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PÄÄKIRJOITUS

Neljännesvuosisata sitten Suomi py-
risteli irti syvästä lamasta ja suur-
työttömyydestä. Pääministeri Esko 
Aho (kesk) yritti luoda kansalaisiin 
tulevaisuudenuskoa.  

Eurooppa availi oviaan Suomelle. Vuonna 
1994 täällä päätettiin järjestää neuvoa-antava 
kansanäänestys. Pitäisikö meidän liittyä Euroo-
paan unioniin vai ei?

Lokakuun 1994 äänestyksessä 56,9 prosent-
tia äänesti EU-jäsenyyden puolesta, ja pian 
olimme osa EU:ta.

SAMOIHIN AIKOIHIN, tai itse asiassa jo joulu-
kuussa 1993, Ruoholahden asukasyhdistyksen 
joulujuhlassa Selkämerenkadulla nautittiin 
kahvista, glögistä, pullista ja pipareista. Arvot-
tiinpa pari Ruoholahti-aiheista piparkakkuta-
loakin.

Juhlissa oli käynnissä äänestys: mikä ni-
meksi uudelle paikallislehdelle?

Nimiehdotuksia oli kaikkiaan parikym-
mentä (muun muassa Ruoholahden Asia, Ruo-
holahden Sanomat, Ruori ja Gräsa). Lopulta 
lehden nimeksi valittiin Ruoholahden Kana-
va. Sillä nimellä tämä lehti toimi vuosina 1994–
2001. 

RUOHOLAHDEN KANAVAN ensimmäisessä 
numerossa helmikuussa 1994 on kuvailtu yk-
sityiskohtaisesti tuon joulujuhlan kulku yli 25 
vuoden takaa. Kirjoittajana on silloinen päätoi-
mittaja Tommi Lehtonen.

Lehteä julkaisi Ruoholahti Gräsviken -asu-
kasyhdistys. Lehti rahoitettiin yhdistyksen jä-

senmaksuilla ja mainostuloilla. 
Ensimmäisessä numerossa asukasyhdistys 

oli huolissaan siitä, että silloisen Alkon varas-
ton viereen Itämerentorin tontille oltiin pohti-
massa Espoon bussiliikenneterminaalia. 

Asukasyhdistys vastusti tätä ideaa hyvin 
selkeäsanaisesti ensimmäisissä numeroissaan.

”Espoon joukkoliikenneongelmia ei pidä 
sysätä ruoholahtelaisten syliin”, Lehtonen kir-
joittaa.

Bussiterminaali tuli lopulta Kamppiin os-
toskeskuksen alle ja sen jälkeen länsimetrokin 
on vähentänyt bussiliikennettä Ruoholahdessa.

Bussiterminaalitaistelu on hyvä esimerkki 
siitä, miten paikallislehti voi pitää huolta alu-
een asukkaiden hyvinvoinnista. 

Ruoholahden Sanomat uutisoi tasapuoli-
sesti, luotettavasti ja journalistisia ohjeita nou-
dattaen alueen asioista, joista useimmat jäisivät 
muuten kertomatta. 

TERVETULOA RUOHOLAHDEN SANOMIEN 
syntymäpäiville ravintola Faroon torstaina 23. 
toukokuuta! Tarjolla on pikkupurtavaa ja kuo-
huvaa, sekä mahdollisuus tavata naapureita ja 
yrittäjiä Jätkäsaaresta ja Ruoholahdesta.

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

25
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Ruoholahden Sanomien ikä. Tervetuloa 
juhlistamaan paikallislehden merkkivuotta 

ravintola Faroon! Tsekkaa kutsu takasivulta.

Neljännesvuosisadan 
ikäinen nuori lehti

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

Painosmäärä 24 500 kpl.
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Kesä-heinäkuun Ruoholahden Sanomat 
ilmestyy 6.6. 2018. Siihen tarkoitetun 
aineiston tulee olla lehden toimitukses-
sa 26.3. 2018.
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KUUKAUDEN MENOVINKIT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

VESILLE. Vesiliikennekauden alkua 
juhlitaan Helsingissä vesiliikennepäi-
vänä 18.5. Päivän kunniaksi luvassa 
on tarjouksia ja laivamatkoja puoleen 
hintaan. Useimmat vesiliikennereiteistä 
aukeavat toukokuussa. Ruoholahdesta 
Pihlajasaareen pääsee hieman myö-
hemmin, kesäkuun puolivälistä alkaen.

KORTTELIJAMIT JÄTKÄSAARESSA.
Sukupolvienkorttelissa Länsisataman-
katu 34:ssä järjestetään musiikillisen 
koko perheen tapahtuman lauantaina 
11. toukokuuta kello 17–21. Kortteli-
jamit -tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja 
siellä esiintyvät korttelin omat bändit. 

ÄÄNESTYSKOPEILLE TAAS. Eduskun-
tavaalit ovat ohi, mutta taas pääsee 
pian vaaliuurnille. Europarlamentti-
vaalit järjestetään Suomessa 26.5. En-
nakkoäänestys on 15.–21.5. Eurovaa-
leissa äänestysaktiivisuus on  on ollut 
vaatimatonta. Viime vaaleissa vuonna 
2014 äänestysprosentti oli 39,1. Nimiehdotuksia oli 

parikymmentä. Lopulta 
lehden nimeksi valittiin 
Ruoholahden Kanava.”

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden    

SANOMAT

vuotta
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Jätkäsaari saa toukokuussa 
lähiliikkumisen uusia muotoja

Kaupunki etsii ilmansaasteen mittaajia 
Ruoholahdesta ja Jätkäsaaresta

Porkkalankadun 
runkovesiverkon 
saneeraus jatkuu  
koko kesän

Tarjolle tulee muun muassa 
sähköavusteisia laatikkopyöriä. Uudet 
liikkumismuodot  ovat osa Perille 
asti -hanketta.  Sähköpotkulaudat 
ovat olleet suosittuja alueella. 

Varsinkin lasittamattomat parvekkeet 
lähellä katutasoa ovat hyviä 
ilmanlaatua mittaavalle sensorille.

Taloyhtiösi pihalle saattaa pian ilmestyä 
laatikkopolkupyörä. Yhteiskäyttöisellä 
tavarankuljetuspyörällä voi esimerkik-
si kuljettaa kauppakassit kotiin tai vie-
dä lapset hoitoon.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman 
hankkeen ensimmäiset kokeilut alkavat tou-
kokuun lopulla, kun Jätkäsaaressa polkaistaan 
käyntiin erilaisia lähiliikkumisen uusia muoto-
ja. 

Kokeilut ovat osa Perille asti -nimistä hanket-
ta, jossa kaupunki etsii älykkäitä liikkumisratkai-
suja pääkaupunkiseudulla asukkaiden ja mat-
kailijoiden käyttöön.

Helsingissä uusien palvelujen kokeilut koh-
distuvat nimenomaan Jätkäsaaren alueelle.

TALOYHTIÖIDEN PIHOIHIN älylukoilla varustet-
tuja pyöriä tuo palvelun toteuttaja Colossus Oy.

Myös sähköistetty tavarapyörä tulee jätkäsaa-
relaisten ulottuville tänä kesänä. Niitä voivat 
käyttää niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin. 
Palvelun toteuttaa Eezery Enterprise Oy.

Perille asti -hanke rahoitetaan Euroopan 
aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa 
vuosina 2017–2019. Hankkeen toteuttavat Forum 
Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Espoo Mar-
keting Oy, Aalto yliopisto, Metropolia ammatti-
korkeakoulu ja Demos Helsinki.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Ruotsalaisen Voin (kuvassa) ja saksalaisen Tierin vuokrattavat sähköpotkulaudat ovat olleet 
suosittuja. Laudat ovat täydentäneet lähiliikkumista Ruoholahti–Jätkäsaaressa.

Vesihuoltoverkoston saneeraustyöt haittaavat 
liikennettä Porkkalankadulla tämän kesän.

”Kokeilun tarkemmat yksityiskohdat ovat 
vielä auki ja tarkentuvat todennäköisesti touko-
kuun alussa”, kertoo Ville Nousiainen Forum 
Viriumilta.

Pian pitäisi siis selvitä, millä hinnalla kulku-
välineitä saa käyttöönsä, sekä minkälaisia pyörät 
tarkalleen ovat.

Perille asti -hankkeen kokonaisbudjetti on 
1,9 miljoonaa euroa. Hankkeessa Forum Virium 
Helsinki vastaa Jätkäsaaren alueesta.

Muita hankkeen kokeiluja Jätkäsaaressa ovat 
harrastuskyydit, joiden toteuttaja on PPJ eli Pal-
lo-Pojat Juniorit ry. Malli mahdollistaa harras-

tusaikojen siirtämisen illasta varhaiseen iltapäi-
vään. Tämäntyyppinen kimppakyytimalli on 
PPJ:llä ollutkin jo kokeilussa aiemmin.

Myös älykäs suojatie tulee kesäksi käyttöön 
alueella. Kokeilussa Jätkäsaareen asennetaan 
älyteknologiaa sisältävä liikennemerkki, jossa on 
liikenneturvallisuutta parantavia varoitustoimin-
toja. Älysuoojatien toteuttaa Bercman Technolo-
gies AS.

Suomeen kevään aikana rantautuneet vuok-
rattavat sähköpotkulaudat ovat jo täydentäneet 
lähiliikkumista. Ne ovat olleet silmämääräisesti 
hyvin suosittuja Ruoholahti–Jätkäsaaressa.

MITTAVAT HSY:N vesihuoltoverkostotyöt jatku-
vat koko kesän Ruoholahdessa.

”Jatkamme työskentelyä alueella elokuun 
loppuun asti, mutta vaikutuksen ihmisten ar-
keen ja liikenteeseen pienevät asteittain loppua 
kohden”, kertoo projekti-insinööri Johannes 
Väänänen Helsingin seudun ympäristöpalve-
luista (HSY).

HSY on varannut liikenteellisesti kriittisten 
kohtien saneeraukset kesälomakaudelle, jolloin 
liikennettä on vähän. 

HSY:n mukaan rakennustöiden toteuttami-
sen taustalla on Lauttasaaren ja Jätkäsaaren kas-
vaminen ja kehittyminen, jolloin myös vesijohto-
verkoston tulee vastata uutta tarvetta. 

Porkkalankadun lisäksi töitä tehdään Meche-
lininkadulla, Eerikinkadulla ja Köydenpunojan-
kadulla. Porkkalankadulla tehdään paikallisia 
kiinteistöjen liitostöitä elokuulle asti. 

Ruoholahden Sanomat

RAUNO HIETANEN

RAUNO HIETANEN
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22  €12 €GLUKOSAMIINI 
STRONG 800MG 
60 KPL

Leikkaa irti  
ilmoitus tai ota 
siitä kuva, niin 
saat hinnoista

GLUKOSAMIINI  
STRONG 800MG 
120 KPL

–15%
57

norm. norm.

kuva sähköpotkulauta

JÄTKÄSAARELAISTEN ja ruoholahtelaisten apua 
tarvitaan Helsingin ilmanlaadun mittauksessa.

Helsinkiin on perustettu usean toimijan yh-
teistyöverkko, jonka tavoite on kerätä asukkai-
den avulla tietoa ilmanlaadusta.

Ilmanlaadun sensoreita asennetaan niin 
asuntojen sisälle, parvekkeille, julkisille paikoil-
le  kuin asukkaiden mukaan kannettaviksi.

Jos haluat auttaa keräämään alueesi ilman-
laatudataa, voit ilmoittautua mukaan osoitteessa 
ilmanlaatujoukot.fi, ja saat lainaan pienen ilman-
laatua mittaavan sensorin.  

Tänä vuonna kerätään ilmanlaatudataa Jätkäsaa-

ren, Ruoholahden, Vallilan ja Pakilan asukkailta.
Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa tutkijoita 

kiinnostavat rakennuspöly ja liikennesaasteet. 
Esimerkiksi HSY etsii maitopurkin kokoisille 

Vaisalan mittalaitteille paikkaa pihoilta tai asuk-
kaiden parvekkeilta. Erityisesti heitä kiinnos-
taa lasittamattomat parvekkeet ensimmäisestä 
tai toisesta kerroksesta. Ehdotuksen mittauspai-
kasta voi kertoa HSY:lle 14. kesäkuuta asti sivulla 
hsy.fi/sensoripaikat. 

Mittausverkko toteutetaan osana Healthy 
Outdoor Premises for Everyone (HOPE) -hanket-
ta. Hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupun-
ki, Helsingin yliopisto, Ilmatieteen laitos, Forum 
Virium Helsinki, HSY, Vaisala Oyj ja Useless 
Company Oy.  Hanke saa rahoitusta EU:n Urban 
Innovative Actions -ohjelmasta.

Ruoholahden Sanomat
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Paljasjalkainen ruoholahtelainen täyttää 25 vuotta 

Ella Raveala muistaa Ruoholahden tur-
vallisena ja lapsiystävällisenä asuinalu-
eena. 

”Tämä alue on aina ollut tosi tärkeä 
minulle ja täällä on aina ollut tosi tur-

vallinen olo. Ainakin lapsena oli sellainen olo, 
että täällä oli paljon lapsia ja että seutu oli todel-
la lapsiystävällistä.”

Viereisen koulun pihalta kantautuu välitun-
tiaan viettävien lasten äänet. Siellä Ravealakin 
kävi alakoulunsa.

Raveala istahtaa kiviportaille Ruoholahden 
kanavan varteen.  Kanava on tärkeä osa hänen 
lapsuuttaan.

”Täällä on syötetty sorsia usein, käyty käve-
lyllä ja tavattu kavereita tässä ympärillä”, 25-vuo-
tias paljasjalkainen ruoholahtelainen muistelee.

”Täällä oli paljon leikkimahdollisuuksia ja 
kivaa luontoa tässä ympärillä, mutta tämä ei ole 
niin kaupunkimainen alue, vaikka on ihan tässä 
keskustan kupeessa.”

RAVEALAN VANHEMMAT JA ISOVELI muutti-
vat Ruoholahteen kesällä 1994 juuri valmistunee-
seen taloon Santakadulla. Perheen äidin raskaus 
oli silloin jo pitkällä, ja saman vuoden syksynä 
perheeseen syntyi tyttö,  joka sai nimekseen Ella.

Puolisen vuotta ennen Ella Ravealan synty-
mää ilmestyi ensimmäinen Ruoholahden Kana-
va -niminen lehti. Tätä kuukausittain ilmestyvää 
lehteä julkaisi aluksi Ruoholahti-Gräsviken -asu-
kasyhdistys.  Vuosien varrella julkaisija on vaih-
tunut yhdistyksestä osakeyhtiöksi.  

RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN KOULU valmistui 
kasvavalle asuinalueelle vuonna 1996. Kun Ella 
Raveala kasvoi kouluikään ja aloitti vuonna 2001 
ekaluokkalaisena, Ruoholahden Kanava -nimi-
sen lehden viimeiset numerot olivat käsillä. Vuo-
den 2002 alusta alkaen lehti on käyttänyt nykyis-
tä nimeään Ruoholahden Sanomat.

 
ALAKOULUN JÄLKEEN Raveala meni yläasteelle 
Ressun peruskouluun Lapinlahdenkadulle. 

”Siihen oli hyvä kävelymatka, se oli helppo ja 
selkeä valinta”, Raveala sanoo.

Myös lukion valinnassa tärkein kriteeri oli, 
että se on lähellä Ruoholahtea. Raveala kävi 
Etu-Töölön lukiota ja vietti lakkiaisiaan vuon-
na 2013. 

Lentoemäntä Ella Raveala 
syntyi Ruoholahteen 25 vuotta 
sitten. Samana vuonna alkoi 
Ruoholahden Sanomien tarina.

Ruoholahden kanava on Ella Ravealalle tärkeä maamerkki jo lapsuudesta. ”Täällä on syötetty sorsia usein.” 

KUVAT: RAUNO HIETANEN

Ruoholahden Kanavan ensimmäinen numero 
julkaistiin helmikuussa 1994. Kannessa oli piirros 
Ruoholahdesta. Lehti oli mustavalkoinen.

Ruoholahden Kanavan toisessa numerossa 
vuonna 1994 oli sininen tehosteväri kannessa. 
Alkuvuosien lehdet olivat A4-kokoa.

Vuoden 2001 loppukesän numerossa 
pelataan avausottelua uusilla 
torishakkinappuloilla Ruoholahden torilla.

Tammikuussa 2002 lehti vaihtoi nimensä 
Ruoholahden Sanomiksi. Kansikuva alueesta on 
otettu lentokoneesta 3064 metrin korkeudesta.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Vuosi 2013 oli Ravealalle myös Ruoholahdes-
ta lähdön aika.

”Muutin omilleni Alppilaan pari kuukautta 
lakkiaisteni jälkeen. Koin, että olin tarpeeksi itse-
näinen ja halusin omaa rauhaa ja itsenäisyyttä.”

Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa Raveala käy 
edelleen hyvin usein. Äiti ja 28-vuotias isove-
li asuvat edelleen samassa lapsuuden asunnossa 
Santakadulla. 

Isäkin asuu lähellä, kanavan toisella puolel-
la Jätkäsaaressa Ravealan 12-vuotiaan siskopuo-
len kanssa.

”Vieläkin on sellainen fiilis, että tämä on 
unelma-alue asua. Edelleen olemme näiden lap-
suudenystävien kanssa täältä Ruoholahdesta ka-

vereita, se on kiva juttu. Täältä löysi hyviä kave-
reita ja olemme kasvaneet yhdessä aikuisiksi.”

Lukion jälkeen Raveala haki muutaman ker-
ran yliopistolle opiskelemaan psykologiaa.

”Sitten aloitin lentoemännän työt, se oli yht-
äkkinen ajatus, että voisin tykätä työstä.”

Raveala pääsi lentoyhtiö Norwegianille lento-
emännäksi Tukholmaan vuonna 2016. Siellä hän 
asui puoli vuotta, jonka jälkeen hän muutti ta-
kaisin Helsinkiin ja jatkaa täällä edelleen lento-
emännän töitä Norwegianilla. 

Syksyllä 2017  Raveala aloitti ict-tradenomin 
opinnot Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.

”Valmistun viimeistään keväällä 2021”, Ravea-
la sanoo.

25-vuotias Ella Raveala on lentoemäntä ja 
opiskelee Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.
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Ruoholahden Sanomat käy  
syömässä kahden ravintolan 
suosituimmat annokset.

SUOSITUIN ANNOS

MIKÄ   Pizza Diavola  15,50 e

MITÄ   Tomaattikastiketta, tulista salamia, 
mozzarellajuustoa, chilioliiviöljyä ja tuoretta 
persiljaa.

MISSÄ   Lauttasaarentie 28  

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Diavola on 
selkeä suosikki. Vegepuolella suosittuja ovat 
Parmigiana ja perinteinen Margherita.”

PIZZERIA LUCA palvelee kauppakeskus 
Lauttiksessa Lauttasaaressa. Luca on osa 
Royal Konseptiravintoloita, joihin kuuluu myös 
Hanko Sushi -ravintolat. 
 
VESSEL BURGER  avasi ovensa Jätkäsaa-
ressa vuoden 2018 lopussa samaan aikaan 
sisarravintolansa Vessel Bistron kanssa. Ves-
selit omistaa Kassiopeia Finland Oy.

Suosituin annos -sarjassa käymme  alueen 
 ravintoloissa ja tilaamme  henkilökunnan  mukaan 
suosituimman annoksen. Aiemmin palstalla 
on esitelty Uusi Sauna, Antiokia Atabar, Rak-
sa, Urbine, 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   Vessel Burger 10,50 e

MITÄ   Naudanlihajauhelihapihvi, aiolia, 
cheddar-juustoa, marinoitua punasipulia, 
suolakurkkua ja salaattia.

MISSÄ   Länsisatamankatu 36

RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Toisiksi suo-
situin on Turn up the heat -burgeri. Burgerit 
ovat isoja, joten ranskalaiset tilataan erik-
seen. Lounaalla ne sisältyvät hintaan.”

PIZZERIA LUCA

VESSEL BURGER

KU
VAT: RAU

N
O

 H
IETAN

EN

Paljasjalkainen ruoholahtelainen täyttää 25 vuotta 

Peter Stormbom tunnistetaan kadulla 
edelleen. ”Saan kulkea rauhassa eikä hihasta 
tartuta enää samaan malliin kuin ennen.”

Alkuvuosista 2010-luvulle tultaessa Ruoholahden 
Sanomat suureni A4-koosta nykyiseksi eurotabloidiksi. 
Kevään 2017 lehdessä Välimerenkadun 
oranssia siltaa asennettiin paikalleen.

Vuoden 2018 alussa Ruoholahden Sanomien ulkoasu 
uudistui. Vanhan logon tilalle tuli uusi logo, josta alueen yksi 
maamerkeistä, Crusellin silta, on tunnistettavissa. Lokakuun 2018 
lehdessä käytiin läpi Ruoholahti–Jätkäsaaren kaikki automerkit.

”Parasta paikallislehden tekemisessä 
oli ihmisten tapaaminen”

V uosituhannen alussa huolinta-alal-
la toimivan Peter ”Petteri” Storm-
bomin elämä muuttui kertaheitolla. 
Alan yritykset oli myyty ulkomaille ja 
50-vuotislahjaksi tuli potkut. 

Uutta työtä oli vaikea löytää. Stormbom 
tarttui rohkeasti tarjottuun haasteeseen. 

”Jätkäsaari-seuran silloinen puheenjohtaja 
Jouko Liukkonen teki Ruoholahden Sanomia 
ja halusi luopua hommasta. Ostin häneltä leh-
den toiminnan ja perustin julkaisemista varten 
yrityksen. Vaikka minulla ei ollut lehti alalle 
mitään koulutusta”, vuodesta 1997 alueella asu-
nut Stormbom kertoo. 

VUONNA 2005 Ruoholahden Sanomat oli 
kooltaan pienempi, aikakauslehden kokoinen. 
Stormbom päätti tehdä lehdestä sellaisen, jota 
itsekin haluaisi lukea. Ilman kokemusta ja kou-
lutusta alalle kaikki oli opeteltava alusta. 

”Olin hyvä oppimaan. Otin mallia toisista 

lehdistä enkä ujostellut”, Stormbom muistelee.  
Lehden taittajana aloitti Keijo Martiskainen. 
”Hyvän ammattilaisen kanssa uudistim-

me ulkoasun. Myös paperi muutettiin laaduk-
kaammaksi.” 

Vaikka uusi lehti sai paljon hyvää palautet-
ta, ilmoitusmyynti takkusi edelleen. 

”Alueella oli vielä vähän toimijoita ja asuk-
kaita. Tein paljon töitä luodakseni hyvät suh-
teet yrittäjiin”, Stormbom kertoo. 

Silti lehti jäi julkaisematta muutaman ker-

ran, kun ilmoitusmyyntitulot eivät riittäneet 
kattamaan painokuluja.

Vuonna 2009 Stormbom muutti lehden 
koon nykyisen kaltaiseksi tabloidiksi. Samalla 
lehti muuttui enemmän uutislehdeksi ja kan-
teen tulivat ilmoitukset. 

PARASTA LEHDEN TEKEMISESSÄ oli Storm-
bomin mielestä ihmisten tapaaminen. Aiheista 
ei ollut koskaan pulaa.

”Aluehan on oikea aiheiden aarreaitta. Jut-
tuja piti aina karsia.” 

Yhdentoista vuoden jälkeen lehdestä luo-
puminen oli Stormbomille lopulta helppoa hy-
vän ostajan löydyttyä. Silti hän kaipaa ajoittain 
lehden tekemistä ja varsinkin ihmisten tapaa-
mista. Uutta tekemistä on löytynyt. 

”Toimin vaalivirkailijana ja lautamiehenä 
käräjäoikeudessa sekä opiskelen ranskaa. Ke-
sällä olemme mökillämme Saarenmaalla ja 
vierailen kotipaikkakunnallani Turussa.” 

Hän on iloinen, että lehti jatkaa toimin-
taansa ja voi hyvin. 

”Luen jokaisen numeron. Selkeää paran-
nusta on tapahtunut. Nyt sisältö vastaa parem-
min alueen asukasrakennetta, kun mukana on 
paljon lapsiperheitä koskettavaa asiaa.” 

Stormbom uskoo, että printtilehtiä tehdään 
vielä 25 vuoden päästäkin. 

”Ihmiset haluavat jatkossakin lukea paperi-
sia lehtiä. Varsinkin paikallislehtiä, yhteisöjen 
omaa mediaa. Ne käsittelevät tiivistetysti asuk-
kaiden asioita ja siksi kiinnostavat.”

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

1994 Ruoholahden 
Kanavan ensimmäinen 
numero ilmestyy helmi-
kuussa. 

2002 Lehden nimi vaihtuu Ruoho-
lahden Kanavasta Ruoholahden 
Sanomiksi. Päätoimittajana aloittaa 
Jouko Liukkonen.

2006 Peter Stormbom 
Ruoholahden Sanomien 
päätoimittajaksi.

2009 Lehti 
muuttuu 
A4-koosta 
euro-
tabloidiksi.

2017 Rauno Hietanen 
Ruoholahden Sanomien 
päätoimittajaksi.

2019  
Ruoho lahden 
Sanomat 
täyttää  
25 vuotta.

2019 Ella  
Raveala  
täyttää  
25 vuotta 
syyskuussa.

1994 Ella Ravealan van-
hemmat muuttavat Kalliosta 
Ruoho lahteen kesäkuussa. 
Ella syntyy syyskuussa.

2001 Ella aloittaa 
koulun Ruoholahden 
ala-asteen koulussa. 

2007 Ella aloittaa 
yläasteen Ressun 
peruskoulussa. 

2010 Ella 
aloittaa 
Etu-Töölön 
lukiossa. 

2000 20051995 2015201094

vuotta
25

JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

Ruoholahden Sanomien 
pitkäaikaisin päätoimittaja 
Peter Stormbom nauttii 
eläkepäivistään, mutta kaipaa 
ajoittain lehden tekemistä.

2017 Opinnot ict-
tradenomiksi alkavat 
Haaga-Heliassa. 

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
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Itämerenkatu 16, ihan siinä metroaseman vieressä
Avoinna ma-pe 10–18

Sähköiset tai paperikuvat:
● passikuvat  ● fi rman korttikuvat 
● viisumikuvat 

AINA 
AIKAA VARAAMATTA:

KIIKAREIDEN JA KAUKOPUTKIEN ERIKOISLIIKE

Lapinlahden vuokralaisten tulevaisuus vaakalaudalla 

BISTRO GIMIKSEN  
ÄITIENPÄIVÄLOUNAS

FIN    6/2016

Äitienpäivänä lounasta nautitaan buffeesta 12:30 – 17:00  
ilman erillisiä kattausaikoja. Päiväämme täydentää akustinen duo  

Katja Felin & Juha Järvinen. Kauniit sävelmät siivittävät nauttimaan,  
niin pöydän antimista kuin tunnelmastakin.

51 € / S-etukortilla 47 €  |  Lapset 3 – 12 v. 15 €

ALKUUN
Viherverso-salaattia & pisaratomaattia L / G

Caesar salaattia L / G
Kylmäsavustettua lohta ja 

kirjolohenmätikastiketta L / G
Muikkupatee

Pinaatti smoothietä L / G
Porkkana-, appelsiini-, inkiväärismoothie

Tuoretta parsaa, ilmakuivattua Parman kinkkua L / G
Savuporo paistia ja marinoitua kanttarellia L / G

Paprikaa ja oliiveja sekä  
paahdettuja terttutomaatteja L / G

Marinoitua ja grillattua kesäkurpitsaa & munakoisoa
Oliiviöljyä, balsamicoa sekä vaahdotettua voita L / G

PÄÄRUOAKSI
Paahdettua lohta ja sitruunabasilika vinaigrettea L / G

Ylikypsä hänger steak ja  
kolmen pippurin kastiketta L / G
Musta papukasvispihvejä tulisella  

tomaattikastikkeella VE
Parsarisottoa L / G / VE

Keväisiä kasviksia , Viipaleperunapaistosta &  
Varhaisperunoita L / G

Kevätsipuli-voidippiä L / G

JUHLAVAKSI LOPUKSI
Mansikkakakkua L , Suklaakakkua G sekä Juustokakkua 

L & LG
Laventeli Creme Brulee L / G , Perinteistä Tiramisua L

Pinacolada pirtelöä L / G
Mustaleima Emmental & Aura Gold -juustoja L / G

Tuorejuustoja – mm. ruohosipulia, kuivattua tomaattia, 
yrttejä L / G

Ruisnappeja sekä Digestive-keksejä
Makeisia

Tuoreita hedelmiä & coulie L / G
Kahvia / teetä

LAPSILLE LISÄKSI
Lihapyöryköitä & kermakastiketta L , Paistettua lohta & 

Hollandaise kastiketta
Perunasosetta, Ranskalaisia perunoita L, G & Spagettia L
Tomaattilohkoja, Kurkkutikkuja, paprika- selleritikkuja, 

Vesimelonia L, G

RADISSON BLU SEASIDE HOTEL   
Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 

Pöytävaraukset: ravintolamyynti@sok.fi tai 
puhelimitse ma–pe klo 8:00–18:00  

puh. 020 1234 800,
muina aikoina Bistro Gimis  

puh. +358 50 388 3355

(puhelun hinta  
lankapuh. 0,0821 €/puhelu + 0,02€ /min,  

matkapuh. 0,0821 €/puhelu + 0,149€ /min)

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

Tavallisena tiistaina Lapinlahden sairaa-
la-alueella käy iloinen vilske. Hävik-
kiravintola Loopin terassilla syödään 
lounasta, Romanikulttuurin museoon 
kiiruhtaa koululaisryhmä ja pihalla 

pyörii japanilaisia turisteja. 
Vanha mielisairaala näyttää siistiltä ja valoi-

salta, kahvilassa tuoksuu tuore pulla. Aulan sei-
nällä on ilmoituksia talon tapahtumista: luen-
toja, työryhmiä, joogaa, melomista, musiikkia, 
teatteria, näyttelyitä, saunomista. Ja mikä paras-
ta, lähes kaikki ilmaiseksi ja avoinna kaikille. 

