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PÄÄKIRJOITUS

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

Yhteiskunta ilman
liikoja kerrostumia

K

eväällä 2018 pidin mediaoppitunnin nelosluokkalaisille Ruoholahden ala-asteen koulussa. Kävimme
läpi artikkeleiden osia, ja pohdimme,
millainen on hyvä otsikko. Oppilaat
saivat kysellä, millaista on lehden ja uutisten
tekeminen ja toimittajan työ yleensä.
Myös tänä keväänä pidin oppitunnin kaikille koulun nelosluokkalaisille, eli noin seitsemällekymmenelle lapselle. Poikkeuksena viime kertaan oppitunti laajeni koulun seinien
ulkopuolelle, kun oppilaiden kirjoittamat jutut
pääsisivät tämän lehden sivuille.
Mediaoppitunnin aikana ideoimme yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa aiheita, joista he voisivat kirjoittaa lehteen.
Hyviä henkilöhaastateltavia pohdittaessa sanoin, että rajoituksia ei ole. Ketä vaan voi
yrittää saada haastatteluun, tubettajasta presidenttiin. Oppilaat ehdottivat Roni Bäckiä ja
paria muun tubettajaa haastateltavaksi, mutta myös idea presidentin haastattelusta jäi kytemään.
Ja niin vain kävi, että nelosluokkalaisten
ryhmä sai kutsun saapua toukokuun alussa virka-asunnolle Mäntyniemeen tapaamaan tasavallan presidenttiä yksityishaastattelua varten.
Ruoholahden Sanomien ja paikallisen koulun yhteistyötä nähtiin jo toukokuun Ruoholahden Sanomissa, missä oppilaiden kirjoituksia julkaistiin kolmen sivun verran.
Presidentillisten aikataulujen vuoksi Sauli
Niinistön haastattelu jäi pois viime lehdestä, ja
ehti vasta tähän lehteen.
On liikuttavaa ja etuoikeutettua elää yh-

Ruoholahden

SANOMAT
JÄTKÄSAARI

teiskunnassa, jossa tasavallan presidentti antaa
yksytyishaastattelun ryhmälle alakoululaisia,
jotka harjoittelevat paikallislehden toimittajana olemista.
Kaikista yhteisöistä löytyy eriarvoisuutta, mutta Suomessa yhteiskunta tuntuu olevan
loppujen lopuksi melko kerrostumatonta. Vallanpitäjät ovat lähellä ja tarvittaessa tavattavissa.
PRESIDENTTI NIINISTÖN haastattelu kannattaa lukea. Ehkä on niin, että kun kysyjänä on
lapsi, aikuisen vastaukset ovat rennompia ja
avoimempia. Tämä näkyy esimerkiksi siinä,
miten Niinistö vastaa kysymykseen, että mikä
hänet yllätti presidentin virassa.
RUOHOLAHDEN SANOMAT juhli 25-vuotista taivaltaan toukokuussa paikallisessa ravintolassa. Oli mukavaa järjestää juhlat paikallisille
asukkaille ja kuulla lukijoiden tarinoita alueesta vuosien varrelta.
Olipa juhlijoiden joukossa myös lehden
ensimmäiset numerot aikanaan vuonna 1994
tehnyt Rami Ikonen. Lue synttäritunnelmat sivulta 10.
Hyvää kesää kaikille ja kiitos vielä Ruoholahden Sanomien 25-vuotissyntymäpäiville
osallistuneille.

Lapinlahden sairaala-alueen ideakilpailuun tuli
määräaikaan mennessä neljä ehdotusta, joista kolme
valitaan syyskuussa alkavaan toiseen vaiheeseen.

KUUKAUDEN MENOVINKIT
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MUU GALLERIA. Lönnrotinkadulla
lähellä Hietalahden toria on MUU
Galleria, joka on profiloitunut epäkaupalliseksi galleriaksi. Juhannukseen
asti siellä on muun muassa kuvataiteilija Christelle Masin valokuvakollaaseja, jotka tutkivat ihmisen suhdetta
teknologiaan.

HELSINKIPÄIVÄ. Ympäri kaupunkia
on tapahtumia perinteisenä Helsinkipäivänä 12.6. Esimerkiksi Kaapelitehtaalla on avoimet ovet uusiin
näyttelyihin Valokuvataiteen museossa.
Myös Lapinahdessa on monenlaista
ohjelmaa. Jallukan muusikot järjestävät Malaga Barin edessä konsertin.

SATAMAHULINAT TULEE TAAS.
Helsingin Sataman järjestämä ilmaistapahtuma Satamahulinat tulee taas
Jätkäsaareen. Elokuisessa tapahtumassa esiintyy Teflon Brothers. Tapahtuma
alkaa lasten osuudella, jolloin nähdään muun muassa Circus Helsingin
esitys. Hulinat ovat 11. elokuuta.

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

I L M E S T YM I S A I K ATAU LU
Ruoholahden Sanomien seuraavat ilmestymispäivät ja aineistopäivät
Jakelupäivä

Aineistopäivä

29.8.
3.10.
7.11.

20.8.
24.9.
29.10.

RUOHOLAHTI

Ruoholahden Sanomat on kerran kuussa ilmestyvä, yhdistyksistä ja puolueista
riippumaton sekä poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton aluejulkaisu.

ehdotusta

Presidentti Niinistön
haastattelu kannattaa
lukea.”

Elo-syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
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KUUKAUDEN LUKU

Painosmäärä 24 500 kpl.
JAKELU
Posti Oy
Jakelupalaute: puh. 0100 85160
PÄÄTOIMITTAJA
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi
Puh. 050 330 6399
TOIMITTAJAT
Katriina Kontuniemi
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.
Elo-syyskuun Ruoholahden Sanomat
ilmestyy 29.8. 2019. Siihen tarkoitetun
aineiston tulee olla lehden toimituksessa 20.8. 2019.
PAINO
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori

ISSN 1458-6371

Ruoholahden
Sanomat
somessa

Instagram 452 seuraajaa
@ruoholahdensanomat

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

Twitter 74 seuraajaa
@Rsanomat

Facebook 746 seuraajaa
facebook.com/ruoholahdensanomat

Tule nauttimaan kesästä
terassillemme!
BISTRO . LOUNAS . BRUNSSI . PERJANTAIAAMIAINEN . faroravintola.fi . 010 424 9830 . Kellosaarenranta 2

Nautintoja meren äärellä.
Kesän tarjoukset
AVOINNA MYÖS PÄÄSIÄISENÄ

TUNNELMALLINEN ILLALLINEN, VIIKONLOPPUBRUNSSI TAI PERJANTAIAAMIAINEN

Aqualan L
200 g

hinta
kesäkuussa

7,90€
norm.
11,08 €

KATTAUKSET KLO 11 JA 15
Aqualan Plus
1000 ml
RUOHOLAHDEN
200 g
Sebamed
ÄSSÄAPTEEKKI
täyttöpussi

S-Marketin yhteydessä

Itämerentori 2, 00180
Helsinki Puh. 029 170 0780

info@ruoholahdenassaapteekki.fi

Palvelemme: ma–pe 8–20, la 10–15, su 12–16

2

18€

norm. 22,99

VAIHTOEHTO KOTIKOKKAUKSELLE, JOKA PÄIVÄ, MYÖS SUNNUNTAISIN.

hinta
heinäkuussa

7,90€
norm.
11,08 €

(Poikkeusaukiolot kts. assaapteekki.fi)

RUOHOLAHDEN SANOMAT

TERVETULOA YSTÄVÄT!

Ruoholahdenranta 3

| puh 020 1234 800 | www.bistrogimis.fi
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Nuorisotalo jalkautuu
kesällä kaduille ja rannoille
Kesällä Ruoholahden nuorisotalo
hyppää laatikkopyörän kyytiin ja
kiertelee sillä ympäri Helsinkiä.
Pop up -nuorisotalo tuo nuorten
kesään hauskaa tekemistä ja
yhdessäoloa ulkoilmassa.

KATRIINA KONTUNIEMI

TYYNENMERENKADUN varteen Bunkkeria vastapäätä suunnitellaan uutta matkustajaterminaalia vanhan T1-terminaalin kohdalle. Lisäksi paikalle on tarkoitus rakentaa hotelli ja toimitiloja.
Kaupunki järjestää keskustelutilaisuuden
hankkeesta Jätkäsaaren kirjasto- ja infokeskus
Huutokonttorissa 18. kesäkuuta kello 17–18.
Tilaisuudessa käsitellään T2-terminaalin viereen Ahdinaltaalle kaavailtuja kylpylähotellia,
tapahtuma-areenaa ja yleistä uimarantaa.
Ruoholahden Sanomat

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

A

uringossa kylpevän Ruoholahden nuorisotalon edustalla temppuilee kaksi
nuoriso-ohjaajaa, toinen skuutin ja toinen skeittilaudan selässä. Ohjaajat esittäytyvät Maria Räsäseksi ja Niko Vilk-

POP UP -NUORISOTALO kiertää Luonto-Liiton
lainaamalla polkupyörällä Helsingin puistoja
ja rantoja. Kohteiksi on suunniteltu esimerkiksi
Hietaniemen ranta, Suomenlinna ja Redin kauppakeskuksen kattopuutarha.
Nuoriso-ohjaajat polkevat pyörän aamulla päivän kohteeseen, jossa pelaillaan ja hengaillaan. Illalla pyörä poljetaan takaisin parkkiin
nuorisotalolle. Laatikkopyörällä on helppo kuljettaa erilaisia pelivälineitä, joilla ohjelmaa voidaan järjestää.
Nuoriso-ohjaajat eivät suunnittele ohjelmaa
tarkasti etukäteen, sillä ohjelma on lähtöisin
nuorista.
”Joka päivä on erilaista ohjelmaa sen mukaan, mikä nuoria kiinnostaa. Joskus pelataan
koripalloa, toisinaan piirrellään katuliiduilla tai
rakennellaan rannalla hiekkakakkuja”, Räsänen
kertoo.
Tiedossa on myös nuorisotalon perinteistä kesäohjelmaa, kuten kisailuja, tietovisailua ja
bingoa.
”Pyrimme tekemään toiminnasta sellaista,
että siihen voi osallistua mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Toiminta on maksutonta ja
mukaan voi tulla ja mennä milloin haluaa.”
VIIKKOAIKATAULUT julkaistaan nuorisotalojen
somekanavissa ja nettisivuilla. Pyöräilevät nuoriso-ohjaajat tunnistaa Helsingin kaupungin logolla varustetuista työliiveistä ja -paidoista sekä tietysti laatikkopyörästä.

Kesä-heinäkuu 2019

Nuoriso-ohjaajat Niko Vikman ja Maria Räsänen siirtävät Ruoholahden nuorisotalon toiminnan
ulos kesän ajaksi. Nuorisotalo tarpeisto, kuten erilaiset pelivälineet, kulkevat laatikkopyörän
kyydissä kaupungilla. Pop up -kohteeksi on suunniteltu muun muassa Hietaniemen rantaa.

Pop up -nuorisotalo
≈≈ Pop up -nuorisotalo kiertää ympäri Helsinkiä.
≈≈ Ruoholahden nuorisotalo vierailee Helsingin eri
kohteissa kesäkuun ajan 3.6.–27.6.
≈≈ Nuorisotalon toiminta järjestetään joka arkipäivä noin kello 10–16.
≈≈ Toiminta on maksutonta ja mukaan voi tulla
silloin, kun itselle sopii.
≈≈ Viikkoaikataulu ilmestyy nuorisotalon somekanaviin ja nettisivuille.
≈≈ Instagramista nuorisotalon löytää nimellä
ruoholahden_nuorisotalo ja Facebookista nimellä
RuoholahdenNuorisotalo.
≈≈ Nettisivut www.ruoholahti.munstadi.fi.
≈≈ Kiertävän nuorisotalon tunnistaa kadulla nuoriso-ohjaajien Helsingin kaupungin logolla varustetuista työliiveistä sekä laatikkopyörästä.

