden houkuttelevin kasvu-
yrityskaupunki.

Alueen kaavaehdotus tulee tämän vuoden 
lopulla kommentoitavaksi.

Arvioiden mukaan asemakaava valmistuu 
vuonna 2020 ja rakentaminen alkaisi saman tien. 
Kampuskorttelien ensimmäiset osat valmistuisi-
vat 2021 ja vuonna 2023 Pohjois-Euroopan suurin 
kasvukeskus olisi kokonaan valmis. 

KAUPUNKI ON PÄÄSSYT väliaikaiseen sopuun  
vuokrasta Lapinlahden vanhan sairaala-alueen 
vuokralaisten kanssa.

Lapinlahden sairaala-alueen päävuokralaiset 
eli Lapinlahden Lähde ja Osuuskunta Lapinlah-
den Tilajakamo jatkavat nykyisissä tiloissa, kun-
nes ideakilpailun voittaja ottaa rakennukset hal-
tuunsa. Osapuolet sopivat asiasta maaliskuussa.

Kaupunki on käynnistänyt Lapinlahden alu-
eesta ideakilpailun. Oman strategiansa mukai-
sesti kaupunki haluaa luopua omistamistaan ti-
loista, joilla sille ei ole käyttöä. Lapinlahden 
sairaala on yksi tällainen kohde.

Lapinlahden vuokralaiset ja kaupunki ovat 
aiemmin olleet törmäyskurssilla vuokran hin-
nasta. Kaupunki haluaisi moninkertaistaa saa-
mansa vuokratulot Lapinlahdesta. Perusteena 
ovat olleet kiinteistöjen hoitoon liittyvät kulut, 
jotka ovat korkeampia kuin kaupungin kiinteis-
töistä saama vuokratuotto.

Vuokralaiset taas ovat kritisoineet, että vuok-
raa nostamalla kaupunki käytännössä savustaa 
nykyiset vuokralaiset ja samalla tuhoaa paikalle 
muodostuneen kaupunkikulttuurisen yhteisön.

Paikallisia asukkaita taas huolettaa, että py-
syykö Lapinlahden alue enää samanlaisena kai-
kille avoimena tilana, kun ideakilpailun voittaja 
ottaa alueen lopulta haltuunsa.

KAUPUNGIN IDEAKILPAILU Lapinlahden alu-
een kehittämisestä päättyy ensi kuussa, ja jat-
koon valitaan kolme ehdotusta.

Aikataulutavoitteena on, että kaupunginval-
tuusto päättää voittajasta alkuvuonna 2020, jon-
ka jälkeen voittajaehdotuksen pohjalta alueella 
tehdään todennäköisesti asemakaavan muutos. 
Kiinteistöjen korjaus- ja rakennustyöt alkaisivat 
arvion mukaan vuonna 2021.

Ruoholahden Sanomat

AARTI OLLILA RISTOLA ARKKITEHDIT OY
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Aku Ankka -lehti syntyy Ruoholahdessa

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 "

Alkuun spoileri. Aku Ankan toimituk-
sessa ei näytä Ankkalinnalta. Muuta-
mia Ankka-aiheisia patsaita ja kuvia 
lukuun ottamatta toimitus on kuin mi-
kä tahansa toimisto työpisteineen ja 

tietokoneineen. Työntekijät kuitenkin tuntevat 
toimituksen nimellä Ankkalinna.

Aku Ankka ruoholahtelaistui yli kolme vuot-
ta sitten. Aikaisemmin lehden toimitus sijaitsi 
Munkkiniemessä. Vuonna 2015 Sanoma yhdis-
ti neljä toimipaikkaa osoitteeseen Porkkalanka-
tu 20. 

Talossa työskentelee noin 500 työntekijää. 
Sanoma-konsernilla on toimitilat lisäksi Töölön-
lahden Sanomatalossa ja Vantaan Sanomalassa, 
jossa myös painetaan konsernin lehtiä. 

AKU ANKKA -LEHDEN vakituiseen toimitus-
kuntaan kuuluu päätoimittaja ja kaksi toimitta-
jaa. Lisäksi on muutama markkinointihenkilö ja 
joukko freelancerina toimivia kääntäjiä. 

Vuodesta 2011 päätoimittajana on toiminut 
Aki Hyyppä. Aku Ankan lisäksi hän on toimit-
tanut Roope-Setää, Aku Ankan Taskukirjoja ja 
Aku Ankka Extraa vuodesta 1999. Aku Ankassa 
työskentely ei ollut hänelle haaveammatti. 

”Lapsena Akkaria lukiessa en olisi uskonut 
päätyväni lehteen töihin. Vähän leikilläni lai-
toin aikoinaan hakemuksen menemään”, Hyyp-
pä kertoo. 

Työpaikka toimituksesta aukesi kuitenkin 
heti. 

”Olin nuorena Erasmus-vaihdossa Belgias-
sa opetellut hollantia, joten erotuin hakijoista”, 
Hyyppä muistelee. 

Sanoma oli juuri aloittamassa uutta Aku 
Ankka Extra -kuukausijulkaisua, johon aineisto 
tuli Hollannista. Kielitaidosta oli hyötyä.

AKUN ANKAN SISÄLTÖ saadaan valmiina tans-
kalaiselta Egmont-kustantamolta. Suomen toi-
mitus tekee kuitenkin viimeiset valinnat tari-
noista. 

”Pyrimme ottamaan parhaat päältä”, Hyyp-
pä kertoo. 

Mukaan lisätään myös muun muassa 
1960–1970-lukujen tarinoita, koska ne ovat Suo-
messa suosittuja. 

Hyypän mukaan suomalaiset lukijat ovat 
vaativia lukijoita, joten jopa neljäsosa Egmontin 
tarjoamista tarinoista hylätään. 

”Meillä on paljon aikuislukijoita sekä hie-
man erilainen maku kuin muualla”, Hyyppä ker-
too. 

Hänen mukaansa klassiset Aku-tarinat ovat 
suomalaisten mieleen. 

”Liian modernit tarinat aiheuttavat eniten 

napinaa. Esimerkiksi kännykät on alettu hyväk-
syä vasta äskettäin. Aikaisemmin Roopen halut-
tiin puhuvan ainoastaan vanhanaikaiseen pöytä-
luuriin”, Hyyppä kertoo. 

Lehden sarjakuvat piirretään monissa eri 

Akkari on Suomen luetuin viikkolehti 
vuosikymmenestä toiseen. Lehden 
toimitus on nykyään Ruoholahdessa.

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

Aku  
joutuu 
tekemään 
tärkän 
päätöksen 
klassikko-
tarinassa 
Tietokilpailu. 

Aku Ankan postilaatikko pääsi hetkeksi Itämerenkadulle lehden päätoimittajan Aki Hyypän kanssa. Aku Ankan toimitus on osoitteessa Porkkalankatu 20.

maissa: Hollannissa, Norjassa, Yhdysvalloissa, 
Italiassa ja Espanjassa. Myös Suomesta löytyy 
Ankka-piirtäjiä, joista ehkä tunnetuin on piirtä-
jä-käsikirjoittaja Kari Korhonen.

Tarinoiden valitsemisen ja lehden koko-

amisen lisäksi päätoimittajan työhön kuuluu 
säännöllisten palstojen kirjoittaminen. Näitä 
palstoja ovat  Toimituksen Oma Nurkka ja Lef-
fanurkka. 

Palstoilla kerrotaan ajankohtaisista sarjaku-

Liian modernit 
tarinat aiheuttavat 

eniten napinaa. Esimerkiksi 
kännykät on alettu hyväksyä 
vasta äskettäin.”
 
Aki Hyyppä
päätoimittaja, Aku Ankka -lehti

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Aki ja Aku keskustelevat.

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

Perinteinen 
vappurieha 
Ruoholahden 
leikkipuistossa

MIKÄ   Siikaleipä  13 e

MITÄ   Siikaa paloiteltuna paahdetun leivän 
päällä, piparjuurella ja sellerillä maustetulla 
remoulade-kastikkeella.

MISSÄ   Välimerenkatu 10  

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Siikaleipä 
on ehkä vähän suositumpi kuin makkaralau-
tanen.”

UUSI SAUNA avautui loppuvuodesta 2018 
Välimerenkadulle. Suppeahko ruokalista aut-
taa pieneen tai isoon nälkään. Yrittäjä Kim-
mo Helistöllä on myös Sauna Arla Kalliossa. 
 
ANTIOKA ATABAR  on ikänsä puolesta jo 
klassikko. Turkkilaista ruokaa tarjoava, noin 
sadan asiakaspaikan ravintola on palvellut 
jo vuodesta 1991 Eerikinkadulla.

Suosituin annos -sarjassa käymme  alueen 
 ravintoloissa ja tilaamme  henkilökunnan  mukaan 
suosituimman annoksen. Aiemmin palstalla on 
esitelty Raksa, Urbine, Vessel Bistro, Pä Kroken, 
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
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MITÄ   Turkkilaisia lihapullia, kanan rintafi-
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RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Valkosipu-
likana-annosta menee myös paljon. Kasvis-
annoksista suosituin on Pyörtynyt imaami eli 
täytetty munakoiso.”
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Aku Ankka -lehti syntyy Ruoholahdessa

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE, JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

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

TERVETULOA YSTÄVÄT!

OLEN Aku Ankka -fani. 
Lapsena keskiviikko oli 
viikon paras päivä kun 
postiluukusta tipah-
ti uunituore Akkari. 
Helsingin yliopiston 
gradu-tutkielmanikin 
käsitteli Aku Ankkaa. 

Työn nimi oli Höp-
söä huuhaata vai ide-
aalia indoktrinaatiota?: 
Aku Ankka -lehden kriittinen arviointi teoksessa 
Kuinka Aku Ankkaa luetaan: imperialistinen 
sisältö Disneyn sarjakuvissa sekä suomalaisissa 
kirjoituksissa vuosina 1971–2011. 

Työ oli kritiikintutkimus, joka kokosi yhteen 
Aku Ankka -lehteen kohdistuneen kriittisen 
kirjoittelun 40 vuoden ajalta. 

Arvosana ei ollut kovin hyvä, mutta työn 
tekeminen oli hauskaa. Ja mikä tärkeintä, 
valmistuin maisteriksi. 

Pipsa Sinkko-Westerholm

RUOHOLAHDESSA VUODESTA 1996 asu-
nut näyttelijä Jukka Rasila on Suomen vi-
rallinen Aku Ankan ääni. 

”Tänä keväänä tulee 26 vuotta täyteen 
Akun äänenä”, Rasila kertoo.

Pestiin Rasila bongattiin sattumalta hä-
nen ollessa Teatterikorkeakouluaikoina 
työharjoittelussa Helsingin kaupunginteat-
terissa. 

”Näytelmään tarvittiin koiraa ja aloin 
haukkua. Näyttelijät tulivat kysymään, et-
tä miten tein sen äänen. Vastasin, että Akua 
on vielä helpompi puhua”, Rasila muiste-
lee. 

Pian hän jo työskentelikin ääninäytte-
lijänä ja sai pestin Akun ääneksi. Nykyisin 
ääni työllistää häntä kuukausittain. 

”Tällä hetkellä maksukanavilla pyörii 
pari eri sarjaa, jossa Aku seikkailee”, Rasi-
la kertoo. 