Lisäksi talossa työskentelee satoja kehon ja 
mielen terapeutteja, taiteilijoita, muusikoita ja 
muita luovan työn ammattilaisia. Kaikki tämä 
toiminta on nyt vaakalaudalla.

LAPINLAHDESSA SAIRAALATOIMINTA loppui 
vuonna 2008. Rakennukset Helsingin yliopistol-
lisen sairaalan kuntayhtymältä oli ostanut Hel-
singin kaupunki vuonna 1999. Puistoalueet kuu-
luivat kaupungille jo 1600-luvulta lähtien. 

Vuosia tyhjillään olleet rakennukset alkoivat 
rapistua ja joutuivat ilkivallan kohteeksi. 

Vuonna 2013 useita mielenterveysalan toi-
mijoita, kuten Suomen Mielenterveysseura ja 30 
vuotta sairaalatoimintaa tukenut Pro Lapinlah-
ti ry tekivät aloitteen hyvinvointitoiminnan käyn-
nistämiseksi alueella. Myöhemmin neuvottelui-
hin mukaan tuli myös Osuuskunta Lapinlahden 

Tilajakamo, jonka toimintamallina oli vuokrata 
työtiloja taiteilijoille. 

Runsaat puolet tiloista sai hallinnoitavakseen 
Lähde Oy taustaorganisaationaan Suomen Mie-
lenterveysseura. Sen toiminnan sisällöistä vas-
taamaan ryhtyi Pro Lapinlahti ry toimintanimel-
lä Lapinlahden Lähde. Puolet vuokratiloista sai 
Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo. 

”Nykyiset vuokralaiset käytännössä pelasti-

vat rakennukset ja alkoivat huolehtia käyttökus-
tannuksista”, kertoo Tilajakamon hallituksen pu-
heenjohtaja Teemu Lehto. 

Muutaman vuoden kuluessa toiminta saatiin 
hyvin käyntiin ja kaikki tilat vuokrattua. 

”Tällä hetkellä tilojen käyttöaste on lähes sa-
ta prosenttia. Tilat ovat erittäin suosittuja ja nii-
hin on pitkä jono”, Pro Lapinlahti ry:n hallituk-
sen puheenjohtaja Katja Liuksiala kertoo. 

Lapinlahden Lähteen toimintaan kuuluu ti-
lojen vuokraamisen lisäksi kahvila, käsityöpuo-
ti, kirpputori, sauna, kaksi museota, näyttelytilo-
ja sekä keväällä aukeava kaupunkiluontokeskus.

Yhdistys hallinnoi useita Opetushallituksen 
ja STEA:n tukemia hankkeita, jotka tällä hetkel-
lä työllistävät yli kymmenen henkilöä.  

Lisäksi talossa työskentelee palkkatuettuja, 
harjoittelijoita ja vapaaehtoisia. Vuosittain avoi-

Vuosia tyhjillään ollut Lapinlahden 
sairaala saatiin muutamassa 
vuodessa täyteen palkittua toimintaa. 
Kaupungin päätös irtisanoa 
vuokrasopimukset loksautti leuat auki.

Lapinlahden vanhalla sairaala-alueella on kahvilan, ravintolan, kirpputorin ja museoiden lisäksi 170 muuta toimijaa.

KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM
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Lapinlahden vuokralaisten tulevaisuus vaakalaudalla 
Lapinlahden sairaala 

 ≈ Suunnittelija Carl Ludvig Engel
 ≈ Valmistui vuonna 1841 
 ≈ Suomen ensimmäinen mielisairaalakäyttöön 

tarkoitettu sairaala 
 ≈ Euroopan vanhimpia psykiatrista hoitoa varten 

rakennettuja hoitolaitoksia
 ≈ Kuuluisin potilas Aleksis Kivi 
 ≈ Tiloissa toimi psykiatrinen sairaala vuoteen 

2007 
 ≈ Viimeiset syömishäiriöpoliklinikan potilaat pois-

tuivat rakennuksesta vuonna 2008
 ≈ Nykyinen omistaja Helsingin kaupunki
 ≈ Rakennukset ovat suojeltuja
 ≈ Päävuokralaiset 2019: Lähde Oy (Suomen 

Mielenterveysseura ja Pro Lapinlahti ry) sekä 
Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo

 ≈ Alueella yli 170 toimijaa; kahvila, ravintola, 
sauna, käsityöpuoti, kirpputori, 2 museota, 6 
galleriaa, pienpanimo, leipomo, catering sekä 
yhdistyksiä, käsityöläisiä, taiteilijoita, mielen ja 
kehon terapeutteja, muusikoita ja muita luovan 
työn ammattilaisia  

 ≈ Palkittu 6 kertaa, mm. Vuoden kulttuuriteko 
2016

 ≈ Vuosittain yli 200 tilaisuutta ja tapahtumaa, 
kävijöitä yli 60 000

mia tapahtumia on järjestetty satoja ja kävijöitä 
ollut kymmeniätuhansia. 

Siksi kaupungin päätös irtisanoa vuokrasopi-
mukset lokakuussa 2018 puolen vuoden irtisano-
misajalla yllätti toimijat. 

”Leuat loksahtivat auki”, Liuksiala kuvailee 
reaktiotaan. 

Lisäksi kaupunki ilmoitti nostavansa vuokria 
vähintään 150 prosentilla.

 
UUTINEN SAI IHMISET liikkeelle. Apulaispor-
mestari Anni Sinnemäelle luovutettiin 30000 
nimen adressi toiminnan säilyttämisestä nykyi-
sen kaltaisena ja sairaalan ympärille muodostet-
tiin tempauksessa ihmismuuri. 

Neuvottelut saatiin uudelleen käyntiin ja äs-
kettäin, maaliskuussa 2019, kaupunki ilmoitti, et-
tä nykyisten päävuokralaisten toiminta saisi jat-
kua toistaiseksi. 

Vuokria nostettiin kuitenkin 50 prosentilla. 
Kaupunki myöntyi myös avaamaan julistamansa 
ideakilpailun ehdotuksille talon vuokraamiseen 
liittyen aikaisemman myyntipäätöksen lisäksi. 

Vuokralaisia pelottaa tuleva. 
”Pahinta mitä voisi tapahtua on, että paikal-

le tulisi hotelli, kylpylä tai muuta kallista ja ylei-
söltä suljettua toimintaa”, Katja Liuksiala sanoo.

Teemu Lehdon mielestä suunnitelmat lisä-
rakentamisesta puistoalueelle kuulostavat huo-
noilta. 

”Alun perin puisto ulottui Kaapelitehtaalle 
ja Ruoholahden kanavalle asti. Puistoa ei pitäisi 
enää pienentää, päinvastoin”, Lehto sanoo.

YKSI ESIINNOUSSEISTA ehdotuksista yhdistäi-

Sinnemäki: Vuokraamisen 
väliaikaisuus oli tiedossa alusta asti
LAPINLAHDEN ALUEEN kohtalosta päättää 
pitkälti Helsingin kaupunkiympäristölauta-
kunta. Sen puheenjohtaja, apulaispormestari 
Anni Sinnemäki pitää kaupungin toimintaa 
hyvän hengen mukaisena. 

”Jo alun perin oli tiedossa, että Lapinlah-
den tilojen vuokraaminen on väliaikaista ja 
että käytölle järjestetään ideakilpailu. Vuok-
rataso asettui siksi yleistä kaupungin tilojen 
vuokratasoa alemmaksi. Uusissa neuvotte-
luissa tiloille sovittiin yhteneväinen vuokrata-
so”, Sinnemäki kommentoi. 

Sinnemäki painottaa, että missään vai-
heessa nykyisistä, hyvistä vuokralaisista ei ol-
lut tarkoitusta päästä eroon. 

”Kilpailun myötä rakennukset voidaan jo-
ko myydä tai vuokrata. Kaupunki haluaa löy-
tää alueelle toimijan, joka pystyy ottamaan 
vastuun arvokkaiden rakennusten korjaami-
sesta ja tuomaan kaupunkilaisille tärkeälle 
alueelle monipuolista ja merkittävältä osalta 
kaikille avointa toimintaa.”

Sinnemäen mukaan uusi toiminta voi olla 

liiketoimintaa ja sisältää asumiseen tarkoitet-
tuja tiloja, mutta vain hyvin rajoitetusti. Puis-
toalueet jatkossakin säilyvät kaupungin omis-
tuksessa. 

Sinnemäen mukaan kaupungin tavoittee-
na ei ole vain voiton maksimointi. 

”Kilpailun kriteerit ovat pääosin kaikkea 
muuta kuin kauppahinta. Jos olisi, kilpailukin 
olisi laadittu toisin.”

Ruoholahden Sanomat

HERTTONIEMELÄINEN Ari Hautakangas on 
vakiokävijä Lapinlahden alueella.

”Kävin Lapinlahdessa osteopaatilla ja hieron-
nassa, olen käynyt jo monta vuotta. Aloin käydä 
täällä hoitajien muutettua tänne.”

”Tänään, kuten lähes joka kerta join kahvi-
lassa hyvät kahvit. Muuhun toimintaan en ole juuri 
tutustunut, sillä asun aika kaukana. Eläkeläisellä on 
aina kiire johonkin. Olen seurannut talon vaihei-
ta ja olen tyytyväinen, ettei minun tarvitse olla 
päättämässä talon kohtalosta. Paikka on hieno ja 
uskon, että se kiinnostaa monia tahoja.” 

”Toivottavasti tänne ei tule mitään hotellia, 
niitähän on jo joka paikassa. Miksi muuttaa toimin-
taa jos se on jo hyvää ja tärkeää monille?”

Hieronnassa 
ja kahvilla

si viereisen Marian entisen sairaalatilan elinvoi-
maisen startup-toiminnan jatkumaan Lapinlah-
teen. 

Venetsia-talossa majaileva vuokralainen, 
verkkopalvelujen keskustelualustoja tekevä ja 
Heimo-keskustelufoorumia ylläpitävä yrittäjä 
Jarno Alastalo ei näe kaupallista toimintaa huo-
nona asiana, päinvastoin. 

”Alueella on mahdollisuus kehittyä uudeksi 
kaupunkiaktivistien innovaatiokeitaaksi”, Alas-
talo sanoo. 

Hänen mielestä alueelle mahtuu hyvin erilai-
sia toimijoita. ”Kaupungin toivoisi osaavan las-
kea oikein toiminnan kustannukset suhteessa 
tehtyihin säästöihin. Yksi työelämään mukaan 
saatu nuori säästää yhteiskunnalle noin 70 000 

Inartes Instituutin taideterapeutti Kirsi 
Lybeckin mielestä olisi sääli, jos Lapinlahti 
myytäisiin pääomasijoittajille.

Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamon 
hallituksen puheenjohtaja Teemu Lehdon 
mukaan taiteilijat tarvitsevat edullisia 
työhuoneita. Hän toivottaa kaikki tervetulleeksi 
tutustumaan talon toimintaan.

euroa”, hän sanoo. 
Toinen talon vuokralainen, Inartes Instituu-

tin taideterapeutti Kirsi Lybeck painottaa, että 
talon toiminta ja sitä ympäröivä puisto on tärkeä 
toimijoiden ja käyttäjien lisäksi myös lähialuei-
den asukkaille. 

”Paikka on ainutlaatuinen jopa maailman-
laajuisesti. Olisi todella sääli, jos sen ostaisi joku 
pääomasijoittaja”, Lybeck sanoo. 

Ideakilpailun ensimmäinen vaihe päättyy 
toukokuussa 2019. Jatkoon valitaan kolme ehdo-
tusta, joista kaupunginvaltuusto valitsee voitta-
jan vuonna 2020. 

Lapinlahden Lähde ja Tilajakamo ovat osal-
listuneet kilpailuun yhteisellä idealla. 

Pro Lapinlahti ry:n hallituksen puheenjohtaja 
Katja Liuksiala toivoo, että kaupunki 
ymmärtäisi Lapinlahden todellisen arvon.

Ari Hautakangas on vakioasiakas Lapinniemessä.

Anni Sinnemäki.

RAUNO HIETANEN/RS-ARKISTO
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Salmisaaren voimalaitos, 
hyvä vai huono? 
Teksti: Tuukka Mitrunen, Eylem Deniz, 
Topi Turunen ja Anna Laaksonen

Salmisaaren voimalaitos on 
Helenin omistama voimalai-
tos Helsingin Salmisaaressa. 

Kaukolämpöä se tuotti 
ensimmäisenä voimalaitok-

sena Helsingissä. Salmisaaressa teh-
dään sähköä ja lämpöä kivihiilellä ja 
puupelletillä. 

Jotkut saattavat miettiäkin, miten 
paljon tuo voimalaitos saastuttaa. Voi-
malaitos saastuttaa kuitenkin vähem-
män kuin mitä moni ajattelee. Salmi-
saaren voimala on ottanut käyttöön 
laitteen, joka auttaa poistamaan hai-
tallisia aineita savukaasusta. Ruoho-
lahdessa on myös rahtisatama, jon-
ne tulee hiililaiva Venäjältä noin joka 
viikko. Vuonna 2018 Helenin päästöt 
laskivat 5 prosenttia. 

Gerda Kaleva, Helen Oy:n tekni-
nen assistentti, mitä mieltä olette il-
mastonmuutoksesta? 

”Ilmastonmuutos on fakta. Ilmas-
ton lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 
asteeseen on meidän kaikkien yhtei-
nen tehtävä. Ilmastonmuutoksessa 
eniten pelottaa maailman väestönkas-
vu minkä ennustetaan olevan 9,8 mil-
jardia vuonna 2050. Tarkoittaen että 
pitää tuottaa aina enemmän tuotteita 

ja käyttää vielä enemmän resursseja, 
esim. metsät raivataan pelloiksi, tarvi-
taan enemmän energiaa mikä kulut-
taa taas maapalloa sekä nopeuttaa ih-
misten toimesta ilmastonmuutosta.” 

 Mitä itse ajattelet voimalaitok-
sen päästöistä? 