Kiertävää pop up -nuorisotaloa ei ole järjestetty aikaisempina kesinä Ruoholahden nuorisotalolla.
Liikkuva nuorisotalo ei silti ole ensimmäinen
laatuaan, sillä Espoossa kesäisin järjestetään pakettiautolla huristeleva nuorisotila. Ruoholahden
nuoriso-ohjaajat eivät kuitenkaan tiedä toista nuo-

1234567890qwertyuiopasdfghjklöözxcvbnSiirtämällä
m,.-ZXCVBNM;;;;;;;:_
nuorisotalon
ASDFGHJKLööPOIUYTREEEWQ!"#ö#"!#
toiminnan
ulos sinne, missä

nuoret viettävät aikaa,
saamme uusia nuoria
toimintaan mukaan.”
Maria Räsänen

Ruoholahden nuorisotalo

Lounas

Nepalese Cuisine

Ma–pe
10.30–22
la 12–22
su 12–21

alk. 9,70€

Kesätarjous!
Tule syömään porukalla – ryhmän neljäs
ruokailija syö pääruoan ilmaiseksi!
Voimassa 30.6. Koskee à la carte -listan pääruokia.
(Leikkaa ilmoitus talteen tai ota siitä kuva)

risotaloa, joka olisi kulkenut polkupyörällä.
”Tämä on pilottihanke. Jos tämä toimii, tätä voidaan jatkaa seuraavinakin kesinä ja muut
nuorisotalot voivat saada idean toteuttaa vastaavanlaisen hankkeen”, Räsänen toteaa.
Nuorisotalon mukana kiertää Räsäsen ja
Vilkmanin lisäksi kaksi muuta nuoriso-ohjaajaa:
Annette Stadius ja Lauttasaaren nuorisotalolta
tuleva Laura Koivisto.
Vakituisten työntekijöiden lisäksi joukossa on
kesänuori Leevi Kumpulainen, joka on palkattu
16–17 -vuotiaiden kesätyöhaun kautta.
Työntekijät toivovat kesältä positiivisia kohtaamisia, rentoa tekemistä ja hyviä säitä.
”Ehkä siinä pyörää polkiessa myös kunto kasvaa!” Räsänen lisää toiveikkaasti.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

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

"

Katriina Kontuniemi

maniksi.
Kesäkuussa nämä temppuilevat nuoriso-ohjaajat aikovat jättää vaaleanpunaisen nuorisotalon ja hypätä polkupyörän selkään. Nuorisotalon
toiminta siirtyy sisätiloista ulos liikkuvan pop up
-nuorisotalon muodossa.
”Pohdimme, ettei kesällä ole mitään järkeä
olla sisällä”, Räsänen selittää.
”Tarkoituksenamme on jalkautua enemmän
nuorten pariin. Siirtämällä nuorisotalon toiminnan ulos sinne, missä nuoret viettävät aikaa,
saamme uusia nuoria toimintaan mukaan”, Räsänen uskoo.

Jätkäsaaren
uudesta hotellista
ja terminaalista
sekä Ahdinaltaasta
keskustelutilaisuus

Take
away

–10%

À la cartesta

Jätkäsaaressa
vuodesta 2015
Tyynenmerenkatu 5
www.mountkailash.fi
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MATTI PORRE/TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA

Ruoholahden ala-asteen koulun nelosluokkalaiset haastattelivat Sauli Niinistöä Mäntyniemessä. Kuvassa Iris Vuohelainen (vas.), Pietari Miettinen, Eeli Piipponen ja Juho Vuorenmaa.

Presidentti lomailee omallakin
mökillä Kultarannan lisäksi
Presidentti Sauli Niinistö antoi
haastattelun Ruoholahden alaasteen koulun oppilaille. Haastattelu
on osa Ruoholahden Sanomien ja
paikallisen koulun mediaprojektia.
Teksti: Leo Koljonen, Iris Vuohelainen,
Pietari Miettinen, Eeli Piipponen,
Juho Vuorenmaa ja Aki Syrjänen
toimitus@ruoholahdensanomat.fi

R

uoholahden ala-asteen nelosluokkalaiset haastattelivat tasavallan presidentti Sauli Niinistöä hänen virka-asunnollaan
Mäntyniemessä
toukokuussa. Haastattelu on osa Ruoholahden Sanomien ja koulun kevään aikana toteutettua mediaprojektia.
MITÄ PRESIDENTIN virkaan kuuluu?
”Siihen kuuluu aika lailla erilaisia hommia.
On tällaisia muodollisia velvollisuuksia tai sanotaan perinteisiä tehtäviä. Niin kuin tapaamiset
hallituksen kanssa tai itsenäisyyspäivän vastaanotto. Tai niin kuin esimerkiksi viikonloppuna on
tuo äitienpäivän vastaanotto.”
”Ja sitten on tätä ulkopolitiikan johtamista, joka on hyvin vaihtelevaa, ja tuossa päivittäin
saattaa joutua hyvin tiiviisti seuraamaan, mitä jossakin päin maailmaa tapahtuu, ja miten se
ehkä meihin vaikuttaa. Tämän tapaisia hommia,
ja sitten tietysti paljon ihmisten tapaamisia kuten tämäkin.”
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Mikä on parasta presidentin työssä?
”Tässä on paljonkin ihan mukavia puolia.
Tietysti kaikkein parasta on se, jos joskus tuntisi että on hyvin hommansa hoitanut. Se on vähän sama kaikissa tehtävissä, kouluakin käydessä. Eiks se oo niin?”
Miksi haluat olla presidentti?
”Jaa, toi onkin vaikeampi kysymys. Tuota,
joskus vaan käy niin, että kun on mukana julkisissa tehtävissä, niin sitten pyydetään asettumaan ehdolle, ja sitä sitten tulee luvattua.”
”Kauniimmin tai juhlallisemmin sanottuna vois tietysti sanoa, että tuntee velvollisuudekseen, mutta mä nyt sanon että tuli luvattua.”
Onko jotain, jota kadut presidentin viran hoitamisessa?
”No ainahan tulee semmonen tunne helposti jälkikäteen, että ois voinu paremminkin tehdä
jonkun asian.”
”Mutta se on ihan turhaa jos silloin tuntee
homman suunnilleen hoitaneensa kuten osaa.
Silloin jälkiviisaana on helpompi olla, niin ei
akannata semmoisia miettiä.”
Miten elämäsi muuttui, kun sinusta tuli presidentti?
”Tietysti kaikki nämä puitteet muuttui aika
lailla, muutettiin tänne ja tietenkin oleminen on
vähän toisenlaista kuin vapailla ihmisillä. Elikkä
tuota nää turvallisuusasiat pitää koko ajan ikään
kuin semmoisen puolivirallisen tunnelman,
vaikka sitä ei itse haluaisikaan.”
Millaisiin asioihin presidentti voi vaikuttaa?
”No, lähinnä siihen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan voi hyvin vaikuttaa ja sitten välillä ihan
esitän ainakin mielipiteeni jostain semmoisista
asioista tai ilmiöistä, joka nousee pinnalle hyvänä tai huonona.”

Presidentin
tapaaminen
jännitti viikkoja
OPPILAAT JÄNNITTIVÄT presidentin tapaamista
jä viikkoja etukäteen, kertoo Ruoholahden alaasteen opettaja Maria Nyqvist.
”Lapset harjoittelivat kysymyksiään, kättelemistä ja pohtivat sopivaa vaatetusta Mäntyniemen vierailua varten.”
Nyqvist oli toimittajaksi ryhtyneiden lasten
mukana, kun he vierailivat presidentin virkaasunnossa Mäntyniemessä.
Vierailu toteutettiin toukokuussa koulupäivän
jälkeen.
”Oppilaat olivat hermostuneen innostuneita
matkan aikana. Jännitystä ei ainakaan vähentänyt se, että opettaja ei huomannut oikeaa
pysäkkiä, vaan ryhmä päätyi päätepysäkille
asti”, Nyqvist kertoo.
”Onneksi aikaa oli varattu sen verran, että
olimme lopulta ajoissa paikalla.”

Mäntyniemen portin takana odottivat
ystävälliset turvamiehet, jotka kertoivat, että
ryhmä pääsevän talolle sitten, kun siellä oltaisiin
valmiina.
”Itse talo herätti ryhmässä ihastusta, ja
vastassamme olleen univormuasuisen adjutantin
tapaaminen lisäsi tilanteen arvokkuutta.”
Nyqvistin mukaan presidentin kättelyt sujuivat
hienosti, ja haastattelukysymykset kysyttiin kuuluvalla äänellä.
”Presidentti kyseli lapsilta harrastuksista,
koulunkäynnistä, leikeistä ja Ruoholahden alueesta kotiseutuna. Hän kertoili omista lapsuusajan
leikeistään ja siitä, miten erilaista lasten arki
nykyisin on.”
Pienet toimittajat saivat maistaa Kultarannan
omenoista valmistettua mehua.
”Ryhmästä otettiin vielä muutama kuva
muistoksi, ja kotiin viemisiksi saimme hienot presidentille suunnitellut heijastimet. Lähtiessämme
kirjoitimme nimemme vieraskirjaan.”
Kotimatkalla lapset pohtivat haastattelun litterointia ja kävivät läpi kokemustaan. Koulupäivä
oli kuulemma tähänastisista paras.
Ruoholahden Sanomat

Mikä yllätti sinut presidentin virassa?
”Jaaha. No ehkä tämä vähän yllätti, että tässä on kiinni aika pahasti tai aika tiukasti. Elämä
oikeastaan on presidenttinä olemista ja sehän on
tietysti vähän omastakin tahdosta kiinni. Tai sitten vaan tavallaan kasvaa vain niin syvälle, ettei
osaa paljon irtautuakaan.”

Miten vietät lomasi?
”Siitä johtuen mitä mä äsken sanoin, niin lomatkin on vähän niin kuin presidenttinä olemista. Siellä Kultarannassa me nyt ollaan varmastikin mennään omallekin mökille, vähän
saunomaan ja tikkaa heittämään vai mitä siellä
mökillä tehdään?”

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Paikallinen yritys tarjoaa ilmaista
laatikkopyörää kauppareissuille

KUVA JA KUVANKÄSITTELY: COLOSSUS FINLAND OY

Colossus Finlandin palvelu on
osa Perille asti -hanketta, jolla
kaupunki hakee uusia liikkumisen
ratkaisuja kaupunkiin. Pari muutakin
lähiliikkumisen ratkaisua on työn
alla Jätkäsaari–Ruoholahdessa.

SUOSITUIN ANNOS
Ruoholahden Sanomat käy
syömässä kahden ravintolan
suosituimmat annokset.

Rauno Hietanen

rauno.hietanen@ruoholahdensanomat.fi

K

JÄTKÄSAAREN ruuhkat ovat tuttuja Ehrolle. Hän
on itsekin sähköisen laatikkopyörän omistaja.
”Meillä oli ennen auto, mutta luovuimme siitä.”
Colossuksen laatikkopyörät ovat osa lähiliikkumisen nopeita kokeiluja, joita kaupunki tukee osana Perille asti -nimistä hanketta. Tänä
keväänä neljää Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella tehtävää kokeilua avustettiin 10000–20 000
eurolla kutakin.
KULJETUSYHTIÖ EEZERY on toinen neljästä yrityksestä, joka saa Perille asti -rahoitusta. Riihimäeltä lähtöisin oleva Eezery on erikoistunut
vaativiin kuljetuksiin, kuten lääkkeiden kuljetukseen, kertoo yhtiön logistiikka-asiantuntija
Lasse Karppinen.

GRÖN on yksi Ruoholahden Sanomien jakelu
alueen kolmesta Michelin-tähden ravintolasta
(muut ovat Ora ja Demo). Grönin perustivat
Toni Kostian ja Lauri Kähkönen vuonna 2015.
Ruokalistalla on tarjolla yksi neljän ruokalajin
menu, joka vaihtuu parin kuukauden välein.
LONG RIVER sijaitsee Ruoholahden jakelualueen läntisimmässä päässä. Se on palvellut
Lauttasaaren Isokaarella vuodesta 1998.
Jätkäsaarelainen Colossus Finland tarjoaa ilmaisia tavarankuljetuspyöriä osana Perille asti -kokeilua.
Laatikkopyöriin tulee Colossuksen yhteistyökumppanin Ruoholahden kauppakeskuksen mainokset.
EEZERY

Perille asti -hanke
≈≈ Perille asti -hanke alkoi syyskuussa 2017 ja
jatkuu vuoden 2019 loppuun.
≈≈ Hankkeen tavoitteena on löytää uusia ja älykkäitä liikkumisen ratkaisuja ja palveluja asukkaiden, matkailijoiden ja työssäkäyvien tarpeisiin.
≈≈ Tänä keväänä valittujen kokeilujen kohderyhmä
oli asukkaat.
≈≈ Valitut kokeilut Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa
ovat: PPJ:n harrastus- ja pelikyydit, Eezeryn lähilogistiikkakokeilu laatikkopyörällä, Colossuksen veloitukseton tavarafillari ja Bercman Technologiesin
Selkämerenkadulle tuleva älysuojatie.
≈≈ Kokeilut saivat kukin 10000–20000 euroa.
≈≈ Perille asti -hanke on 6Aika-rahoiteinen hanke,
jota tukee Euroopan aluekehitysrahasto.
≈≈ Jätkäsaaren ja Ruoholahden osalta hanketta
koordinoi Forum Virium (Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö).