Rasila tunnustautuu todelliseksi faniksi. 
”Tatuoin vuonna 2006 Akun kuvan nilk-

kaani sen kunniaksi, että olin ollut 13 vuotta 
Akun äänenä. 13 on Akun munintapäivä.”

Ruoholahden Sanomat

TOIMITTAJALTA

Aku Ankan 
ääni on asunut 
Ruoholahdessa 
vuodesta 1996
Jukka Rasila pestattiin Akun  
ääneksi sattumalta.

vamaailman asioista, esitellään piirtäjiä ja jul-
kaistaan ensi-iltaan tulevien animaatioiden ar-
vosteluja. 

”Viikon huippuhetki on perjantai-aamupäi-
vä, kun pöydällä odottaa painoon lähtevä, leh-

Akun äänenä esiintyvä Jukka Rasila 
tatuoi nilkkaansa tutun hahmon.

Vastakuoriutunut Aku tervehtii lehden toimituksen avokonttorin reunalla. Sanoman 
toimitiloissa Ruoholahdessa Aku Ankan toimitus tunnetaan Ankkalinnana.

den viimeinen vedos. Luen sen vielä kerran läpi 
kahvikupin äärellä, jalat pöydällä”, Hyyppä ker-
too.

Työtahti on Hyypän mukaan lähivuosina to-
sin kasvanut ja ajoittain on kiireistä. 

”Onneksi työnantaja on ymmärtänyt, että 
laadukas julkaisu vaatii paneutumista”, hän sa-
noo. 

Painetun lehden lisäksi toimitusta työllis-
tää lehden verkkopalvelu, joka tarjoaa muun 
muassa tietoa, tehtäviä, toimituksen palstoja, 
verkkokaupan ja digitaaliset Aku Ankka -leh-
det. 

Vuodesta 2015 lähtien Aku Ankka on ol-
lut myös mukana mediakasvatustyössä Sanoma 
Pron ja opettajien kanssa toteutetussa Ankallis-
akatemiassa.

 Digitaalisen oppimisympäristön tehtäväpa-
ketteja käytetään etenkin peruskouluissa suo-
men kielen ja kirjallisuuden tunneilla. 

PAINETUN AKU ANKAN tilaajamäärät ovat las-
keneet huippuvuosista 2000-luvulla, jolloin hei-
tä oli yli 350 000. 

Tällä hetkellä tilaajia on noin 200 000. Aku 
Ankka on silti edelleen luetuin viikkolehti yli 
600 000 lukijallaan. 

”Uskon että tulevaisuudessakin Aku on se 
lehti, jota halutaan lukea paperisena. Lehden lu-
kemisesta halutaan nautiskella sohvalle käperty-
neenä”, Hyyppä sanoo. 

Hänen mukaansa kovin moni ei vielä lue Ak-
kariaan netistä, vaikka sieltä kaikki lehdet vuo-
desta 1951 alkaen löytyykin. 

”Niille, jotka haluavat siirtyä digilehteen, 
kaikki on jo valmiina”, Hyyppä kertoo.

KUVAT: JUKKA RASILAN ARKISTO

VAPPURIEHA JÄRJESTETÄÄN taas Ruoholah-
den leikkipuistossa. Tapahtuma-aika on vappu-
aatonaattona eli maanantaina 29.4. kello 16–18.

Riehassa on muun muassa herkkubuffetti, 
poninratsastusta, arpajaiset ja muuta ohjelmaa 
lapsille. Myös vappupalloja on myynnissä ta-
pahtumassa.

Järjestäjänä on Mannerheimin Lastensuoje-
luliiton Ruoholahden-Jätkäsaaren paikallisyh-
distys, Ruoholahden leikkipuisto ja Helsingin 
kansainvälinen koulu. Avustamassa ovat myös 
paikalliset partiolaiset eli Helsingin Merilokit.

Ruoholahden Sanomat
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Ilmasto ja Länsisataman liikenne herättivät 
keskustelua paikallisessa vaalipaneelissa

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

K-Rauta Ruoholahdesta

PARVEKE KEVÄTKUNTOON

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

ERITTÄIN 
LUONTO- 

YSTÄVÄLLINEN

KIRKAS, 
PUHDAS JA 
RAIDATON

Tarjous voimassa 7.4.2019 asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

IKKUNANPESUAINE 
KÄRCHER RM 500 
6295-881 500ML
Ikkunapesuriin 
tarkoitettu pesuaine.
Puhdistaa raidattomasti 
kaikki lasi- ja peilipinnat.

695

TODELLA
LAADUKAS
JA TUKEVA 

METRI- 
MATTO   

-20%
norm.  

hinnoista

KAIKKI 
SINITUOTTEET

Leveydet 133 cm 
ja 200 cm, useita 
värejä.

995
m2

ORIENT-OCCIDENT 
TERASSIMATTO

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

995
/pkt

(11,95/pkt)

395
(4,95)

TERASSIPESU SOFTCARE 2 L
Tehokas ja turvallinen käyttää 
vaikeankin lian puhdistukseen. 
Vesipohjainen, ei vahingoita 
pestäviä pintoja.

1245
(14,95)

KIILTO 
IKKUNANPESUAINE SPRAY
Käyttövalmis. Ikkunat, peilit ja 
muut lasipinnat. 

5990

Nukuitko talven yli?
Lähes 400 vaihtoehtoa herätä kevääseen.
Katso uudet kurssit ilmonet.fi

Ilmoittaudu: ilmonet.fi, puh 09 310 88610, asiakaspalvelussa

Helsingin työväenopisto 
hel.fi/tyovaenopisto

Eduskuntavaaliehdokkaat (vasemmalta lukien) Toni Paussu (ps), Silja Borgarsdóttir Sandelin 
(r), Heta Tuura (vas), Riikka Taivassalo (sin), Eeva Kärkkäinen (kesk), Bicca Olin (vihr), Jenni 
Karjalainen (sd) ja Atte Kaleva (kok) osallistuivat vaalipaneeliin hotelli Clarionilla. Tilaisuuden 
juonsi Ruoholahden Sanomien päätoimittaja Rauno Hietanen (kuvassa vas.).

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Ruoholahden Sanomien vaalipaneelissa 
pääsivät ääneen lähialueella asuvat edus-
kuntavaaliehdokkaat. Edustettuina olivat 
niin Jätkäsaari, Ruoholahti ja Lauttasaari 
kuin Kamppikin.

Vihreiden Bicca Olinin mielestä ilmastoasiat 
ovat vaalien yksi tärkeimmistä teemoista.

”Asialla on kiire, sillä ihmiskunnalla on enää 12 
vuotta aikaa pysäyttää ilmaston lämpeneminen”, 
Olin sanoi.

Kokoomuksen Atte Kaleva tyrmäsi ajatuksen.
”Ei pitäisi hysterisoida asioita. Ihmiset keksivät 

kyllä keinot sitten kun niitä tarvitaan”, Kaleva sanoi.
Keskustan Eeva Kärkkäinen sanoi, että keinot 

ilmastomuutoksen pysäyttämiseksi kyllä on jo kek-
sitty, mutta ne vaan pitäisi ottaa käyttöön.

RKP:n Silja Borgarsdóttir Sandelinin ja Oli-
nin mukaan Suomen tulee näyttää EU:ssa hyvää esi-
merkkiä ja olla edelläkävijä ympäristöasioissa.

Kaikki edustajat olivat Tallinnaan johtavan tun-
nelin kannalla, joskin sitä pidettiin erittäin kalliina.

SDP:n Jenni Karjalainen nosti esille tunneli-
hankkeen kalleuden, mutta oli valmis tukemaan si-
tä yksityisen rahoituksen löytyessä.

RUOHOLAHDEN SANOMIEN vaalipaneeli järjes-
tettiin Jätkäsaaren hotelli Clarionissa 20. maalis-

Ruoholahden Sanomien vaalipaneelissa 
kiivaimmat keskustelut käytiin 
alueen liikennejärjestelyistä 
ja muovista merissä. Lasten 
liikuntaharrastusten tukemisesta 
ehdokkaat olivat yksimielisiä.

kuuta. Yleisöä tilaisuudessa oli noin viisikymmen-
tä.

Yleisökysymys muovittoman maaliskuun hyö-
dyllisyydestä nostatti kiivaan keskustelun, jossa poh-
dittiin muovin käytön tarpeellisuutta ja merien muo-
visaasteen lähdettä.

Jätkäsaaren liikennetilanteesta esitettiin mon-
ta yleisökysymystä. Atte Kaleva kertoi istuvansa kau-
punkiympäristölautakunnassa, mutta ei ottanut 

vastuuta alueen epäonnistuneesta liikennesuunnit-
telusta. Kalevan mukaan rekkojen siirtäminen Vuo-
saareen ei ole mahdollista, sillä rekat kulkevat Tallin-
nan ja Helsingin väliä matkustajalaivoissa.

Kaleva nosti esiin keskustatunnelin – eli maanalai-
sen kokoojakadun – tarpeellisuuden. Ajatusta kannatti 
Perussuomalaisten Toni Paussu ja RKP:n Sandelin. 

PALJON KESKUSTELUA käytiin lasten urheiluhar-

rastuksista. Mitä keinoja ehdokkailla olisi lasten liik-
kumisen lisäämiseksi?

Urheilijataustaiset RKP:n Sandelin, demareiden  
Karjalainen ja sinisten Riikka Taivassalo olivat sa-
maa mieltä siitä, että kaikille lapsille ja nuorille tulisi 
taata yhtäläiset harrastusmahdollisuudet. Kouluissa 
tulisi järjestää matalan kynnyksen toimintaa ja seu-
rojen toimintaa tukea.

Vasemmiston Heta Tuura muistutti, että kaikilla 
perheillä ei ole mahdollisuutta maksaa jokaisen lap-
sen kallista urheiluharrastusta.

Harrastustakuuta ehdotti keskustan Kärkkäi-
nen, jota puolusti myös demareiden Karjalainen ja 
vihreiden Olin.

Olin esitti, että harrastuksia tulisi tukea verova-
roin. Tähän tarttui Kaleva, jonka mielestä ”kokonais-
veroaste on jo tapissa”. Samaa mieltä oli Taivassalo. 

Perussuomalaisten Paussun mielestä vastuu elä-
män mallista on lasten vanhemmilla. 

”Toivon, että lapsille ei kotona heti iskettäisi tab-
lettia kouraan vaan ohjattaisiin heidät ulos leikki-
mään”, Paussu esitti.

ESILLE NOUSI MYÖS SOTE ja vanhustenhoito. Tai-
vassalon mielestä kaatunut soteuudistus oli hyvä esi-
merkki viime vuosien epäonnistuneesta politiikasta.

Sandelin nosti esiin kuntien ja kaupunkien vas-
tuun palvelujen tuottamisessa.

”Hoitajien pitää laitoksissa saada tehdä omaa 
hoitotyötään.”

Perussuomalaisten Paussun mukaan terveys ei 
ole kaupan, joten sotepalveluita ei tule yksityistää. 
Karjalaisen ja Kalevan mielestä palvelujen tuottajil-
la ei ole merkitystä, kunhan palvelut ovat laadukkai-
ta ja tuottavat tulosta.