”Olen jonkun verran mukana voi-
malaitoksemme päästöjen mittauk-
sessa. Meillä asiat ovat hyvin, kun 
kehittyneen teknologian avulla puh-
distetaan savukaasuista rikkidioksidi, 
typenoksidi sekä pienhiukkaset. Ainut 
pahis mikä piipusta ulos tulee, on nä-
kymätön kaasu, hiilidioksidi. Kun kat-
sot voimalaitoksen piipusta tulevaa 
savua, se mikä oikeasti näkyy on vesi-
höyryä. Hiilidioksidipäästöjen vähen-
tämiseksi luovumme kivihiilen käytös-
tä Salmisaaressa vuonna 2029.” 

”Luulen, että ihmiset ymmärtävät, 
että voimalaitoksen tuottama energia 
mahdollistaa elämän täällä Suomes-
sa, jossa on kylmiä talvia ja jossa jo-
kainen haluaa kotiin sähköä ja läm-
pöä. Päästöjä syntyy aina, kun jotain 
polttaa. Suomen hiilidioksidipääs-
töistä energiantuotannon osuus on 
noin 75%. Helsingissä tuotetun energi-
an hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet 
noin kolmanneksella vuodesta 1990, 

kun päästöt suhteutetaan kasvanee-
seen tuotantomäärään. Salmisaaressa 
päästöjä on vähennetty erityisesti tuo-
tannon tehokkuutta parantamalla. Ta-
voitteenamme on vähentää päästöjä 
entisestään ja olla hiilineutraali vuo-
teen 2035 mennessä. ” 

Miten usein hiililaivoja tulee ja 
minne hiili varastoidaan? 

”Hiililaivoja tulee vaihtelevasti, 
riippuu onko talvikausi vai kesäkausi. 
Talvella kun energiaa tarvitaan enem-
män lämmittämään kaupungin kiin-
teistöjä laivoja voi tulla 4 yhdessä kuu-
kaudessa. Kesäkautena yleensä laivoja 
ei tule ollenkaan. Hiili varastoidaan 
maanalaisiin hiilisiiloihin jotka sijait-
sevat suurin piirtein Kaapelitehtaan 
alla. Yhteensä siellä on 4 siiloa jotka 
ovat louhittu kallioon. Kahden siilon 
välistä menee Länsimetro!” 

 Mikä on mielipiteesi ilmaston-
muutosta vastustavista mielenosoi-
tuksista? 

”On mahtavaa nähdä, että nuoret 
ovat aktivoituneet ilmastonmuutoksen 
vastaiseen taisteluun.” 

Kerro vielä, mitä pidät työstäsi?
 ”Tykkään kovasti työstäni, sen te-

kevät mahdolliseksi ihanat työkaverit 
ja yleisestikin heleniläisten (heleniläi-

set - Helen Oy:n työntekijät) positiivinen 
henki ja yhdessä tekemisen meinin-
ki. Työtehtäväkuvakseni on laaja jolloin 
työni ei ehdi koskaan muuttua tylsäksi.” 

HAASTATTELIMME MYÖS alueen 
asukasta Urho Kouvolaa, joka asuu 
Jätkäsaaressa.

Mitä mieltä olet hiililaivoista, jot-
ka tuovat hiiltä voimalaitokseen? 

”Ne eivät haittaa minua ollenkaan. 
Ei mitään erityistä mielipidettä.” 

Onko voimalaitoksesta mielestäsi 
enemmän haittaa vai hyötyä? Miksi? 
”Ei mitään erityistä haittaa tai hyötyä.” 

Näyttävätkö voimalaitokset si-
nusta uhkaavilta vai vaarattomilta? 

”Eivät näytä vaarallisilta, koska 
olen asunut koko ikäni täällä.” 

Minkä voimalaitoksen sähköä 
käytät? 

”Minä käytän Fortumin sähköä.” 
Mitä mieltä olet saasteista mitä voi-
malaitos tuottaa?

 ”Tietenkin saasteet ovat huono jut-
tu, ja pitäisi suosia vihreämpää sähköä.” 

Mitä mieltä olet ilmastonmuu-
toksesta? 

”Ilmastonmuutos on huono juttu, 
ja pitäisi tehdä kaikki sen eteen, että se 
saataisiin loppumaan.”

Jotkut saattavat miettiä, 
miten paljon Helenin 
voimalaitos saastuttaa.

TUUKKA MITRUNEN

VILJA NUOPPONEN

Voit pienentää  
hiilijalanjälkeäsi... 

 ≈ vähentämällä lentokoneella lentä-
mistä 

 ≈ kierrättämällä 
 ≈ käyttämällä vain julkisia kulkuvälineitä 
 ≈ pyöräilemällä, potkulautailemalla 

yms. 
 ≈ huolehtimalla roskat roskikseen 
 ≈ siivoamalla koiransa ulosteet ja 

viemällä ne roskikseen 
 ≈ heittämällä mahdollisimman vähän 

ruokaa roskikseen 
 ≈ välttämällä turhan muovin ostamista 
 ≈ käymällä mahdollisimman lyhyissä 

suihkuissa 
 ≈ ostamalla kaupasta muovipussin 

mahdollisimman harvoin  
 ≈ Jos kiinnostuit asiasta, voit liittyä 

WWF-kummiksi  

 ≈ Linkit-Sitran elämäntapatesti 
 ≈ Testaa minkä kokoinen hiilijalanjäl-

kesi on! 
 ≈ https://elamantapatesti.sitra.fi

RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN KOULUN MEDIAPROJEKTI

ILMASTO ON JO lämmennyt 2 astetta, 
ilmastonmuutos pitäisi saada lasket-
tua 1,5 asteeseen. 

Suurin osa Etelä-Helsingin roskis-
ta on tupakantumppeja, toiseksi eni-
ten on karkkipapereita, kääreitä ja 
kuoria, kolmanneksi eniten maassa on 
lasinsiruja. 

Aina kun sylkäiset purkan maa-
han, niin joku lintu voi luulla sitä ruo-
aksi ja tukehtua siihen. Merissä on 
myös paljon roskia. 

Esimerkiksi tupakantumppi on 
meressä 5 vuotta, muovipussi on 20 
vuotta, muovipilli on 200 vuotta, tölk-
kien muovirenkaat on 400 vuotta, 
muovipullo on 450 vuotta, muovimuki 
on myös 450 vuotta, kertakäyttövaip-
pa on 500 vuotta, muovihammasharja 
on 500 vuotta ja kalastusverkko on jo-
pa 600 vuotta. 

Yli 150 miljoonaa roskaa on pääty-
nyt mereen. Suurimpia meren muovi-
roskan lähteitä ovat huonosti hoidetut 
kaatopaikat, kauppa-alukset, kalastus 
ja huviveneily. 

Jos emme lopeta meren roskaamis-
ta vuoteen 2050 niin roskia on meres-
sä enemmän kuin kaloja.  Haastatte-
limme ohikulkijoita ja monet ihmiset 
sanoivat ilmastonmuutoksen olevan 
heille tärkeä asia ja heidän mielestä 
asiaan pitäisi vaikuttaa enemmän. 

Mikään roska ei maadu heti. Tupa-
kantumpit ovat haitallisia luonnolle.

ALOITIMME TEKEMÄLLÄ kyselyn, 
jossa kysyttiin minkälaiseksi haluam-
me koulun pihan näyttävän. Teimme 
kyselyn netissä tietokoneilla. Meiltä 
kysyttiin esimerkiksi mitä urheilula-
jeja harrastimme ja minkä näistä pi-
hamalleista valitsisit. Vaihtoehtoja oli 
liikunnallisempaan ja vähän rauhalli-
sempaan menoon. Tähän kyselyyn sai 
osallistua kaikki koulun oppilaat. 

Toisena päivänä teimme ryhmis-
sä suunnitelmia koulun pihasta pape-
rille. Meillä oli apuna 3DBearin ihmi-
siä ja muita mukana olleita ihmisiä. 
Saimme ensiksi ideoida Post-It lapul-
le ideoitamme. Laitoimme esim. mini-
futiskenttiä, kiipeilytelineitä, keinuja, 
trampoliineja ja paljon muuta. Sen jäl-
keen teimme ryhmissä koulunpihasta 
kuvan, missä näkyy tarkasti mitä halu-
amme koulunpihalle. 

Suunnitelmien jälkeen menim-
me ulos tekemään 3D-Bear sovelluk-
sen avulla omia suunnitelmiamme li-
sätyssä todellisuudessa. Tekeminen 
oli joskus vaikeaa, kun ei löytänyt ha-
luamaansa asiaa pihalle. Kun löysim-
me oikean tavaran, laitoimme sen koh-
taan, minne haluamme sen ja otimme 
kuvan. Suurimman osan mielestä 3D-
Bearin tekeminen oli hauskaa.  

Jan-Peter Holm 3DBearilta kertoi 
meille enemmän sovelluksesta. 

”Kesä 2017 meni sovelluksen pe-

rusversion tekemiseen. Uskon et-
tä tällaiset projektit eivät ole koskaan 
oikeasti valmiita ja aina pystyy paran-
tamaan. Vaikeinta on helpon käytettä-
vyyden pitäminen luodessa huippu-
teknologian sovellusta.”

”Sovellus luotiin olemaan mah-
dollisimman helppo 3d-mallien luo-
misohjelma, jota voisi käyttää jopa 
varhaiskasvatus. Meillä on vanhem-
pia sovelluksia, joilla oli hyvin tietty-
jä käyttöjä kuten Arkkitehti-sovellus, 
jossa pysty luomaan oman tilan esi-
merkiksi oppitunteja varten. Yhdistä 
pisteet -peli, jossa harjoiteltiin perus-
matematiikka lukujonojen muodossa. 
Kaikissa applikaatioissa oli sama idea, 
että luodaan itse asioita 3d:ssä. Tämä 
ei ole muuttunut.”

Sovelluksessa on mahdollista lisä-
tä omaan kuvaansa muun muassa Ro-
ni Bäck. 

Miksi päätitte lisätä sovellukseen 

tubettajia? 
”Meillä on ollut tapana lisätä 3d-

malli ihmisistä ja organisaatioista, joi-
den kanssa työskennellään. Viimeksi 
lisättiin Yle Galaxin gorilla.”

Onko teillä uusia suunnitelmia 
uusien sovellusten suhteen?

”Ei ole tällä hetkellä. Lisätyn todel-
lisuuden hyödyntäminen on niin po-
tentiaalinen koulukäyttöön että me 
voidaan jatkaa sovelluksemme kehit-
tämistä ja sillä tavalla saada uusia asi-
oita koulukäyttöön kuten skannaus, 
monen käyttäjän lisätty todellisuus, 
gps...”

 Halusimme tietää lisää koulujen 
piharemonttien budjetista ja suun-
nittelusta. Mikko Turunen Helsingin 
kaupungin Kasvatuksen ja koulutuk-
sen toimialalta kertoo seuraavaa: 

”Koko budjetti on jaettu oppilas-
määrän mukaan kouluille, joten jo-
kaista oppilasta kohden on varattu yh-
tä suuri summa. Koulujen budjetit 
riippuvat siis oppilasmäärästä.” 

”Tämä raha on varattu etenkin lii-
kuntaan aktivoivaan välineistöön. 
Näin esimerkiksi penkkejä tai istutuk-
sia ei tästä rahasta kustanneta. Tässä 
kokeilussa vaikeinta on ollut aikatau-
lutus ja kaikkien osapuolten toiveiden 
toteuttaminen. Toivottavasti lasten toi-
vomukset vaikuttavat mahdollisim-
man paljon. Suunnitelman mukaan 
remontti valmistuu tämän vuoden ai-
kana.”  

”Itse arvostan koulujen pihoissa 
viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta. Eh-
dottomasti parasta työssäni on ihmis-
ten kanssa toimiminen, yhteistyön ra-
kentaminen ja asioiden kehittäminen. 
Se ei ole ehkä aina helpointa, mutta 
kaikista palkitsevinta se on.”

Teksti: Jesse Brandt, Aku Lehtonen, 
Emma Lassila, Calvin Suvinen,  
Jesse Honkanen ja Juuso Haggren

Millaista on ollut 
suunnitella koulun pihaa? 
Ruoholahden koulun 4A- 
ja 4C- luokat suunnittelivat 
projektina koulun pihaa. 

”Halusimme tämän, koska tämä on 
niin iso ja hyvä sade- ja aurinkosuoja, 
ja se näyttää aika kivalta.” Kuva 
otettu 3DBear-sovelluksella.

Kuinka paljon ihmiset 
roskaavat tällä alueella? 

Salmisaaren voimalan päästöjä on 
vähennetty uuden teknologian avulla.

Joka kadulla tai aukiolla 
voi olla jopa 100 roskaa, 
tupakantumpit lukuunottaen.  

Teksti: Vilja Nuopponen, Hilda Hietanen, 
Sanni Savola, Veela Heinonen, Laura  
Syrjänen, Riitu Salo ja Vilja Kaurismäki

OPPILAAT/3D BEAR
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KUVAUSJÄRJESTELY: ROSA ZIMMERMAN

KEVÄTPÖRRIÄINEN ON LEHTI, jota 
myy koululaiset. Siinä on oppilaiden 
keväisiä tarinoita ja kuvia. 

Lehteä julkaisee Helsingin luokan-
opettajat ry. Lehden perusti kansan-
koulunopettaja Valle Ojaniemi vuon-
na 1949 Helsingin opettajayhdistyksen 
Onni Laukaman ehdotuksesta. 

Kevätpörriäinen on vuosittain ke-
väällä julkaistava Helsingin ala-astei-
den lehti. Viime vuonna lehtiä myytiin 

1072 Ruoholahden ala-asteella. Yksi 
lehti maksaa viisi euroa ja siitä myyjäl-
le jää yksi euro. 

Eli koululle menee neljä euroa. 
Ruoholahden ala-aste sai lehdistä vii-
me vuonna 3216 euroa.

ROSA ZIMMERMAN: ”Minulle Kevät-
pörriäinen on ollut aina todella kiva 

juttu koska niitä on kiva myydä, vaikka 
ystävien kanssa. Olen itse myynyt kah-
tena vuotena peräkkäin noin 43 lehteä. 
En ole itse kuullut ikinä kenenkään 
valittavan Kevätpörriäisistä koska asi-
akkaat ostavat niitä keräilytuotteeksi 
tai vaan luettavaksi.” 

Haastateltavana luokanopettaja 
Elina Hiidenpalo.

Hän sanoi, että Kevätpörriäinen on 
mielestään todella upea, jo 70 vuotta 
vanha lehti ja parhainta Kevätpörriäi-
sessä on se, että kaikki tekstit ja kuvat 
ovat Helsingissä olevien koulujen las-
ten itse kirjoittamia tai piirtämiä.

JOS HÄN SAISI mahdollisuuden kir-
joittaa Kevätpörriäiseen niin hän kir-
joittaisi jutun tulevaisuuden koulus-
ta, että minkälainen koulu olisi sadan 
vuoden päästä tai 30 vuoden päästä tai 
sitten hän kirjoittaisi ystävien kanssa 
hauskapalstalle joitain vitsejä. 