Kesäkuusta lokakuuhun kestävässä kokeilussa Eezery tarjoaa nopeita kolmen tunnin toimituksia lähialueella yrityksille ja yksityishenkilöille. Liikkumismuoto on Colossuksen tapaan
sähkölaatikkopyörä. Toimitusten hinnat ovat
noin 10 euron tietämillä.
Eezery on mukana hiljattain lanseeratussa
Alepa-ruokalähettipalvelussa, jossa ostokset toimitetaan Eezeryn ”lämpötilahallituilla” laatikkopyörällä sinne missä asiakas sattuu olemaan,
vaikka puistoon tai rannalle. Kokeilualueeseen
kuuluu eteläinen Helsinki.
KOLMAS KOKEILU on Pallo-Pojat juniorin yhteiskyytikokeilut. Ideana on saada lasten jalka-

Suosituin annos -palstalla on aiemmin
on esitelty Pizzeria Luca, Vessel Burger,
Uusi Sauna, Antiokia Atabar, 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

KUVAT: RAUNO HIETANEN

uusi laatikkopyörää tulee paikallisten taloyhtiöiden sisäpihoille kesällä. Niitä saa käyttää rekisteröitymisen
jälkeen ilmaiseksi tunnin ajan kerrallaan. Sen jälkeen hinta on 17 senttiä
minuutilta.
Laatikkopyörät ovat uusi lähiliikkumisen kokeilu, jonka tarjoaa jätkäsaarelainen yritys Colossus Finland.
Erilaisia kuljetusvälineitä peräkärryistä pakettiautoihin on saanut käyttöön ennenkin kaupan pihasta, mutta tässä kokeilussa lähtökohta on ajateltu uusiksi: kulkupeli löytyy valmiiksi
kotipihasta. Tai jos nyt ei ihan omasta pihasta,
niin naapurin taloyhtiön pihasta.
Colossuksen laatikkopyöräpalvelu käyttää
nimeä Nezeco. Palvelussa on kokeilussa kolme
sähköavusteista ja kolme sähkötöntä laatikkopyörää – ja ne saadaan käyttöön todennäköisesti jo kesäkuussa.
”Rekisteröitymisen käyttäjäksi voi tehdä jo
nyt osoitteessa nezeco.com”, Colossuksen perustaja Jani Ehro sanoo.
Nezeco-palvelussa yhteistyökumppanina on
Kauppakeskus Ruoholahti. Pyörät brändätään
kauppakeskuksen väreihin, ja kokeilun ajatuksena onkin, että pyörää käytettäisiin Ruoholahden
kauppakeskuksessa asiointiin.
Ehro kertoo, että pyörien sijoituksesta jätkäsaarelaisten taloyhtiöiden pihoille on alustavasti sovittu, mutta tarkempaa tietoa sijoituspaikoista on tiedossa vasta myöhemmin.
Laatikkopyörien käyttöönotto sujuu suurin
piirtein samaan tapaan kuin sähköpotkulaudoissa. Palveluun kirjautumisen ja käyttöoikeuden
saamisen jälkeen älypuhelinsovelluksella saa
pyörän lukon auki ja ajo voi alkaa.

Eezery tarjoaa lähilogistiikkaa yrityksille ja
yksityishenkilöille. Muun muassa Alepan
ruokalähettipalvelussa ruoat tulevat perille
Eezeryn ”lämpötilahallitulla” pyörällä.

palloharrastukset yhteiskyydeillä aikaistettua iltapäiviin, jolloin muun muassa kenttämaksut
ovat halvempia ja lapset virkeämpiä kuin illalla.
”Liikuntainfrastruktuuri on täysin ilman
käyttöä keskellä päivää”, PPJ:n Pasi Riikonen perustelee.
PPJ on kokeillut yhteiskyytijärjestelyjä jo
aiemmin, ja ne ovat olleet pidettyjä.
Kyytikokeilut alkavat lokakuussa, kun joukkueet siirtyvät talvikauteen ja kuplahallivuoroihin. Kesän aikana PPJ hioo yksityiskohtia ja etsii
kumppaneita yhteiskyytien toteutukseen.
NELJÄS KOKEILU on virolaisen teknologiayritys Bercman Technologiesin älysuojatie. Kokeilu
koostuu valaistusta suojatiemerkistä, joka vilkkuu tarvittaessa. Lisäksi sen sensorit keräävät dataa autoliikenteen ja jalankulkijoiden määrästä.
Älysuojatie asennetaan heinäkuun aikana
Selkämerenkadun R-kioskin eteen.

GRÖN
MIKÄ Grön Menu 62 e
MITÄ Alkuruoka vihreää parsaa, toinen alkuruoka hauenmätiä, pääruoka naudankylkeä
ja jälkiruoka vohvelia raparperin kanssa.
MISSÄ Albertinkatu 36
RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Menu vaihtuu
sesongin mukaan. Nyt on villiyrttikausi parhaimmillaan.”

Vihreiden ehdokkaat vahvimpia
Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa
Ville Niinistö ja Heidi Hautala
keräsivät eniten ääniä alueelta.
VIHREIDEN EHDOKKAAT olivat vahvoilla kevään europarlamenttivaaleissa Helsinginssä ja
niin myös Jätkäsaaressa ja Ruoholahdessa.
Kaikilla neljällä alueen äänestyspaikoista,
eli Ruoholahdessa sekä Jätkäsaaren A-, B- ja Calueilla kahta ensimmäistä paikkaa pitivät Ville
Niinistö ja Heidi Hautala. Niinistö oli ykkönen
kaikilla kolmella Jätkäsaaren äänestyspaikalla,
ja Hautala oli ykkönen Ruoholahden äänestys
alueella.
Molemmat valittiin europarlamentaarikoiksi, Hautala vanhana ja Niinistö uutena.
Eurovaaleissa äänestäminen oli Suomessa
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Paikallinen äänestysaktiivisuus
≈≈ Äänestysalue
≈≈ Ruoholahti (6A)
≈≈ Jätkäsaari A (6B)
≈≈ Jätkäsaari B (6C)
≈≈ Jätkäsaari C (6D)
Heidi Hautala

Ville Niinistö

pari prosenttiyksikköä aktiivisempaa kuin viime
vaaleissa vuonna 2014. Äänestämässä kävi 42,7
prosenttia Suomessa asuvista äänioikeutetuista.
Ruoholahden ja Jätkäsaaren yhteenlaskettu

Äänestys%
56,9
60,6
59,6
60,5

Äänet (kpl)
1233
1936
1188
1716

Lähde: Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelu

LONG RIVER
MIKÄ Kung Po -kanaa 12 e
MITÄ Kananfilepaloja, vihanneksia ja
pähkinöitä voimakkaasti maustetussa
kastikkeessa. Lisukkeena riisiä.
MISSÄ Isokaari 44

äänestysprosentti oli 59,4 eli hiukan korkeampi
kuin Helsingin vaalipiirin äänestysprosentti 55,8.
Europarlamenttivaalit pidettiin 26. toukokuuta.
Ruoholahden Sanomat
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RAVINTOLAN KOMMENTTI ”Myös Pekingin
kana ja friteeratut jättikatkaravut ovat
suosittuja.”
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Laivavanhus pääsee mainoksiin
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Jätkäsaarenlaiturin veneitä on
käytetty niin uurnanlaskuihin kuin
televisiomainoksiin. ”Aamulla
tulen tänne kotoa Kalliosta, keitän
kahvit ja istun kapteenintuoliin
polttamaan pikkusikarin”, Carmellaivan omistaja Lauri Eskola kertoo.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

H

otelli Clarionin edessä Jätkäsaarenlaiturissa on kiinnittyneenä kuusi
erikokoista ja väristä laivaa. Yksi laivoista, perinnelaiva Purha, ei juuri
nyt ole paikallaan. Vihreän teräslaivan, M/S Carmelin ovi on kutsuvasti auki aurinkoon.
”Tervetuloa”, toivottaa Carmelin omistaja
Lauri Eskola.
30-metrinen teräslaiva toimi vuosikymmenet
kalastusaluksena Itämerellä. Kalastushommista
Carmel eläköityi vuonna 2002 ja Eskola osti laivan vuonna 2005 yhdessä porukan kanssa. Kuusi
vuotta myöhemmin laiva siirtyi Eskolan perheen
yritykselle.
”Teemme muun muassa hinauksia, kuljetuksia ja talvisin toimimme lumenpudotuspaikoilla
veden sekoittajana”, Eskola kertoo laivan nykyisestä käytöstä.
Laivan voi vuokrata käyttöönsä kuka tahansa
ja siltä on tehty esimerkiksi uurnanlaskuja ja kalareissuja.
”Laivalla on kuvattu myös useita mainoksia,
kuten televisiossa pyörivä Pivo-mainos”, Eskola
kertoo.
Kyseessä on Pivo-maksusovelluksen mainos,
jossa kalastaja kysyy toiselta laivan kannella, että
”maksoit sä mulle jo sen pipon”. Toinen vastaa,
että ”just nyt ei pysty maksamaan”. Hänellä roikkuu kummassakin kädessä isot kalat.
HUVIRETKELLE 250 TONNIA painavalla teräslaivalla ei kannata lähteä, sillä laivan Rolls Royce -moottori vie polttoainetta kymmeniä litroja
tunnissa.
”Liikkeellelähtö vaatii noin tunnin valmistelun. Kapteenin lisäksi ajoon tarvitaan ainakin
kansimies”, Eskola kertoo.
Laiva onkin ensisijaisesti työlaiva ja sen ylläpito Eskolalle rakas harrastus.
”Olen kolmannen polven merimies. Lähdin
16-vuotiaana merille”, Eskola kertoo.
Hän työskenteli vuosikymmenet eri laivoilla ympäri maailman ja opiskeli lopulta merikapteeniksi asti. Pienen tauon jälkeen hän palasi laivaelämään Carmelin myötä.
”Joku tänne vetää aina”, Eskola sanoo.
Paras paikka löytyy ruorin takaa.
”Aamulla tulen tänne kotoa Kalliosta, keitän kahvit ja istun kapteenintuoliin polttamaan
pikkusikarin. Kyllä hermo lepää”, Eskola sanoo.
Mukavia kesäpäiviä vietetään myös perheen
kanssa kannella grillaillen.

M/S Carmelin omistaja Lauri Eskola nauttii laivaelämästä. ”Tekemistä riittää aina. Tänä kesänä pitäisi ainakin maalata kansi ja loput laidoista vihreäksi.”

Teemme muun muassa
hinauksia, kuljetuksia
ja talvisin toimimme
lumenpudotuspaikoilla
veden sekoittajana. Laivalla
on kuvattu myös useita
mainoksia.”
Lauri Eskola

M/S Carmelin omistaja

Lauri Eskolan lempipaikka on M/S Carmelin
ohjaamossa. ”Täällä hermo lepää”, Eskola sanoo.

Punainen naapurilaiva Roxanne joutui viikkoa aikaisemmin onnettomuuteen kun Hietalahden telakalla oleva valtameriristeilijä törmäsi
koeajollaan laivan kylkeen.
Roxannen teräksiset kansirakenteet vääntyivät pahasti. Kannen yli on nyt vedetty pressu
suojaamaan vahingoittuneita rakenteita.
”Onneksi laivan puurunko säilyi ehjänä”, sanoo laivan omistaja Arto Teniö.
Hän osti Jätkäsaarenlaiturissa jo aikaisemmin olleen Roxannen vuonna 2016.
”Palasin lapsuuteni maisemiin. Asuin pit-

kään Malminkadulla ja kävin koulua Lapinlahden kansakoulussa eli nykyisessä Ressun
peruskoulussa. Jätkäsaari oli hiilisatama ja kaatopaikka silloin”, Teniö muistelee.
Myös Teniön merimiesura alkoi nuorena. Hän
lähti 14-vuotiaana merille ja seilasi vuosikymmenet maailmalla. Roxannella ei seilaamaan pääse,
sillä laiva ei tällä hetkellä ole ajokunnossa.
”Laiva on huvikäytössä. Sitä voi vuokrata
juhlia ja tapahtumia varten. Laivassa on puusauna ja poreamme sekä majoituspaikat kolmellekymmenelle”, Teniö kertoo.

Kaupunkiympäristö
www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Keskustelutilaisuudet asemakaavan valmistelusta:
Ahdinallas, Jätkäsaari
Länsisatamankadun, Tyynenmerenkadun, Atlantinkadun ja Ahdinaltaaksi kutsutun merialueen sisään
jäävälle alueelle suunnitellaan tapahtuma-areenaa,
kylpylähotellia, liikuntatilaa ja kelluvaa meriuimalaa
sekä yleinen uimaranta ja näihin liittyviä tukitoimintoja. Atlantinsillan eteläpuolelle Melkinlaiturin varteen
suunnitellaan uusi vesibussilaituri.

Jätkäsaaren matkustajaterminaalit
Tyynenmerenkadun varteen satama-alueelle suunnitellaan matkustajasatamatoimintoja terminaaleineen
sekä liikennealueineen. Suunnitelmassa on kaksi
terminaalirakennusta, toimitilaa sekä hotelli.
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Valmisteluaineistoa on esillä 3.6.–28.6.:
• Jätkäsaaren kirjastossa, Huutokonttorissa,
Tyynenmerenkatu 1
• Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa,
Sörnäistenkatu 1, ala-aula
• www.hel.fi/suunnitelmat
Keskustelutilaisuus: ti 18.6. klo 17–18 Jätkäsaaren
kirjastossa, Huutokonttorissa, Tyynenmerenkatu 1.
Mielipiteet: viimeistään 28.6.2019.
Lisätietoja: Teo Tammivuori, p. (09) 310 21192,
teo.tammivuori@hel.fi

Jätkäsaarenlaiturissa on seitsemän laivapaikkaa.