Vasemmiston Tuuran, sinisten Taivassalon, kes-
kustan Kärkkäisen ja vihreiden Olinin mukaan re-
sursseja ja valvontaa pitää lisätä sekä toimintamalle-
ja kehittää. 

”Hoitajamitoitusta pitää nostaa ja laskutapojen 
kikkailuun puuttua”, Tuura esitti.

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
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Wood Cityn 
tuskien taival

Parvekkeista 
hyvää palautetta

SUOMALAISEN PUURAKENTAMISEN lippu-
laivaksi tituleeratun Wood Cityn kaksi asuinta-
loa valmistui helmikuussa 2019. Niiden rakenta-
minen aloitettiin vuonna 2015. 

Vuonna 2017 Helsingin Sanomat kertoi, että 
taloissa on ilmennyt kosteusongelmia. Puuele-
menttien koivuvanerisista liitoskohdista oli löy-
tynyt mikrobivaurioita. Lehden mukaan ho-
meen syntyminen ei johtunut puutteellisesta 
suojauksesta vaan tutkimuksesta, jossa haluttiin 
tutkia Suomen oloissa uudenlaista rakennus-
tekniikkaa. Talot rakennettiin muualla valmis-
tetuista massiivipuuelementeistä ilman koko ta-
lon peittävää sääsuojaa. 

Tutkimusta rahoitti puuelementtien toimit-
taja Stora Enso ja ympäristöministeriö.

TUTKIMUSTULOKSENA VALMISTUI kaksi dip-
lomityötä Tampereen teknillisestä yliopistosta. 

Diplomitöiden tarkastaja, rakennusfysii-
kan professori Juha Vinha sanoi tuolloin, että 
kosteudenhallinta rakennusaikana ei mennyt 
suunnitelmien mukaan. Massiivipuiset elemen-
tit  kestivät kosteutta, mutta elementtien liitok-
sissa käytetty koivuvaneri homehtui. 

Rakentaja SRV:n viestintäpäällikkö Heidi 
Tetteh ja vuokranantaja Hekan asiakkuuspääl-
likkö Ari Sihvola ovat yhtä mieltä siitä, että kos-
teusvaurioiden korjaamiseksi ja homeen poista-
miseksi on tehty kaikki mahdollinen. 

”Korjaukset tehtiin näkyvien pintojen osalta 
desinfioimalla, jonka jälkeen vauriokohdat on 
mekaanisesti poistettu hiomalla”, Tetteh kertoo. 

Hänen mukaansa korjaustyöt tehtiin huo-
lellisesti johtavien asiantuntijoiden ohjaukses-
sa. Hekan Sihvolan näkemykset edustavat myös 
rakennuttaja ATT:n eli Helsingin kaupungin 
asuntotuotannon virallisia kantoja. 

”Helsingin kaupungin rakennusvalvonta on 
ollut tiiviisti mukana ja muun muassa koivuva-
nerikiinnikkeitä on tarvittaessa vaihdettu teräk-
sisiin. Kohteessa tehtiin myös mittauksia”, Sih-
vola kertoo. 

KAIKKIEN OSAPUOLIEN MUKAAN rakennuk-
set saatiin korjauksilla kosteusturvallisiksi ja ter-
veellisiksi asua. 

Rakennuslehti.fi uutisoi marraskuussa 2017, 
että asiantuntijoiden mukaan mikrobivauriot 
olivat syntyneet syvälle talojen rakenteisiin eikä 
niitä olisi pystytty puhdistamaan mekaanisesti 
eli esimerkiksi hiomaan pois ilman koko talon 
purkamista. 

Tetteh korostaa, että mitään vaaraa ei ole. 
”Asuintalot on poikkeuksellisen tarkasti 

kartoitettu, dokumentoitu, korjattu ja laatu var-
mennettu”, hän sanoo. 

Tetteh jatkaa, että jos jatkossa sisäilmaon-
gelmia kuitenkin löytyy, niiden korjaamises-
sa noudatetaan urakkasopimusta. Ari Sihvolan 
mukaan vuokranantaja Heka olisi tuolloin vel-
vollinen selvittämään ongelman syytä ja korjaa-
maan epäkohdat. 

”Uudiskohteissa pääurakoitsijalla eli SRV:llä 
on kahden vuoden takuuajan vastuu ja raken-
nuttaja ATT vastaa talon vioista ja puutteista 10 
vuotta”, Sihvola kertoo.

Ruoholahden Sanomat

Wood City -korttelin kaksi asuinta-
loa valmistuivat helmikuussa. Asuk-
kaat muuttivat sisään kuun viimeise-
nä päivänä, noin vuoden myöhässä 
alkuperäisestä aikataulusta. Tuolloin 

Välimerenkatu 3:ssa sijaitsevaan taloon  muuttivat 
myös Ella ja Roscoe Peters sekä lapset Lumi, 3, ja 
Robin, 1. Ella ihastui valoisaan neliöön heti. 

”Emme olleet nähneet asunnosta kuin pohja-
piirroksen, joten oli kiva yllätys, miten ihana asunto 
onkaan”, Peters kertoo. 

Petersit saivat asunnon kiintiöstä, joka varataan 
kaupungin asunnon vaihtajille. Silti he jonottivat 
uutta kotia yli vuoden.

VÄLIMERENKADULLE PETERSIT muuttivat kau-
pungin kolmiosta Selkämerenkadulta. 

”Vanhassa asunnossa oli sisäilmaongelmia, mis-
tä johtuen meillä kaikilla oli nenät tukossa koko 
ajan. Uudessa asunnossa ilma on selvästi raikkaam-
pi”, Peters kertoo. 

Uuden kodin mahdolliset homevauriot eivät 
häntä pelota. 

”Toivon, että Heka ja rakentaja ovat tehneet par-
haansa asiassa. Rakentamisaikaiset kosteusongel-
mat uutisoitiin mediassa niin näkyvästi, että uskoi-
sin heidän ottavat asian vakavasti.”

”Aika näyttää miten käy. Jos oireilumme taas al-
kaa, niin puutumme tietysti asiaan. Toivon silloin, et-
tä meillä kuunnellaan.”  

KOSTEUSVAURIOIDEN LISÄKSI talossa on ollut val-
mistumisen jälkeen monenlaisia ongelmia, kuten 
vesivuotoja sekä puutteita ja vikoja irtaimistossa. 

”Meillä ei onneksi ole ollut mitään isompaa. Kyl-
pyhuoneen pyyhekoukut piti vaihtaa, sillä ne oli 
asennettu metrin korkeudelle lattiasta”, Peters nau-
raa. 

Eniten harmia on aiheuttanut jätejärjestelmä 
Rööri, joka on jatkuvasti epäkunnossa. 

”Onneksi rappuun avattiin äskettäin kierrätys-
huone, johon voi viedä myös sekajätettä. Nyt jätteet 
eivät enää keräänny pihalle Rööriputken ympärille”, 
Peters kertoo. 

Hekan tiedottaminen asioista on Petersin mu-
kaan ollut huonoa. 

”Onneksi talon Facebook-ryhmässä on aktiivisia 
kirjoittajia. Sieltä olen saanut paljon tietoa.”

PARASTA 98,5 NELIÖN ASUNNOSSA Ella Petersin 
mukaan on sen avaruus ja valoisuus sekä asunnon 
erilainen arkkitehtuuri. 

Puulla vuorattu parveke on Ella Petersin mieleen. Sylissä perheen kolmivuotias tytär Lumi. 

Ainutlaatuinen puinen 
kerrostalo valmistui viimein

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Wood 
City -puukorttelin asuintalojen 
rakennusprojekti ei sujunut hyvin, 
sillä kosteussuojaus petti ja talo 
homehtui rakenteistaan. Petersin 
perhe toivoo, että kaikki on kunnossa.

UUDESSA TALOSSA

”Pohjaratkaisu on jännä, sillä läpi asunnon kul-
kee vino seinä.” 

Seinä toi sisustukselle haastetta, mutta miellyt-
tää Petersin silmää koko ajan enemmän. Mieluisaa 
on myös se, että seiniltä puuttuvat patterit. Koko ta-
lo lämmitetään lattialämmityksellä. 

”Lisäksi asunnossa on valtava, puulla vuorattu, 
lasitettu parveke.”

Naapurit ovat Petersin mukaan mukavia ja kave-
riperhekin on jo löytynyt. 

”Heidän samanikäisten lasten kanssa ollaan 
käyty leikkimässä”, Peters kertoo. 

Talossa on kerhohuoneen lisäksi harrastetila, jo-
hon Peters toivoo liikuntatilaa tai pientä kuntosalia. 

A-talossa on kirpputori ja parturi-kampaamo, B-
talon liiketila on vielä tyhjä. Siihen Peters toivoo kah-
vilaa tai lounasravintolaa. Ruokakaupassa Peters käy 
viereisessä K-Marketissa ja muita hankintoja tehdään 
Verkkokaupasta ja Ruoholahden ostoskeskuksesta. 

”Alueelta ei tarvitse poistua kuin lasten mum-
molaan Hakaniemeen. Sinne kuljemme kätevästi 
ratikalla.”

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

SRV:N viestintäpäällikkö Heidi Tetteh ja Hekan 
asiakkuuspäällikkö Ari Sihvola ovat hyvällä 
mielellä puukerrostalojen valmistumisesta. 

”Erityisesti huoneistojen parvekkeista on tullut 
positiivista palautetta. Myös ilmastonmuutoksen 
torjumiseen liittyvä puun käyttö kerrostaloissa on 
hyvä asia”, Sihvola sanoo. 

Tettehin mielestä asukkaiden muuttaminen 
taloihin on hankkeelle hieno etappi. 

”Hyvältä tuntuu. Wood City on hieno esimerkki 
siitä, miten monipuolisesti puusta voidaan rakentaa.”

Seuraavaksi Wood Cityn puukortteliin 
valmistuu toimitiloja, jossa sijaitsee muun muassa 
peliyhtiö Supercellin pääkonttori. Viimeisessä vai-
heessa rakennetaan hotelli. Koko kortteli valmistuu 
tämänhetkisten arvioiden mukaan vuonna 2021.

Ruoholahden Sanomat

Vino seinä on Petersien kodin erikoisuus.Puutalot valmistuivat noin vuoden myöhässä.
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Uusia koteja Jätkäsaaren palvelukortteliin

Teksti: Timo Hämäläinen

Jätkäsaaren palvelukorttelin tontinluovu-
tuskilpailu ratkesi Jätkän Messin hyväksi. 

Ehdotuksen tavoitteena on rakentaa 
kokonaisuus, joka tukee yhteisöllisyyttä 
ja sujuvaa arkielämää. Palvelukortteliin 

tuleva kylätalo tarjoaa tiloja ja toimintaa myös 
lähialueen asukkaille.

”Asetetut tavoitteet monipuolisesta asumi-
sesta ja arkea tukevista hyvinvointipalveluista 
toteutuvat Jätkän Messi -ehdotuksessa hienosti. 
Palveluja suunnataan myös korttelien ulkopuo-
lelle, mikä tuottaa iloa muillekin jätkäsaarelai-
sille”, toteaa projektinjohtaja Outi Säntti Helsin-
gin kaupunginkansliasta.