Hän on lukenut Kevätpörriäisiä jo 
ennen, kun on ollut itse koulussa tai, 
ensimmäisellä luokalla ja hänen iso-
siskonsa osti koulusta Kevätpörriäis-
lehden eli hän on lukenut jo viisi- tai 
kuusivuotiaana ensimmäisen kerran 
Kevätpörriäistä.

Hänelle on jäänyt parhaiten mie-
leen Kevätpörriäisen kansikuvat koska 
kanteen valitaan yleensä semmoinen 
kuva, jossa on pörriäinen eri maise-
missa. Hänen lempikategoriansa leh-

dessä on arvoitussivut ja vitsit ja joka 
vuosi Kevätpörriäisessä on eri teema 
mistä oppilaat kirjoittavat lehteen 
mutta koko lehti on parasta. Hän an-
taisi Kevätpörriäiselle arvosanaksi täy-
den 10. Hän on kirjoittanut itse leh-
teen ala-asteella mutta hänen juttuaan 
ei olla julkaistu. 

HAASTATTELIMME kuutosluokkalais-
ta Kevätpörriäisistä. Hän myi eniten 
lehtiä vuonna 2018, silloin hän myi 16 
lehteä, mutta yleensä hän myy 15 leh-
teä. Tänä vuonna hän aikoo myydä 15 
lehteä. Hän myy yleensä lehtiä kaverin 
kanssa Ruoholahden S-marketin edes-
sä. Hän pitää Kevätpörriäisistä ja sa-
noi, että ne ovat kivoja lehtiä. 

2. luokkalaisen haastattelu: 
Almaa jännittää kevätpörriäisten 

myyminen, mutta on myös innoissaan. 
Hän sanoi myyvänsä lehtiä viides-
tä kahdeksaan kavereitten kanssa. Hä-
nen lempijuttujaan Kevätpörriäisissä 
on hauskapalsta. ”Tylsä puoli on tehtä-
vät”, sanoo Alma. 

KIRJOITTAJIEN MIELIPIDE Ruoholah-
den kanavasta:

Kanava on vaarallinen erityisesti 
pienille lapsille, paitsi jos lapset osaa-
vat käyttäytyä kanavan lähistöllä. 

Kanava sopii Ruoholahden ja Jät-
käsaaren välille oikein hyvin. Kanava 
tuo raikkautta ja virkistystä. 

On kivaa, että kanava on siinä mis-
sä nyt on. Kanava on kaunis, etenkin 
kesällä ja keväällä. Kanava on kivam-
man näköinen, kun siellä on sorsia ja 
joutsenia. Kanavan vieressä on kiva is-
tua ja katsoa kanavaa. Kanava on juuri 
sopivassa paikassa enkä halua, että ka-
navan paikkaa vaihdetaan. Kanava tuo 
kaikille koululaisille iloa ja virkistystä. 
Kanavan huonoja puolia on, että se on 
likainen, ihmiset heittävät roskia kana-
vaan ja, kun kanavaan voi hukkua hel-
posti. Toivoisin että ihmiset pitäisi ka-
navasta huolta eivätkä heittele sinne 
roskia. Meitä huolestuttaa, kun lapset 
leikkivät kanavan lähellä aikuisen val-
vontaa. 

Haastattelimme Ruoholahden ala- 
asteen rehtori Laila Niemistä aihee-
seen liittyen.

Mitä hyvää ja huonoa Ruoholah-
den kanavassa on? 

”Se on kaunis kesällä, se tuottaa 
iloa minulle ja muille ihmisille täällä, 
etenkin alueen asukkaille, ja huonoa 
on se, että kaikki ihmiset ei ymmärrä, 
että se on tarkoitettu virkistystarkoi-
tuksiin, eli ihmiset heittelevät sinne jo-
tain romuja, mitä eivät kierrätyspistei-
siin ymmärrä viedä. Huonoa on myös 
se, että joskus jotkut lapset ja nuoret 
menevät sinne hiukan liian uhkaroh-
keasti, esimerkiksi jäälle tai yrittävät 
uida siellä ja se on sitten vaarallinen.” 

Mitä mieltä olet siitä, että lapset 
leikkivät kanavan vieressä? 

”Minä olen huolissani siitä. Pitää 
pysyä riittävän kaukana kanavan reu-
noista, koska sieltä on tosi vaikea pääs-
tä ylös. ” 

Mitä pidät, että kanava on koulun 
vieressä? 

”Vähän, niin kuin tuossa ensim-
mäisessä kysymyksessä sanoinkin, tuo 
kanava ja meri ovat helsinkiläiselle hy-
vin tärkeää, että se on kaunis ja oleelli-
nen osa Ruoholahtea.” 

Ruoholahdessa asuvan vanhem-

man haastattelu:
Mitä mieltä olet kanavasta?    
”Minun mielestäni se on urbaani 

nähtävyys. Kanava on erittäin hyvässä 
paikassa. Se tuo luonnon lähemmäksi 
kaupunkiasutusta. ”

Onko kanava vaarallinen? Miksi? 
”Kyllä se on vaarallinen, jos sen lä-

hellä leikkii. Olen kuullut useasti sa-
nottavan, että kanavan jäät eivät kestä 
kuin sorsia ja se on totta. Luonnolli-
sesti en pidä siitä, että lapset leikkivät 
kanavan varrella. Mielestäni se ei ole 
turvallinen leikkipaikka lapsille. ”

Oletko koskaan nähnyt lapsia 
leikkimässä kanavan vieressä? Mil-
loin? 

”Kyllä olen, nähnyt. Siitä on jo ku-
lunut aikaa. Kyllä minua huolestuttaa 
etenkin, jos lapset ovat ilman aikuisen 
seuraa.”

Ruoholahden  Sanomat ja Ruoholahden ala-asteen koulun nelosluokkalaiset toteutt iva t yhteisen mediaprojektin. Työ alkoi yhteisellä 
mediaoppitunnil la ja ideapalaveri l la.  Lopputulos el i  oppilaiden ar t ikkeli t  ja kuvat ovat nähtävil lä täl lä ja seuraavalla aukeamalla.  

Miksi halusit olla Ruoho-
lahden ala-asteen kou-
lun rehtori?

”No, minusta rehtorin 
työ on niin merkittävää 

työtä, samoin kuin opettajan työ. Sen 
takia haluan olla rehtorina. Ruoholah-
den ala-aste on sijainniltaan tosi hyvä 
ja tämä oli aikanaan ihan uusi koulu. 
Tänne oli hienoa päästä.”

Kuinka kauan olet ollut töissä 
täällä?

”Olen ollut täällä töissä 23 vuotta.”
Kuinka paljon tykkäät tämän 

koulun opettajista?
”No minähän tykkään tämän kou-

lun opettajista ihan hirvittävän paljon, 
meillä on Suomen parhaat ja muka-
vimmat opettajat.”

Oletko ollut ikinä opettaja?
”Olen ollut opettaja.”
Oletko ollut muissa kouluissa 

rehtorina?
”Olen ollut yhden vuoden Maatul-

lin ala-asteen koulussa.”
Onko sinulla ollut muita tehtäviä 

kuin olla rehtori?
”No tietysti opettajan tehtäviä on 

ollut ja sitten harrastuksen puitteissa 
erilaisia tehtäviä.”

Mikä on ollut paras hetki tässä 
koulussa?

”Niitä on ollut tosi paljon, mutta op-
pilaiden kanssa on aina ollut mukavaa.”

Mikä on ollut kauhein hetki tässä 
koulussa?

”Yli 20 vuoden aikana on ollut eri-
laisia ikäviäkin tapahtumia. En osaa 
sanoa mikä on ollut niistä kauhein. 
Mutta tähän koulutyöhön mahtuu 
juhlaa ja arkea.”

Kuinka monta lapsen nimeä 
muistat?

(Naurunpyrähdys) ”Aika monta, mut-
ta pienempien oppilaiden nimiä on vai-
keampi muistaa. Isompien oppilaiden ni-
met muistan helpommin, koska he ovat 
olleet täällä koulussa pidempään.”

Mitä aiot tehdä eläkkeellä?
”Aion hoitaa puutarhaa.”
Me haluamme kaikkien oppilaiden 

puolesta kiittää Lailaa ja toivottaa hänelle 
ihania eläkepäiviä.

Laila-rehtorin haastattelu

MONI LUULEE, ETTÄ opettajan työ-
hön kuuluu vain ja ainoastaan las-
ten opettamista, onko asia kuiten-
kaan näin? Päätimme ottaa selvää 
haastattelemalla opettajaa. Kysyim-
me opettajalta, onko asia näin. 

Opettajan työhön kuuluu paljon 
muutakin kuin vain oppilaiden, opet-
tamista, esimerkiksi koulutuksia, ko-
keiden tarkistamista ja paljon muuta. 

Useat luulevat, että opettajat 
opettavat vain 4–6 tuntia päiväs-
sä. Päätimme kysyä opettajalta Me-
ri Peuhkuriselta, onko asia näin. 
Kysyimme neljä kysymystä Meri 
Peuhkuriselta. 

Ensimmäinen kysymys oli ”mil-
laista on olla opettaja?” ja Meri 
Peuhkurinen vastasi: 

”Opettajana oleminen on tosi ki-
vaa ja päivät ovat tosi vaihtelevia ja 
monipuolisia.” 

Toinen kysymys oli: kuinka pit-
kiä työpäiväsi ovat?

”Noin 8 tuntia.” 
Kuinka monta lomaa sinulla 

on? 
”Saman verran kuin oppilailla.”
Millaista on opettaa oppilaita? 

”Välillä vähän raskasta mutta muu-
ten tosi mukavaa.” 

 Mitä työhösi kuuluu opettajana?
”Opettamista, koulutuksissa käy-

mistä ja suunnittelua suurimmaksi 
osaksi.” 

Saimme selville, että opettajan 
työssä on paljon muuta kuin opet-
tamista. Opettaminen on kuitenkin 
raskasta. Mutta kuitenkin kivaa  Täs-
tä selvisi, että kuitenkin opettami-
nen on tärkeää. 

Teksti: Ida Järvi, Buteina 
Bessaoud ja Hafza Diesow

PATRIK UUSIAHO

Ruoholahden kanava 
- hyvä vai paha? 

Teksti: Mia Mehtälä, Sylvi 
Liimatainen, Sumeyo Nuur, Matti 
Yrjölä ja Pietari Sopanen

Laila Nieminen on ollut 
koulumme rehtorina 
yli 20 vuotta.

Millaista on 
opettajan työ?

Teksti: Viljo Äänismaa, Badia Haddadin, 
Pate  Uusiaho ja Maia Enroth 

Koululaiset 
myyvät 
Kevät-
pörriäistä
Mimosa Matiskainen, Oona 
Torttila, Isla Leskinen, Rosa 
Zimmerman ja Maire Nojonen

Tässä on Kevätpörriäisiä monelta vuodelta.  

Laila  
Nieminen  

jää eläkkeelle  
tämän lukuvuoden 

jälkeen.

Pitää pysyä 
riittävän 

kaukana kanavan 
reunoista, koska  
sieltä on tosi vaikea 
päästä ylös.” 
Laila Nieminen
rehtori, Ruoholahden ala-asteen koulu

Ruoholahden kanava tuo iloa monille.
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Kesän herkut 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

Ilman Plussa-korttia 1,69/prk Ilman Plussa-korttia 2,39/pkt Ilman Plussa-korttia 1,75-2,15/kpl 

PLUSSA-KORTILLA

-11%
PLUSSA-KORTILLA

-16%
PLUSSA-KORTILLA

-14%

Tarjoukset voimassa 2.-26.5.2019, ellei toisin mainita.

300
2 PRK

1990
KG 250

2 KPL 199
PRK

400
2 PKT 300

2 KPL

KUUKAUDEN PARHAAT PLUSSA-TARJOUKSET:
NJIE PROPUD  
Proteiinivanukas
200 g

NORJALAINEN 
Ruodoton lohifilee ja 
lohimedaljonki 

Grillattu 
kanan koipireisi 

OATLY
Jäätelöt
0,5 l 
(Vanilla,Strawberry 
ja Chocolate)

HK 
Kabanossi 
grillimakkarat 
340-400 g

INGMAN 
Isot tuutit 
Daim, Marabou, 
Jättis ja Iso S, 
99-155 g 

2
PRK

2
PKT

2
KPL

2
KPL

MIELIPIDE ELEKTRONIIKASTA Elektroniikka on 
laitteet mitkä käyttävät sähköä, esim: puhelin, te-
levisio, Playstation, tietokone, uuni ja lamppu. 
 
HYVÄT PUOLET: Uunissa on hyvä puoli, että voi 
tehdä tai paistaa ruokaa. Lampussa hyvä puoli 
on, että voi nähdä minne menee. 

Telkkarin hyvä puoli on, että se viihdyttää. 
Tietokoneessa ja puhelimessa hyvä puoli on, et-
tä voi pitää yhteyttä. 

HUONOT PUOLET: Puhelinta ja Playstationia ei 
kannattaisi katsoa tai pelata liikaa. Koska voi saa-
da päätä tai silmää voi alkaa särkeä. Ei kannata 

katsoa tai pelata ennen nukkumaan menoa, kos-
ka sitten ei voi saada unta kunnolla. Elektroniik-
ka on myös kallista. 

HAASTATTELIMME Panu Helanterää, Ruoho-
lahden ala-asteen elektroniikkavastaavaa: 

”Elektroniikka on kaikkea sähkölaitteisiin 
liittyvää. Käytän puhelinta, tietokonetta, televi-
siota ja kaikkea muuta elektroniikkaan liittyvää 
kuten kahvinkeitintä ja leivänpaahdinta.” 

”Käytän päivässä elektroniikka noin nel-
jä tuntia. Elektroniikan haittoja on vaarallinen 
säteily ja ajan meneminen. Sopiva aika puheli-
men tai tietokoneen käyttöön on yksi tunti mut-
ta jos tietokoneen käyttö on pakollista, sille ei voi 
mitään. Viruksien välttäytymiseen tarvitaan vi-
russuoja. Minä sain ensimmäisen puhelimeni 
14-vuotiaana.” 

Viekö elektroniikka liikaa aikaamme?  
Teksti: Luukas Lempinen, Lenni Sairila,  
Leevi Isorinne, Sebastian Jauhiainen 
ja Mikael Sillanpää

Perustietoja tietokoneista 
 ≈ Tietokoneet ovat elektronisia laitteita.  Useilla 

tietokoneilla on pitkä historia mutta ei kaikilla. 
 ≈ Tietokoneen pitää ladata akkua joskus, muuten 

niitä ei pysty käyttämään. 
 ≈ Tietokoneeseen voi ladata erittäin paljon 

tietoa. Tietokoneeseen kannattaa ladata virussuo-
jaukset.  Tietokoneilla on normaalisti yli 300GB 
tilaa. Tietokoneilla on monta eri tyyppiä, esimer-
kiksi läppäri/kannettava tietokone, pöytätietokone 
ja älypuhelin. 