Laivalla viihtyy myös Teniön perhe, johon
kuuluu seitsemän lasta ja 11 lastenlasta.
LAIVOJEN YLLÄPITO on Eskolalle ja Teniölle
elämäntapa, sillä tekemistä niissä riittää aina.
Tänä kesänä Carmelin kansi ja loput laidoista odottavat vihreää maalia ja Roxanne nostetaan telakalle korjaukseen kolarin vuoksi.
Sisätiloissa jatkuu remontti. Lisäksi molempien toiveissa on kesäveden tulo laituriin. Eli että laituriin jo vedetyt vesijohtoputket saataisi toimimaan.

Ruoholahden
Sanomien vuosi
kerta 20 eurolla
RUOHOLAHDEN SANOMAT jaetaan koteihin ja
yrityksiin Ruoholahdessa, Jätkäsaaressa, Lauttasaaressa, Hernesaaressa, Punavuoressa ja Eirassa
sekä Lehti- ja Kuusisaaressa. Jakelija on Posti Oy.
Lisäpalveluna Ruoholahden Sanomat on ottanut käyttöön vuositilaukset.
Tarkoitus on palvella niitä, jotka eivät asu jakelualueella, sekä niitä alueen asukkaita, joilla
kieltokyltti postilaatikossa estää ilmaislehtien jakelun.
Vuositilaus sisältää kymmenen lehteä ja maksaa 20 euroa. Tilaushinta muodostuu postituskuluista, itse lehti on ilmainen. Lehti lähetetään
kirjekuoressa, ja se on perillä lehden ilmestymispäivänä tai sitä seuraavana päivänä.
Tilaus tehdään lähettämällä sähköpos-

RUOHOLAHDEN SANOMAT

Ruoholahden Sanomia voi tilata
kaikkialle Suomeen.

tia osoitteeseen toimitus@ruoholahdensanomat.fi.
Otsikkoon tulee laittaa teksti ”Vuositilaus” ja itse
viestiin postitusosoite, johon lehti lähetetään.
Lisäksi viestissä tulee mainita sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään. Tilaus maksetaan koko vuodeksi kerrallaan. Alle vuoden mittaisiksi
ajanjaksoiksi lehteä ei voi tilata.
Ruoholahden Sanomat
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ja lumitöihin
PIVO WALLET OY/ANNA ÄÄRELÄ

Hietaniemen troolareita
≈≈ M/S Carmel
≈≈ Rakennusvuosi: 1963
≈≈ Materiaali: teräs
≈≈ Entinen käyttö: troolari
≈≈ Nykyinen käyttö: hinaukset, kuljetukset, lumityöt
jne.
≈≈ Pituus: 30 metriä
≈≈ Paino: 250 tonnia
≈≈ Kulkunopeus: 7 solmua
≈≈ Matkustajia: 12+4 miehistön jäsentä
≈≈
≈≈ M/S Roxanne
≈≈ Rakennusvuosi: 1937
≈≈ Materiaali: kuidutettu puu
≈≈ Entinen käyttö: troolari
≈≈ Nykyinen käyttö: tilaisuudet, juhlat ym. huvikäyttö
≈≈ Pituus: 19 metriä
≈≈ Majoitustilat: 30 hengelle.

Televisiossa kevään aikana näytetty Pivo Walletin
mainos on kuvattu M/S Carmelin kannella.

M/S Roxanne joutui edellisviikolla
Hietalahden telakalla rakenteilla olevan
valtamerilaivan kolaroimaksi. ”Kannen
rakenteet vaurioituivat ja siksi laivassa on nyt
pressu päällä”, kertoo omistaja Arto Teniö.

Jätkäsaaren
laiturin laivoissa
ei saa asua
JÄTKÄSAARENLAITURIN laivapaikoista vastaa
Helsingin kaupungin Liikuntapalvelut.
”Kaikki paikat ovat tällä hetkellä varattu toistaiseksi voimassaolevilla sopimuksilla”, kertoo
vesiliikenneasiamies Tapio Rossi.
Laituripaikan kriteerinä on, että laivojen pitää olla vesiliikennekelpoisia eikä niissä saa
asua.
”Kuka tahansa voi hakea laivapaikkaa. Varaaminen tapahtuu saman sähköisen palvelun
kautta, mistä haetaan muitakin kaupungin venepaikkoja”, Rossi kertoo.
Jätkäsaarenlaiturin paikan hinta määräytyy
laivan pituuden mukaan, sillä laivat ovat kyljestään kiinni laiturissa.
Paikan hinta on 8,50 euroa per metri kuukaudessa eli kahdenkymmenen metrin laivan kuukausivuokra on 170 euroa.
Laiturissa on valmiina sähkötolpat, mutta laivojen on itse tehtävä sähkösopimus.
”Lisäksi jätevesisäiliöt tulee tyhjentää joko ajamalla sellaiseen satamaan, jossa tyhjentäminen onnistuu tai tilaamalla laivalle loka-auto.
Satama-altaaseen likavesiä ei saa laskea”, Rossi
selvittää.

Jätkäsaaressa
klo 15-20
Lastenhulinat
klo 15-17

TEFLON
BROTHERS
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Tanssin taloa
koskevat
katu- ja puisto
suunnitelmat
nähtävillä
KAAPELITEHTAAN yhteyteen rakennettavan
Tanssin talon katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset on nähtävillä osoitteessa hel.fi/suunnitelmat tai asiakaspalvelupisteessä osoitteessa Sörnäistenkatu 1.
Suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaupunkiympäristölautakunnalle 18. kesäkuuta mennessä.
Ruoholahden Sanomat

Risteilijäalusten
aikataulut
Helsingin
Sataman
sivuilla
KEVÄÄSTÄ LÄHTIEN kansainväliset risteilyalukset ovat ankkuroineet Hernesaaren, Katajanokan
tai Eteläsataman risteilylaitureihin.
Jätkäsaareen ei tule enää risteilijöitä uuden
laiturin avauduttua Hernesaareen huhtikuun lopussa.
Risteilijöitä saapuu Helsinkiin useita joka
päivä kesän ajan. Jos mietityttää, että minkä niminen laiva Hernesaaressa on minäkin päivänä,
kannattaa vierailla Helsingin Sataman sivuilla.
Saapuvien risteilyalusten lista aikatauluineen on osoitteessa portofhelsinki.fi/matkustajille/
kansainvalinen-risteilyliikenne.
Ruoholahden Sanomat

SINA
K-CITYMARKET

&

hyvä ruoka
RUOHOLAHDESSA

Avattu UUSI
Sushi KO-JU!
100% tuore
Sushi Buffet

22

• Meidän sushimestarimme
valmistavat sushit myymälässä
edessäsi päivittäin
• Tuore, laadukas, maistuva
• Parhaat, aidot raakaaineet Japanista

95
kg

Oman keittiön
patongit - päivittäin
meillä tehty

4

50
kpl

PASA
CIRCUS
HELSINKI

Itämerenkatu 21-23.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

HELSINKI RUOHOLAHTI

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

www.k-citymarket.fi
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Jätkäsaareen lisää Hyväntoivonp
Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston
eteläosassa tehdään esirakentamista.
Pohjoisosa puistoa viheriöi jo.
Teksti: Tiina Torppa

Selkämerenpuisto

K

aupunkilaiset kuljeskelevat puiden
siimeksessä. Jotkut asettelevat piknik-vilttejään nurmelle. Jätkäsaaren
suurimman viheralueen, Hyväntoivonpuiston pohjoisosa on jo kaupunkilaisten käytössä.
Rakentaminen jatkuu tänä vuonna Rionkadulta etelään päin kohti Länsisatamankatua.
”Länsisatamankadun eteläpuolen suunnitelmaa viimeistellään”, projektipäällikkö Petra
Rantalainen Helsingin kaupungilta sanoo.
Jätkäsaarelaiset ovat kauan odottaneet puistojaan. Rantalainen kehottaakin asukkaita nyt
ottamaan puistot omakseen, nauttimaan vihreydestä ja käyttämään Hyväntoivonpuistoa.
Asukkaiden ja kaupungin harmiksi autot
ovat häirinneet ja haitanneet puistoa. Jatkossa
puiston päihin rakennetaan portit hillitsemään
liikennettä.

2020-2021

n. 2021

Saukonpaaden
puisto

2019- 6/2020

Poseidonin
puisto

HENKIREIKÄ, JOHON KAUPUNKI
INVESTOI
Hyväntoivonpuiston pohjoisosassa on kumpuilevaa nurmikenttää, niittyjä ja monilajisia puu
istutuksia. Pensaina kasvavat seppelvarpu ja pikkuherukka. Köynnöksinä kiertävät kiinanlaikku

Liikuntapuisto
1. vaihe

Hyväntoivon
puisto

eteläosa

Tritonin
puisto

Liikunta
puisto
2. vaihe

OMALEIMAINEN KAUPUNKIPUISTO
Maisema-arkkitehti, arkkitehti Outi Palosaari suunnitteli Jätkäsaaren Hyväntoivonpuiston
pohjoisosan.
Mitä suunnittelija ajattelee puistosta nähtyään sen valmiina?
”Puiston tukirakenteet, sillat ja aidat on tehty todella laadukkaasti. Viime kesä oli niin kuiva, että niityt eivät vielä päässeet kunnolla kasvamaan ja kuusi metriä leveät pelastustiet
näyttävät toistaiseksi aika leveiltä.”
”Kuitenkin istutetut puut ovat jo valmiiksi
suuria, mikä tuo näyttävyyttä ja vehmautta”, Palosaari sanoo.
Suunnittelijan mukaan puisto vielä siis
tiytyy ja vihertyy entisestään. Jatkossa täydellisessä kukoistuksessaan Hyväntoivonpuisto on
upea.
”Siitä tulee makea paikka, koko alueen ihmisten oleskelupaikka ja täysin omaleimainen
kaupunkipuisto”, Palosaari sanoo.
Hän näkee oikeana ratkaisuna, että laaja
puisto sai laaksoja ja kukkuloita. Ne vaikuttavat
viheralueen käyttömahdollisuuksiin ja tekevät
maisemasta vaihtelevan.

6/2019

Esirakennustöitä

10/2019

2020-2024

Jätkäsaareen rakennettavat puistot vihertävät maisemaa, mu
asukkaat pystyvät lisäämään asuinalueensa vehreyttä ja kukk

Tulimaanpuisto

Naurunpuisto
Neptunuksenpuisto

Jätkäsaaren alueen
puistojen ja liikuntaalueiden ohjelmointi

Siitä tulee makea
paikka, koko alueen
ihmisten oleskelupaikka
ja täysin omaleimainen
kaupunkipuisto.”
Outi Palosaari

Maisema-arkkitehti

ja palsami, maanpeittokasvina on peittokurjenpolvi.
Puistoon on istutettu laaja kirjo havu- ja lehtipuita: mäntyjä, lehmuksia, vaahteroita, tammia, leppiä, saarnia, pihlajia, tuomia, pajuja sekä
omena- ja kirsikkapuita.
Yhden puun hinta voi olla noin 300-500 euroa, mikä sisältää kuljetukset, tuennat, istutukset, kastelupussit ja kaninsuojat, muttei kasvualustaa.
Täysin uuden puiston rakentaminen maksaa

Länsisatamankadun ja Hyväntoivonkadun kulmassa sijaitseva
kuinka viihtyisää ja kiinnostavaa ympäristöä saa keskittymällä

Mitä kasvattaisi länsiparvekkeella? Entä itään antav
KIMMO BRANDT

POHJOISPARVEKKEELLA viihtyvät varjon kasvit,
mutta niiden valikoima on suppeampi. Kukkivista
kesäkukista begoniat ja ahkeraliisat sietävät puolivaloisaa kasvupaikkaa.

Vuoden 2019 hortonomi ja Staran
puutarhuri Frans Karkkimaa
neuvoo parvekeviljelijöitä,
kuinka parvekkeesta saa
oman vihreän keitaan.

ITÄINEN PARVEKE kylpee valossa, joten valikoima on kaikkein runsain, ja taitava viherpeukalo voi
kokeilla melkein mitä vain.

AURINKO MÄÄRÄÄ. Ilmansuunta, valoisuus
ja sijainti vaikuttavat siihen, mitä parvekkeella
kannattaa kasvattaa. Kaikki lähtee valosta: kuinka
monta tuntia aurinko hellekesänä porottaa suoraan
parvekkeelle.

SYÖTÄVÄT SOPIVAT lähes joka parvekkeelle.
Yrttejä ja vihanneksia voi kasvattaa melkein mihin
tahansa suuntaan katsovalla parvekkeella. Eteläparvekkeella syötävät kasvit sijoitetaan siten, että
ne saavat päivän kuumimpaan aikaan varjoa. Keskipäivän varjo on aina hyväksi!
Kannattaa valita itselle mieleisiä yrttejä:
basilikaa, timjamia, sitruunamelissaa, oreganoa,
ruohosipulia, persiljaa tai tilliä.