Tavoitteena on, että rakentaminen käynnistyy 
vuoden 2020 aikana. Valmiina rakennusten pitäisi 
olla kesällä 2024, ellei asemakaavaan tule valituk-
sia. Kaavan pitäisi valmistua tämän vuoden aikana.

Palvelukortteliin rakennetaan eri elämänvai-
heissa oleville ihmisille sopivia koteja: vapaara-
hoitteisia omistus- ja vuokra-asuntoja, nuoriso-
asuntoja, Hitas- ja asumisoikeusasuntoja sekä 
pitkän korkotuen vuokra-asuntoja.

Kotien lisäksi kortteliin tulee yhteistiloja, päivä-
koti, tilat lasten ja nuorison arkkitehtuurikoulu Ar-
kille, päivittäistavarakauppa, liiketiloja ja hotelli.

KYLÄTALO YHTEISENÄ OLOHUONEENA

Palvelukortteli sijoittuu Atlantinkadun ja Länsisa-
tamankadun kulmaan. Idän ja etelän puoleisilta 
sivuilta avautuvat näkymät Hyväntoivonpuistoon. 

Kokonaisuudelle antaa ilmettä torimainen 

Jätkän Messi -voittajaehdotuksessa on 
tarkoitus rakentaa palvelukorttelista 
yhteisöllisyyttä ja arkielämää 
yhdistävä kokonaisuus. Rakentamisen 
on tarkoitus alkaa vuonna 2020.

ARKKITEHDIT NRT

ARKKITEHDIT NRT

aukio, joka ulottuu Atlantinkadulta Hyväntoi-
vonpuistoon asti. Lisäksi korttelissa on kaksi suo-
jaisaa sisäpihaa.

Asukkaiden yhteisenä olohuoneena toimii 
”kylätalo”, jonka ikkunat aukeavat kävelyauki-
olle ja puistoon. Kerrostalojen pohjakerroksessa 
asukkaat voivat hoitaa arjen askareita, harrastaa 
ja viettää vapaa-aikaa. 

Arkkitehdin alustavissa suunnitelmissa ky-
lätaloon on sijoitettu pesula, pieni kirjasto, lu-
kusali ja kerhotila sekä monitoimitila. Monitoi-
mitilassa voidaan esimerkiksi pitää kokouksia ja 
näyttää elokuvia.

”Tarkoitus on, että kylätaloon tulee kahvi-
la-ravintolayrittäjä, joka samalla luo kylätaloon 
yhteisöllistä toimintaa. Tilat ovat avoinna myös 

muille kuin palvelukorttelin asukkaille, min-
kä uskotaan lisäävän tilojen käyttöastetta, sa-
noo YIT Rakennus Oy:n maanhankintapäällikkö 
Mikko Pätynen.

Kylätalon päädystä löytyy talvipuutarha, mis-
sä vierailijat voivat lueskella tai vain levähtää. Tal-
vipuutarhan viereisissä tiloissa Famifarm Oy kas-
vattaa salaatteja ja yrttejä. Yritys myy tuotteitaan 
suoraan ja toimittaa niitä myös lähikauppoihin.

TILOJA LAPSILLE JA NUORILLE

Kävelyaukion toisella puolella on päiväkoti. Lap-
set purkautuvat päiväkodista sisäpihalle ja sitä 
kautta korttelin eteläpuoliseen asukaspuistoon, 

jonne rakennetaan lapsille leikkipaikka. Asukas-
puiston kulmassa, kulmatalon alimmassa kerrok-
sessa sijaitsee puistotalo, josta löytyy wc:t, muuta-
ma ryhmähuone, tupakeittiö ja varastotilaa. 

”Puistotalo on erilaisten ryhmien käytettä-
vissä. Todennäköisesti tiloille luodaan kaupun-
gin puolelta jonkinlainen varaussysteemi”, Päty-
nen sanoo.

Päiväkodin päädyssä oleviin tiloihin asettuu 
lasten ja nuorten Arkkitehtuurikoulu Arkki. Op-
pilaat levittäytyvät iltaisin myös päiväkodin tiloi-
hin. Arkki antaa 4–19-vuotiaille lapsille ja nuoril-
le taiteen laajaa perusopetusta arkkitehtuurissa 
ja järjestää kausiluontoisia kursseja.

”Arkin koululaisille on tarkoitus järjestää kil-
pailu, jossa heitä pyydetään suunnittelemaan 
kävelyaukiolle jokin arkkitehtoninen elementti. 
Tehtävä tullaan määrittelemään selkeästi. Suun-
nittelun kohteena voi olla esimerkiksi jokin ra-
jattu alue laatoituksineen tai vaikka taideteos”, 
Pätynen sanoo.

RATIKALLA JA PYÖRÄLLÄ

Katutason huoneistot on varattu liiketiloiksi. 
Yksi yrityksistä on huoneistohotelli Forenom, 
jonka vastaanottoaulan sisäänkäynti avautuu 
Atlantinkadulle. Samaan Atlantinkadun ja Län-
sisatamankadun kulmarakennukseen tulee aa-
mupalakahvila ja HOK Alepa.

Yhtenä suunnittelun perustavoitteena on 
tarjota asukkaille helposti saatavilla olevat mo-
nipuoliset palvelut kaupungilla liikkumiseen. 

Korttelin edessä on kahden ratikkalinjan py-
säkki. Liikunnallisempana vaihtoehtona on kau-
punkipyörä, jonka voi napata alleen viereiseltä 
pyöräasemalta. Katutasolta löytyvät myös telineet 
omien pyörien lyhytaikaiseen lukitsemiseen.

”Omille polkupyörille varataan runsaasti säi-
lytystiloja ja tee-se-itse-huoltotilat. Toiveissa on, 
että liiketiloihin saataisiin vuokralaiseksi myös 
polkupyöräliike, jossa pyörän voisi halutessaan 
huollattaa”, Pätynen toteaa.

Palvelukorttelit	  	  

Torimainen aukio korttelin keskellä ulottuu Hyväntoivonpuistosta Atlantinkadulle (alustava suunnitelma).

Saraco, 4 800 kem2

60–70 Hitas-asuntoa.
Katutasossa liiketiloja.

YIT, 4 700 kem2

Vapaarahoitteisia omistusasuntoja.
Alakerrassa päiväkoti ja arkkiteh-
tuurikoulu Arkki.

YIT, 4 500 kem2

Vapaarahoitteisia  
omistusasuntoja.

YIT, 8 400 kem2 
Vapaarahoitteisia omistus tai vuokra-
asuntoja ja huoneistohotelli.
Katutasossa hotellin aula, päivittäis-
tavarakauppa ja liiketiloja.

YIT, 4 800 kem2

Vapaarahoitteisia omistusasuntoja.
Alakerrassa asukaspuiston pihatalo.

Asuntosäätiö, 5 500 kem2

Noin 80 asumisoikeusasuntoa.
Katutasossa liiketiloja.

A-Kruunu, 3 500 kem2

Noin 50 kohtuuhintaista vuokra- 
asuntoa (säännelty vuokra). Katuta-
sossa liiketila.

NAL Asunnot, 
3 800 kem2

Pitkän korkotuen  
nuorisoasuntoja.
Alakerrassa kylätalo.

At
la

nt
in

ka
tu
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Tämän aukeaman  
artikkelit  

ovat Helsingin  
kaupungin tuottamia.

TERO LAHTI

KEVÄT 
ON YHTÄ 
JUHLAA

JÄTKÄSAAREN 
R ANNALLA

E A S T E R  F E A S T  1 9 . - 2 1 . 4 .
V i e t ä  h u o l e t o n  p ä ä s i ä i n e n  j a 

h e m m o t t e l e  k o k o  p e r h e t t ä 
h e r k u l l i s e l l a  p ä ä s i ä i s b u ff e t i l l a . 

M e n u  4 8 e / h l ö

VA P P U B R U N S S I  1 . 5 .
I h a n a  b r u n s s i v a l i k o i m a  k e v ä i s i l l ä 
h e r k u i l l a  j a  M a n h a t t a n - t w i s t i l l ä .

B r u n s s i  4 5 e / h l ö

I  L O V E  M O M  1 2 . 5 .
Ä i t i e n p ä i v ä n  h e m m o t t e l u b r u n s s i l l a 

a r v o t a a n  k a i k k i e n  ä i t i e n  k e s k e n  F l o w 
Fe s t i v a l - f e s t a r i l i p u t  k a h d e l l e !

B r u n s s i  4 5 e / h l ö

K i t c h e n  &  Ta b l e  H e l s i n k i  - r a v i n t o l a s s a  4 - 1 2  v u o t i a a t 
l a p s e t  h e r k u t t e l e v a t  p u o l e e n  h i n t a a n ,  j a  s i t ä 

n u o r e m m a t  v e l o i t u k s e t t a .  Te r v e t u l o a !

P ÖY TÄVA R A U K S E T:
p .  0 1 0  8 5 0  3 8 2 0  /  k i t c h e n a n d t a b l e . h e l s i n k i @ c h o i c e . f i

Ty y n e n m e r e n k a t u  2 ,  0 0 2 2 0  H e l s i n k i

K I T C H E N A N D TA B L E . F I / H E L S I N K I

Autoilijoitakaan ei ole unohdettu. Talojen 
alle tulee yhteensä 216 autopaikkaa ja paljon la-
tauspisteitä sähköautoille. Auton omistaminen 
ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä kortteliin 
tulee nouto- ja palautuspisteet yhteiskäyttöau-
toille. Niitä voivat vuokrata muutkin kuin kortte-
lin asukkaat.

MONENLAISIA ASUNTOJA

Jätkän messi -ehdotuksen laatimiseen osallistui 
viisi rakennuttajakumppania sekä joukko palve-
lu- ja teknologiakumppaneita.

YIT Rakennus Oy rakentaa asunnoista suu-
rimman osan. Noin 17 500 kerrosneliömetriin si-
joittuu vapaarahoitteisia omistusasuntoja sekä 
jonkin verran vuokra-asuntoja. Näiden 270 va-
paarahoitteisen asunnon koko vaihtelee yksiöis-
tä viiden huoneen asuntoihin. 

”Kortteli tulee arvostetulle alueelle, jossa 
asuntojen hintataso on kohtalaisen korkea. Se 
näkyy muun muassa asuntojen korkeatasoisina 
sisämateriaaleina”, Mikko Pätynen sanoo.

A-Kruunu Oy rakennuttaa palvelukortteliin 
noin 50 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Asun-
tojen vuokra on säännelty, ja asukkaiden valin-
ta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuu-
teen ja taloudelliseen tarpeeseen.

Asunnot soveltuvat niin nuorille, ikä-ihmi-
sille kuin perheillekin. Taloon tulee myös ryh-
mävuokrauskonseptiin perustuvia yhteisö-
asuntoja, joissa asukkaat saavat oman huoneen 
lisäksi käyttöönsä yhteisiä tiloja. 

”Yhteisöasuminen ei ole ikään sidottu. Odo-
tamme, että myös seniorit ovat kiinnostunei-
ta yhteisöasunnoista.  Uskomme, että tällaisen 
asumismuodon suosio kasvaa”, toimitusjohtaja 
Jari Mäkimattila sanoo.