 ≈ Elektroniset tietokoneet kehitettiin 1940-luvulla 
ja niitä käytettiin sotilaskäyttöön. Tietokoneyri-
tyksiä on esimerkiksi: Apple, Microsoft, Huawei ja 
Lenovo.  

 ≈ Tietokone on monimutkainen systeemi. Ei ole 
tietokonetta, jota ei voisi hakkeroida. 

 ≈ Tietokoneet maksavat yleensä satoja euroja. 
Tietokone on useiden ihmisten työ. Tietokoneet ovat 

suunnilleen saman verran työ- ja pelikäyttöön. Tie-
tokoneelle voi ladata videopelejä. Tietokoneella 
voi tilata netistä esineitä. 

 ≈ Yleisesti tietokoneet ovat hauraita laitteita, 
mutta on myös kestäviä tietokoneita. Tietokoneita 
myydään ympäri maailmaa, eniten Kiinassa. On 
olemassa myös mekaanisia tietokoneita. Tietoko-
neeseen voi ladata erilaisia sovelluksia.

RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN KOULUN MEDIAPROJEKTI

10: Osta kamera ja teline, jos haluat hyvälaatuisia 
videoita. Kun teet pelivideoita seuraavat ohjel-
mat/tuotteet helpottavat ehkä videoiden teke-
mistä: Capture card tai OBS. Ne auttavat sinua 
kuvaamaan. 
9: Kun tubetat, muista olla oma itsesi. 
8: Muista lukea katsojasi kommentit. 
7: Muista editoida videosi mahdollisimman haus-
kaksi jollain editor-sovelluksella. (Huom, älä editoi 
liikaa!) 
6: Kun/jos alat saada tilaajia älä anna sen nousta 
hattuun.
5: Leikkaa kohtaukset jotka ovat jotenkin menneet 
pieleen mutta älä leikkaa hauskoja kohtia.
4: Ota taukoja jos tarpeellista, älä tee videoita 
24:7.  
3: Tee erilaisia videoita jotta enemmän ihmisiä 
tulee katsomaan videoitasi.
2: Pelaa vain pelejä mitä tietokoneesi pystyy pyö-
rittämään ettei TULE 0:FPS (Frames Per Second).
1: Yritä tehdä niin monta videota kun mahdollista 
kanavasi on valmis. 

Teksti: Viljami Leskinen, Oliver Lehto, 
 Tate Luukkonen ja Viktor Merviä.

LAPSET KÄYTTÄVÄT huolettomasti sosiaa-
lista mediaa. Ikärajoja kannattaisi noudat-
taa. 

SUOSITUT SOMET:
 

INSTAGRAM: Instagramissa on yli miljar-
di käyttäjää ja noin 3/10-osaa on suosittuja 
muusikoita tai somettajia. 

Mutta Instagramissa pitää olla varovai-
nen mitä sinne laittaa. 

Luonut: Kevin Systrom ja Mike Krieger 
 

SNAPCHAT: Snapchatissä on yli 500 000 
000+ käyttäjää. 

Snapchat on meidän mielestämme ihan 
kiva sovellus. 

Luonut: Evan Spiegel ja Jonathan May 
 

TWITTER: Twitterissä on 500 000 000+ 
käyttäjää. Luonut: Jack Dorsey 

 
ITSE KÄYTÄMME SOSIAALISTA MEDIAA 
vaihtelevasti. Suosikkimme on Instagram. 
Käytämme myös Whatsappia. Whatsapp on 
meidän mielestä kiva sovellus. Kivoja sovel-
luksia on myös Snapchat. YouTube on aivan 
mahtava! YouTubeen tehdään videoita. 

Top 10 vinkkiä 
tubettamisen 
aloittamiseen

Sosiaalinen 
media
Teksti: Unna Lahti, Aaron McLellan, Senja 
Miettinen, Johan Joivio ja Iitu Kiuru

SEBASTIAN JAUHIAINEN

OLIVER LEHTO
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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 on alkanut.

Rakkautta 
ensisilmäyksellä

IHASTU  JA VARAA!

Havainnekuva huoneistosta A29

Jalkapallo on 
suosittu harrastus

KYSYIMME RUOHOLAHDEN ala-asteen koulun 
oppilailta mitä mieltä he ovat jalkapallosta, kos-
ka meitä kiinnostaa oppilaiden mielipiteet. Tässä 
on kaikki vastaukset mitä saatiin. 

 
LENNI, 10 VUOTTA 
Harrastatko jalkapalloa?  Joo.
Missä joukkueessa harrastat? PPJ Eira.
Mitä joukkuetta kannustat?  Liverpool.  
Miltä tuntuu harrastaa jalkapalloa?  Kivalta.
Kuka on sinun lempijalkapallopelaaja? Salah.
Tykkäätkö katsoa jalkapalloa?  Tykkään. 
Kuinka kauan olet harrastanut jalkapalloa? 
Noin kahdeksan vuotta. 

OLIVER 10 VUOTTA
Harrastatko jalkapalloa? Joo.
Missä joukkueessa harrastat? PPJ Eira. 
Mitä joukkuetta kannusta? Atalanta. 
Miltä tuntuu harrastaa jalkapalloa? Kivalta. 
Kuka on sinun lempijalkapallopelaaja? Zapata. 
Tykkäätkö katsoa jalkapalloa? Tykkään. 
Kuinka kauan olet harrastanut jalkapalloa?  
Noin kolme vuotta. 
        
VILJAMI 10 VUOTTA 
Harrastatko jalkapalloa? En.  
Haluatko tai oletko harkinnut harrastaa jalka-
palloa? En ole tällä hetkellä.
Tiedätkö mitään jalkapallosta? Kyllä. 
Miltä tuntuisi harrastaa jalkapalloa sinun mie-
lestäsi? Tylsältä. 
Onko sinun mielestä jalkapallo hyvä laji? Joo. 
Onko sinulla ystäviä jotka harrastavat jalkapal-
loa? On. 
Pelaatko ikinä vapaa-ajalla jalkapalloa? Joskus.

ME HARRASTAMME jalkapalloa, kuten monet 
meidän koulussamme. 

Ruoholahdessa on hyvät mahdollisuudet 
harrastaa jalkapalloa.  

Kentät ovat hyviä, koska ne ovat Ruoholah-
den ja Jätkäsaaren välillä. 

Jalkapallo on halpa harrastus. Jalkapalloa on 
helppoa aloittaa.  

Jalkapalloa harrastaakin moni, koska se on 
helppo ja hyvä laji. 

Jalkapallo on turvallinen laji muihin lajei-
hin verrattuna. Vaarallisia lajeja ovat esimerkiksi 
nyrkkeily, jääkiekko ja NFL. 

Jalkapalloa on todella helppoa harrastaa ke-
sällä. Jalkapallossa on se hyvä puoli että sitä voi 
harrastaa myös talvella kuplahalleissa. 

Me kaikki tykkäämme harrastaa jalkapal-
loa ja olemme harrastaneet jalkapalloa noin 6–3 
vuotta. 

JOKA NELJÄS vuosi 
järjestettävät edus-
kuntavaalit ovat jäl-
leen ohi. 

Eduskuntavaa-
leissa eduskun-
taan äänestetään yli 
18-vuotiaita päättä-
mään Suomen asi-
oista seuraavan nel-
jän vuoden ajan. 
Tämän vuoden 
eduskuntavaa leissa 

eniten ääniä sai 
SDP (Sosiaalidemo-
kraatit) toiseksi tuli Perussuomalaiset. Kolman-
neksi tuli Kokoomus, neljänneksi Suomen kes-
kusta ja viidenneksi Vihreät.  

Haastattelemme koulumme opettajaa Aapo 
Marjasta. 

Äänestitkö eduskuntavaaleissa? Jos et niin 
miksi? Kyllä äänestin. 

Pääsikö ehdokkaasi läpi? Pääsi. 
Oletko seurannut eduskuntavaaleja? Todel-

la vähän. 
Oletko tyytyväinen tuloksiin? Osittain tyyty-

väinen. Siinä oli hyviä asioita ja huonoja. 

SEURAAVAKSI haastattelemme koulumme oppi-
laita. Haastattelimme ensiksi Iitu Kiurua. 

Olisitko halunnut äänestää eduskuntavaa-
leissa? En tai ehkä.  

Oletko seurannut eduskuntavaaleja? Vähäsen. 
Kiinnostaako teitä politiikka? Ei, Iitu vastaa 

lyhyesti. 

MIETIMME MYÖS, KUINKA äänestäjien keski-
ikä vaikuttaa äänestykseen. Suomessa on paljon 
enemmän keski-ikäisiä ja se usein vaikuttaa tu-
loksiin. Sillä heillä ei yleensä ole samoja arvoja. 

Eduskuntavaalit 2019

Ruoholahdessa on hyvät 
mahdollisuudet harrastaa jalkapalloa

Teksti: Pedram Amini, Patrik  
Tuominen, Raminder Singh

Jalkapallokysely, 
haastateltavien määrä: 3

Teksti: Vilko Ekström, Alma Siukonen, 
Aapo Parantainen, Sonja Lehmonen 
ja Suvihelmi Niemelä

Teksti: Sebastian Uchtmann, Mahdi Rage,  
Billal Hashi, Omar Idrissi ja Jaroslav Borisov

Jalkapallon peluuta Ruoholahden ala-asteen viereisellä kentällä.

Opettaja Aapo Marjanen.
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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

RAUNO HIETANEN

Joonas Pesosen uutta työtä jätkäsaarelaisen 
hotellin vakituisena asukkaana voisi sanoa 
tekijänsä näköiseksi. Moderniksi, spontaa-
niksi ja aidoksi. 

Bloggaajana tunnettu Pesonen muut-
ti vuodeksi hotelli Clarioniin. Rupeama alkoi hel-
mikuun alussa, joten toukokuun alussa hotelli-
päiviä on takana jo sata.

Kun Clarion Hotel ja vaikuttajamarkkinointi-
yritys Ping Helsinki lanseerasivat uuden sisältö-
markkinointikampanjan ja siihen liittyvän kilpai-
lun viime vuonna, ei mukaan hakeminen ollut 
Pesoselle itsestään selvää. 

”Viime vuosina jouduin asumaan työni puo-
lesta kuukausia hotelleissa ympäri Suomen, joten 
ensi reaktio oli ehdoton ei”, Pesonen muistelee.

Koska tulevan vuoden suunnitelmissa ei ol-
lut tuotantoyrityksessä työskentelyn ja somekana-
vien ylläpidon lisäksi vielä muuta ohjelmaa, alkoi 
hän lämmetä asialle. Ja pian hänet olikin jo valit-
tu vaikuttajalähettilääksi Clarion Hotel Helsin-
kiin. 

PESOSEN VUODEN MITTAISEEN pestiin kuuluu 
palvelumuotoilijana toimiminen hotellissa. 

”Testaan, miltä jatkuva hotelliyöpyminen tun-
tuu ja miten asiakaskokemusta voisi kehittää”, Pe-
sonen selittää. 

Ensimmäisten kolmen kuukauden aikana yh-
teistyötä on tehty muun muassa hotellin ravinto-

lan kanssa aamupalan ja menun kehittelyssä. 
”Vietin itse lihatonta maaliskuuta, joten tark-

kailin tarjontaa kasvissyöjien näkökulmasta”, Pe-
sonen kertoo. 

Lisäksi toimeen kuuluu sisällöntuotanto so-
mekanaviin Pesojoonas-nimellä. 

”Teen sitä muutenkin koko ajan, joten se tulee 
luonnostaan. Varsinkin Instagramiin löytyy hel-
posti kuvattavaa, kun talon ja asunnon puitteet 
ovat kunnossa.”

CLARIONISSA PESOSELLA on käytössään 28-ne-
liöinen yksiö tuplapedillä. Kotoa Vallilasta mu-
kaan lähtivät viherkasvit, blenderi, vaatteita sekä 

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Sata päivää takana – Joonas Pesonen 
aikoo asua koko vuoden hotellissa

Joonas Pesonen asuu Clarion Hotel Helsingin huoneessa vuoden. Mukaan 
kotoa tuli vaatteita, muutama muistoesine ja 50 huonekasvia.

Hotel Clarionissa majaileva 
somettaja kaipaa välillä 
imurointia. ”Testaan, miltä jatkuva 
hotelliyöpyminen tuntuu ja miten 
asiakaskokemusta voisi kehittää.” 

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

Pipsa Sinkko-Westerholm
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi   

Vietin itse lihatonta 
maaliskuuta, joten 

tarkkailin tarjontaa 
kasvissyöjien  
näkökulmasta.”
 
Joonas Pesonen
bloggaaja

Uusi risteilylaituri vihittiin 
käyttöön Hernesaaressa 

NAUHA POIKKI ja uusi laituri käyttöön isoille ris-
teilyaluksille.

Helsingin Sataman toimitusjohtaja Ville Haa-
pasaari ja MSC Cruises -yhtiön varatoimitus-
johtaja Michele Francioni katkaisivat nauhan ja 
vihkivät uuden risteilylaiturin käyttöön Hernesaa-
ressa vappuaattona.

Ensimmäinen asiakas, MSC Cruisesin 315 
metriä pitkä ja lähes 6000 matkustajaa vetävä 
MSC Meraviglia -risteilijä, oli jo ennen juhlalli-
suuksia kiinnittynyt laituriin, ja kymmenet tilaus-
bussit kuljettivat risteilymatkustajia tutustumaan 
Helsinkiin.

Jätkäsaaren uusi laituri, nimeltään LHD, voi 
vastaanottaa peräti 360 metriä pitkiä aluksia. Se 
sijaitsee Hernesaaren eteläpäädyssä lähellä bussi-
linja 14:n päätepysäkkiä.

Jätkäsaareen ei enää risteilyaluksia tule. Jat-
kossa kaikki 215-metriset ja sitä suuremmat aluk-
set käyttävät Hernesaaren satamaa.

JÄTKÄSAAREN KOULUN oppilaat ovat myös osal-
lisena uudessa risteilylaiturissa. 

He ovat kevään aikana askarrelleet Helsingin 
Sataman toimittamista vanhoista purjekankaista 
Helsinki-aiheisia maalauksia, jotka on kiinnitetty 

laiturialueen aitaan. Siten suuri osa tämän kesän 
risteilymatkustajista näkee Helsingistä ensimmäi-
senä jätkäsaarelaisten lasten taidetta.

Ruoholahden Sanomat

Jätkäsaaren koulun oppilaiden 
taide pääsi osaksi uutta laituria.