VALITSE ETELÄN TAI LÄNNEN puolen parvekkeelle kuumuutta kestäviä kasveja. Kesäkukista
pelargoni on varma valinta, ja kuuman parvekkeen eksoottinen kasvi on esimerkiksi pitkälehtinen
verililjapuu tai lämpimänä kesänä kanariantaatelipalmu.
IDÄN TAI KAAKON puoleinen parveke sopii
useimmille kasveille. Sinne paistaa aamuaurinko,
mutta keskipäivän jälkeen parveke jää varjoon.
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Hortonomien yhdistys ry valitsi vuoden 2019 hortonomiksi Starassa työskentelevän Frans Karkkimaan,
joka työssään muun muassa viljelee, valitsee ja ylläpitää Helsingin kaupungin ryhmäkasvi-istutuksia.

RUOHOLAHDEN SANOMAT

PARVEKKEELLA KASVAVAT eri salaattilajitkin ja
tomaattifani hoivaa tomaatin taimiaan. Tomaatti
tarvitsee ämpärin kokoisen, ison ruukun ja sen pohjalla saa mielellään olla altakastelusäiliö. Tomaatti
rakastaa aurinkoa, mutta vaatii lämpimällä säällä
runsaasti vettä ja luomulannoitetta.

Kesä-heinäkuu 2019

puistoa

Liikuntapuiston nurmikenttä
valmistuu syyskesällä

TERO LAHTI

Jätkäsaaren puistot
≈≈ Hyväntoivonpuistosta tulee iso viheralue, jossa
on nyt valmiina koira-aitaus, lasten leikkipuisto
sekä viheralueita ulkoiluun ja rentoutumiseen.
≈≈ Runsaan kilometrin pituinen ja noin 88 metriä
leveä Hyväntoivonpuisto alkaa Selkämerenpuistosta ja liittyy etelässä Melkinlaiturin merimaisemiin
ja Jätkäsaaren rantareitteihin.
≈≈ Hyväntoivonpuisto kulkee noin viisi metriä Länsisatamankatua ja Välimerenkatua korkeammalla.
Puistoon noustaan portaita tai esteettömiä reittejä
pitkin, ja reunustavien kerrostalojen asukkaat pääsevät puistoon myös suoraan talopihoiltaan.
≈≈ Jätkäsaaren rakennetaan pienempiäkin puistoja, kuten Saukonlaiturin alueelle sijoittuvat Saukonpaadenpuisto ja Poseidoninpuisto sekä Melkinlaiturin alueelle Tulimaanpuisto ja Naurunpuisto.
≈≈ Tulevaisuudessa Tritoninpuisto ja Neptunuksenpuisto muodostavat puistovyöhykkeen Jätkäsaaren
länsirannalle.
≈≈ Jätkäsaaren pinta-ala on noin sata hehtaaria,
ja siitä puistojen osuus on 19,8 hehtaaria.

utta myös taloyhtiöt ja
kia omilla istutuksillaan.
ANTTI PULKKINEN

enemmän kuin puiston peruskorjaus. Rantalainen sanookin, että uudessa puistossa rakennetaan koko maisema alkutekijöistään asti.

ASUKKAIDEN TOIVEITA MATKAN
VARRELLA

a Vihreistä vihrein -asuintalo on mainio esimerkki siitä,
ä vihreyteen katolla, parvekkeella ja muissa tiloissa.

Maankäytön suunnittelun alkaessa 2000-luvun
alkupuolella ruoholahtelaisilta kysyttiin toiveita viheralueista.
Kommentit ovat vaikuttaneet puistosuunnittelun tavoitteisiin.
”Toteutussuunnitteluun on vielä tullut
konkreettisia kommentteja ja toiveita, etenkin
nyt Hyväntoivonpuiston eteläosaan”, maisemaarkkitehti Mari Soini Helsingin kaupungilta sanoo.
Hyväntoivonpuiston eteläosaan saadaan
asukkaiden toivomia viljelypaikkoja ja työpisteitä.
Eteläpuolta on nyt täytetty maamassoilla, ja
puistoa päästään kunnolla rakentamaan vasta,
kun ympäröivät korttelit lähivuosina valmistuvat.
”Hyväntoivonpuisto muodostuu alueen vedenjakajaksi ja kulkee koko matkallaan korkeammalla kuin sitä ympäröivät kadut. Puiston
läpi voi kävellä ilman risteämistä autoliikenteen
kanssa”, Soini sanoo.

Jätkäsaaren liikuntapuiston
kentällä pelataan jo syksyllä 2019
ja luistellaan ensi talvena.
Teksti: Tiina Torppa

N

äillä näkymin Jätkäsaaren Liikuntapuiston nurmikenttää pääsee käyttämään syys- ja lokakuun
vaihteessa. Liikuntapuistoa rakennetaan ja viimeistellään nyt
kesällä 2019.
Puistosta tulee monipuolinen liikuntapaikka, sillä jo yksin tekonurmikenttä palvelee eri lajeja.
”Sillä voi pelata jalkapalloa, pesäpalloa
ja monia muita palloilulajeja. Kentälle sopivat myös lasten ja koululaisten liikunnalliset
leikit ja pelit”, Helsingin kaupungin läntisen
alueyksikön päällikkö Jyrki Inkinen sanoo.
Kenttä palvelee vieressä olevan Jätkäsaaren peruskoululaisia siinä missä muitakin
liikkujia ja kuntoilijoita. Liikuntapuisto varustetaan kuntoilijoille sopivilla ulkoliikuntavälineillä.

TALVELLA LUISTIMILLA
Liikuntapuiston kenttä on noin 64 metriä leveä ja sata metriä pitkä. Se vastaa täysimittaista jalkapallokenttää. Talvisin paikalla luistellaan.
”Luistelukenttänä se ei ole ihan yhtä pitkä
kuin Brahenkenttä, mutta jopa sitä leveämpi”,
Inkinen vertaa.
Yleisöluisteluvuoroissa kenttä on kaikkien
kaupunkilaisten käytössä ja samalla on joitakin seuravuoroja.
Kesän 2020 käyttövuoroista nurmikentäl-

lä päätetään vasta myöhemmin eikä vielä ole
tarkkaa ajankohtaa, milloin jääkenttä saadaan
käyttöön.
”Jäähdytys- ja huoltotilojen rakentaminen on teknisesti vaativaa, kaikki pitää saada
toimimaan ennen kuin kentän voi ottaa talvikäyttöön”, Inkinen sanoo.

MONIPUOLISESTI LAJEJA
Jätkäsaaren liikuntapuisto rakennetaan vaiheittain. Nyt ensin valmistuvat tekonurmikenttä ja tekojää lähelle peruskoulua ja Bunkkeria.
Jatkossa liikuntapuisto täydentyy, kun sinne rakennetaan skeittipuisto, parkour-rata, eri
lajeille pelipaikkoja ja toinen samankokoinen
urheilukenttä kuin tänä vuonna valmistuva.
Se voidaan kattaa kuplahalliksi ja halli toteutuu todennäköisesti seurakenttänä.
Liikuntapuisto on kaavoitettu viiden hehtaarin kokoiseksi. Valmista on tarkoitus olla
vuonna 2021.
”Jätkäsaaren liikuntapuisto vahvistaa eteläisen kaupunginosien tarjontaa liikunnallisille asukkaille ja liikuntaseuroille”, Inkinen
sanoo.

Tämän aukeaman
artikkelit
ovat Helsingin
kaupungin tuottamia.

valla parvekkeella?
KASTELE KESÄAAMUISIN. Parvekekasvit vaativat lämpimänä aikana joka-aamuisen kastelun ja
hellekesänä työpäivän jälkeen jopa toisen kastelun. Kastelu helpottuu, kun istuttaa kasvit ruukkuun
tai parvekelaatikkoon, jossa on vesisäiliö altakasteluun. Kesäkukatkin kannattaa sijoittaa tilavaan,
vesisäiliölliseen astiaan.
LASITUS PIDENTÄÄ KASVUKAUTTA. Lasitettu
parveke on käytössä vielä myöhään syksyllä ja
jo varhain keväällä. Heti kun aurinko porottaa,
parvekelaseja pitää avata, jottei lämpötila nousee
liian korkeaksi.
Parvekelasien suojissa viihtyvät monivuotisetkin
kasvit. Tosin ne pitää istuttaa mahdollisimman suureen, pakkasenkestävään astiaan. Aremmat kasvit
suojataan talveksi ruukunsuojalla, joka on styroksia
tai kuplamuovia.
Lasitetulla parvekkeella viihtyy koristepensas
tai köynnöstävä villiviini, johon tulee punertava
syysväri. Köynnöksistä kannattaa kysyä lupa
taloyhtiöltä ja huolehtia, ettei köynnöstävä kasvi
pääse valtaamaan naapurin parveketta.
YHDISTELE LUOVASTI. Istutukset ovat hauskim-
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millaan sekoituksia eri kukista ja lehtimuodoista.
Samassa laatikossa voi kasvattaa kukkia ja syötävää. Isot kukat ja kirkkaat värit näkyvät kauas,
kesäkukista näyttäviä ovat pelargoni ja petunia.
MAISTA KUKKANEN! Orvokin, krassin, ruiskaunokin ja kääpiösamettikukan kukkasia voi syödä.
Tosin vastikään ostettuja kukkia ei parane syödä,
mikäli ei tiedä, onko ne kasvatettu luomupuutarhassa. Jos itse kasvattaa kesäkukat siemenistä,
voi turvallisesti popsia kukkia.
VIHERKASVIT KESÄKSI PARVEKKEELLE.
Sisällä kasvavat viherkasvit viihtyvät talvikauden
paremmin, kun ne siirtää kesäksi parvekkeelle.
Viherkasvit kannattaa sijoittaa varjoon eikä
liian liki kesäkukkia, jotta niistä ei siirry mahdollisia tuholaisia.
KATTOTERASSILLE NÄYTTÄVYYTTÄ. Kattoterassille kannattaa sijoittaa kasvit, jotka pysyvät
kompaktin tiiviinä ja ovat pienikukkaisia. Pienet
kukat kestävät paremmin. Tuulisellekin kattoterassille voi istuttaa monivuotisia koristepensaita
näyttäviin ruukkuihin.

RUOHOLAHDEN SANOMAT
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Kanava
OMPELIMO ATELIER 18 % 044 0880 518
Laivapojankatu 3

w w w. o m p e l i m o 1 8 . f i

Kun äänesi
ratkaisee.

Asukkaat juhlivat 25-vuotiasta
Ruoholahden Sanomia
KUVAT: PIPSA SINKKO-WESTERHOLM

Lehden ensimmäisiä numeroita
tekemässä ollut Rami Ikonen sai
aikoinaan sadan markan lahjakortin
keksittyään nimen uudelle lehdelle.

Kouluta ääntäsi ja vaikuta niin
puhelimessa kuin kasvotusten.

Pipsa Sinkko-Westerholm

MINTTU RIPATTI

oukokuisena
torstaina
juhlittiin
25-vuotiasta Ruoholahden Sanomia ravintola Farossa, Ruoholahden kanavan
varrella. Juhlimassa oli niin paikallisia
kuin kauempaakin tulleita.
Yksi juhlijoista oli Rami Ikonen, Ruoholahdessa vuodesta 1993 asti asunut media-alan monityöläinen.
”Olin mukana perustamassa Ruoholahden
asukasyhdistystä ja vuosia mukana lehden teossa”, Ikonen kertoo.
Vuonna 1994 perustetun lehden nimi oli
aluksi Ruoholahden Kanava, ja sitä julkaisi Ruoholahden asukasyhdistys.
”Nimi oli minun keksintöni”, Ikonen paljastaa, ja muistelee, että sai siitä hyvästä palkinnoksi sadan markan lahjakortin.
Ikonen vastasi lehden ulkoasusta eli taittamisesta, kuvista ja mainosmyynnistä. Sekä kirjoitti
juttuja.
Vuonna 2002 lehden nimeksi vaihtui Ruoholahden Sanomat. Ikosen mukaan nykyinen lehti
on kehittynyt alkuajoista paljon.
”Lehti on laajentunut ja juttuihin tullut syvyyttä. Se myös näyttää hyvältä.”
Hän uskoo, että Ruoholahden Sanomat voi
hyvin vielä 25-vuoden päästäkin. ”Lehdellä on
laaja lukijakunta, joka kasvaa jatkuvasti uusien
asukkaiden myötä. Aiheita alueelta löytyy vaikka
kuinka paljon”, Ikonen pohtii.