Asuntosäätiö rakennuttaa Atlantinkatuun 
ja perhepuistoon rajoittuvan kulmatalon. Ra-
kennukseen tulee noin 80 asumisoikeusasuntoa 
pääasiassa perheille. 

”Tämänkaltainen kumppanuusmalli, jossa 

rakennuttajat tekevät yhteistyötä kokonaisuu-
den osalta ja vastaavat samalla omista hankkeis-
taan, auttaa luomaan hyviä asuntoja ja toimivia 
ympäristöjä”, toimitusjohtaja Esa Kankainen 
sanoo.

Saraco D&M Oy rakennuttaa asuinkerrosta-
lon ryhmärakentamismallilla. Kohteeseen tulee 
60–70 Hitas-asuntoa, joista pienimmät ovat yksi-
öitä, suurimmat neliöitä.

”Haemme asukkaita, jotka haluavat osallistua 
hankkeeseen jo rakennuksen suunnitteluvaihees-
sa. Kun ryhmä on koossa, se perustaa asunto-osa-
keyhtiön, joka toimii rakennuttajana. Käytännös-
sä vastaamme ryhmärakennuttamiskonsulttina 
talon rakennuttamisesta alusta loppuun mukaan 
lukien valmistumisen jälkeiset takuutyöt”, pro-
jektijohtaja Merja Rukko selventää.

Ryhmärakennuttamisessa asukkaat pääse-
vät vaikuttamaan asuntojen suunnitteluun, ku-
ten niiden huonejakaumaan. Tässä kohteessa 
Hitas asettaa kustannuksille kuitenkin omat ra-
joitteensa.

Saraco D&M valitsee asukkaat ryhmäraken-
nuttamiskohteisiin ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Yhtiö kertoo niistä omilla nettisivuillaan, sosiaa-
lisessa mediassa ja Oikotiellä. 

”Ensimmäiset kiinnostuneet ovat jo ilmoit-
tautuneet, vaikka emme ole vielä varsinaises-
ti aloittaneetkaan asukkaiden hakemista. Otam-
me kuitenkin ilmoittautujia jo jonoon”, Rukko 
sanoo.

NAL Asunnot Oy rakennuttaa palvelukortte-
liin talon, johon tulee vuokra-asuntoja 18–29 vuo-
tiaille nuorille aikuisille. Asunnot on suunnattu 
nuorille, jotka käyvät töissä tai ovat hakeutumas-
sa töihin. Yhtiö saa rakennuttamiseen korkotuki-
lainaa sekä valtion investointiavustuksia.

”Yleishyödyllisenä yrityksenä pyrimme tar-
joamaan nuorille mahdollisimman laadukas-
ta ja edullista asumista. Asunnot ovat yksiöitä 
tai pieniä kaksioita. Toivomme, että pääsemme 
aloittamaan rakentamisen mahdollisimman pi-
an. Tällaisten asuntojen kysyntä kasvaa koko 
ajan”, toimitusjohtaja Samuli Killstöm sanoo.

LIDL RAKENNUTTAA myy-
mälän Länsisatamankadun 
varteen lyhyen kävelymatkan 
päähän palvelukorttelista.

Kiinteistöpäällikkö Toni 
Koskisen mukaan rakentami-
nen on edennyt hyvin ja myy-
mälässä päästään viettämään 
avajaisia keväällä 2020.

”Myymälästä tulee uu-
simman Lidl-ilmeen mukainen. 
Myyntipinta-ala on noin tuhat 
neliömetriä. Se on samaa 
kokoluokkaa kuin helmikuussa 
avattu Alppikylän myymälä”, 
Koskinen sanoo.

Myymälä sijoittuu pysä-

köintitalon yhteyteen ensim-
mäiseen kerrokseen. Asiakkaat 
pysäköivät autonsa toiseen 
kerrokseen. Pysäköintilaitoksen 
seuraavat seitsemän kerrosta 
varataan lähialueen asuinkiin-
teistöjen asukkaille. Myymälän 
sisäänkäynnin lähettyville on 
suunnitteilla pyöräparkki.

”Pysäköintitaloon tulee 
lähialueen asukkaille 421 
autopaikkaa. Rakennuksen 
pitäisi suunnitelmien mukaan 
valmistua keväällä 2020, 
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n 
toimitusjohtaja Antti Koljonen 
kertoo.

Lidl-myymälä 
parkkitalon yhteyteen

Lidliä ja pysäköintitaloa rakennetaan parhaillaan 
Länsisatamankadun varteen.

Saraco, 4 800 kem2

60–70 Hitas-asuntoa.
Katutasossa liiketiloja.

YIT, 8 400 kem2 
Vapaarahoitteisia omistus tai vuokra-
asuntoja ja huoneistohotelli.
Katutasossa hotellin aula, päivittäis-
tavarakauppa ja liiketiloja.

Asuntosäätiö, 5 500 kem2

Noin 80 asumisoikeusasuntoa.
Katutasossa liiketiloja.
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Aurinkoista kevättä 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.-30.4.2019, ellei toisin mainita.

Kirjolohifilee 
ruodoton

Kirjolohifilee 
savustettu

PUHTIA PÄIVÄÄN!

Banaani

OLEMME SAANEET 
LISÄÄ TILAA JA AVARUUTTA
HEDELMÄ- JA VIHANNESOSASTOLLE.  
VALIKOIMAMME HEDELMÄ-
OSASTOLLA ELÄÄ JA VAIHTUU 
KAUSIEN MUKAAN. 
TERVETULOA 
MUKAVILLE 
RUOKAOSTOKSILLE 
JÄTKÄSAAREN 
PALVELEVIMPAAN
LÄHIKAUPPAAN! 

129
KG

249
0,5 L/PL 1890

KG449
0,99 L/PL 2290

KG

RAIKASTA! 100% TUOREPURISTETTU 

Appelsiinimehu 
omasta 
mehukoneesta 

SUOMALAISTA KALAA!

SIS. PANTIN 
0,20

SIS. PANTIN 
0,20

SALONEN 
Jussin Viipaloitu 
monivilja ja 
kaurainen
400 g

SALONEN
Aamiaissämpylä 
monivilja
7 kpl/ps

199
KPL 199

PS

KUUKAUDEN LEIPÄ!
FAZER
Pikkupatukat
14-21 g, 
yksittäin 0,44/kpl 
(19,05-28,57/kg)

FAZER  
Mignon suklaamuna
52 g, yksittäin 2,19/kpl (38,46/kg)

200
5 KPL 400

2 KPL

PÄÄSIÄISEN HERKUT!

5
KPL

2
KPL

Ruoholahtelainen perheenisä Aki elää 
kaksoiselämää.

Kiertoreitit, pakoautot, piilopaikat, ha-
jaantuminen, naamioitumiset, risuutumiset 
ja lopulta katoaminen tavallisena perheenisä-

nä takaisin Ruoholahden Itämerenkadun ja Santakadun 
välisten kerrostalojen suojaisaan siimekseen oli tuntunut 
kuin muuntautumisleikiltä pahasta hyväksi, hyvästä pa-
haksi.

Ruoholahti on vahvasti läsnä Markus Ahosen 
maaliskuussa ilmestyneessä dekkarissa Sieluttomat.

Kirja on Ahosen viides Isaksson-dekkari. Sarjas-
sa seurataan rikosylikonstaapeli Markku Isakssonin 
tutkimusryhmän työtä. 

Tutut paikat kuten S-Market, R-Kioski, Ruoho-
lahden koulu ja kanava vilisevät romaanin sivuilla.

Ahonen vietti paljon aikaa Ruoholahdessa 
2000-luvun alussa. 

”Minulla oli jo takavuosina visio ryöstäjäporu-
kan jäsenen perheestä, joka asuu yhdessä taloyh-
tiössä Itämerenkadun ja Santakadun välissä. Talo on 
minulle menneiltä vuosilta tuttu. Ystäväperhe asui 
kyseisessä talossa silloin”, Ahonen kertoo.

”Muutenkin Ruoholahti on sijainnillisesti aika 
näppärä näihin ryöstökytköksiin ja muihin juttui-
hin”, perustelee Ahonen.

Kirjassa rikolliseksi ryhtyvä perheenisä Aki asuu 
Ruoholahdessa puolisonsa Ronjan ja tyttärensä 
Mintun kanssa. 

Perheen rahapulaan etsitään ratkaisua muun 
muassa ässäarvoista.

He olivat kävelleet edellisiltana Ruoholahdessa ka-
navan reunaa, käyneet metroaseman R-kioskilla täyttä-
mässä lottokupongin ja ostaneet ässäarvan.

SIELUTTOMISSA ISAKSSONIN tutkimusryhmä 
selvittelee Helsingin keskusta-alueella tapahtu-
via ryöstöjä. Ahosen tyylille tyypillisesti lukija tie-
tää useimmiten kadun tarkkuudella, että missä päin 
pääkaupunkiseutua liikutaan.

”Tykkään ripotella kirjoihini paikkoja, joissa 
olen kulkenut”, kirjailija sanoo.

Kirjan yksi rikospaikoista on Hietalahdessa. 
Jos Akilla olisi ollut röntgenkatse, hän olisi voinut kat-

sella Ruoholahden talojen läpi Hietalahteen, nähdä Nos-
turin takana Telakkakadun punatiilirakennusten nurkil-
la hääräävät poliisiautot.

Markus Ahonen on kotoisin Vantaan Martin-
laaksosta, ja usein hän myös sisällyttää kirjoihinsa 

martinlaaksolaisia tapahtumapaikkoja.
Ahonen asuu nykyään Dublinissa Irlannissa. 

Siellä toimineesta tosielämän ryöstökoplasta hän sai 
myös idean Sieluttomat-kirjan ryöstöporukkaan.

JOSSAIN VAIHEESSA kirjoittamista Ahoselle tu-
li mieleen, että myös loppuhuipennuksesta eräs osa 
oli logistisesti hyvä sijoittaa Ruoholahden kulmille. 

”En viitsi sitä tässä nyt enempää paljastaa, muu-
ta kuin että se tapahtuu jalan”, Ahonen muotoilee.

Lähikaupunginosista Hietalahden takana ole-
va Eira on myös tarinallisesti tärkeä. Kirjan rikollis-
pomolla on katkera kytkös erääseen Eiran Armfel-
tintiellä sijaitsevaan taloon. 

100% JOURNALISMIA

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

Kouluta ääntäsi ja vaikuta niin 
puhelimessa kuin kasvotusten. 

MINTTU RIPATTI
– FONEETIKKO, KOULUTTAJA –

minttu.ripatti@fonedom.fi
044 535 7183

Kun äänesi 
ratkaisee.

www.fonedom.fi

RAUNO HIETANEN

Rikollinen isä asuu Ruoholahdessa 
Markus Ahosen uudessa dekkarissa

Markus Ahonen istahti uuden kirjansa tapahtumapaikan maisemiin Ruoholahden kanavan varrelle.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Tutut paikat vilisevät jo viidenteen 
osaan edenneessä Isaksson-sarjassa.
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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

Rakentaminen alkaa huhtikuussa.

Rakkautta 
ensisilmäyksellä

IHASTU  JA VARAA!