MSC Cruises -yhtiön varatoimitusjohtaja 
Michele Francioni (vas.) sekä Helsingin 
Sataman viestintäpäällikkö Eeva Hietanen ja 
toimitusjohtaja Ville Haapasaari vihkimässä 
Hernesaaren risteilylaituria käyttöön. 
Taustalla MSC Meraviglia -risteilijä.
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KEVÄT ETENEE KOVAA vauhtia ja ei ole kauaa 
kun leikkipuiston kesätoimintakin pääsee alka-
maan. Kesällä Ruoholahden leikkipuiston avoin-
na 3.6.–7.8. klo 9–16. Samoin lähileikkipuistot Lo-
ru, Seppä, Taivallahti ja Lahnalahti ovat avoinna 
tänä aikana. 

Näissä jokaisessa leikkipuistossa, Leikkipuis-
to Lorua lukuun ottamatta, on tarjolla maksuton 
kesäruoka 3. kesäkuuta alkaen ja 2. elokuuta asti 
klo 12 arkipäivisin alle 16-vuotiaille lapsille. 

Ruokailussa lapsella tulee olla mukana omat 
ruokailuvälineet (lautanen, muki ja lusikka). 
Ruokajuomana on vesi. Kesäruoka on useimpina 

päivinä keittoa, joten sitä on hyvä täydentää voi-
leivillä. 

Ruokalistat ovat nähtävillä leikkipuistoissa 
sekä internetissä kesätoiminnan alkaessa.  

Samoin tarjolle on tulossa erilaista muka-
vaa ja monipuolista tekemistä, ohjattuja toimin-
tatuokioita ja erilaisia tapahtumia niin pienille 
vanhempineen kuin koululaisille. Tarkemman 
kesäohjelman julkaisemme viikolla 19. Mukana 
kesätoimintaa järjestämässä ovat myös Kirjasto-
auto Skidi sekä MLL Ruoholahden ja Jätkäsaa-
ren paikallisyhdistys.

Puiston väki

Kesäruokailu jatkuu tänäkin vuonna

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

Laivapojankatu 9, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Tulevia  
tapahtumia

OUTI SÄNTILLÄ on yleisvastuu Jätkäsaaresta.
”Työtehtäväni on vastata Länsisataman 

aluerakentamisprojektista”, Espoon Soukassa 
asuva projektijohtaja kertoo. 

Säntti arvioi, että hänen työajastaan 70 pro-
senttia kuluu Jätkäsaaren asioissa, ja loput ajas-
ta jakautuu Ruoholahden, Salmisaaren, Telak-
karannan ja Hernesaaren kesken.

MATIAS SUOMI istuskelee Jätkäsaaren 
K-Marketin edessä ja nauttii auringonpaistees-
ta. Ystävät ovat kaupassa hakemassa viime het-
ken ostoksia, sillä pian alkaa 22 tunnin risteily 
Silja Europalla.

”Hauskaa mennään pitämään”, varusmies-
palvelua suorittava mies sanoo.

Ruoholahden Sanomat

LOMAILEVALLA VARUSMIEHELLÄ on hymy 
herkässä keväisessä Jätkäsaaressa. Matias Suo-
mi hyppää pian risteilylaivaan kaveriporukassa.

Laivalla esiintyy illalla Ressu Redford, mutta 
Suomi ei tunnustaudu faniksi. 

”Ei olla Ressun perässä laivalle menossa”, 
Suomi nauraa. 

Jätkäsaareen kaverukset tulivat Tuusulasta. 
Matka taittui junalla ja sähköpotkulaudalla. 

”Nappasimme Voi-laudat rautatieasemalta 
ja jätimme ne tuohon Clarionin eteen.”

Jätkäsaaressa Suomi on vieraillut muutaman 
kerran aikaisemminkin. 

”Olen yöpynyt Clarionissa yhden kerran. 
Näkymät oli hienot. Lisäksi olen käynyt Verkko-
kauppa.comissa muutaman kerran.”

Jätkäsaari näyttää Suomen mielestä parem-
malta kuin ennen, vaikka keskeneräistä työmaata 
on vieläkin. 

”Voisin hyvin asua täällä joskus tulevaisuu-
dessa. Armeijan jälkeen haen opiskelemaan kau-
pallista alaa. Siinä vaiheessa Helsinkiin muutto 
saattaa tulla ajankohtaiseksi”, Suomi kertoo.

Outi Säntti Välimerenkadulla.

Matias Suomi oli keväisenä päivänä 
matkalla risteilylle kavereidensa kanssa.

Outi Säntti johtaa 
Jätkäsaaren 
rakentamista

TÖISSÄ: Outi  Säntt i

OHIKULKIJA: Matias Suomi

NOKIALTA KOTOISIN olevalla Outi Säntillä on 
monipuolinen koulutus. 

”Maisemasuunnittelija-hortonomi, yhdyskun-
tasuunnittelun insinööri, filosofian maisteri kau-
punkitutkimuksesta”, luettelee 41-vuotias Säntti.

Säntti asuu Espoossa Soukasta kotoisin ole-
van miehensä ja kolmen lapsensa kanssa. 

”Lapsemme ovat toisen polven soukkalaisia.”
Perheen esikoispoika on yläasteella, tytär ala-

koulussa, ja nuorin poika aloittaa koulunsa syksyllä.
Perheen arkea Säntti kuvailee urheilulliseksi. 
”Harrastan koripalloa ihan tosissaan. Tai no, 

en nyt ihan tosissaan. Nyt pelaamme kolmos-
divaria. Olemme monikertaisia seniorisarjojen 
suomenmestareita. Nytkin voitimme juuri SM-
kultaa”, Hongassa pelaava Säntti kertoo.

Lapset harrastavat muun muassa koripalloa 
ja jalkapalloa.

Säntti on viidettä vuotta Länsisataman alue-
rakentamisprojektin johtajana. Hän varmistaa, 
että rakentaminen ja muut alueen asiat tapah-
tuvat oikea-aikaisesti ja hyvässä yhteistyössä.

”Kaikki on lopulta minun vastuullani, mutta 
jokaisella osa-alueella on omat asiantuntijansa.

Aiemmin Säntti työskenteli muun muassa 
infrayhtiö Destiassa, jossa vierähti kymmenen 
vuotta.

RAUNO HIETANEN

PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

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

TÖISSÄ TÄÄLLÄ & OHIKULKUMATKALLASata päivää takana – Joonas Pesonen 
aikoo asua koko vuoden hotellissa

pari muistoesinettä. 
Hotelli hankki huoneeseen ison jääkaapin ja 

mikroaaltouunin, vedenkeitin oli jo varusteena. 
Omaa, kunnollista keittiötä on ollut ikävä. 

”Vaikka kyllä näilläkin tekee pientä iltapalaa.”
Hotellin aamupala kuuluu sopimukseen. 
”En ole vielä kyllästynyt siihen. Iso valikoima 

on mahdollisuus.” 
Palveluihin kuuluu myös siivous ja pyykki-

huolto. 
”Arvostan niitä suuresti. On luksusta saada 

puhtaat vaatteet saman päivän aikana viikattuna 
huoneeseen.” 

Silti käsillä tekemistä ja kotitöitä, kuten imu-
rointia on ikävä. 

Parasta huoneessa Pesosen mielestä on isot ik-
kunat, joista on näkymät merelle. 

”Huoneessa on paljon valoa. 50 huonekasvia-
ni viihtyy täällä hyvin.” 

Kasvit ovat luoneet hotellihuoneesta hänelle 
kodin. 

”Oven suljettuani en muista olevani hotellissa.”

HOTELLIASUMISESSA PALVELUJEN lisäksi hy-
vältä on tuntunut talon vahva yhteisöllisyys, joka 
viisi vuotta sitten Korpilahdelta muuttaneelta Pe-
soselta on Helsingissä puuttunut. 

”Minulta kysytään joka aamu, että mitä kuu-
luu ja miten voin. Yhteisöllisyys pitää aktiivisena 
ja tuntuu turvalliselta.” 

Pesonen saa elää huoneessaan tavallista elä-
mää ja tuoda vieraita. Tällä hetkellä käymässä on 
Amsterdamissa asuva puoliso. 

Yövieraita voi kahden hengen huoneessa olla 
vain yksi kerrallaan. Ja yöpyjästä on ilmoitettava. 

”Turvallisuussyyt ja hotellin säännöt on otet-
tava huomioon.” 

Vuoden jälkeen Pesosen tulevaisuus on vielä 
auki. 

”Nauroimme jo, että mistähän löytyisi seuraa-
va hotelli.”

Jätkäsaari-
Ruoholahden 
äänikuninkuus 
oli kahden kisa

Perussuomalaisten 
Jussi Halla-aho keräsi 
alueelta 535 ääntä.

Vihreiden Pekka 
Haavisto sai alueelta 
464 ääntä.

HUHTIKUUN EDUSKUNTAVAALIT olivat alueel-
lisesti kahden ehdokkaan kisa. Perussuomalais-
ten Jussi Halla-aho oli koko maan äänikuningas. 
Myös Ruoholahti-Jätkäsaaressa hän keräsi eniten 
ääniä.  Alueellisesti toisena tuli vihreiden Pekka 
Haavisto.

Kisa oli tiukka. Jätkäsaari oli jaettu eduskun-
tavaaleissa kolmeen äänestysalueeseen (A, B ja 
C). Näistä Jätkäsaari B:ssä Haavisto sai yhden ää-
nen enemmän (78) kuin Halla-aho (77). Jätkäsaa-
ri A:ssa Halla-aho keräsi 165 ääntä ja Haavisto 144. 
Jätkäsaari C -äänestysalueella Halla-aho sai 140 ja 
Haavisto 116 ääntä.

Ruoholahdessa oli yksi äänestysalue, siellä 
Halla-aho keräsi 140 ääntä ja Haavisto 116 ääntä.

Jätkäsaari-Ruoholahden yhteenlaskettu ää-
nestysprosentti oli 82,6 eli selvästi korkeampi kuin 
koko maan äänestysprosentti 72,1.  Äänensä antoi 
8233 alueen asukasta.

Ruoholahden äänestysprosentti oli 80,1. Jät-
käsaaressa Jätkäsaari A:n äänestysprosentti oli 
82. Alueen korkeimmat äänestysprosentit oli Jät-
käsaari B:ssä ja Jätkäsaari C:ssä, molemmissa 84,1. 

Ruoholahden Sanomat

To 9.5. Perheiden piknik-retki 
Kaivopuistonrantaan klo 9.00– 
11.30. Retkelle ennakkoilmoittau-
tuminen. 
Pe 10.5. Unelmien liikuntapäivä 
klo 9.30–12. Ohjelmassa erilaisia 
liikuntapisteitä eri puolilla leik-
kipuistoa samoin kuin vanhempi-
lapsitanssia salissa klo 11.30–12.  
Vanhempi-lapsitanssin järjestää 
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
Ma 13.5. Lasten ensiapu klo 
10–11.30, järjestäjänä Jät-
käsaaren pelastusasema.  Ryhmä 
on täynnä.

Ti 14.5. satutuokio klo 10.
Ke 15.5. laulutuokio ulkona klo 
10. Illalla Isä-lapsikerho klo 17–
19, pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 16.5. puuhatuokio ulkona 
klo 10 sekä Kotoklubi Kane-
li klo 14–14.45. Illalla klo 
16.30–18.30 Venäjänkielinen 
perhekerho.
Ma 20.5. vauvojen värileikki klo 
10–11. Ryhmä on täynnä.
Ti 21.5. satutuokio klo 10.
Ke 22.5. laulutuokio ulkona klo 
10. Illalla kevään viimeinen Isä-
lapsikerho klo 17–19, pitäjänä 
MLL Ruoholahden ja Jätkäsaaren 
paikallisyhdistys.
To23.5. puuhatuokio ulkona klo 
10 sekä Kotoklubi Kaneli klo 14–
14.45. Illalla klo 16.30–18.30 

kevään viimeinen Venäjänkielinen 
perhekerho.
Pe 24.5. perhosia piilosilla klo 
10.30–11.15 sekä vanhempi-
lapsitanssia klo 11.30–12.00, 
pitäjänä MLL Ruoholahden ja 
Jätkäsaaren paikallisyhdistys.
To 30.5. Helatorstai: leikkipuisto 
on tällöin kiinni.
Ma 3.6. kesätoiminta ja kesäruo-
kailu alkavat.

Tapahtumista ja ohjelmasta voi 
tiedustella lisää leikkipuistosta, 
puh. 040 33 44 178.
Leikkipuiston ilmoitustaululta 
löytyy myös tietoa alueen muista 
tapahtumista ja toimijoista.

Lämpimästi tervetuloa leikkipuis-
toon!
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Katso myös viikko-ohjelmamme 
facebook.com/hyvantoivonkap-
peli

LÄNSISATAMANKATU 26

Maanläheinen ja kodikas messu 
sunnuntaisin klo 12. Kuun viimei-
senä sunnuntaina meditatiivinen 
Luottamuksen messu - Taizé-
lauluja, hiljaisuutta, rauhaa sekä 
hengellinen harjoitusryhmä klo 
14-15.  

Ma klo 17–18.30 Yhteisöruokailu 
20.5. asti. Edullista ruokaa ja 
hyvää seuraa. Mahdollisuus myös 
toimia vapaaehtoisena. 

Ti klo 14–16 Kappelikahvila.

To klo 17.30–18.30. Avoin 
meditaatio. Hiljaisuudesta voimaa 
elämään ja apua stressiin edel-
läkävijöiden avulla. Ohjaa Elsa 
Sihvola.

To klo 19 Kaikille avoin musiikki-
ryhmä, ohjaa Elsa Sihvola.

LÄNSISATAMANKATU 28

Leikkiviikko 9.–11.5. 

To 9.5. klo 9.30–12, perhekerho, 
tanssia klo 10-10.30

Pe 10.5. klo 9.30–12 perheker-
ho, ulkopuuhaa, mm. vesimaala-
usta

La 11.5. klo 9.30–12 perheker-
ho, leikkivarjoleikkejä ulkona

Lasten taidepaja pe 17.5. klo 

17.30–19, MLL. Ilmainen ja kai-
kille avoin. 

Musiikki ja Henki -keskustelusar-
ja keskiviikkoisin klo 18–20. 5.6. 
alkaen. 5.6. musiikkiaan esittää ja 
siitä kertoo räppäri Daikini.

Every first and third Monday 
of the month at 5–7 pm English 
Family Club

Kuun toinen ja neljäs ma klo 
17–19 Terhokerho – leikkiä eri 
sukupolvien välillä. Järjestäjä MLL 
ja tuomiokirkkosrk. Info: ruoholah-
ti.mll.fi/kerhotoiminta

Perhekerho ma ja ti klo 9.30–12 
(seurakunta) ja perhekahvila ke 
klo 9.30–12 (MLL)
*Päiväkerho ma ja ke klo 13–16
*Vauvakerho ti klo 13–14.30
*Koululaisten kokkikerho pe klo 
15–17

Tervetuloa konserttiin!