– FONEETIKKO, KOULUTTAJA –
minttu.ripatti@fonedom.fi
044 535 7183

www.fonedom.fi

VUOKRALLE TARJOTAAN
473m2 omaa tai 236m2 jaettua pinta
remontoitua toimistotilaa Itälahden
kadulta. Puh: 050 582 8633 / Lauri

Punkkibussi on liikkeellä!
Ruoholahden
S-market
Prisman pihalla
Maanantaisin klo 15–16.30

keKesä-heinäkuun
5.6. klo 17.30
ajan –20
koko aikataulu:

saaristolaakarit.fi
istolaakar

100% JOURNALISMIA

l Kanava-palveluhakemiston ilmoitusten hinta on 2,65 euroa palstamillimetriltä (sis. alv). Yhden tekstirivin hinta on noin 13 euroa. Palstalla
voivat ilmoitella niin yksityishenkilöt
kuin yhteisöt ja yrityksetkin. Kanavailmoituksen maksimikorkeus on 90 mm.
Vuosis opimuksista alennus. Kysy lisää:

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

T

PAIKALLE JUHLIMAAN olivat saapuneet myös
jätkäsaarelaiset Riitta Larkiala ja Kristina Storbjörk. He olivat saaneet tiedon juhlista lukemalla Ruoholahden Sanomia.
”Luen lehden aina kannesta kanteen”, kertoo
Storbjörk.
”Lehdessä on paljon hyvää asiaa,” sanoo Larkiala.
Molemmat ovat muuttaneet Jätkäsaareen viime vuosina.
”En tiennyt mitään Jätkäsaaresta muuttaessani tänne. Täällähän on tosi ihanaa! Hyvät kulkuyhteydet ja ulkoilumahdollisuudet, kaunis kanava ja hyvät palvelut”, Larkiala luettelee.
Storbjörk on samaa mieltä. ”Parasta on keskustan läheisyys ja meri.”
Rouvat olivat tyytyväisiä juhlien tarjoiluihin,
lohileipiin ja kuohuviiniin.
”Tänne täytyy tulla syömään joskus. Vaikka
brunssille”, Storbjörk suunnittelee.
Heillä molemmilla kävi hyvä tuuri juhlien
arpajaisissa, joihin useat alueen yrittäjät olivat
lahjoittaneet tuotepalkintoja ja lahjakortteja. Arpalipukkeet olivat juhlijoille ilmaisia.

Ruoholahden Sanomien päätoimittaja Rauno Hietanen nosti maljan 25-vuotiaalle lehdelle
entisen päätoimittajan Peter Stormbomin ja tämän puolison Eila Rannan kanssa.

Ruoholahden Sanomien lukijat Kristina
Storbjörk (vas.) ja Riitta Larkiala olivat
onnekkaita synttärijuhlien arpajaisissa.

Luen lehden aina
kannesta kanteen.”
Kristina Storbjörk
Jätkäsaari

”Voitin lahjakortin K-Market Jätkäsaareen”,
iloitsee Larkiala.
”Minä voitin Hypoxi-selluliittihoidon. Täytyyhän sitä kokeilla”, sanoo Storbjörk.
RUOHOLAHDEN SANOMAT kiittää Faroa juhlien järjestelyistä sekä syntymäpäivävieraita seurasta ja hauskoista tarinoista.

Rami Ikonen oli perustamassa Ruoholahden
asukayhdistystä ja paikallislehteä 25
vuotta sitten. ”Lehden nimi oli minun
keksintöni”, Ikonen paljastaa.

Illan aikana Ruoholahden Sanomat jakoi
palkintoja, joita olivat lahjoittaneet ravintola Faro, K-Market Jätkäsaari, Vaunu-aitta, Foto Fennica, K-Rauta, Hypoxi Jätkäsaari, Ruoholahden apteekki, Clarion Hotel Helsinki,
Coddler & Toddler, Tassumafia, Radisson Blu
Seaside Hotel ja Hammaslääkäriasema Ruohonjuuri.

KOTIMAISTA

Maustetut
kivennäisvedet

LAPIN MARIA

Luomu tyrni- ja
mustikkasmuuti

2

75

250 ml
(10,28/l)

3 KAVERIN JÄÄTELÖ

FAZER

5

1

Jäätelöt

Alepa Ruoholahdenkatu, Ruoholahdenkatu 23
avoinna ma–la 6.30–23, su 9-23

10

55

500 ml
(11,10/l)

Marjapiirakat

95

0

69

0,5 l
(sis. pantit 0,20)
(0,98/l)

140 g
(13,93/kg)

Alepa Jätkäsaari, Välimerenkatu 6
avoinna 24 h joka päivä
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Rakkautta
ensisilmäyksellä
KATS
NETI O
S
LISÄ TÄ
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Ruoholahtelaiset Mia Rojo ja Tommi Linna olivat tyytyväisiä viinatunnelikierrokseen.
Ainoastaan yksi asia harmitti. ”Maistiaisia olisi voinut olla”, he vitsailivat.

Ruoholahden
viinatunnelin
ovet avautuivat
ja väkeä riitti
Ruoholahden alla on tunnelisto,
johon yleensä ei yleisöllä ole
asiaa. Viinatunneli oli käytössä
vuoteen 1997 asti.
Pipsa Sinkko-Westerholm

toimitus@ruoholahdensanomat.fi

R

uoholahden kauppakeskuksen ovella
odottaa parisataa ihmistä. Paikalle on
tultu Vantaata ja Espoota myöten. Pian
on alkamassa Open House Helsinki
-tapahtuman kierros 25 metrin syvyydessä maan alla.
Tunneli on entisen Alkon tehtaan yhdystunneli, jota pitkin viinalavat kulkivat nykyisin oikeustalona toimivasta tehtaasta kauppakeskuksen kohdalla sijainneeseen varastoon.
Järjestäjät ovat yllättyneitä väkipaljoudesta.
”Tornit ja tunnelit ovat käyntikohteista suosituimpia”, kertoo Open House Helsingin tapahtumista hallituksen jäsen Sari Lehtonen.
Hänet soitettiin paikalle ensimmäisen kierroksen alettua, kun ihmispaljouteen havahduttiin. Lehtosen mukaan pari viikkoa aikaisemmin
Helsingin Sanomissa julkaistu juttu aiheesta toi
tunnelikäynnille paljon julkisuutta.
Hesarista tapahtuman bongasivat myös ruoholahtelaiset Mia Rojo ja Tommi Linna. Edes
aurinkoinen sää ei saanut jäämään pois.
”Tunnelit kiinnostavat molempia”, Linna
kertoo.
”Maanalaisuuteen liittyy jotain mystistä”, sanoo Rojo.
Käynti on heille ensimmäinen Open House
Helsinki -tapahtuma.
”Kiinnostavinta on se, että paikka on yleensä
suljettu yleisöltä”, Linna sanoo.
Rojo on samaa mieltä. He toivovat kierroksella tietoa tilan nykyisestä käytöstä sekä siitä,
miksi näin suuri tunneli aikoinaan rakennettiin.
KIERROKSEN OPPAAN MUKAAN viinatunneli valmistui vuonna 1978 ja oli toiminnassa vuoteen 1997, jolloin Alkon tehdas muutti Salmisaaresta Rajamäelle.
600 metriä pitkä tunneli rakennettiin vastaamaan suomalaisten jatkuvasti kasvaneen viinankulutuksen aikaansaaman tuotannon kasvun
tarpeita sekä toimimaan Alkon työntekijöiden
väestönsuojana. Siksi suihkut ja vesipisteet löytyvät tiloista.
Tunnelin nykyinen omistaja on kiinteistö
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Ruoholahden alla kulkee 600 metriä
pitkä tunneli, joka toimi aikoinaan Alkon
yhdystunnelina. Nyt paikassa on väestönsuoja,
johon ei tavallisesti ole yleisöllä asiaa.

As Oy Helsingin GoldenEye
Karibianranta 4, 00220 Helsinki

GoldenEye on erilainen. Ja se näkyy. Upea kullanhohtoinen
asunto-osakeyhtiö rakennetaan Jätkäsaareen. Osa kodeista
sijoittuu suoraan uuden, rakennettavan Saukonkanavan
varrelle. GoldenEyen kodit alkavat tilatehokkaista yksiöistä ja
ulottuvat vaikuttaviin terassiasuntoihin, joilta avautuu upeita
näkymiä kanavalle ja jopa merelle saakka. Nyt unelmista totta:

peabkoti.fi/goldeneye

Tunnelissa oli rakennusaikana -70-luvulla
tulva. Katosta tihkuu edelleen vettä.

sijoitusyhtiö Sponda. Tunnelissa ei ole tällä hetkellä mitään toimintaa, vaan tila toimii yleisenä
väestönsuojana.
OPEN HOUSE HELSINKI on järjestänyt käyntejä
suljettuihin paikkoihin vuodesta 2007.
”Tapahtuma on kasvanut vuosittain. Nykyisin vierailuihin osallistuu yli 2000 ihmistä yhden viikonlopun aikana”, Sari Lehtonen kertoo.
Mia Rojo ja Tommi Linna ovat käyntiin tyytyväisiä.
”Tunnelia tultiin katsomaan ja sellainen täältä löytyi”, Linna sanoo.
Pariskuntaa ei haitannut edes alun jonottaminen, sillä tulo tunneliin tapahtui yhdellä ostoskeskuksen hissillä. Ainoastaan yksi asia jäi
harmittamaan.
”Maistiasia olisi voinut olla. Tai vaikka aarteenetsintää. Aarteena olisi voinut olla viinapullo”, pariskunta vitsailee.

HUONEISTOESIMERKIT
AS

KRS

TYYPPI

m²

MH €

VH €

B53

3

1h+kt

24,5

74.434

248.994

A2

2

3h+kt+s/vh

68,5

150.870

499.990

A5

2

4h+kt+s+vh

84,0

204.314

679.990

Energialuokka B. Valmistuminen 09/2020.

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

peabkoti.fi
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Tervetuloa Suomen
kasvavimmalle
alueelle.

Ruoholahden

SANOMAT

JÄTKÄSAARI

Varaa
ilmoitus
tilaa!

RUOHOLAHTI
ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi
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Ruoholahden koulun
pitkäaikainen rehtori eläkkeelle
RUHOLAHDEN ALA-ASTEEN koulun rehtori Laila Nieminen jäi eläkkeelle koulun kevätjuhlien
myötä.

KONKARIYRITTÄJÄ & TULOKAS

Nieminen on ollut rehtorina koko koulun olemassaolon ajan eli vuodesta 1996 alkaen.
Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN
LEIKKIPUISTO

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

Laivapojankatu 9, puh 040 334 4178
Facebook: Leikkipuisto Ruoholahti

Kesäruokailua elokuun alkuun asti

TOUKOKUUSSA leikkipuistossa maalailtiin vauvojen värileikissä, tanssittiin vanhempi-lapsitanssissa sekä retkeiltiin leikkitoiminnankerholaisten ja vanhempien kanssa Suomenlinnassa ja
Vanhankaupunginkoskella onkimassa.
Samoin on liikuttu ja leikitty Siiri saukon
rasteilla Unelmien liikuntapäivänä, jolloin leikkipuiston piha täyttyi iloisista liikkujista.
Toukokuussa vietettiin myös perinteistä päiväkotien, ekaluokkalaisten ja leikkipuiston yhteistä kevätpiknikkiä Lapinlahden alueella.
Sää suosi mukavasti taas kerran eväiden
syöntiä samoin kuin yhteisiä lauluja ja leikkejä sekä sirkustelua ja lintubongausta. Kiitos vielä kerran yhteistyökumppaneille Tanssiteatteri

Tulevia
tapahtumia
VKO 23 KESÄN AVAUSVIIKKO
To 6.6. Temppurata klo 10.30–
11.15
Pe 7.6. Vilttikirpputori klo 10–12,
oma viltti mukaan. Kaupunki
kuuluu kaikille -toimintarastit klo
10–12 sekä grilli omille eväille
klo 10–11.30.
VKO 24 JUHLAVIIKKO
Koululaisille Duunaillaan safkaa
Oodissa -leiri. Leirillä kokkaillaan
lasten makuun sopivia ruokia
ympäristöystävällisesti. Leirin
toiminta-aika on klo 9–15.30.
Ma 10.6. Vauvatreffit: Lasten
ensiapukurssi klo 10–11.30, pitäjänä Jätkäsaaren pelastusasema.
Mukaan mahtuu 15 vanhempilapsiparia, ennakkoilmoittautuminen.
Ti 11.6. Perheiden retki Uutelaan
yhteistyössä Plan Suomen kanssa
klo 10.30–15, ennakkoilmoittautuminen. Saippuakuplien puhaltelua klo 10.30–11.15.
Ke 12.6. Lasten Helsinki päivä
klo 10–12, mukana Ruoholahden