Havainnekuva huoneistosta B80

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

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

SE OLI RISTEILY, jossa naisille oli järjestetty kai-
kenlaista ohjelmaa. Siellä Ulla Leppäkoski-Ju-
vonen näki ensimmäistä kertaa rakennekynnet.

”Pistin heti koko matkakassani siihen, et-
tä sain itselleni sellaiset kynnet”, ruoholahte-
lainen Nail Station -yrittäjä muistelee risteilyä 
vuodelta 1991. 

Rakennekynsien maahantuoja ja koulutta-

ja huomasi tuolloin Leppäkoski-Juvosen kiinnos-
tuksen, ja kysyi, halusiko hän tulla koulutukseen.

”Ja minähän halusin.”

HYPOXI-YRITTÄJÄ Kristiina Leskinen on pit-
kään asunut Jätkäsaaressa. Hän avasi oman stu-
dionsa vuoden alussa Välimerenkadulle.

Ruoholahden Sanomat

”JÄTKÄSAARI ON MINULLE tosi rakas paikka 
ja sen takia halusin tänne tämän yrityksen. Tän-
ne on hyvät kulkuyhteydet ja tämä on kasvava 
alue”, vuodesta 2001 alueella asunut Kristiina 
Leskinen kertoo.

”Halusin omalla pienellä panoksellani lisätä 
alueen palvelutarjontaa.”

Leskinen avasi tammikuussa Hypoxi-studion 
Välimerenkadulle. Hypoxi on Itävallassa perus-
tettu yritys, jonka ilmanpainevaihteluun perustuva  
patentoitu teknologia on käytössä yli 40 maassa. 

Paitsi rasvanpolttoon kehon ongelma-alueilla, 
Hypoxia käytetään myös urheilusuorituksista ja 
leikkauksista palautumiseen. 

Hypoxi-laitteet valmistetaan Itävallassa, 
ja itsenäiset yrittäjät, kuten Leskinen, ostavat 
laitteet itselleen.

Liikunta-ala on Leskiselle tuttu jo ennen 
Hypoxi-studion perustamista. Latinalaistanssia 
aktiivisesti harrastava Leskinen on työskennellyt 
liikunnan parissa yli 25 vuotta, muun muassa 
personal trainerina ja ryhmäliikuntaohjaajana.

Ulla Leppäkoski-Juvonen perusti yrityksensä 
vuonna 1998. Toimipiste löytyy Santakadulta.

Kristiina Leskinen avasi Hypoxi-studion 
Välimerenkadulle tammikuussa. Asiakas Tiamari 
Sipilä kuntoilee paineistetussa laitteessa.

Rakennekynnet 
veivät mukanaan 
risteilyllä 1990-luvulla

KONKARI: Ulla Leppäkoski-Juvonen

TULOKAS: Kristiina Leskinen

ULLA LEPPÄKOSKI-JUVOSEN  identiteetti 
rakentuu yrittäjyyden kautta. 

”Haluan säilyttää sen vapauden, joka 
minulla yrittäjänä on. Olen aina ollut myyntihen-
kinen”, hän sanoo.

Lapsena Leppäkoski-Juvonen leikki kaup-
paa isänsä rakentamassa majassa ja myi 
sukulaisilleen tekemiään leivänpalasia. Nyky-
ään hän ajaa yrittäjien etuja Lounais-Helsingin 
yrittäjien hallituksessa.

Leppäkoski-Juvonen perusti kynsistudio- ja 
kauneudenhoitoyrityksensä Nail Stationin vuon-
na 1998. Yritys myös kouluttaa ja maahantuo 
rakennekynsiä.

Maahantuontiin hän ryhtyi, kun silloinen tar-
vikkeiden maahantuoja kaksinkertaisti hintansa.

”Ajattelin, että ei ole totta, tämä on ainoa 
maahantuoja. En ollut heti valmis maahantuon-
tiin, mutta asia jäi kytemään ja siitä meni 3–4 
vuotta kun toin ensimmäiset tavarat Suomeen.”

Nail Stationin tilat ovat sijainneet muun 
muassa Eerikinkadulla ja Hietalahdenkadulla.  
Viisi vuotta sitten yritys muutti Santakadulle – 
samaan taloon, jossa Leppäkoski-Juvonen on 
pian asunut 18 vuotta.

Vuonna 2010 Leppäkoski-Juvonen perusti 
Nail Stationin rinnalle Nail Nation -yrityksen, 
joka keskittyy maahantuontiin ja koulutukseen.

KUVAT: RAUNO HIETANEN
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RUOHOLAHDEN NUORISOTALOLLA puhaltaa jo 
keväiset tuulet. Eteläiseen nuorisotyöyksikköön 
on saatu uusi aluetyöntekijä Annette, joka kes-
kittyy Keskusta–Kallio-alueen nuorisotyön ke-
hittämiseen ja kartoittamiseen. 

Annettea näkee kuitenkin nuorisotalolla 
säännöllisen epäsäännöllisesti. Nuorisotalon au-
kioloista ja mukavan puuhastelun keksimisestä 
yhdessä nuorten kanssa vastaavat edelleen Tepa, 
Suvi, Niko ja Maria.

Valintojen Stoorien jälkeen nuorisotalolle on 
löytänyt paljon uusia nuoria, jotka ovat tuntu-

neet viihtyvän hyvin, ja jotka vakikävijät ovat ot-
taneet hyvin vastaan.  Kevään edetessä muistut-
telemme kuudesluokkalaisia kävijöitä, että he 
saavat halutessaan tulla perjantaisin nuorisota-
lolle vasta viideltä, ja olla sulkemisaikaan asti, 
eli yhdeksään. Myös lauantai aukioloina kuudes-
luokkalaiset saavat olla nuorisotalolla yhdeksään 
asti. 

Kevätauringon paljastaessa viheriön ja kal-
liot, nuoriso-ohjaajat lähtevät mielellään nuor-
ten kanssa pelailemaan jalkapalloa, koripalloa 
tai vaikka kirkonrottaa pihalle jos nuorilla riit-
tää intoa. Suuren suosion saanutta polttopalloa-
kin voidaan siirtyä pelailemaan ulos pikkuhiljaa.

Nuorisotalon kesätyöhaku on päättynyt ja 
huhtikuun aikana tullaan kutsumaan nuoria 
haastatteluun nuorisotalolle.

Maria Räsänen

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Polttopalloa ja 
muita ulkopelejä

Jopo-polkupyörä arvottiin 
viisihenkiseen perheeseen

KANSAINVÄLISEN KOULUN  jokavuotinen ruo-
katapahtuma eli Food Fair järjestetään jälleen 
huhtikuun puolivälissä. 

Ruokapöytien antimiin eri maista ja mante-
reilta pääsee maistamaan ostamalla kymmenen 
euron rannekkeen koulun ovelta. 

Ruokakojut edustavat muun muassa Yhdys-
valtoja, Italiaa, Intiaa, Viroa, Venäjää, Japania, 
Kiinaa ja Koreaa. 

Myös Suomi-pöytä löytyy tapahtumasta, sekä 

To 4.4. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14–
14.45. Illalla klo 16.30–18.30 
Venäjänkielinen perhekerho.
Pe 5.4. lintubongausta klo 
10.30– 11.15.
Ma 8.4. vauvojen värileikki klo 
10–11 Ryhmä on täynnä. 
Ti 9.4. satutuokio klo 10.
Ke 10.4. laulutuokio ulkona klo 
10. Isä-lapsikerho klo 17–19, 
pitäjänä MLL:n paikallisyhdistys.
To 11.4. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14–
14.45. Illalla klo 16.30–18.30 
Venäjänkielinen perhekerho.
Pe 12.4. pääsiäisvitsa-askartelua 
klo 10.30–11.15
Ma 15.4. Vauvahieronta klo 

10–11. Muut kerrat samalle 
ryhmälle ovat 29.4. ja 6.5. Ryhmä 
on täynnä.
Ti 16.4. satutuokio klo 10.
Ke 17.4. kaikille yhteinen retki 
Töölönlahdelle klo 9.30–11.30. 
Ennakkoilm. leikkipuistoon. Isä-
lapsikerho klo 17–19, pitäjänä 
MLL:n paikallisyhdistys.
To 18.4. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14–
14.45. Illalla klo 16.30–18.30 
Venäjänkielinen perhekerho.
Ti 23.4. satutuokio klo 10.
Ke 24.4. Kotiruokakurssi klo 
10–13 perheille, joilla on alle 
yksivuotias. Ennakkoilm. leikki-
puistoon.  Muut kerrat samalle 
ryhmälle 29.4. ja 2.5. Pitäjänä 
Uudenmaan Martat. Isä-lapsi-
kerho klo 17–19, pitäjänä MLL:n  
paikallisyhdistys.
To 25.4. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14–

14.45. Illalla klo 16.30–18.30 
Venäjänkielinen perhekerho.
Pe 26.4. vappuaskartelua klo 
10.30–11.15.
Ma 29.4.vapputapahtuma klo 
16–18, järjestäjänä MLL:n pai-
kallisyhdistys.
Ti 30.4. satutuokio klo 10.
To 2.5. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14–
14.45. Illalla klo 16.30–18.30 
Venäjänkielinen perhekerho.
Pe 3.5. valokuvasuunnistusta klo 
10.30–11.15. 
Ti 7.5. satutuokio klo 10.
Ke 8.5. laulutuokio ulkona klo 10. 
Illalla Isä-lapsikerho klo 17–19, 
pitäjänä MLL:n  paikallisyhdistys.
To 9.5. kaikille yhteinen retki 
Kaivopuistoon kevätpiknikille klo 
9–11.30. Ennakkoilm. leikki-
puistoon. Kotoklubi Kaneli klo 
14–14.45. Klo 16.30–18.30 
Venäjänkielinen perhekerho.

MAALISKUUSSA on askarreltu, laulettu ja leikit-
ty kukkuluuruu -tuokioissa sekä etsitty kevään 
merkkejä. Kerholaisten kanssa on leivottu ja 
puistossa kävijöiden kanssa on käyty läpi kevään 
asiakaskyselyn tuloksia ja tulevan kesän toiveita. 

Tulevaan kesään liittyen, jos sinulla on in-
nokkuutta tulla vetämään muille asiakkaille eri-
laisia tuokioita tai sinulle nousee vielä toiveita/
ideoita, niin olethan yhteydessä leikkipuistoon 
keskiviikkoon 10.4. mennessä. Samalla viikolla 
maanantaina 8.4. alkaa ilmoittautuminen leikki-

puiston järjestämille koululaisten maksuttomille 
kesän päiväleireille. 

Muistuttaisimme myös meneillään olevas-
ta iltapäivätoiminnan hausta. Hakuaikaa on 8.4. 
2019 asti. Ilmoittautumislomakkeen leikkipuis-
ton iltapäivätoimintaan voi hakea leikkipuistosta 
tai verkkosivuilta. Lomake tulisi palauttaa hen-
kilökohtaisesti leikkipuistoon. Osallistuminen 
toimintaan on maksutonta. Välipalan kuukausi-
maksu on tällä hetkellä 36,10 euroa.

Puiston väki

Ilmoittautumiset kesän päiväleireille

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Tulevia  
tapahtumia

RUOHOLAHDESSA           K-CITYMARKET
SINA hyvä ruoka

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

www.k-citymarket.fi

&

 Itämerenkatu 21-23.