@helsinginkonservatorio             @helsinginkonservatorio      #helsinginkonservatorio               

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

Ruoholahdentori 6  
100 m Ruoholahden metroasemalta

Toukokuu 2019

VALO ON LISÄÄNTYNYT Hyvän toivon kappelil-
la kesän lähestyessä. Olemme saaneet työskennel-
lä suntion tehtävissä tässä hyvässä paikassa koko 
kappelin olemassaolon ajan. 

Ihmisten kohtaaminen, tervehtiminen ja ter-

vetulleeksi toivottaminen kappelin sisä- ja ul-
kopuolella ovat luoneet monia mielenkiintoisia 
hetkiä ja keskusteluja. Olemme rohkaisseet ih-
misiä tutustumaan kaikille avoimen kappelin ti-
loihin ja toimintaan.

Kappelissa tapahtuu koko kesän, esimerkik-
si perhekerho kokoontuu tiistaisin ja torstaisin. 
Musiikki ja henki -keskusluentosarja on keski-
viikkoisin, ja sunnuntaisin kello 12 on messu. 

Lämpimästi tervetuloa kappelille!
Suntiot Ruut Vasenius ja Eveliina Marjanen

Kohtaamisia 
kappelilla

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

HYVÄN TOIVON  
KAPPELI

y xx

Kappelissa 
tapahtuu

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston 
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh.  010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi

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 "

KESÄ HÄÄMÖTTÄÄ näköpiirissä. Nuorisotalon 
kävijöitä houkuttaakin Ruoholahti–Jätkäsaari-
alueen tutkiminen enemmän, kuin nuorisotalon 
seinien sisällä istuskelu. Talon nuoriso-ohjaajat 
Niko, Tepa, Maria ja Suvi jalkautuvatkin alueel-
la. Heidät tunnistaa Helsingin kaupungin logol-
la varustetuista nuoriso-ohjaajaliiveistä. Nuori-
so-ohjaajat juttelevat mielellään nuorten lisäksi 
myös alueen aikuisten kanssa.

Kevään toinen koko yön kestävä pelitapahtu-
ma Lanit järjestetään 18.–19.5. Lanit on 12–18-vuo-
tiaille suunnattu tapahtuma, jossa pelaillaan eri-
laisia pelejä yhdessä, kilpaillaan turnauksissa ja 

tutustutaan muihin pelikulttuurista ja peleistä 
kiinnostuneisiin nuoriin. Lanien lupalappuja ja 
lisätietoa saa nuorisotalolta.

Ruoholahden nuorisotalolla ei ole kesätoi-
mintaa, vaan nuoriso-ohjaajat perustavat pop-
up nuorisotalon päivittäin keskusta-alueen ran-
noille tai puistoihin. Ajatus toimintaan lähti, kun 
pohdittiin että nuoret viettävät kesällä mieluum-
min aikaa ulkona, kuin sisällä nuorisotalolla. Tä-
nä kesänä nuorisotalo meneekin sinne missä 
nuoret ovat ja tarjoaa mukavaa tekemistä yhdes-
sä ohjaajien kanssa.

Maria Räsänen

NUORISOTALO 
KORALLI

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

Pop up -nuorisotalot tulevat

to 9.5. klo 19.30 
KAMARIKUORO AUDITE: 
CANTOS SAGRADOS
joht. Jani Sivén
Mirjam Kyrönseppä, Anni 
Nousiainen ja Markku 
Nurminen, urut
Liput 15€/10€
Paavalinkirkko, Sammatintie 5

pe 10.5. klo 19.00 
LAULAJIEN ILTA
Ritva Laamasen oppilaat
Kamarimusiikkisali

la 11.5. klo 12.00 
PIANISTIEN PÄIVÄSOITTO
Anna Linjaman oppilaat
Kamarimusiikkisali

la 11.5. klo 14.00
KITARISTIEN ILTAPÄIVÄ
Patrick Venan oppilaat
Kamarimusiikkisali

la 11.5. klo 15.00
AVOIN OOPPERA-
LUOKKA ESITTÄÄ

Kohtauksia mm. Mozartin, 
Bizet’n ja Verdin oopperois-
ta. Ohjaus Juulia Tapola
Konserttisali

ma 13.5. klo 18.30
FLOORANPÄIVÄN SOITTO
Maaret Repo-Pohjosen 
viuluoppilaat
Kamarimusiikkisali

ke 15.5. klo 18.00
VIULISTIEN ILTA
Mari Kortelaisen oppilaat
Luokka 130

ke 15.5. klo 18.30 
MUSIIKKI-ILTA
Konservatorion oppilaat 
ja opiskelijat esiintyvät
Kamarimusiikkisali

to 16.5. klo 17.00
AULAMUSIIKKIA
Valmennusoppilaat esiintyvät
Konservatorion aula

to 16.5. klo 19.00
LAULUN ILTA
Nuorten laulukoulun ja perus-
opetuksen nuoret laulajat
Luokka 130

pe 17.5. klo 18.30
VIOLAT JA VIULUT VILLEINÄ
Sari Aallon oppilaat
Kamarimusiikkisali

la 18.5. klo 15.00
LASTEN JA NUORTEN 
KUOROJEN KONSERTTI
Valmennuskuoro Tähti sumu, 
Poikien Ryhmä X, Lapsi- 
ja nuorisokuoro Galante,  
Nuorisokuoro All 4 Voices
joht. Saara Aittakumpu 
ja Anna Nora
Konserttisali

ma 20.5. klo 18.30
KLARINETTIEN KEVÄTSOITTO
Okko Kivikatajan  
ja Csilla Fironin oppilaat
Kamarimusiikkisali

Ruoholahden 
koululaiset 
Palloliiton 
videolla
RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN koulun oppilaat 
esiintyvät Palloliiton uudella videolla.  

Kyseessä on Kannusta mua -kampanjan lan-
seerausvideo. Kampanjan idea on tuoda esiin 
positiivista toimintaa ja ilmapiiriä osana lasten 
harrastusta. Kampanja alkoi 6. toukokuuta ja 
päättyy kesäkuun puolivälissä.

Videolla Ruoholahden ykkös- ja kakkosluo-
kan oppilaat muun muassa kysyvät Suomen jal-
kapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku 

Kanervalta, että miten Huuhkaja-pelaajat saa 
hyvälle tuulelle. 

Mukana oli yhteensä 16 oppilasta. Videoon 
voi tutustua osoitteessa kannustamua.fi 

Ruoholahden Sanomat

Suomen maajoukkueen päävalmentaja Markku 
Kanerva ja Ruoholahden ala-asteen oppilaat 
esiintyvät Palliliiton Kannusta mua -videolla.
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Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat

Katso lisää: 
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

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

Merikaapelihalli
Marie Sand: Draw a Live Horse 4.5.
Kässäfestarit 10.-11.5.
Art Fair Suomi 23.-26.5.
Aalto-yliopisto: Näytös19 29.5.

Puristamo
Vapaa Taidekoulu: Vapaa ’19 -lopputyö-
näyttely 12.5. asti

Valssaamo
Alfa-Art Taidekoulu: Olennaista-päättö-
työnäyttely 12.5. asti

Pannuhalli 
Cross over-festivaali 7.-9.6.

Pannuhallin kellari
Pekka Halosen Akatemia: 
Fornax 16.5. asti

UMO Helsinki Jazz Orchestra
Avoimet harjoitukset feat. Jukka Eskola 13.5.

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Pallo vai palikka 7.-9.5.

Zodiak – Uuden tanssin keskus
Valtteri Raekallio: Muistikuvia 
– Recollections 28.5. asti

Suomen valokuvataiteen museo
Poliittisen valokuvan festivaali 26.5. asti

Hotelli- ja ravintolamuseo
Taikinan taju 31.5. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo
Kivi kääntyy 31.8. asti
Kokonainen Canth – Kuohuva ke-
ho ja mieli 5.1.2020 asti

Käytävägalleria
Raine Heikkinen: Super Nature 28.6. asti

Drawing Gallery D5
Timo Ryhänen: Siberia Tech. 4.6. asti

Kevään kunniaksi Arkkitehtuu-
rikoulu Arkki järjestää maksut-
toman lasten arkkitehtuurita-
pahtuman 18.-19.5.2019 lauan-
taina klo 10-18 ja sunnuntaina 
klo 12-18 Kämp Galleriassa. 

Ohjelmistossa on maksuttomia nonstop-
työpajoja eri mittakaavoissa. Työpajoissa 
pääsee itse rakentamaan tiloja, rakennuk-
sia tai kokonaista kaupunkia! Voit osal-
listua vaikkapa jättimäisistä palapelin pa-
loista koostuvan, jatkuvassa muutoksessa 
olevan palapelikaupungin rakentamiseen. 
Tapahtuma on osa Open House Helsingin 
ohjelmaa. 
Kesäkuussa starttaa-
vat Arkin kesäleirit
Arkin riemukas kesäleirihulina tarjoaa mo-
niaistista, opettavaista ja elämyksellistä te-
kemistä 7-14-vuotiaille lapsille ja nuorille ke-
säkuusta elokuuhun.

Kesäkuussa Arkin Kaapelitehtaan leiri  -
ohjel mistossa on pienoismallileirejä, animaa-
tioleirejä ja unelmien talo -tietokone leirejä. 
Pienoismallileirillä pääsee suun nit telemaan 
ja rakentelemaan fantasiamaailmaa tai 

vaikka taloa itselleen. Animaatioleirillä toteu-
tetaan oma animaatioelokuva. Unelmien ta-
lo -tietokoneleirillä puolestaan suunnitellaan 
kolmiulotteinen virtuaalimalli omasta unelmi-
en talosta SketchUp -ohjelmalla. 

Heinä-elokuun taitteessa Arkin Kaapeli-
tehtaan leiriohjelmistossa on arkkitehtuuri- 
ja designleirejä. Erilaisten luovien projektien 
kautta tutkitaan yhdessä rakennettua ympä-
ristöä, rakentamista, sisustamista, muotoilua 
ja kaupunkisuunnittelua.  
Syntymäpäivätyöpajoja,  
virkistys- ja teemapäiviä
Arkissa on mahdollista järjestää myös synty-
mäpäivätyöpajoja lapsille. Pajojen teemaksi 
voi valita Karkkitehtuurin, Syötävän kaupun-
gin, LEGO® -palapelikaupungin, Fashion de-
signin, Labyrintin tai Aarretalon. Lisäksi Arkki 
järjestää myös aikuisille ohjelmaa kaupunki-
suunnittelu- ja rakennusaiheisten virkistys- ja 
teemapäivien muodossa!

Ilmoittaudu jo   
syksyn opetukseen
Ilmoittautuminen syksyn viikko-opetukseen 
on jo käynnissä. 

Arkiin kesäleireihin ja syksyn opetukseen 
voi tutustua ja ilmoittautua Arkin nettisivuilla 
www.arkki.net. Tervetuloa mukaan!

Arkin leirikesä on kohta täällä! 

Arkin leirikesä starttaa kesäkuussa!

ARKKITEHTUURIKOULU ARKKI

Helsingin Taiteilijaseura järjes-
tää kuvataidetaidekursseja Kaa-
pelitehtaalla ja Suomenlinnassa. 
Koulun kaikki opettajat ovat pe-
dagogisesti kokeneita ammatti-
taiteilijoita.

Helsingin Taiteilijaseuran kesäkursseilla Kaa-
pelitehtaalla ja Suomenlinnassa kuvataitee-
seen voivat tutustua niin lapset, nuoret kuin 
aikuisetkin. Kaapelitehtaan ja Suomenlinnan 
tarjoamat kulttuuri-, kaupunki- ja luonnonym-
päristöt inspiroivat jo itsessään piirtämään ja 
maalaamaan.
Kesäkurssit Kaapelitehtaalla
Kaapelitehtaalla aikuisten kesäkurssitarjon-
taan kuuluu sisätiloihin soveltuvia tekniikoita, 
mm. savella työskentelyä, metalligrafiikkaa ja 
mallipiirustusta. 

Lapsille järjestetään kursseja, joiden ai-
heena aiheet ovat mm. piirustus, sarjaku-
va ja grafiikka, digitaide, taideseikkailu-, sekä 
mielikuvitus- ja satuolennot. Peruskouluikäisille 
lapsille suunnatuilla kursseilla sukelletaan tai-
teen maailmaan erilaisia tekniikoita opiskel-
len, ja ammentaen aiheita lasten rikkaasta 
mielikuvitusmaailmasta.
Suomenlinnan kurssit
Suomenlinnan aikuisille suunnatuista kurs-

seista tunnetuimpia ovat akvarellikurssit. Näi-
den lisäksi opetusta saa teemoittain vaihtele-
villa piirustus-, öljyväri- ja akryylimaalauksen 
kursseilla. 

Yli 7-vuotiaille lapsille taidekursseja tarjo-
taan ikäryhmittäin, ansioituneiden opettajien 
ja opetusavustajien opastamana. Lapsi-van-
hempi-kursseilla lapset taiteilevat yhdessä 
vanhempien, tai aikuisten huoltajiensa kans-
sa.
Kevätnäyttely Kaapeli-
tehtaalla 10.-24.5.
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu esit-
telee lasten ja nuorten teoksia Kaapeliteh-
taan kevätnäyttelyssä ”H2O”. Näyttely juh-
listaa samalla kuvataidekoulun 30-vuotista 
taivalta taiteen perusopetusta antavana op-
pilaitoksena. Näyttely on avoinna 10.- 24.5., 
ma-pe 10-16, la-su 12-16, suljettu 12.5. Ter-
vetuloa tutustumaan!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
www.helsingintaiteilijaseura.fi

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu 
Kaapelitehtaalla, Tallberginkatu 1 A 7, 3. krs.

Kesäkurssit Suomenlinnassa Taidekoulu 
MAA:n tiloissa, Susisaaressa 1700-luvun
kasarmirakennuksessa.

Kesäloma kuvataiteen parissa virkistää

Hiilipiirustus

HELSINGIN TAITEILIJASEURA
HELSINGIN TAITEILIJASEURA

ILMOITUS
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Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

25 vuotta

Juuri sinut on kutsuttu!

Ruoholahden Sanomat täyttää

To 23.5. kello 16–19 Ravintola Faro
Tule synttäreille!

– Tule tapaamaan naapureitasi ja  alueen yrittäjiä –

FARO CHANNELSIDE  BAR & RESTAURANT
Kellosaarenranta 2

Tervetuloa juhlistamaan Ruoholahden Sanomien 
25-vuotista taivalta ravintola Faroon!  
Sadalle ensimmäiselle tarjoamme  
lasin kuohuvaa ja Faron suosittua lohi leipää.  
Baarissa myös edullisia after work -tarjouksia. 