Paikallisena
hammaslääkärinä
jo 20 vuotta

Hurjaruuthille ja Stadin ammattiopistolle mukanaolosta.
Leikkipuiston kesätoiminta on alkanut.
Tervetuloa leikkimään, laulamaan, loruilemaan,
liikkumaan, taiteilemaan ja tutkimaan sekä osallistumaan maksuttomaan kesäruokaan!
Kesäruokaa tarjoillaan perjantaihin 2.8. asti
arkipäivisin klo 12 alle 16-vuotiaille lapsille.
Ruokailussa lapsella tulee olla mukana omat
ruokailuvälineet (syvälautanen, muki ja lusikka).
Kesäruoka on useimpina päivinä keittoa, joten sitä on hyvä täydentää voileivillä. Ruokalistat
ovat nähtävillä leikkipuistossa sekä internetissä
www.hel.fi/palvelukeskus
Puiston väki

ja Jätkäsaaren MLL.
To 13.6. Taiteilua klo 10.30
–11.15
Pe 14.6. Taiteilua klo 10.30
–11.15. Grilli omille eväille klo
10–11.30
VKO 25 JUHANNUSVIIKKO
Koululaisille Kompassin kertomaa
-leiri. Leirillä matkaillaan etelästä
pohjoiseen ja idästä länteen. Leirin toiminta-aika on klo 9–15.30.
Ma 17.6. Vauvatreffit: Laulava
vauvakävely 10–11.30
Ti 18.6. Taiteilua klo 10.30
–11.15
Ke 19.6. Lintubongausta klo
10.30–11.15
To 20.6. Juhannusmajan koristelua klo 10–11.15 ja kaikille
yhteiset laulut klo 10.30. Grilli
omille eväille klo 10–11.30.
Pe 21.6. Juhannusaatto, Puisto on
kiinni. Hyvää juhannusta kaikille!
VKO 26 KIERRÄTYSVIIKKO
Ma 24.6. Vauvatreffit: Laulava
vauvakävely 10–11.30 ja imetyksen tuki puistossa klo 10–11.
Iltapäivällä koululaisille ploggausta klo 14–15.
Ti 25.6. Kierrätystaiteilua klo
10.30–11.15. Iltapäivällä

koululaisille kierrätystaiteilua klo
14–15.
Ke 26.6. Kierrätyssuunnistus
klo 10.30–11.15. Iltapäivällä
koululaisille kierrätystaiteilua klo
14–15
To 27.6. Tuo ja vaihda -lelupäivä
klo 10.30–11.15 sekä kaikille
yhteiset laulut klo 10.30.
Iltapäivällä koululaisille Tuo ja
vaihda -lelupäivä klo 14–15.
Pe 28.6. Vilttikirpputori klo
10–12. Grilli omille eväille klo
10–11.30. Iltapäivällä koululaisille kierrätyspähkinä klo 14–15.
Koko kesän ohjelma löytyy
leikkipuiston sivuilta Internetistä,
leikkipuistosta sekä Facebookista.
Huomioittehan joihinkin tuokioihin
sekä koululaisten retkille olevat
ennakkoilmoittautumiset.
Tapahtumista ja tuokioista voi
tiedustella lisää leikkipuistosta,
puh. 040- 33 44 178.

JUSSI JAAKKOLA aloitti Hammaslääkäriasema
Ruohonjuuressa vuonna 1999.
”Juuri tuli kaksikymmentä vuotta täyteen”,
Jaakkola kertoo.
Etelä-Haagassa asuva Jaakkola ajautui Jätkäsaareen sattuman kautta, kun aseman silloinen omistaja etsi hammaslääkäriä vuokratuolille.

KONKARI: Jussi Jaakkola
VIHREÄVALKOINEN Ruohonjuuri-kyltti on tuttu
monelle paikalliselle, onhan se ollut Jaalarannassa paikallaan pian 25 vuotta. Liikkeen perusti hammaslääkäri Anne Hiiri vuonna 1995.
Tuttu on myös Hammaslääkäriasema Ruohonjuuren yrittäjä Jussi Jaakkola.
”Tulin tänne töihin vuonna 1999 heti kun
valmistuin Ruskeasuon hammaslääketieteen laitokselta. Missään muualla en ole ollut hammaslääkärinä töissä”, Jaakkola kertoo.
Jaakkola oli ensin orientoitumassa Ruohonjuuressa. Sen jälkeen hän toimi tiloissa ammatinharjoittajana vuokrasuhteessa.
Vuonna 2016 asema siirtyi kokonaan Jaakkolan omistukseen.
Hammaslääkärin arki ei ole Jaakkolan mukaan juuri muuttunut vuosien varrella. Amalgaamipaikkoja ei enää tehdä ja oma hampaisto
pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään.
”Tarkastukset, paikkaukset ja hammaskiven
poistot ovat normaaliarkea, sitten tulee tehtyä
keraamisia laminaatteja, kruunuja ja siltoja
sekä jonkin verran implanttiprotetiikkaa.”
Ruohonjuuressa käy Jaakkolan mukaan
paljon paikallisia asukkaita ja lähialueilla
työskenteleviä.
”Kaikki ovat edelleen tervetulleita”, toivottaa Jaakkola.”

Leikkipuiston ilmoitustauluilta
löytyy myös tietoa alueen muista
tapahtumista ja toimijoista.
Lämpimästi tervetuloa leikkipuistoon!

Pysäköintiasioissa ja kerhohuoneiston
vuokrauksessa Sinua palvelee

Ruoholahden Pysäköinti Oy
Puh. 010 228 1093

www.ruoholahdenpysakointi.fi
Kesä-heinäkuu 2019

KAUNEUSKESKUS Coddler & Toddlerin yrittäjä Sari Ojan liikeidea koko perheen kauneuskeskuksesta syntyi hänen ollessaan äitiyslomalla.
”Tänne perheet voivat tulla yhdessä, eivätkä lapset rajoita tekemistä ja menemistä”, tuore yrittäjä kertoo.
Ruoholahden Sanomat

RUOHOLAHDEN SANOMAT

RAUNO HIETANEN

Jussi Jaakkola on ollut Hammaslääkäriasema
Ruohonjuuressa vuodesta 1999 lähtien.

TULOKAS: Sari Oja
SARI OJA havahtui äitiyslomalla siihen, että
moni palvelu oli hankalasti saavutettavissa lasten
kanssa.
”Sali, jossa oli lapsiparkki, oli ainoa paikka
minne itse pääsin.”
Espoossa asuva markkinointi- ja myyntitaustainen Oja aloitti äitiyslomallaan kampaajan
opinnot tähtäimenään oma yritys. Hänellä alkoi
hahmottua idea kauneuskeskuksesta, joka toivottaisi tervetulleeksi vaikka koko perhe kerralla.
”Täällä lapset eivät rajoita palveluiden
hyödyntämistä, vaan se voikin olla jotain kivaa
yhdessä tekemistä.”
Oja avasi maaliskuussa Coddler & Toddler
-kauneuskeskusen Välimerenkadun puukerrostalon alakertaan. Isossa, noin 170 neliön tiloissa on
pienille asiakkaille katseenvangitsijana kampaamotuolina toimiva auto sekä ajankuluksi kokonainen leikkihuone. Aikuisten palvelut ovat omalla
puolellaan. Coddler & Toddlerin pääpaino on
hiuksissa, kynsissä ja ripsissä, mutta muitakin
palveluja löytyy.
”Yhtä lailla palvelemme myös miehiä.”
Sari Ojan kauneskeskuksessa lasten suosikki
on kampaamotuolina toimiva auto.

13

Ruoholahden ala-asteen
piha uudistuu kesällä 2020
RUOHOLAHDEN ALA-ASTEEN koulun pihan uudistaminen viivästyy.
Toukokuun Ruoholahden Sanomissa kerrottiin, että uudet liikuntaa aktivoivat välineistöt
valmistuisivat pihaan tämän vuoden aikana.
Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta

VUOTTA SITTEN

NUORISOTALO
KORALLI

Mainoksista silmiin
pistää Aktia, joka
tarjoaa sijoitustalletukselle
2,3 prosentin korkoa.”

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

Toukokuun 2004 kannessa oli aurinkoinen
näkymä kanavanrannasta.

Hiililaivat palasivat
vuoden tauon jälkeen
Salmisaaren voimalan maanalaisia hiilivarastot valmistuivat 15
vuotta sitten, ja hiililaivat palasivat Ruoholahteen. Rakennustöiden
aikana hiili tuotiin paikalle rekka-autoilla Hanasaaresta. Kaksivuotias
Ruoholahden kauppakeskus oli esittelyssä keskiaukeamalla.
HIILILAIVALIIKENNE Kellosaaren polttoainesatamaan alkaa jälleen, kertoo Ruoholahden
Sanomat toukokuussa 2004.
Hiililaivoja ei oltu nähty Ruoholahdessa lähes vuoteen, koska Salmisaareen rakennettiin
maanalaista hiilivarastoa.
Rakennustöiden aikana hiili kuljetettiin
rekka-autoilla Hanasaaren voimalasta.
Keskiaukeamalla kerrotaan kaksi vuotta täyttäneen Ruoholahden kauppakeskuksen
palveluista. Tekstissä kerrotaan, että ”loppukesästä kauppakeskuksen toiseen kerrokseen
avataan Suomen suurin atk-tavaratalo, Verkkokauppa.com (...) Valikoimassa on kaikkea mahdollista tietotekniikasta peleihin ja digikameroihin”.
15 VUOTTA SITTEN vietettiin perinteistä Helsinki-päivää. Silloin kauppakeskuksen ulkotorilla järjestettiin myös Jätkäsaari-päivä, jonne
Jätkäsaari-seura oli tuomassa musiikkia, lasten
pomppulinnaa, ongintaa ynnä muuta.
MAINOKSISTA SILMIIN pistää Aktia, joka tarjoaa sijoitustalletukselle 2,3 prosentin korkoa.
Tällä hetkellä, kun euribor-viitekorko on miinusmerkkinen, tällaiset talletuskorot tuntuvat
melko villeiltä.
Nuorisotalon palstalla muistutetaan skeitti-

puisto Gräzärin säännöistä: ”Skeittaus loppuu
iltaisin tasan kello 21, ei päihteitä, ei tapella, älä
koske toisen omaisuuteen”.
LEHDESSÄ ON MYÖS pieni uutinen tulipalosta Jätkäsaaressa: ”Saukonpaadessa Ruoholahden eteläisellä rannalla satama-alueella paloi
(...) koivuhalkoja, -klapeja ja -pilkkeitä toimittavan Ainespuun pieni varastorakennus, vanha
henkilöauto ja autonrenkaita. (...) Pelastuslaitos
sammutti palon tunnissa”.
TIEDOTUKSIA-PALSTALTA selviää, että kirjastoauto piipahti Ruoholahden torilla maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin.
Vielä muutama vuosi sitten Ruoholahden
lastenkirjasto oli alueen ainoa kirjasto, ja sekin
sijaitsi Ruoholahden ala-asteen koulun tiloissa. Nykyään alueelta löytyy Jätkäsaaren kirjasto osoitteesta Tyynenmerenkatu 1.
LEHDEN KANTEEN on kuvattu asiakkaita ravintola Poijun terassilla. Sisäsivulla kuvasta
kerrotaan, että tänä vuonna kevät ”pääsi todellakin yllättämään meidät kaikki!”
”Terassit ovat täynnä aurinkoa rakastavia
ihmisiä, ja kaikki talven tuiskut ovat kerralla
taaksejääneitä muistoja”, teksti jatkuu.
Ruoholahden Sanomat

Nuta kiittää kuluneesta vuodesta –
liikkuva nuorisotalo toimii kesällä
RUOHOLAHDEN NUORISOTALON kaikki töissä olleet ohjaajat: Maria, Tepa, Suvi, Tuomas ja
Niko haluavat kiittää kuluneesta vuodesta. Meillä on ollut hauskaa, toivottavasti nuorillakin oli!
Kulunut vuosi on sisältänyt paljon uusia kävijöitä, uusia työntekijöitä ja uusia alueita.
Haluamme kiittää yhteistyökumppaniamme
Alepa Ruoholahdenkatua kokkailun ja leipomisen mahdollistamisesta nutakeittiö-toiminnan
kautta. Kiitos myös muille alueen toimijoille ja
yhteistyökumppaneille, sekä totta kai nuortemme huoltajille!
TOUKOKUUSSA JÄRJESTIMME kevään toiset lanit, joille osallistui mukavasti porukkaa huolimatta siitä, että lanit eivät osuneet lomaviikolle.
Olemme myös yhdessä pitäneet kisakatsomoa ja

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

jännittäneet jääkiekko-otteluita, sekä puuhasteltu kaikkea mukavaa.
Nuorisotalotoiminta jäi kesätauolle 25.5. lauantaina, joka oli viimeinen aukiolopäivämme.
Nuorisotalon kesätoiminta pop-up nuta kuitenkin aloitti toimintansa kesäkuun alussa (ks. juttu
sivulla 3).
Pop-up nuta on Luontoliitolta lainaksi saadulla pyörällä liikkuva mininuorisotalo, joka ajetaan arkipäivisin rannalle tai vaikka puistoon,
jossa nuoret viettävät kesäpäiviä.
Pop-up nutan päivän kohteen, sekä muuta
infoa saa parhaiten seuraamalla Ruoholahden
nuorisotaloa sosiaalisissa medioissa.
Syksyn nuta-toiminnan aloittamispäivämäärä ei ole vielä selvillä.
Maria Räsänen