• Meidän sushimestarimme 
   valmistavat sushit myymälässä 
   edessäsi päivittäin
• Tuore, laadukas, maistuva
• Parhaat, aidot raaka-
   aineet Japanista

100% tuore
 Sushi Buffet

Avattu UUSI 
Sushi KO-JU!

95
kg22

Oman keittiön 
patongit - päivittäin 

meillä tehty

50
kpl4

”MEILLÄ ON PERHEENJÄSENET ihan fiiliksissä, 
että tässä kävi näin!” Sini Lahti iloitsee.

Ruoholahden Sanomien kevään lukijakil-
pailun palkinto, suomalaisvalmisteinen klassik-
kopyörä Jopo, arvottiin maaliskuun puolivälissä. 
Arpaonni osui Lahden perheeseen.

”Eikös olekin hienon värinen”, Lahti sanoo 
tyttärelleen Eira Lahdelle irrottaessaan tehtaan 
muovikääreitä satulasta ja ohjaustangosta. 

Lahti kertoo, että Jopon väriä mietittiin jon-
kin aikaa, sillä se tulee perheenjäsenten yhteis-
käyttöön. Väriksi valikoitui petrooli.

Kun kääret ovat poissa, Eira-tytär kokeilee Jo-
poa Jätkäsaaren oranssilla sillalla. Pituus riittää 
nipin napin 24-tuumaisen pyörän operointiin.

Lahden viisihenkinen perhe on asunut Jät-
käsaaressa yli viisi vuotta. Esikoinen käy Ruoho-

lahden koulua kuudennella luokalla, ja nuorem-
mat ovat Jätkäsaaren koulussa.

”Olemme tavallaan paluumuuttajia, koska 
asuimme aiemmin Itämerenkadulla ja kävim-
me välissä Espoon Tapiolassa seitsemän vuotta 
kääntymässä ennen Jätkäsaareen muuttoa.”

RUOHOLAHDEN SANOMIEN lukijakilpailus-
sa piti löytää helmikuun lehti, joka oli nimet-
ty Jätkäsaaren Sanomiksi. Näitä lehtiä oli noin 
kymmenesosa koko painoksesta. Oikean lehden 
löydettyään kansi piti vielä kuvata ja lähettää toi-
mitukseen tai lehden some-sivuille. Hyväksyttyjä 
vastauksia kisaan tuli yhteensä 47.

Uusi lukijakilpailu on jo käynnissä: katso oh-
jeet Ruoholahden Sanomien Facebook-sivuilta.

Ruoholahden Sanomat

Sini ja Eira Lahti vastaanottivat lukijakilpailun palkinnon eli  Jopo-polkupyörän oranssilla sillalla.

Ruokaa melkein 
maailman  
joka kolkasta

tämän vuoden uusi tuttavuus, New York -pöytä. 
Lapsille on myynnissä 15 euron ranneke, jol-

la he ruokapöytien antimien lisäksi pääsevät ko-
keilemaan erilaisia aktiviteetteja koulun sisäl-
lä sekä pihalla. Pelkkä lapsen aktiviteettiranneke  
ilman ruokaa on 10 euroa.

Kansainvälisen koulun vanhempainyhdistys 
tekee ruoat Food Fairiin yhdessä koulun henki-
lökunnan kanssa.

Tapahtuma päättyy suuriin arpajaisiin, jon-
ka tuotto lahjoitetaan lasten etuja ajavalle Hope 
ry:lle.

Kansainvälisen koulun oppilaat edustavat 
noin 50 eri kansallisuutta. 

ISH Food Fair lauantaina 13.4. klo 12–16  
Kansainvälisella koululla (Selkämerenkatu 11)

Ruoholahden Sanomat
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Tervetuloa Suomen 
kasvavimmalle  

alueelle.

Varaa 
ilmoitus

tilaa!

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi        050 330 6399&
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Uusi hotelli, avanto-
uintia ja kevätrieha
Vuoden 2005 MM-kisojen alla Ruoholahteen valmisteltiin uutta 
hotellia eli nykyistä Holiday Inniä. Avantouinnin harrastajat 
halusivat Ruoholahteen omaa paikkaa. Asukkaita kutsuttiin 
perinteiseen koko perheen kevätriehaan Ruoholahden torille.

HUHTIKUUN 2004 pääkirjoituksessa juhliste-
taan kaksivuotiasta Ruoholahden kauppakes-
kusta.  

”Se toi alueelle uusia asukkaita kaikkialta 
pääkaupunkiseudulta”, silloinen päätoimittaja 
Jouko Liukkonen kirjoittaa.

Kauppakeskuksen lisäksi Liukkonen muis-
tuttaa, että metroaseman kiinteistössä on myös 
”suoranainen liikekeskus, pankkien otto- ja 
maksuautomaattit, kaksi kioskia, videovuok-
raamo, K-market, optikko sekä perhe- että mui-
ta ravintoloita ja Ruoholahden kirkkopiirin 
Kappeli päiväkerhoineen”.

Sisäsivun pikku-uutinen kertoo, että Ruo-
holahteen tulee uusi hotelli. Kyseessä on ny-
kyinen Holiday Inn -hotelli:

”Kemiran talon pohjoispuolelle rakenne-
taan yleisurheilun MM-kisoihin 2005 mennes-
sä uusi 250 huoneen hotelli. Hotellitoiminta tu-
lee Restelin hoitoon. Hankkeen takana ovat 
myös Kemira Oyj ja rakennusyhtiö SRV Viito-
set Oy”, jutussa kerrotaan.

Samalla sivulla pikku-uutinen kertoo, että 
lehden toimitukseen on saapunut ”kymmeniä 
kirjallisia ilmoituksia” avantouinnin harrasta-
jilta ja kannattajilta, joissa toivotaan Ruoholah-
teen oma avantouintipaikka. 

Kuvallinen juttu sivulla 5 kutsuu viettä-

mään koko perheen kevätriehaa eli Ruoholah-
den Kalaaseja toukokuun puolivälissä. Jutun 
mukaan tapahtuma järjestettiin jo yhdeksättä 
kertaa Ruoholahden torilla. 

Hietalahden, Kampin ja Ruoholahden 
Lions-klubien järjestämässä tapahtumassa lu-
pailtiin ohjelmaksi muun muassa arpajaisia, 
kalastuskilpailua ja kirpputoria, sekä Kalaa-
sien kahvilasta saisi ostaa makkaraa hattaraa ja 
muurinpohjalettuja. 

Kalaasien musiikista vastasivat jutun pe-
rusteella Pasi Ohtonen Band sekä Helsingin 
Konservatorion oppilaat. Esko Riihelän ker-
rottiin saapuvan juontamaan tapahtumaa.

LEHDEN KESKIAUKEAMALLA oli kuvilla toteu-
tettu historiakatsaus Helsingin Energian eli ny-
kyisen Helenin voimalaitoksiin Salmisaaressa.

”Salmisaaren voimalaitoksen rakennustyöt 
aloitettiin vuonna 1948 sähköasemarakennuk-
sen perustuksista”, pääkuvan kuvateksti kertoo.

Aukeamalla oli myös kuvia maanalaisen 
hiilivaraston sisältä. Salmisaaren maanalainen 
hiilivarasto otettiin käyttöön vuonna 2004. 

Ennen maanalaisten varastojen käyttöön-
ottoa valtava hiilivarasto oli maan päällä Länsi-
väylän varressa. 

Ruoholahden Sanomat

Huhtikuun 2004 kannessa oli kuvat 
Citymarketista ja ilmakuva alueesta.

Kemiran talon 
pohjoispuolelle 

rakennetaan yleisurheilun 
MM-kisoihin 2005 
mennessä uusi  
250 huoneen hotelli.”

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

Huhtikuu 2019

pe 5.4. klo 19.30 
LAULAJIEN ILTA
Tehi Sulosen oppilaat
Kamarimusiikkisali

la 6.4. klo 10.30–17.00 
PAAVALI JUMPPASEN MES-
TARIKURSSI PIANISTEILLE
Tervetuloa seuraamaan ope-
tusta! Mestarikurssilaisina 
konservatorion pianisteja.
Kamarimusiikkisali

ma 8.4. klo 18.00 
VIULISTIEN ILTA
Päivi Valjakka-Salmisen oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 10.4. klo 19.00 
LAULAJIEN ILTA
Hanna-Leena 
Haapamäen oppilaat
Kamarimusiikkisali

to 11.4. klo 17.00 
AULAMUSIIKKIA
Konservatorion laulajat ystävineen
Konservatorion aula

la 13.4. klo 10–13 
VISSELI-SOITINESITTELYPÄIVÄ
Koko perheen tapahtuma,  
jossa koko konservatoriotalo 
soi! Avointen ovien päivässä 
soitinesittelyjä, musiikki-
esityksiä, tietoa musiikin 
harrastamisesta ja  
oppilaaksi hakemisesta.

ma 15.4. klo 19.00 
PIANISTIEN ILTA
Konservatorion 
pianistit esiintyvät
Konserttisali

ma 15.4. klo 19.00 
LAULAJIEN ILTA
Ritva Laamasen oppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 17.4. klo 18.30 
ORKESTERIEN KONSERTTI
Valmennusorkesteri Valon-
säde, Lastenorkesteri Elo-
hopea, Visollo-orkesteri
Konserttisali

23.–26.4. 
NÄYTTÖ! FESTIVAALI
Konservatorion ammatilli-
sen koulutuksen opiskelijat 
näyttävät osaamistaan
Konserttisali

ke 24.4. klo 18.00
KANTELE SOIKOON
Senni Eskelisen oppilaat
Luokka 130

ke 24.4. klo 18.30 
MUSIIKKI-ILTA
Konservatorion oppilaat/opiskelijat
Kamarimusiikkisali

to 25.4. klo 17.30 
HUILISTIEN ILTA
Maija Mäkeläisen oppilaat
Luokka 130

su 5.5. klo 15.00 
HARPPUDUO: LILY-MARLENE 
PUUSEPP JA SAIJA LAHTINEN
Debussy – Ravel – Salzedo
Konserttisali, liput 10/5 €

KEVÄÄN AURINKO paistaa pilvien takaa ja pää-
semme nauttimaan sen lämmöstä. Päivä pitenee 
ja linnut palaavat tutuille vesille. Kappelilla ta-
pahtuu kaikenlaista mukavaa, tule mukaan jouk-
koomme. 

Meillä saa vain olla tai osallistua keskuste-

luun, jokaiselle on tilaa, jokaisen mielipide on tär-
keä, myös hiljainen mielipide. Tarvitsemme lepoa 
ja yhteistä aikaa, sopivassa määrin molempia. 

Mieli rauhoittuu ja uusille ajatuksille tulee ti-
laa. Kesän, auringon ja valon odotus täyttää mie-
lemme. Täällä meren rannalla ajatukset karkaa-
vat laivojen mukana kaukomaille saakka. 