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

Kappelilla yhteisöllistä
toimintaa koko kesän
TULE JOUKKOON helluntaina – ja koko kesän
ajan! Alkukesästä juhlittava helluntai on vanhastaan ollut Suomessa sekä kristillinen Pyhän
Hengen juhla että pariutumisonnen nostattamisen päivä.
Kesän kynnyksellä ja iltojen valaistuessa moni on varmaankin toivonut, ettei kesää tarvitsisi
viettää yksin.
Nykyinen elämänmenomme on onneksi monimuotoistunut, eikä helluntai toivottavasti aiheuta kenellekään paineita. Sen sijaan päivä voisi muistuttaa meitä kaikkia yhteyden tarpeesta

Kappelissa
tapahtuu

"

Talonmiehet.fi
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kuitenkin kerrotaan, että koulun piha on sen verran ahdas, että remonttia voi toteuttaa koulun ollessa käytössä.
Nyt suunnitelmissa on tehdä piharemontti
vuoden 2020 kesätauolla.
Ruoholahden Sanomat

LÄNSISATAMANKATU 26
Musiikki ja Henki -keskustelusarja keskiviikkoisin klo
18–20. Kiinnostavaa keskustelua,
antoisaa kuuntelua ja yhteistä
musisointia hengellisyyden ja
musiikin rajoilta. Mukana mm.
Aura Raulo ja Kuningatarpäivät,
Jukka Leppilampi, Marjaana
Toiviainen ja Tommi Kalenius sekä
pohdintoja Madonnasta ranskalaiseen urkumusiikkiin. Sarjaa
koordinoi yhteisömuusikko Elsa

RUOHOLAHDEN SANOMAT

toisiin ihmisiin. Kesälläkään ei tarvitse jäädä yksin.
Meillä Hyviksellä on koko kesän tarjolla yhteisöllistä toimintaa perhekerhoista kappelikahvilaan.
Avoin meditaatio -ryhmä puolestaan mahdollistaa sinulle ohjatun rauhoittumisen ihan
omissa oloissa, mutta yhdessä toisten kanssa.
Bongaa siis alta oma juttusi, nähdään kappelilla!
Sara Toivanen
seurakuntapastori

Sihvola. Leikkitilat ovat perheiden
käytössä.
Katso lisää www.facebook.com/
events/607891476396959/
Valoisa ja maanläheinen messu
sunnuntaisin klo 12. Kuun viimeisenä sunnuntaina meditatiivinen
Luottamuksen messu – Taizélauluja, hiljaisuutta, rauhaa sekä
hengellinen harjoitusryhmä klo
13.45–14.45.
Ti klo 14-16 Kappelikahvila,
18.6. asti.
To klo 17.30-18.30. Avoin
meditaatio. Hiljaisuudesta voimaa elämään ja apua stressiin
edelläkävijöiden avulla. Ohjaa
Elsa Sihvola.

LÄNSISATAMANKATU 28
MLL:n perhekahvila ke klo
9.30–12 (ei 12.6.) ainakin juhannukseen asti. Tarkista kerhojen
tilanne ruoholahti.mll.fi/kerhotoiminta
Perhekerhojen kesäkahvilat
ti ja to klo 10–12
KESÄKUU
ti 18.6. / ti 25.6. / to 27.6.
HEINÄKUU
ti 2.7. / to 4.7. / ti 9.7. /
to 11.7. / ti 16.7. / to 18.7.
Seurakunnan perhe- ja päiväkerhot alkavat elokuun lopussa,
seuraa ilmoitteluamme!

Kesä-heinäkuu 2019

ILMOITUS

Tallberginkatu 1, Helsinki

Kaapelitehtaan tulevat tapahtumat
Merikaapelihalli

One World Fest – Afrobeat/Afromusic
Festival 15.6.
Juhlaviikot: Robert Schumann
– Kohtauksia Goethen Faustista 22.-23.8.

Valssaamo

Suomen Akvarellitaiteen yhdistys:
Jälkeen ihmisen 8.-20.6.

Pannuhalli ja Pannuhallin kellari
Cross over-festivaali 8.-9.6.

Suomen valokuvataiteen museo

Hertta Kiiski: Violetti meri 12.6.-1.9.
Näkemättömät 12.6.-1.9.
Kuuluu tarinaan 12.6.-1.9.
Tito Mouraz: Uimapaikka joen varrella
12.6.-1.9.

Käytävägalleria

Hotelli- ja ravintolamuseo

Stoa Mariapassio

Taikinan taju 29.12. asti
Palveluksessanne! (jatkuva)

Teatterimuseo

Kivi kääntyy 31.8. asti
Kokonainen Canth – Kuohuva keho ja mieli
5.1.2020 asti

Galleria West Westonien jalanjäljissä

KAMERASEURA GALLERIA WEST

Westonien jalanjäljissä

Kameraseura Galleria West aloittaa kesän Westonien jalanjäljissä. Saimaan kameraseuran
vuosina 2013- 2015 järjestämien Nude-valokuvaustyöpajojen aikana otettuja Fine
art nude -valokuvia on esillä
galleriassa 3.-30.6.2019.

Drawing Gallery D5

Kiia Karjalainen: Koirani muusani 10.6.-11.7.

Keramiikkakursseja,
sirkusta, kuvataidetta,

Stoa Mariapassio 17 vuotta 28.6. asti

teatteria, muotoilua,

Kultti ry

akrobatiaa, pienoismalleja…

tietokoneleirejä,

Kulttuurilehtigalleria (jatkuva)

Kaapelitehtaan Taiteiden yö
on tulossa jälleen 15.8.!

Katso lisää:
www.kaapelitehdas.fi/tapahtumia

“Taikinan taju” houkuttelee leipomaan!

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

Hotelli- ja ravintolamuseon Taikinan taju -näyttelyssä riittää puuhaa ja tutkittavaa
kaikenikäisille.
Suomen Kameraseurojen Liiton eminenssikuvaaja-arvonimen saaneiden valokuvaajien ryhmänäyttely Eminenssikuvaajien näyttelyvaliot on esillä 1.-30.7.2019. Näyttelyssä
on esillä 52 valokuvateosta 22 suomalaiselta
valokuvaajalta.
Eminenssikuvaajan (SKsLE) arvonimiä
on myönnetty vuodesta 2001 alkaen. Arvonimen myöntämisperusteina on menestyminen Suomen Kameraseurojen Liiton vuosittaisissa vuosi- ja teemanäyttelyissä sekä
muissa erikseen määritellyissä kotimaisissa ja Suomessa järjestetyissä kansainvälisissä valokuvanäyttelyissä. Eminenssikuvaajan
arvonimeen vaaditaan vähintään 150 hyväksyntäpistettä ja 40 eri näyttelyä, eli arvonimen saaminen vaatii vuosien sitoutumista.
Elokuussa galleria täyttyy Kameraseuran
eri kerhojen kuvista. Olemme mukana myös
Taiteiden yön tapahtumassa 15.8.2019.

Työpajoja järjestettiin kaikkiaan neljä kertaa
Savonlinnassa. Ensimmäisessä työpajassa
tutoreina olivat yhdysvaltalainen maailmankuulu valokuvaaja Kim Weston sekä hänen
vaimonsa Gina Weston.
Näyttelyssä on esillä 26 valokuvaa 13
suomalaiselta valokuvaajalta. Kotimaisista
valokuvaajista nimekkäimpiä ovat kansainvälisestikin useampaan kertaan palkittu muotokuvaaja Vesa Tyni sekä Parikkalan Kirjavalassa asuva valokuvaaja ja galleristi Kirmo
Kameraseura Galleria West
Wilén.
Näyttelyn kuvat ovat hyvällä maulla tehty- Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 B-porras,
jä. Ei mitään tuhmaa, eikä likaista, vaan kau- 2. Krs. Avoinna joka päivä klo 7-21.
nista katsottavaa, hienoa muotoilevan valon
käyttöä huumoria ja tarinankerrontaa unohtamatta.
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Raine Heikkinen: Super Nature 28.6. asti

Yhdessä leipominen on pääosassa Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelyssä Kaapelitehtaalla. Kaikenikäisille leipureille
suunnatussa Taikinan taju -näyttelyssä seurataan taikinan matkaa raaka-aineista valmiiksi leivonnaiseksi.

omasta suosikkileivonnaisestaan tai jättää
muunlaisen leivontamuiston näyttelyyn.
Taikinan taju -näyttelyn sanomana on,
että leivonta on sekä tärkeä arjen taito että
hauskaa ja siitä voivat nauttia kaikenikäiset.
Jokaiselle löytyy omiin taitoihin sopivia tapoja leipoa, eikä leivonnassa epäonnistuminen
ole vaarallista – lässähdyksen tai kärähdyksen jälkeen voi aina kokeilla uudelleen!
Näyttelyn yhteistyökumppaneita ovat mm.
Ruokakasvatusyhdistys
Ruukku ry ja Dr. OetNäyttely nostaa esille kotimaisia suolaisia
ker
Suomi.
Taikinan
taju
on esillä 29.12.2019
ja makeita klassikkoleivonnaisia, kuten riiasti.
sipiirakat ja mokkapalat, mutta kertoo myös
maailman makujen vaikutuksesta leivontaan. Hotelli- ja ravintolamuseo on ruoka- ja
Taikinan taju -näyttely korostaa aistien juomakulttuurin erikoismuseo.
merkitystä ruoanlaiton eri vaiheissa. Näytte- Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
lyssä pohditaan esimerkiksi, mitä tuntoais- Avoinna: ti, to–su klo 11–18, ke 11–20
ti kertoo taikinasta, miltä kypsä leivonnainen
Liput: 10 € / 5 € tai Museokortti. Yhteislippu
kuulostaa, mistä leivonnaisten tuoksu tulee
kolmeen museoon 15 € (Hotelli- ja ravintolaja miltä eri värit maistuvat. Jokaisessa näytmuseo, Teatterimuseo, Suomen valokuvatelyn tilassa on myös tekemistä.
taiteen museo).
- Voit testata pullapitkon letitystä, pyörittää sämpylöitä ja pohtia eri leipien alkupe- Vapaa pääsy joka kuun viimeinen keskirämaata, tai vaikkapa arvailla leipomiseen viikko klo 17–20. Alle 15-vuotiaille aina
liittyviä ääniä ja tuoksuja, kertoo näyttelyn vapaa pääsy.
käsikirjoittaja Tiina Kiiskinen.
www.hotellijaravintolamuseo.fi
Näyttelyn lopuksi kävijä voi piirtää kuvan www.facebook.com/hotellijaravintolamuseo
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SUMMER, SEA
& SUNSHINE
BY HOUSE DJ’S
Aurinkoisella terassillamme
nautit raikkaista juomista,
maukkaasta ruuasta ja
perjantaisin klo 17–22
DJ:n tarjoamasta musiikista.
DJ soittamassa terassilla
7.6.–31.8. aina perjantaisin
klo 17–22, sateen sattuessa
RO-RO-baarissa.

ww

HOTELLITUOTTEIDEN MYYJÄISET
Järjestämme 15.6. klo 12–16 myyjäiset Suomen SOSlapsikylien hyväksi. Myymme käytöstä poistettuja
hotellitekstiilejä ja tarvikkeita. Myyjäisten tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan Suomen SOS-lapsikylille.
Hotellin Katto Loungen baari avoinna klo 12-17

ASIANTUNTEVAA PALVELUA VUODESTA 1964
Itämerenkatu 9 (Ruoholahti), 00180 Helsinki. Ma-Pe 10-18 La 10-14 puh. 09 679 065. vaunuaitta.fi

Radisson Blu Seaside Hotel
Ruoholahdenranta 3, Helsinki
Puh. 020 1234 700
www.helsinkistateofmind.com

FIN

Jätkäsaari

Palvelu pelaa

ark
la

Kesän herkut Jätkäsaaresta!
Tarjoukset voimassa 1.-30.6.2019, ellei toisin mainita.

Kesällä panostamme marjojen myyntiin
ja meiltä saat mansikat, mustikat ja
vadelmat päivän hintaan!

Grillimme kuumenee myös kesähelteillä!

2

TERVETULOA
KESÄPÄIVIEN
OSTOKSILLE!
KAUPPIAAT
VILLE JA PIA

Kesäpäivän herkutteluun!
OMASTA KEITTIÖSTÄ
KALAMESTARIN

Rapuherkut

29

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

16

19

80

2

KPL

Salaattibaarimme palvelee tuoreena
aamusta iltaan!
Salaattibaari

I

puh. 020 734 5640

KG

Valmistamme täytettyjä patonkeja päivittäin!
Täytetty Jättipatonki
ja 0,25 l juoma
(Coca-Cola, Fanta,
Sprite) tai pieni kahvi

4

90

KG

Kalaa saamme päivittäin tiskiimme tuoreena!
Ruodoton
lohifilee

2 KPL

14

90

su

7-23
7-23
9-23

NORJALAINEN

Grillattu
kanan koipireisi

50

6/2016

99

KG

Meillä myös
Pakettiautomaatti

RUOHOLAHDEN SANOMAT

YHT.
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TAI
meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
Kesä-heinäkuu 2019