Täällä meren syleilyssä on hyvä olla.
Maarit Mustakallio

Kirkon varhaiskasvattaja
Lapsi- ja perhetyö 

maarit.mustakallio@evl.fi 

Kevätaurinko 
lämmittää

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

LÄNSISATAMANKATU 26

13.4. klo 14–15.30 Retki 
Paavalin seurakunnan Keulaan. 
Lisätietoja: Milla Vallisaari, mirja.
vallisaari@gmail.com
15.4. klo 9.15 ja 10 Avoimet 
vaellukset kirkkosalissa, kuljemme 
samaa polkua kuin Jeesus 2000 
vuotta sitten. Maarit Mustakallio 
opastaa lyijyjalkanukein, musiikki 
Risto Pulkamo. Ei ryhmille.
18.4. klo 18 Meditatiivinen kiiras-
torstain ilta Taizén tapaan. Taizé-
lauluja, raamatuntekstejä, hiljai-
suutta, rukousta, ehtoollista. Liturgia 
Hannu Varkki ja pappimme Sara 
Toivanen, musiikki Elsa Sihvola.
21.4. klo 12 Pääsiäisen messu. 
Saarnaa uusi pappimme Sara 

Toivanen, liturgia Hannu Vark-
ki. Musiikki Risto Pulkamo, Elsa 
Sihvola ja Eteläsuomalaisen 
osakunnan laulajat.
Ma klo 17–18.30 Yhteisöruokailu, 
ei toisena Pääsiäispäivänä 22.4. 
Edullista ruokaa ja hyvää seuraa. 
Mahdollisuus myös toimia vapaa-
ehtoisena. Lisätietoja: eija.hoikka-
la@evl.fi ja hannu.varkki@evl.fi
Ti klo 14-16 Kappelikahvila, ei ti 
16.4. Lisätietoa: Leena Kopperi, 
leena.kopperi@evl.fi. 
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.  

LÄNSISATAMANKATU 28

La 4.5. klo 9.30–12 Sateen-
kaari-perhekerho ja klo 13-16 
Perhekerho. Lisätietoa: Maarit 

Mustakallio, maarit.mustakallio@
evl.fi, 09-2340 6116
Ti 23.4.klo 9.30-12 Perhekerhos-
sa vierailee Suvi Solanto Parempi 
Avioliitto ry:stä.
Every first and third Monday of 
the month English Family Club 
at 5–7 pm. Creative quality time 
together. Info: Maaria Manyan-
do, t. 045 118 2585
Kuun toinen ja neljäs ma klo 
17–19 Terhokerho – leikkiä suku-
polvien välillä. Järjestäjä MLL ja 
tuomiokirkkosrk. Info: ruoholahti.
mll.fi/kerhotoiminta
Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12 
(srk) ja ke klo 9.30–12 (MLL)
Päiväkerho ma ja ke klo 13–16
Vauvakerho ti klo 13–14.30
Lisätietoa: Maarit Mustakallio, 
09-2340 6116
Koululaisten kokkikerho pe klo 
15–17 Lisätietoa Hanna Ikä-
heimo, hanna.ikaheimo@evl.fi, 
09-2340 6221

S A V E  T H E  D A T E

RUOHOLAHDEN SANOMIEN 25-VUOTISSYNTTÄRIT FAROSSA

23 x 05 x 19y xx

Kappelissa 
tapahtuu
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää:  
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

PerformanceSirkus on vuonna 
1996 perustettu monitaiteelli-
nen ammattiteatteriryhmä, jo-
ka yhdistää esityksissään pu-
he- ja musiikkiteatteria, tans-
sia ja sirkustaidetta. Se tarjoaa 
ainutlaatuista monitaiteellista 
teatteria, jollaista ei muualla 
Suomessa nähdä. Pitkäjäntei-
nen taidekasvatustyö lasten, 
nuorten ja erityisryhmien 
kanssa (1997-2018) on ollut 
PerformanceSirkuksen toimin-
nan ydintä.

Vuonna 2019 PerformanceSirkusyhdistys 
ry:n taidekasvatustyö saa jatkoa mielen-
terveyskuntoutujien paikallisjärjestöissä, 
klubitaloissa, kehitysvammalaitoksissa, 
pal velutaloissa, erityisryhmäkodeissa, eri-
tyislaitoksissa, vanhainkodeissa, toimin-
takeskuksissa, JOPO- luokilla sekä vas-
taanottokeskuksissa ympäri Suomea.

PerformanceSirkuksen  
laajempia taidekasvatus-
hankkeita 1998-2019
1) Kokonaisvaltaista elämänlaatua pa-
ran tavat työpajat ja osallistavat esityk-

set 2018-2019 mielenterveyskuntoutujien 
pai kal lisjärjestöissä ja klubitaloissa, kehitys-
vammalaitoksissa, palvelutaloissa, erityis ryh-
mäkodeissa, erityislaitoksissa, vanhainkodeis-
sa ja toimintakeskuksissa 

2) Nuorten syrjäytymistä ehkäisevä ja sosiaa-
lista integraatiota edistävä työpajahanke JO-
PO-luokille 2018-2019

3) Taidekasvatus- ja esitysyhteistyöhanke vas-
taanottokeskuksiin 2018-2019

4) Taidekasvatus- ja esitysyhteistyöhanke päi-
väkoti Runon ja päiväkoti Hertan kanssa osa-
na Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuo-
den virallista ohjelmaa, 2017 

5) Lasten taidekasvatusprojekti Sataman Sir-
kus 1998-2000, sirkustyöpajoja 3- 7-vuotiaille 
lapsille osana Euroopan kulttuuripääkaupunki 
Helsinki 2000 -ohjelmaa 

6) Itämeri-teemainen draamapedagoginen 
ympäristökasvatushanke Ekoteko! -nuoret Itä-
meren äärellä osana Euroopan kulttuuripää-
kaupunki Turku 2011 -ohjelmaa, 2010-2011, 
työpajoja, tapahtumia 10-15-vuotiaille nuorille 

7) Ympäristökasvatukselliset, draamapedago-
giset hankkeet Korkeasaaren eläintarhassa 
1997-2006, esityksiä ja tapahtumia 3-12-vuo-
tiaille lapsille ja nuorille 

Lisätietoja: www.performancesirkus.com

Kaapelitehtaalla toimiva Zodiak 
on sekä nykytanssin näyttämö 
että oman tekemisen paikka. 
Zodiakin esityksissä ja kurs-
seilla pääset kokemaan ja näke-
mään maailmaa esittävän, ke-
hollisen taiteen silmin.

Valtteri Raekallion uutuus   
toukokuussa Kaapelitehtaalla
Koreografi Valtteri Raekallio tunnetaan eri-
tyisesti suurimuotoisista esityksistä, jotka 
on rakennettu perinteisten teatteritilojen ul-
kopuolelle. Toukokuussa Zodiakissa näh-
dään kuitenkin pienimuotoisempaa Raekal-
liota.

Muistikuvia – Recollections on Raekal-
lion uusi teos, yhteistyössä tanssija An-
namari Keskisen sekä viulisti Meriheini 
Luodon kanssa. Sukupolvien läpi katsova 
esitys tarkastelee ihmistä, sinua tai ainakin 
minua kysyen: missä kulkevat muistojen, 
fiktion ja narraation rajat? 

Muistikuvia – Recollections on autofiktii-
vinen esityshybridi, jossa lapsuus, kuviteltu 
yhteinen historia, toteutumattomat tulevai-
suudet ja oman kuolevaisuuden kohtaami-
nen muodostavat kehyksen kolmen taiteili-
jan vuoropuhelulle.

Muistikuvia – Recollections Zodiakin 
näyttämöllä Kaapelitehtaalla 7.–28.5. Liput 
Tiketistä.

Työpaja johdattaa   
Sapiensin maailmaan
Zodiak tarjoaa Kaapelitehtaalla runsaan va-
likoiman kaikille avoimia tanssi- ja liikekurs-
seja. Taiteilijoiden ohjaamilla kursseilla ei 
vaadita aiempaa tanssikokemusta. Osa työ-
pajoista kytkeytyy Zodiakin ohjelmistoon jo-
ko aiheensa tai ohjaajiensa kautta.

Tämän kevään kurssiohjelmistossa on 
jäljellä muun muassa W A U H A U S -tai-
teilijakollektiivin viikonlopputyöpaja Näyttä-
mö ja kuvitteellinen järjestys 2. Työpaja pi-
detään 18. ja 19.5. Zodiakin C4-studiossa 
Kaapelitehtaan C-portaassa.

Työpaja liittyy W A U H A U Sin ja Min-
na Leinon näyttämötulkintaan Yuval Noah 
Hararin alkuperäisteoksesta Sapiens, jonka 
ensi-ilta on Suomen Kansallisteatterin Suu-
rella näyttämöllä 11. syyskuuta.

Kurssilla keskitytään siihen, kuinka Ho-
mo Sapiensille ominainen yhteinen mieliku-
vittelu johtaa kohti näyttämöllistä toimintaa. 
Minkälaista materiaalia voimme luoda näyt-
tämölle erilaisten sopimusten kautta?

Lisätietoja: www.zodiak.fi/#kurssit

Merikaapelihalli
Helsinki Beer Festival 5.-6.4.
Helsinki Coffee Festival 12.-14.4.
Jäätelö- ja suklaakarnevaalit 26.-28.4.
Electric Festival Vappu 2019 
30.4.-1.5.
Kässäfestarit 10.-11.5.

Puristamo
Haagan Taideseura: 53. vuosinäyttely 
14.4. asti
Vapaa Taidekoulu: Vapaa ’19 -lopputyö-
näyttely 27.4.-12.5.

Valssaamo
Espoo Art: 43. vuosinäyttely 15.4. asti
Alfa Artin näyttely 29.4.-12.5.

Turbiinisali
Gruppen Fyra & Antti Lahti: 
Liian pitkät katseet 11.-17.4.

Pannuhalli 
Creative Lenses Final Conference: 
Culture and Business Models in 
Challenging Times 24.-25.4.

Pannuhallin kellari
Pekka Halosen Akatemian näyttely 
29.4.-16.5.

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Liisa ihmemaassa 13.4. asti
RUUTIA! Kansainvälinen tanssifesti-
vaali lapsille ja nuorille 24.-27.4.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Sari Palmgren: Lame Tamer 10.-11.4.
Valtteri Raekallio: Muistikuvia – Recollections 
7.-28.5.

Suomen valokuvataiteen museo
Poliittisen valokuvan festivaali 26.5. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Pääsiäisen makein työpaja 20.4.
Elokuvia ruoasta 24.4.
Taikinan taju 31.5. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Kivi kääntyy 31.8. asti
Kokonainen Canth 5.1.2020 asti

PerformanceSirkus ja taidekasvatus

Kuva: Merle Abo / Vesa-Petteri Asikainen

Zodiak: esityksiä ja itse tekemistä

Valtteri Raekallion uusi teos Muistikuvia – Recollections venyttää totuuden rajoja luoden 
fragmentaarisen maailman tiedostamattomasta.

VALTTERI RAEKALLIOPERFORMANCESIRKUS

Keramiikkakursseja, 
sirkusta, kuvataidetta, 
teatteria, muotoilua, 
tietokoneleirejä, 
akrobatiaa, pienoismalleja…

ILMOITUS
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Hyppää kehityksen kyytiin ja hanki 
 taloyhtiöösi sähköautojen latauspisteet. 

Me hoidamme kaiken asennuksesta ylläpitoon. 
Lue lisää helen.fi/sähköautoilu


